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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

13133 Extracte de la Resolució de la Presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de 12 de desembre de
2018, per la que s’aprova la convocatòria pública d’ajudes econòmiques individuals a persones amb
discapacitats de l’institut mallorquí d’afers socials per a l’any 2018

BDNS (Identif.) 429690

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

Primer. Objecte i Finalitat

L'objecte d’aquesta convocatòria d'ajudes econòmiques individuals i les bases reguladores específiques és l’atenció dels problemes específics
de persones declarades amb discapacitat física, psíquica i/o sensorial per tal de millorar la seva qualitat de vida i, en general, la promoció del
seu benestar social.

La finalitat d’aquesta convocatòria és el finançament d'aquells tractaments o conceptes que permeten aconseguir la recuperació física,
psíquica i sensorial de les persones amb alguna discapacitat, així com suplir o complementar les seves limitacions i mancances funcionals,
facilitant el desenvolupament de la vida diària, augmentant-ne la qualitat de vida i el benestar social.

Segon. Beneficiaris

Podran ser beneficiàries de les ajudes regulades en aquesta convocatòria les persones amb discapacitat que reuneixen els següents requisits
generals:

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.

Tenir un grau reconegut de discapacitat igual o superior al 33% dictaminat i vigent abans de la finalització del termini de presentació
de sol·licituds d’aquesta convocatòria o ser beneficiari d'una pensió de la Seguretat Social d'incapacitat permanent en el grau de total,
absoluta o gran invalidesa, o pensionista de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat
permanent per al servei o inutilitat, d'acord amb l'article 4 del 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.

Que estiguin empadronades a l’illa de Mallorca.

No trobar-se sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiària de subvencions establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003,
general de subvencions.

de la qual es tindrà en compte, a més dels rendiments del treball,Que la renda de la persona sol·licitant,  els rendiments de capital
i sempre que siguin rendes no exemptes de l’IRPF, i no superin el següent ingrés, calculat en base amobiliari i immobiliari, 

l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), que tendrà les quanties següents durant la vigència de la Llei 3/2017 de 27
de juny de Pressuposts Generals de l'Estat 2017 :

Un membre: 22.365,42 € anuals
I en cas de menors:
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

Tercer. Bases reguladores
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Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017).

Quart. Quantia

L’import màxim que es destina a aquesta convocatòria és d'un import de 400.000,00€, amb càrrec a la partida 40.23142.48901 un import de
250.000,00€ i 40.23128.78000 un import de 150.000,00€. No obstant, l'execució d'aquesta despesa queda condicionada a l'existència de
crèdit adequat i suficient, i per tant, a l'aprovació del projecte de pressuposts per a l'exercici 2019.

Cinquè. Termini per presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de les sol·licituds comptarà a partir del dia següent al de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i finalitzarà el 31 de gener de 2019. D'acord amb l'establert a l'article 30.2 de la Llei 39/2015 de procediment
administratiu co s administracions públiques, s'exclouen del còmput els dissabtes els diumenges i els declarats festius.mú de le

Sisè. Altres dades

Les ajudes tindran dues modalitats:

Els tractaments professionals sociosanitaris.

Són aquells tractaments re-habilitadors, 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.

Les ajudes tècniques.

S’entén per ajuda tècnica, les pròtesis, òrtesis i aquells instruments, utensilis, dispositius i/o equips de diferents graus de complexitat per a les
persones amb discapacitat, amb la finalitat de suplir o complementar la seva limitació i mancances funcionals, facilitant el desenvolupament
de la seva vida diària, augmentant-ne la qualitat de vida i el benestar social.

Aquestes ajudes tècniques són les següents:

a) Ajudes per a la mobilitat.
b) Pròtesis i òrtesis.
c) Estris bàsics i necessaris:
d) Despeses de transport per a tractaments rehabilitadors, en el casos que el beneficiari no gaudeixi de mitjans públics de transport o
o no en pugui fer ús a causa de la seva discapacitat, i s'acrediti el caràcter urgent del tractament. A més, la persona que rebi el
tractament no podrà ocupar una plaça a un servei que compti amb ajudes al transport.

El model normalitzat de sol·licitud i la documentació que s’hi ha d’acompanyar es troba disponible, igualment, a la web de l'IMAS
(www.imasmallorca.net)

  

Palma, 12 de desembre de 2018

La secretària delegada,
(BOIB núm. 109, de 5-9-2017)

Mª Àngels Vanrell Julià
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