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Introducció.

Aquest manual  pretén ser un document de suport  per a la tramitació de les Ajudes Econòmiques
Individuals de les persones amb discapacitat que sol.licitin l'ajut econòmic. 

1. Informació general de la convocatòria.
2. Justificació de la convocatòria
3. Annexes
4. Normatives.

1. Informació  general  de  la  convocatòria  d’ajudes  econòmiques  individuals  a  persones  amb
discapacitat de 2016

1.1 Quan s’ha publicat la convocatòria?   

 
                                          

                                          Núm. 63
                                                                                                                                        23 de maig de 2017
                                                                                                                                                      Fascicle 78 - Sec. V. - Pàg. 15451

                           Secció V. Anuncis
                           Subsecció Segona. Altres anuncis oficials
                           CONSELL INSULAR DE MALLORCA
                           INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS
5238         Extracte de la Resolució de Presidència de dia 15 de maig de 2017 de convocatòria de 
subvencions d'ajudes econòmiques individuals a persones amb discapacitat de l'Institut Mallorquí d'Afers 
Socials per a l'any 2017.
BDNS (identif.):347259
 
De conformitat  amb el previst als articles 17.3.b i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions, es
publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions

També podeu consultar el text a la web de l’IMAS:
http://www.imasmallorca.net/
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1.2 Quin és l’objecte de l’ajut econòmic?
Atendre els problemes específics de persones amb discapacitat per tal de millorar la qualitat de vida i,
en general, a la promoció del seu benestar social.

1.3 Quines són les modalitats d’activitats subvencionables?

a. Ajudes tècniques.

Són les que actuen com a intermediàries entre la persona i l’entorn, faciliten la relació i permeten una
major mobilitat i autonomia, augmentant així la qualitat de vida. Són les següents:

a) Pròtesis i òrtesis.
S’entén  per  pròtesis  aquells  productes  sanitaris  que  requereixen  una  adaptació  personalitzada  i
adreçats a substituir un òrgan o part de la persona. Les òrtesis són aquells productes sanitaris d’ús
extern  i  no implantables  adreçats  a  modificar  les  condicions estructurals  o  funcionals  del  sistema
neuromuscular, sensorial o de l’esquelet.

b) Estris bàsics i necessaris: altres ajudes tècniques que tenen com a finalitat suplir o complementar les
limitacions i/o mancances funcionals de les persones amb discapacitat. Inclou utensilis, dispositius i/o
equips de diferents graus de complexitat per a les persones amb discapacitat. Aquestes ajudes i els
estris bàsics faciliten la vida diària i augmenten la qualitat de vida i el benestar social. 

b. Els tractaments professionals sociosanitaris.

Són aquells tractaments rehabilitadors, dirigits a aconseguir la recuperació física, psíquica i sensorial
de les persones amb alguna discapacitat.

Inclouen  intervencions  professionals  de:  psicomotricitat,  logopèdia,  tractament  psicopedagògic,
tractament psicoterapèutic i altres tractaments similars que corresponguin a la mateixa finalitat.

c. Ajudes a la  mobilitat 
Les que actuen com a intermediàries entre la persona i l’entorn, faciliten la relació i permeten una
millor mobilitat i autonomia. Supleixen o complementen limitacions i/o mancances funcionals.

1.4 Quins són els conceptes subvencionables per a persones amb discapacitat ?

a) Adquisició de vehicle adaptat o adaptació d’automòbil...............................2.500 euros
b) Obtenció del permís de conduir per a persones amb discapacitat física
que necessitin adaptació del vehicle vehicle......................................................740 euros   
c) Adquisició d’altres vehicles adapatats a la discapacitat
(scooter, tricicles, bicicletes)...........................................................................1.545 euros
d) Ulleres o lentilles............................................................................................310 euros
e) Pròtesi dental o tractament bucodentals associats a la discapacitat...............850 euros                            
f) Grua.............................................................................................................1.440 euros
g) Arnès per a grua.............................................................................................225 euros
h) Llit hospitalari / adaptat........................................................................ ......1.750 euros
i) Carro elevador.................................................................................................825 euros
j) Somier llit hospitalari......................................................................................360 euros
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k) Matalàs antiescares........................................................................................360 euros
l) Trapezi incorporador........................................................................................205 euros
m) Baranes de llit................................................................................................130 euros
n) Tauleta auxiliar per a llit hospitalari..................................................................105 euros
o) Cadira de dutxa / wc.........................................................................................310 euros
p) Seient giratori de banyera................................................................................255 euros
q) Barres de paret................................................................................................155 euros
r) Elevador wc......................................................................................................155 euros
s) Post banyera....................................................................................................105 euros
t) Carro de rentat hidràulic................................................................................1.924 euros
u) Pròtesis de cabells...........................................................................................625 euros
v) Varilla auditiva...............................................................................................1.000 euros
w) Seient hamaca de banyera amb cinturons de seguretat...................................800 euros
x) Despertador d’alerta.........................................................................................129 euros
y) Descalcificador...............................................................................................1.027 euros
z) Elevador o plataforma salvaescales 
amb o sense cadira/oruga salvaescales.............................................................. 2.000 euros
aa) Caminador postural infantil...........................................................................1.830 euros 
ab) Butaca anatòmica............................................................................................620 euros
ac) Ferula de descàrrega dental/oclusal..................................................................172 euros
ad) Dispositius i/o programes de suport per a la vida diària 
i/o la comunicació alternativa................................................................................500 euros

Únicament en els supòsits contemplats a la base 3:
ae) Tractaments rehabilitadors sociosanitaris.......................................................2.500 euros
af) Cadira rodes....................................................................................................2.000 euros
ag) Cadira rodes de paràlisi cerebral infantil..........................................................1.030 euros
ah) Adaptació de cadires de rodes.........................................................................1.030 euros                    
ai) Cadira de rodes fixa per a inodor i wc...................................................................220 euros
aj) Audiòfon esquerre............................................................................................1.750 euros
ak) Audiòfon dret ..................................................................................................1.750 euros
al) Material audiòfons.............................................................................................. 200 euros 
am) Sabates ortopèdiques......................................................................................... 65 euros
an) Plantilles...............................................................................................................65 euros
ao) Faixes lumbars......................................................................................................65 euros
ap) Faixa especial......................................................................................................540 euros
aq) Material d'implant coclear o osteointegrat.......................................................1.500 euros
ar) Reparacions d'audiòfons o d'implants..................................................................800 euros *
as) Coixins antiescares...............................................................................................130 euros
at) Caminador.............................................................................................................84 euros
au) Seient Tumble.....................................................................................................600 euros
av) Cadira d'aula........................................................................................................650 euros         
aw) Òresi dafo ..........................................................................................................700 euros      
ax) Bipedestador.....................................................................................................1.500 euros        

*Les reparacions d'audiòfons o implants es subvencionaran quan el cost sigui superior a 300€ sempre i
quan l'aparell no estigui en període de garantia.        
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IMPORTANT
No  se  subvencionaran,  les  obres  que  es  poden  dur  a  terme  en  el  domicili  per  eliminar  barreres
arquitectòniques i donar accessibilitat (adaptació del bany, rampa d’accés, col·locació de passamans i
baranes, ampliació de portes per permetre el pas de cadires de rodes, etc)

INFORMACIÓ RELATIVA A ALTRES CONCEPTES NO PREVISTS PER LA CONVOCATÒRIA:

Per a qualsevol altra ajuda tècnica o estri bàsic no previst a la relació anterior, la comissió avaluadora
estudiarà la idoneïtat de la sol·licitud en cada cas.

NO SÓN DESPESES SUBVENCIONABLES PER AQUESTA CONVOCATÒRIA:
- Les prestacions farmacèutiques.
-  Les  prestacions  d’assistència  sanitària,  excepció  feta  de  determinats  tractaments  rehabilitadors
sociosanitaris.
- Les prestacions de transport sanitari.
- Les prestacions de material sanitari o d’higiene i el material fungible o d'un sol ús (bolquers, sprays
netejadors, tovalloletes netejadores, pastilles assecants, etc .)

1.5 Quines són les restriccions?
  Cada  sol·licitant  no  pot  haver  rebut  subvenció  pel  mateix  concepte en  les  dues  darreres
convocatòries: 2015 i 2016.  Tampoc es permet subvencionar ajudes incloses al catàleg general del
material  ortoprotèsic  vigent pel  2016 del  Sistema Nacional  de Salut,  exceptuant:  cadira de rodes,
caminador,  cadira  de  rodes  fixe  per  a  inodor/wc,  audiòfons,  material  coclear,  plantilles,  sabates
ortopèdiques, faixa especial, faixes lumbars i coixins antiescares.

Les ajudes per a tractaments re-habilitadors sociosanitaris, pròtesis dentals i tractaments bucodentals
estan exemptes d’aquesta restricció.

1.6  Quants de conceptes poden subvencionar-se i quina és la quantia màxima?
Les persones interessades que reuneixin els requisits podran sol·licitar l’ajuda per a un únic concepte, 
sense superar en cap cas la quantia de 2.500,00 €.

La subvenció que concedirà l’IMAS, s’aplicarà sobre la despesa  justificada i acreditada, com a mínim, 
per al preu del concepte indicat a la factura i la limitació màxima indicada per al concepte a la 
convocatòria i a aquest manual.

1.7 Qui reuneix els requisits per ser persona beneficiària de la convocatòria d’ajudes 
econòmiques a persones amb discapacitat?

 Tenir menys de 65 anys en la data de presentació de la sol·licitud.
També podran presentar-se en aquesta convocatòria les persones que no havent fet 65 anys en el
moment de realitzar la despesa, compleixin la resta dels requisits de la convocatòria actual, excepte el
requisit de l’edat.
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 Persones empadronades a Mallorca

 Tenir una grau reconegut de discapacitat igual o superior a 33%.

 El concepte de l’ajuda sol·licitada ha de ser concordant amb la discapacitat de la persona que la
sol·licita.

 Sempre que les unitats econòmiques de convivència no superin els següents ingressos:

Unitat familiar d'un membre............................ 22.365,42 € anuals
Unitat familiar de dos membres....................... 29.820,56 € anuals
Unitat familiar de tres membres........................ 37.275,70 € anuals
Unitat familiar de quatre membres o més......... 44.730,84 € anuals

 No trobar-se sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiària de subvencions.

1.8 Quin és el termini de presentació de sol·licituds?

IMPORTANT:

1.9 On poden presentar-se les instàncies?

Les instàncies s’han de dirigir a la Presidència de l’IMAS i es poden presentar al Registre General de
l’IMAS a Palma i a les seves delegacions d’Inca i de Manacor, a les oficines de Registre del Consell de
Mallorca, o a qualsevol dels llocs que preveu l'art. 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

IMPORTANT:

A  més  del  registre  de  l'Ajuntament  de  Palma,  els  ajuntaments  que  disposen  de  conveni  son  els
següents:
Alaró,  Algaida, Andratx, Ariany, Artà, Binissalem, Bunyola, Campanet, Campos, Capdepera, Costitx,
Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Felanitx, Fornalutx, Lloseta, Llubí, Llucmajor, Mancor de la Vall,
Maria de la Salut, Marratxí, Montuïri, Petra, Pollença, Porreres, Puigpunyent, Sant Joan, Sant Llorenç
des  Cardassar,  Santa  Margalida,  Santanyí,  Selva,  Sencelles,   Ses  Salines,  Sóller,  Son  Servera  i
Vilafranca de Bonany.
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El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils
 a partir del dia següent al de la publicació en el BOIB.

EL DARRER DIA DE PESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS ÉS EL  20 DE JUNY  DE 2017

Cal  destacar  que  actualment  El  Consell  de  Mallorca  té  signats  convenis  de  col·laboració  amb  determinats
ajuntaments, el llistat dels quals és a la web de l'IMAS. No existeix cap tipus de conveni de col·laboració signat
entre l’IMAS i/o el Consell Insular de Mallorca i la resta dels municipis de Mallorca, i, per tant, pel que fa a la
presentació de la documentació no serà vàlid el registre d’entrada realitzat en els diversos ajuntaments que no
hagin  signat  el  conveni  corresponent,  (ni  tan  sols  els  realitzats  a  l’anomenada  “Finestreta  Única”  que  els
municipis hagin implantat) sinó que es tindrà en compte la data d’entrada de les sol·licituds en el Registre de
l’IMAS o del Consell de Mallorca, a excepció del registre de l’Ajuntament de Palma.



                                                                                                                                               

Per a més informació, us podeu posar en contacte amb la unitat d’Atenció al Ciutadà/na de l’IMAS a
Palma o amb les seves delegacions d’Inca i de Manacor següents:

 C arrer del General Riera, 67.  C.P. 07010 Palma. Tel: 971 763 325.
 Carrer General Luque, 223. 1r pavelló esquerra, 1r pis C.P. 07300 Inca. Tel: 971 880216  fax: 971 

502407.
 Carrer del Bonjesús, 2.  C.P.07500 Manacor. Tel: 871 986 142 fax: 871 986150

Als efectes informatius, altres registres generals del Consell de Mallorca, d’acord amb allò que regula 
l’art. 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, són:
* Registre de l’edifici de la Misericòrdia  c/ plaça de l’Hospital, 4, de Palma. Tel. 971 219 500
* Registre de la Llar de la Infància c/ general Riera, 113, de Palma. Tel. 971 219 931
* Registre de la Llar de la Joventut c/ general Riera, 111, de Palma. Tel. 971 173 960
* Registre de Palau Reial c/ Palau Reial, 1, de Palma. Tel. 971 173 598

1.10 On podeu trobar els models de sol·licituds i els seus annexes?

Des de la publicació de la convocatòria en el BOIB, els models actualitzats dels annexos a emplenar 
que cal presentar amb la resta de documentació es publicaran a la pàgina web de l’IMAS 
http://www.imasmallorca.  net  /

INSTRUCCIONS I RECOMANACIONS RESPECTE DE L’EMPLENAT DELS L’ANNEXOS:

- De forma general:
- Emplenar totes les dades que siguin possibles.
- Si la persona major d'edat té un representant legal, sigui pel motiu que sigui, incloure les dades de 
qui l’ostenta i la signatura d’aquesta als annexos que hi corresponen.
- Tots els annexes han d’anar signats per qui sol·licita l’ajuda.

- Respecte de l’annex 2:
Incloure la signatura de qui sol·licita, o de qui el representa, i la del delegat de l’entitat bancària i el seu 
segellat
Incloure les dades del IBAN, sempre, sense cap rectificació manual, esborrall o ús de corrector 
tipogràfic.
Es recomanable que en el cas de menors amb discapacitat s’inclogui, preferentment, un IBAN a nom 
del menor, que signaria l’annex.

- Respecte de l’annex 3:
* Incloure les dades nom i llinatges, DNI de la persona sol.licitant i/o representant legal indicant a la 
casella corresponent si autoritza poder consultar informació a d'altres administracions.
* En cas de conviure amb persones que formen part del nucli econòmic de convivència cal emplenar 
l'anvers de l'annex 3 per aquestes persones indicant nom, llinatges, DNI i parentiu.
 * En el cas de conviure amb persones que no ostenten un parentiu de consanguinitat fins el segon 
grau, que apareguin al certificat de convivència, cal indicar-ho expressament amb una declaració 
jurada (annex 7), per tal que no siguin tingudes en compte als efectes de còmput dels seus ingressos.
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- Respecte de l’annex 4
Incloure la signatura de qui sol·licita, o de qui el representi quan pertoqui, i la data actualitzada.

- En cas d'endós s'ha d'aportar l'annex 5  que ha de venir signat per la persona sol.licitant i el proveïdor,
indicant el CIF, núm. de factura, data,  import i concepte i presentar l'annex 2 a nom del proveïdor, 
signat i segellat per l'entitat bancària de la persona endossada.
                                       

1.11 Quina documentació s’ha de presentar?

A la sol·licitud de subvenció (annex 1), s’haurà d’adjuntar la documentació següent:

a. Fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant i/o del seu representant, si escau. Si la sol·licitud la
signa el representant d’una persona incapacitada, fotocòpia compulsada del document que acrediti la
representació legal. 

En tot cas, si la persona sol·licitant és un menor, ha de presentar-se el DNI o el NIE així com còpia del 
llibre de família.

b. Declaració responsable, d’acord amb el model annex 4 a la present convocatòria.

c.  Certificat  oficial  de  la  discapacitat  o  fotocòpia  de  la  resolució  del  reconeixement  del  grau  de
discapacitat  o  fotocòpia del  dictamen tècnic facultatiu  específic,  emès per  la  Direcció  General  de
Família, Benestar Social i Atenció a Persones en Situació Especial del govern de la CAIB o per l’òrgan
competent de l’administració pública competent en el moment de la seva emissió.

En cas de presentar, tal com assenyala el punt 5.2 de les bases, documents vàlids que acreditin la seva
discapacitat igual o superior al 33% d'acord amb l'article 4 del Reial decret legislatiu 1/2013 de 29 de
novembre, diferents als anteriorment esmentats, cal que presentin fotocòpia del document on consti
la resolució emesa per la Seguretat Social i  informe tècnic professional dels serveis públics en que
s'especifiqui la relació entre la discapacitat i l'ajuda sol.licitada.

d. Certificat de convivència del conjunt de la unitat familiar o certificat d'empadronament en cas de
persones institucionalitzades.

e. Factura oficial original que justifiqui el cost de l’activitat realitzada, a nom de la persona beneficiària
de l’ajuda o de la persona tutora legal sempre que la persona beneficiària estigui incapacitada i sempre
que l’esmentada persona que ostenta la tutela aparegui  com a sol·licitant de l’ajuda i  titular de la
domiciliació bancària. En els casos de menors, si la factura s’emet a nom d’un dels progenitors, també
hi haurà de constar la identificació del menor.

Els mitjans per acreditar que la factura s’ha pagat són:

a) En el cas de pagament en metàl·lic: factura amb el rebut signat del proveïdor conforme a que la
factura ha estat pagada.

b) En el cas que el pagament s’hagi realitzat mitjançant transferència bancària o targeta de crèdit:
còpia del rebut corresponent.

c) Les factures de conceptes adquirits per internet, podran ser còpies impreses adjuntant  el justificant
de pagament bancari. 
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En cas que la despesa hagi estat finançada es podrà atorgar l'ajuda sol·licitada d'aquelles mensualitats
pagades fins el màxim de l'import subvencionable. En cas de que l'import de les factures sigui superior
a 5.000€ s'ha d'haver fet efectiu, com a mínim, el 50% de la despesa.

Les factures a presentar han de correspondre a despeses realitzades entre el dia 15 de juliol de 2016 i
el darrer dia de presentació de sol·licituds de la present convocatòria.

Les persones que han complert 65 anys, però que en el moment de realitzar la despesa tenien menys
de 65 anys  també poden justificar el cost de l’activitat amb factures que corresponguin a despeses
realitzades, sempre que respectin els terminis prevists per la convocatòria. 

Les persones que presentin una o vàries factures per justificar el cost de l’activitat, tindran fins al 
darrer dia del termini per a la presentació de sol·licituds per realitzar la despesa.

f. Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments expedida a nom de la persona beneficiaria de
l’ajuda, o, si  pertoca, a nom de la persona tutora legal que aparegui a la sol·licitud, sempre que la
persona beneficiària sigui menor d’edat o incapacitada, i segellada per l’entitat bancària (annex 2)

g. Annex 3: Consentiment informat per poder consultar informació d'altres administracions:
- Dades  de la  discapacitat
- Estar al corrent de les obligacions tributàries
- Nivell de renda general
- Nivell de renda per a prestacions socials
- Estar al corrent en les obligacions de la Seguretat Social.

h.  En cas  de  sol·licitar  l'ajut  per  a  l'adquisició  de  vehicle  adaptat  o  adaptació  d'automòbil,  ha  de
presentar còpia acarada de la targeta d'inspecció tècnica del vehicle on consti l'adaptació.

i. En cas de sol·licitar la subvenció per a l'obtenció del permís de conduir per a vehicles adaptats, ha de
presentar certificat de l'autoescola indicant que s'ha utilitzat un vehicle adaptat així com còpia de la
targeta d'inspecció tècnica del vehicle utilitzat per a les pràctiques on consti l'adaptació del vehicle.

j. Informe tècnic professional dels serveis públics en què s’especifiqui la relació entre l’ajuda sol·licitada
i la discapacitat en aquells casos en els que no quedi acreditada estrictament la concordança entre la
discapacitat i el concepte sol·licitat.

k.  En  el  cas  de  menors  acollits,  còpia  de  la  resolució  administrativa  o  judicial  de  l’acolliment
permanent.

l.  L'annex 5  quan la persona beneficiària cedeix el dret de cobrament de la subvenció concedida al
proveïdor. El document ha de venir signat per la persona sol·licitant i el proveïdor, indicant el CIF, núm.
de factura, data,  import i concepte i presentar  l'annex 2  a nom del proveïdor, signat i segellat per
l'entitat bancària.
m. L'annex 7  quan les persones que consten al certificat de convivència no formen part de la unitat de
convivència  segons  el  punt  5.4  (ni  vincle  de  matrimoni  o  relació  estable  anàloga  ni  vincle  per
consanguinitat o adopció fins al segon grau).
m. Qualsevol altre document que la persona sol·licitant consideri oportú presentar.
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PER  COMPLIR  AMB  EL  TERMINI  ESTABLERT,  DE  QUALSEVOL  DOCUMENT  QUE  S’HA  DE
PRESENTAR SE’N DEIXARÀ CONSTÀNCIA A TRAVÉS DEL REGISTRE GENERAL. 

Es podrà atorgar el 100% de la despesa de l’ajuda sempre que aquesta no superi la quantia màxima
atorgada per al concepte i existeixi disponibilitat pressupostària, en cas que aquesta no es doni,  pot
ser aplicat un coeficient reductor.

1.13 Quin és el període de despeses subvencionables?

Les factures a presentar han de correspondre a despeses realitzades entre el  DIA 15 de JULIOL DE
2016 I EL DARRER DIA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS (20 DE JUNY DE 2017).

2.   Com es justifica la despesa realitzada?
La justificació es realitzarà mitjançant la presentació d’una o vàries factures corresponents al concepte
sol·licitat.

Les factures han d’expressar clarament: nom complet i CIF o NIF de qui emet la factura, DNI o NIE de
la  persona  beneficiària  o  de  la  persona  tutora  legal  (sempre  que  la  persona  beneficiària  estigui
incapacitada) i sempre que la persona tutora legal aparegui com a sol·licitant de l’ajuda i titular de la
domiciliació bancària, número i data, concepte, retenció IRPF i IVA (si correspon). 
En els casos de menors, si la factura s’emet a nom d’un dels progenitors, també hi haurà de constar la
identificació del menor.

MOLT IMPORTANT RESPECTE DE LES FACTURES
1. Les factures presentades inclouran allò que indica  el punt 13 de la convocatòria.

ÉS IMPRESCINDIBLE QUE LES FACTURES , EN CAS DE PAGAMENT EN METÀL·LIC:  INCLOGUIN:
SIGNATURA  DE  REBUT PEL  PROVEÏDOR,  CONFORME  LA FACTURA HA ESTAT  PAGADA,  I  EL
SEGELL O ANOTACIÓ DE “PAGAT”, “ABONAT” O SIMILAR.

ÉS  IMPRESCINDIBLE QUE  LES  FACTURES  ,  EN  CAS  DE  PAGAMENT  PER  TRANSFERÈNCIA
BANCÀRIA O TARGETA DE CRÈDIT INCLOGUIN: CÒPIA DEL REBUT BANCARI CORRESPONENT, I
MOLT RECOMANABLE: EL SEGELL DE “PAGAT”, “ABONAT” O SIMILAR.

2. No són justificants de la subvenció sol·licitada: albarans, rebuts sense la factura, notes de transport,
tickets.

3.  EN  CAP  CAS  ES  DONARAN  PER  VÀLIDES  LES  FACTURES  O  ELS  JUSTIFICANTS  DE
PAGAMENT  BANCARIS  CORREGITS  MANUALMENT,  RECTIFICANT  O  ACLARINT
CONCEPTES PAGATS, DADES PERSONALS O QUANTIES ABONADES.
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S’entendrà  que  desisteix  de la  seva  sol·licitud la  persona  que no  presenti  en el  termini  previst  pel
requeriment (10 DIES HÀBILS DES DE L’ENDEMÀ DE LA SIGNATURA DE LA NOTIFICACIÓ) de la
documentació que s’hi indiqui, en cada cas.



                                                                                                                                               

4. En el cas de factures emeses a nom de progenitors de fills amb discapacitat, hi haurà de constar el
nom del fills a la factura emesa pel proveïdor.

2.1  Què és un endós?
Consisteix en la cessió d’un dret, de forma que el cobrament de la subvenció concedida és cedeix a una
tercera persona, endossada.

Què s’ha de fer si la persona beneficiària vol endossar l’ajuda concedida?
La persona sol·licitant pot presentar una autorització per endossar el pagament de la subvenció que
sol·licita  al  proveïdor  (annex  5) juntament  amb l’annex  2 (document  de  sol·licitud  de  pagament
bancari) a favor de l’esmentada tercera persona.

El model d’autorització es podrà recollir a les oficines d’Atenció al Ciutadà de Palma, Inca i Manacor o
es podrà descarregar directament des del portal web de l’IMAS.

NOTA:
En relació a l’ajuda individual endossada a favor d’una empresa, si el reconeixement de l’obligació del
pagament de l’ajuda ja està tramitat a Tresoreria del Consell de Mallorca, ja no és possible realitzar
l’endós a favor d’una altra persona.

3. ANNEXOS  DE LA CONVOCATÒRIA  D’AJUDES  ECONÒMIQUES  INDIVIDUALS  A PERSONES
AMB DISCAPACITAT  DE L’ANY 2017.

Podeu descarregar-los en la següent pàgina web de l’IMAS:  
http://www.imasmallorca.net/ 

ANNEX 1. Sol·licitud de subvenció.

ANNEX 2.  Sol·licitud  de transferència bancària per als  pagaments expedida a nom de la persona
beneficiària de l’ajuda, signada per ella  o pel representant legal, si s’escau  i per l’entitat bancària amb
el segell corresponent.

ANNEX 3.  Consentiment informat per poder consultar informació d'altres administracions.

ANNEX 4. Declaració responsable de no incórrer en cap de les causes per ser beneficiari que estableix
l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

ANNEX 5. Document d'endós: Autorització de la persona sol·licitant a endossar l’import concedit a un
tercer proveïdor o de qui emet la factura.

ANNEX 6. Full de requeriment de documentació. El personal d’Atenció a l’usuari de l’IMAS disposa
d’un model ANNEX 6,  per tal de facilitar a les persones sol·licitants a les quals les hi manquin o que
precisin esmenar documents d’aquesta convocatòria, als efectes de la notificació del requeriment que
preveu la  Llei  de  Règim  Jurídic  de  les  Administracions Públiques i  del  Procediment  Administratiu
Comú.
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http://www.imasmallorca.net/ca/unprograma/91


                                                                                                                                               

ANNEX 7. Declaració jurada que les persones que consten al certificat de convivència no formen part
de la unitat de convivència segons el punt 5.4 (ni vincle de matrimoni o relació estable anàloga ni
vincle per consanguinitat o adopció fins al segon grau).

4. NORMATIVA
 Específica de l’àmbit del Serveis Socials i de la Salut:

1. Convocatòria Pública d’ajudes econòmiques individuals a persones amb discapacitat de l’IMAS
per a l’any 2017.

2. Bases reguladores de les ajudes econòmiques individuals, aprovades pel Ple del Consell  de
Mallorca, de 5 de maig de 2005 (BOIB núm. 99, de 30 de juny) i modificades pel Ple del Consell
de Mallorca de 6 de febrer de 2006 (BOIB núm. 53, d’11 d’abril)

3. Decret 41/2009, de 26 de juny, pel qual es regula la prestació ortoprotèssica (BOIB núm. 99, de
9 de juliol de 2009) a les Illes Balears. 

4. Llei 4/2009, d’11 de juny, de Serveis Socials de les Illes Balears (BOIB núm. 89, de 18 de juny de
2009)

5. Reial  Decret  1030/2006,  de  15  de  setembre,  que  regula  la  Cartera  de  Serveis  Comuns  del
Sistema Nacional de Salut.

6. Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i
qualificació del grau de discapacitat (BOE núm. 22, de 26 de gener de 2000)

7. Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text  refós de la Llei
general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva  inclusió social (BOE núm. 289,
de 3 de desembre de 2013)

General, en matèria de procediment administratiu i de l’activitat subvencional:

1. Reglament de subvencions i ajudes econòmiques del Consell de Mallorca (BOIB núm. 132, de 3
de novembre de 2001).

2. Resolució de 29 de juliol de 2010, del director general de Qualitat dels Serveis de la Conselleria
de  Presidència,  per  la  qual  es  disposa  la  publicació  de  la  vuitena  relació  d’entitats  locals
adherides al Conveni Marc, de 17 de desembre de 2007, entre l’Administració general de l’Estat
i  la  Comunitat  Autònoma  de  les  Illes  Balears  per  a  la  implantació  d’una  xarxa  d’Oficines
Integrades d’atenció al ciutadà a l’àmbit territorial de l’esmentada comunitat autònoma (BOIB
núm. 118, de 12/08/2010).

3. Ordenança vigent de procediment administratiu del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple del
Consell de Mallorca, de 2 de maig de 1995.

4. Instrucció relativa a la formació, custòdia i consulta d’expedients i documents (aprovada pel
Decret de Presidència de 12 de juny i modificada per Decret de Presidència de 8 d’octubre de
2013).

5. Circular 1/14, sobre tramitació d’expedients (17/06/2014).
6. Decret  legislatiu  2/2005,  de  28  de  desembre,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de

subvencions de les Illes Balears (BOB núm. 196, de 21 de desembre).
7. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre).
8. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol que aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de

novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25 de juliol).
9. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora

de les Hisendes Locals (BOE núm. 59, de 9 de març).
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10. Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del

procediment  administratiu  comú,  modificada  per  la  llei  4/1999  (BOE  núm.  285,  de  27  de
novembre).

11. Reial  Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel  que s’aprova el  Reglament que regula les
obligacions de facturació. 
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Equip de la secció de Recursos Sociolaborals

Per a més informació, es pot telefonar al 
núm. 971 763 325, ext. 1243


