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QUÈ ÉS: un extracte de la convocatòria pública extraordinària d’ajudes econòmiques individuals, per a
persones amb discapacitat, de conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
La fnalitat de la convocatòria és el fnançament d’aquelles ajudes tècniques o tractaments que faciliti l’atenció
dels problemes específcs de les persones amb discapacitat física, psíquica i/o sensorial per tal de millorar el
desenvolupament de la vida diària, augmentant-ne la qualitat de vida i el benestar social.
L’import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de 800.000,00€ distribuïts al 50% entre ajudes
tècniques adquirides entre d’1 de gener de 2019 fns a 30 de setembre de 2020 i tractaments realitzats des
d’1 de gener de 2019 fns el 31 de desembre de 2020.
BENEFICIARIS: Persones discapacitades amb els següents requisits:
1. Tenir menys de 65 anys en la data de presentació de la sol·licitud i les persones que no havent fet 65
anys en el moment de fer la despesa , compleixin la resta de requisits de la convocatòria actual.
2. Tenir reconegut un grau de discapacitat , igual o superior a 33% dictaminat i vigent en el moment
d’haver fer la compra o del tractament. Ser benefciari d’una pensió de Seguretat Social d’incapacitat
permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa. Pensionista de classes passives que tinguin
reconeguda, una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
3. Que estiguin empadronats a Mallorca
4. No trobar-se sotmesa a cap prohibició per ser benefciària de subvencions establerts a Llei general de
subvencions(llei 38/2003)
5.- Trobar-se al corrent de les obligacions de la Seguretat Social , tributàries i amb el Consell de Mallorca i
els seus organismes autònoms dependents.
MODALITATS D’AJUDES
A. AJUDES TÈCNIQUES
A. 1. Ajudes per a la mobilitat , suplen o complementen limitacions físiques i mancances de mobilitat
funcional , tals com adaptació de vehicles per a obtenció del permís de conduir , la adquisició d’un vehicle
adaptat , llits hospitalaris/ articulats, matalàs antiescares, grua , cadira de dutxa,...
A.2 Pròtesis i ortesis
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A.3. Estris bàsics i necessaris , es poden valorar, sempre considerant les mancances funcionals dels
sol·licitants
B. AJUDES PER A TRACTAMENTS PROFESSIONALS SOCIOSANITARIS
B.1. Tractaments re-habilitadors

pera recuperació física , psíquica i sensorial . Inclouen intervencions

professionals de psicomotricitat, logopèdia, tractament psicopedagògic, psicoterapèutic i altres similars,
amb la mateixa fnalitat.
B.2. Despeses de transport per a tractament re-habilitadors:
En els casos que el benefciari no gaudeixi de mitjans públics de transport, o no pugui fer ús a causa de la
seva discapacitat i amb la acreditació de la necessitat urgent del tractament.
Queden exclosos les persones que reben tractament de la Xarxa Pública de Salut ( IBSALUT) i lles persones
que reben tractament dins un servei de centre de día o servei ocupacional d’assistència diària.
TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS
El termini per presentar les sol·licituds es fns dia 26 de novembre i/o fns que s'acabi el pressupost per
aquestes ajudes.
El model normalitzat de sol·licitud i la documentació que s’ha d’acompanyar es troba disponible a la web de
l’IMAS https://seu.conselldemallorca.net/es/web/seu/fchaa?eyy57261
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