DRETS PER GRAU DE DISCAPACITAT (GD)
DERECHOS POR GRADO DE DISCAPACIDAD (GD)
33% o superior

SECTOR

PRESTACIÓ / PRESTACIÓN

INFORMACIÓ A: / INFORMACIÓN EN:
Oficines d‘escolarització

http://dgplacen.caib.es/

EDUCACIÓ
EDUCACIÓN

Adjudicació de punts en la sol·licitud de plaça escolar.
Adjudicación de puntos en la solicitud de plaza escolar.

Beques, per a infants a partir dels 3 anys, per a reeducació pedagògica i
logopèdia, segons ingressos.
Becas, a niños y niñas a partir de 3 años, para reeducación pedagógica y de
logopedia, según ingresos.










Palma: Carrer de Salvà, 14 (971787353)
Marratxí (971459777)
Calvià (971697836)
Inca (971870742)
Manacor (971554499)
Conselleria d’Educació i Universitat:
C/ d’Alfons el Magnànim, 29 , Palma
(971177800)
http://educacioiuniversitat.caib.es/
Centres Educatius
Universitat de les Illes Balears (UIB)
Carretera de Valldemossa Km. 7.5, Palma
(971173000)/ www.uib.es

Matrícula gratuïta i places reservades a la Universitat de les Illes Balears
(UIB).
Matrícula gratuïta y plazas reservadas en la UIB.

Universitat de les Illes Balears (UIB)
Carretera de Valldemossa Km. 7.5, Palma
(971172554)/ www.uib.es

Accés gratuït a instal·lacions esportives del campus de la
UIB(estudiants)
Acceso gratuito a las instalaciones deportivas del campus de la UIB.
Exempció a la UNED de pagament per serveis acadèmics en 1amatrícula.
Exención en la UNED del pago por servicios académicos en 1ª matrícula.

UNED: 971434546/ www.uned.es

LABORAL

Inscripció al SOIB com a demandat d’ocupació a la borsa de persones
en situació de discapacitat.
Inscripción al SOIB como desempleado en bolsa de empleo específica para personas
con discapacidad.
Renda Activa d’Inserció (RAI): segons ingressos i temps a l’atur
Renta Activa de Inserció (RAI): según ingresos y tiempo en el paro
Renda Mínima d’Inserció (RMI): segons ingressos i exempts de ser major
de 25 anys si tenen menors al seu càrrec amb discapacitat
Renta Mínima de Inserción (RMI): según ingresos y exentos de ser mayores de 25
años si tienen menores a su cargo con discapacidad

Oficines del SOIB: 012/ www.soib.es

Oficines del SOIB: 012/ www.soib.es





Orientació laboral i recerca d’ocupació per a persones amb discapacitat.
Orientación laboral y búsqueda de empleo para personas con discapacidad.

Formació per a l’ocupació a les administracions públiques.
Formación para el empleo en las administraciones públicas.



Institut Mallorquí d’Afers Socials. C/ del
General Riera, 67, Palma (971763325)/
http://www.imasmallorca.net
Serveis Socials Municipals
Entitats col·laboradores
Servei d’Orientació Laboral del Centre
Base: Carrer de Joan Crespí 11, Palma
(971178991)/ http://dgad.caib.es/
Xarxa d’Orientació Laboral, SOIB: 012/
www.soib.es
FIOP: Gremi dels Corredors, 10, 3r, Palma
Pol. de Son Rossinyol (971177625)/

Centre Base d’Atenció a Persones amb Discapacitat i Dependència
C/ de Joan Crespí, 11, 07014 Palma
Tel.: 971 17 89 91 Fax: 971 17 89 92

http://ebap.caib.es

Ajudes per a la creació d’empreses.
Ayudas a la creación de empresas.

Prestació familiar per fill a càrrec : menors de 18 anys amb un GD d’un
33% o més, i per a majors de 18 anys amb un GD igual o superior al
65%.
Prestación familiar por hijo a cargo, menors de 18 años con GD del 33% o más,
y para mayores de 18 años con GD del 65% o más.
Certificat de família nombrosa . Amb 2 fills, si un dels fills té el grau de
discapacitat és considera família nombrosa. Quan dels dos ascendents
els dos pares tenen un grau de discapacitat del 33% o un dels dos pares
el té superior al 65%, tenen el dret a ser titulars del certificat de família
nombrosa.
Certificado de familia numerosa (solo 2 hijos o hijas si uno tiene GD)

Direcció General de Comerç i Empresa
Plaça Son Castelló, 1. Palma
Polígon de Son Castelló (971178900)/
http://comerc.caib.es
 INSS: C/ de Pere Dezcallar i Net, 3, Palma
(971437300)/
www.seg-social.es
 Institut Social de la Marina(ISM)
 Institut de les Forces Armades (IFAS)
 MUFACE
 Mutualidad General Judicial (MUGEJU)
Institut Mallorquí d’Afers Socials
C/ del General Riera, 67, Palma (971763325)/
www.imasmallorca.net

SEGURETAT SOCIAL I SERVEIS SOCIALS
SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES


Ajudes individuals per a persones en situació de discapacitat.
Ayudas individuales para personas en situación de discapacidad.

Pensió no contributiva per a persones d’entre 18 i 65 anys, amb un GD
igual o superior al 65%, depenent de la situació econòmica.
Pensión no contributiva para personas entre 18 y 65 años, con un GD de 65% o
más y dependiendo de la situación económica

Anticipació de l’edat de jubilació segons el grau de discapacitat
Anticipación de la edad de jubilación según el grado de discapacidad

Institut Mallorquí d’Afers Socials: C/ del
General Riera, 67, Palma (971763325)/
www.imasmallorca.net
 Centres de Serveis Socials dels
ajuntaments
Direcció General de Dependència
http://dgad.caib.es/
 Palma: Av. de Gabriel Alomar, 33
(971177005)
 Inca: Av. del Raiguer, 95 (971177899)
 Manacor: C/ Pou Fondo, 17
(971823150)
INSS: C/ de Pere Dezcallar i Net, 3, Palma
(971437300)/ www.seg-social.es

Descomptes a Telefonia i distribució d’aigua , segons ingressos de la
unitat familiar.
Descuentos en los recibos de Telefónica y distribución de agua, según ingresos de
la unidad familiar.
Bo social (Electricitat): més de 60 anys que cobrin pensió no
contributiva o SOVI, o de jubilació, incapacitat o viduïtat amb quantia
mínima; famílies nombroses...
Bono social (Electricidad): más de 60 años que cobren pensión no
contributiva o SOVI, o de jubilación, incapacidad o viudedad con
cuantías mínimas; familias numerosas...








Ajudes socials al funcionariat: MUFACE, ISFAS...
Ayudas sociales al funcionariado: MUFACE, ISFAS...

CENTRES ESPECÍFICS
CENTROS ESPECÍFICOS

Servei d’ajuda a domicili i altres prestacions socials: Serveis Socials
d’Atenció Primària.
Servicio de ayuda a domicilio y otras prestaciones sociales: Servicios Sociales de
Atención Primária.
Possibilitat de sol·licitar ingressos en centres d’atenció a discapacitats
físics i psíquics (centres de dia i habitatges tutelats).
Posibilidad de solicitar plazas en centros de atención residencials y Centros de Dia
para personas en situación de discapacidad.
Possibilitat de sol·licitar ingressos en Centres de Recuperació de
Discapacitats Físics (CRMF), Centre d´Atenció a Discapacitats Físics
(CAMF) i Centre Estatal de Dany Cerebral.
Posibilidad de solicitar ingresos en Centros de recuperación de Discapacitados
Físicos (CRMF), Centro de Atención a Discapacitados Físicos (CAMF) y Centro
estatal de Daño Cerebral.






Companyies de telefonia
Companyies distribuïdores d’aigua
GESA/ENDESA: 800760909/
www.endesaonline.com
IBERDROLA: 900225235/
www.iberdrola.es
UNIÓN FENOSA: 900100259/
www.gasnaturalfenosa.com
E. ON: 900118866 /www.eonespana.com
Organisme corresponent
Serveis Socials de l’Ajuntament Palma:
010 / 971225977/
www.palmademallorca.es
Centres de Serveis Socials dels
ajuntaments
Institut Mallorquí d’Afers Socials: C/
General Riera, 67, Palma (971763325)/
www.imasmallorca.net
Centres de Serveis Socials dels
ajuntaments

Centre Base: C/ de Joan Crespí 11, Palma
(971178991)/ http://dgad.caib.es/
 Direcció General de Serveis Socials
 Palma:Av.de Gabriel Alomar, 33
(971177005)
 Inca: Av. del Raiguer, 95 (971177899)
 Manacor: C/ Pou Fondo,17(971823150)

Centre Base d’Atenció a Persones amb Discapacitat i Dependència
C/ de Joan Crespí, 11, 07014 Palma
Tel.: 971 17 89 91 Fax: 971 17 89 92

HABITATGE
VIVIENDA

Adjudicació de punts en la sol·licitud d’habitatges de protecció oficial,
per a lloguer i compra.
Adjudicación de puntos en la solicitud de viviendas de protección oficial, para
alquiler y compra.
Ajudes de rehabilitació d’habitatges i eliminació de barreres
arquitectòniques.
Ayudas de rehabilitación de viviendas y eliminación de barreras arquitectónicas.

Descomptes a l’Empresa Municipal de Transports (EMT). També per a
persones amb pensions d’incapacitat total, absoluta o gran invalidesa.
Descuentos en la EMT. También para personas con pensiones de incapacidad total,
absoluta o gran invalidez.

Institut Balear de l’Habitatge
C/ de Manuel Azaña, 9, Palma (971784994900780000)/ http://ibavi.caib.es/
Direcció General d’Arquitectura i Habitatge
Passseig del Born, 17, Palma (971177300)/
http://dghabita.caib.es/
 Josep Anselm Clavé, 5 (EMT)/
www.emtpalma.es
 Plaça de Santa Eulàlia, 9 (Cort)
 Emperadriu Eugènia, 6 (Escorxador)
 Av. de Sant Ferran, 42 (Policia Local)
 Pere Llobera, 9 (Pere Garau)
 Av. de Gabriel Alomar, 18 (Avingudes)
 Camí dels Reis, 400 (Son Pacs)
 Margaluz, 30 (Sant Agustí)
 Av. del Cid, 8 (Son Ferriol)
 Cardenal Rossell, 96 (Coll d’en Rebassa)
 Av. d’Amèrica, 11 (S’Arenal)

Descompte als Serveis Ferroviaris de Mallorca i TIB: persones amb un
GD igual o superior al 65% i pensionistes d’incapacitat
Descuento en los Servicios Ferroviarios de Mallorca i TIB: personas con un GD
igual o superior al 65% i pensionistas de incapacidad

Transport de les Illes Balears: 971177777
www.sfm.cat
http://dgtransports.caib.es/

TRANSPORT
TRANSPORTE

Descomptes a RENFE (Targeta Dorada): persones amb 65% GD
Descuentos en RENFE (Tarjeta Dorada): personas con 65% GD

RENFE: 902320320/ www.renfe.com

Assistència als aeroports a persones amb mobilitat reduïda i atenció per
a persones amb discapacitat auditiva o de la parla
Asistencia en aeropuertos a personas con movilidad reducida y atenció a personas
con discapacidad auditiva y/o del habla

AENA: 902404704/ www.aena.es

Reserva a Trasmediterránea a persones amb mobilitat reduïda o amb
necessitats especials
Reserva en Trasmediterránea a personas con movilidad reducida o con
necesidades especiales
Ajudes per a l’adaptació del cotxe, condicionades a convocatòria i a
determinats requisits
(7 PUNTS MÍNIM DE MOBILITAT REDUÏDA)
Ayudas para la adaptación del coche, sujetas a convocatoria y a determinados
requisitos
(7 PUNTOS MÍNIMO DE MOVILIDAD REDUCIDA)
Sol·licitud de targeta d’aparcament per a zones restringides d’ORA, i
aparcaments reservats per a persones amb discapacitat i mobilitat
reduïda (7 PUNTS MÍNIM DE MOBILITAT REDUÏDA)
Solicitud de tarjeta de aparcamiento para zonas restringidas de ORA y
aparcamientos reservados a personas con discapacidad y movilidad reducida (7
PUNTOS MÍNIMO DE MOVILIDAD REDUCIDA)
Sol·licitud d’espais reservats per aparcaments en les vies públiques, a
persones amb GD i mobilitat reduïda(7 PUNTS MÍNIM DE MOBILITAT
REDUÏDA)
Solicitud de espacios reservados para aparcamientos en las vias públicas a
personas con GD y movilidad reducida (7 PUNTOS MÍNIMO DE MOVILIDAD
REDUCIDA)
Exempció de l’impost de circulació de vehicles de tracció mecànica
Exención del impuesto de circulación sobre vehiculos de tracción mecánica.

ACCIONA TRASMEDITERRÁNEA:
902454645/ www.trasmediterranea.es

Institut Mallorquí d’Afers Socials:
C/ General Riera, 67, Palma (971763325)/
www.imasmallorca.net




Palma: Policia Local: Av. de Sant Ferran,
42 (971225511)/
www.policiadepalma.es
Altres Municipis: Ajuntaments

PALMA
 Plaça de Santa Eulàlia, 9 (Cort)
 Emperadriu Eugènia, 6 (Escorxador)
 Av. de Sant Ferran, 42 (Policia Local)
 Pere Llobera, 9 (Pere Garau)
 Av. de Gabriel Alomar, 18 (Avingudes)
 Camí dels Reis, 400 (Son Pacs)

Centre Base d’Atenció a Persones amb Discapacitat i Dependència
C/ de Joan Crespí, 11, 07014 Palma
Tel.: 971 17 89 91 Fax: 971 17 89 92

Abonament del 4% de l’IVA: demanar el descompte abans d’adquirir el
vehicle, aportar el dictamen de mobilitat reduïda i conservar el vehicle
durant 4 anys (7 PUNTS MÍNIM DE MOBILITAT REDUÏDA)
Abono del 4% del IVA: pedir la reducción antes de adquirir el vehículo, aportar el
dictamen de movilidad reducida y conservar el vehículo durante 4 años (7
PUNTOS MÍNIMO DE MOVILIDAD REDUCIDA)






Margaluz, 30 (Sant Agustí)
Av. del Cid, 8 (Son Ferriol)
Cardenal Rossell, 96 (Coll d’en Rebassa)
Av. d’Amèrica, 11 (S’Arenal)

Altres Municipis: ajuntaments


Exempció de l’impost de matriculació de vehicles.
Exención del impuesto de matriculación de vehículos.
Descomptes en el pagament de l’impost successori de transmissions per
herències, segons GD.
Descuentos en el pago del impuesto sucesorio de transmisiones por herencias, según
GD.
Accés a viatges de l’ IMSERSO a persones amb un GD d’un 45% o més,
que viatgin amb el seus pares o mares pensionistes.
Acceso a viajes del IMSERSO para personas con un GD del 45% o superior, que
viajen con sus padres o madres pensionistas.

Delegació d’Hisenda: C/ de Cecil Metel, 9,
Palma (971448800)/
www.agenciatributaria.es
 Cases concessionàries de vehicles
Agència Tributària de les Illes Balears
C/ de Can Troncoso, 1, Palma (971176700/

Direcció General de Serveis Socials
 Palma: Av. de Gabriel Alomar,
33(971177005)
 Inca: Av. del Raiguer, 95 (971177899)
 Manacor: c/ Pou Fondo, 17
(971823150)

Descomptes en la quota per a la utilització d’instal·lacions dels
poliesportius municipals. També per a persones amb pensió
d’incapacitat absoluta i d’orfanesa
Descuentos en la cuota para el uso de las instalaciones de los polideportivos
municipales. También para personas con pensión de incapacidad absoluta y de
orfandad.

Poliesportius municipals.



Descomptes o reserves a teatres, museus...
Descuentos o reservas en teatros, museos...




OCI I ALTRES
OCIO Y OTRAS




Teatre Principal de Palma: 971219700/
www.teatreprincipal.com
Palau de l’Almudaina: 971214134
Trui Teatre: 971783279/
www.truiteatre.es
Servicaixa: 902888303/
www.servicaixa.com
Altres

Exempció del pagament de taxes d’inscripció per als certificats de català,
per a ensenyaments del Conservatori Superior de Música i Dansa,...
Exención del pago de tasas de inscripción para los certificados de catalán, para
enseñanzas del Conservatorio Superior de Música i Danza,...
Exempció del pagament dels drets d’examen per a convocatòries
d’oposicions, d’accés a cicles formatius,...
Exención del pago de los derechos de examen para convocatorias de oposiciones, de
acceso a ciclos formativos...

Organisme corresponent

Organisme corresponent

Assistència jurídica gratuïta: persones que no superin el quàdruple del
SMI
Asistencia jurídica gratuïta: personas que no superen el cuádruple del SMI
Avançament del Fons de Garantia del Pagament d’Aliments per
impagament: majors d’edat amb un 65% de GD i segons ingressos de la
unitat familiar
Anticipo del Fondo de Garantia del Pago de Alimentos por impago: mayores de
edat con un 65% de GD y según ingresos económicos de la unidad familiar

Col·legis d’advocats
www.icaib.org

Delegació d’Economia i Hisenda: C/ de Gaspar
Sabater, 3, Palma (971627000)

Descomptes abonaments del RCD Mallorca: amb un 65% de GD
Descuentos abonos en el RCD Mallorca: con un 65% de GD
Pla 2000 (1 enviament gratuït al mes) i Pla Amigo (desplaçament
d’animals amb formació –ca pigall-) de MRW
Plan 2000 (1 envío gratuito al mes) i Plan Amigo (traslado de animales con
formación -perro guia-) de MRW

Centre Base d’Atenció a Persones amb Discapacitat i Dependència
C/ de Joan Crespí, 11, 07014 Palma
Tel.: 971 17 89 91 Fax: 971 17 89 92

RCD Mallorca: 971221221/
www.rcdmallorca.es

MRW: 902300400/
www.mrw.es

