SERVEI DE VALORACIÓ I ATENCIÓ PRIMERENCA (SVAP)
AVANTATGES DEL RECONEIXEMENT DEL GRAU DE DISCAPACITAT
(33% O SUPERIOR) FINS A 18 ANYS.

VENTAJAS DEL RECONOCIMIENTO DEL GRADO DE DISCAPACIDAD
HASTA LOS 18 AÑOS (33% O SUPERIOR):
ÀREA/AREA

INFORMACIÓ A:

PRESTACIÓ/PRESTACIÓN
Oficines d´escolarització
http://dgplacen.caib.es/
Carrer de Salvà, 14 (971787353)
Marratxí (971459777)
Calvià (971697836)
Inca (971870742)
Manacor (971554499)

Adjudicació de punts en la sol·licitud de plaça escolar.

Adjudicación de puntos en la solicitud de plazas escolares.
EDUCACIÓ
EDUCACIÓN
Beques, per infants a partir dels 3 anys, per a reeducació
pedagògica i logopèdia, segons ingressos.

Becas, para niños a partir de 3 años, para reeducación
pedagógica y de logopeda, según ingresos.

Prestació familiar per fill a càrrec : menor de 18 anys

amb un percentatge de discapacitat d’un 33% o més, i per
a majors de 18 anys amb un percentatge igual o superior

al 65%.

Prestación familiar por hijo a cargo, menor de 18 años y

con discapacidad del 33% o más; para mayores de 18


años con discapacidad del 65% o más.

Certificat de família nombrosa amb només dos fills si un
d´ells té reconegut Grau de discapacitat.
SEGURETAT
SOCIAL I
SERVEIS
SOCIALS
SEGURIDAD
SOCIAL Y
SERVICIOS
SOCIALES

Certificado de familia numerosa con solo 2 hijos si uno de
ellos tiene Certificado de Discapacidad.
Ajudes individuals per a Discapacitats.

Ayudas individuales para personas con discapacidad.
Descomptes a Telefónica i EMAYA , depenent dels
ingressos de la unitat familiar.

Descuentos en los recibos de Telefónica y EMAYA,
dependiendo de los ingresos de la unidad familiar.

Conselleria d’Educació i Universitats
http://educacioiuniversitat.caib.es/
C/ d’Alfons el Magnànim 29, 1r (971177800)
Centres Educatius
Institut Nacional de la Seguretat Social
(INSS)
Institut Social de la Marina(ISM)
Institut de les Forces Armades (IFAS)
MUFACE
Mutualidad General Judicial (MUGEJU)
Institut Mallorquí d’Afers Socials
http://www.imasmallorca.net
Carrer General Riera, 67 (971763325)

Institut Mallorquí d’Afers Socials
http://www.imasmallorca.net
Carrer General Riera, 67 (971763325)
Telefónica: 1004
Emaya: 900200014- www.emaya.es

Ajudes socials a funcionaris: MUFACE, ISFAS, altres
administracions.
MUFACE: BOIB núm. 127 de 22/X/2002.

Organisme corresponent

Ayudas sociales a funcionarios de MUFACE, ISFAS y otros
organismos.
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 primaria.

Serveis Socials Ajuntament Palma: 971225900 www.palmademallorca.es
Serveis Socials d’altres municipis:
Ajuntaments pertinents

C/ Joan Maragall, 17A- 07006 PALMA
Telf. 971 77 55 80, Fax: 971 46 56 70

CENTRES
ESPECÍFICS
D’ATENCIÓ

Possibilitat de sol·licitar ingressos en centres d’atenció
a discapacitats físics i psíquics (centres de dia i habitatges
tutelats).

Centre de Salut assignat per zona
SSSS de l’Ajuntament respectiu

Posibilidad de solicitar plazas en centros de atención
CENTROS
residencials y Centros de Dia para personas con
ESPECÍFICOS
discapacidad.
ATENCIÓN

Adjudicació de punts en la sol·licitud d’habitatges de
protecció oficial, per a lloguer i compra.
HABITATGE
VIVIENDA

Institut Balear de l’Habitatge
Carrer Manuel Azaña, 9 (900 780 000)
http://ibavi.caib.es/

Adjudicación de puntos en la solicitud de viviendas de
protección oficial, para alquiler y compra.

Possibilitat d’accedir a les ajudes de rehabilitació
d’habitatges i eliminació de barreres arquitectòniques.

Direcció General d’Arquitectura i Habitatge
Passeig del Born, 17 (971 177300)
http://dghabita.caib.es

Posibilidad de acceder a las ayudas de rehabilitación de
viviendas y eliminación de barreras arquitectónicas.
Sol·licitud targeta d’aparcament per a zones
restringides d’ORA, i aparcaments reservats per a
discapacitats amb greus problemes de mobilitat

Palma: Policia Local: Avinguda Sant Ferran
Carrer Son Dameto s/n (971225511)
www.policiadepalma.es
Altres Municipis: Ajuntaments

Solicitud de tarjeta de aparcamiento para zonas
restringidas de ORA y aparcamientos reservados a
discapacitados.
Sol·licitud d´espais reservats per aparcaments en les
vies públiques, a discapacitats amb greus problemes de
mobilitat, aquests aparcaments no són d’ús particular.

Solicitud de espacios reservados para aparcamientos en
las vías públicas a discapacitados con graves problemas de
movilidad. No son de uso particular.
Exempció de l’impost de circulació sobre vehicles de
tracció mecànica.
TRANSPORT Abonament del 4% d’IVA: demanar el descompte abans
d’adquirir el vehicle, aportar el dictamen de mobilitat
TRANSPORTE reduïda i conservar el vehicle durant 4 anys (7 PUNTS
MÍNIM DE MOBILITAT REDUÏDA)

Excención del impuesto de circulación sobre vehiculos de
tracción mecánica.
Abono del 4% de 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)







PALMA - 5 punts de registre:
Plaça Santa Eulàlia, 9 Bxos.
Edifici S´Escorxador
Sant Ferran (Policia Local)
Coll d´en Rebassa: C/ Cardenal Rossell, 96
S´Arenal: C/ Diego Zaforteza, 7 A (Col·legi)
Altres Municipis: Ajuntaments

Delegació d’Hisenda
Carrer Cecili Metel 9, Palma
(971448800)
www.agenciatributaria.es

Exempció de l’impost de matriculació de vehicles.

Excención del impuesto de matriculación de vehículos.

Cases concessionàries de vehicles

FISCAL

OCI
OCIO

Deduccions en la quota a pagar a la declaració IRPF,
dependent del GD.

Deducciones en la cuota a pagar en la declaración del
IRPF, dependiendo del GD.
Descomptes en la quota per a la utilització d’instal·lacions
dels Poliesportius municipals.

Descuentos en la cuota para el uso de las instalaciones de
los polideportivos municipales.

Delegacions Provincials del Ministeri d’Economia
i Hisenda

Als serveis administratius dels Poliesportius
municipals

C/ Joan Maragall, 17A- 07006 PALMA
Telf. 971 77 55 80, Fax: 971 46 56 70

