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

Drets del reconeixement del grau de discapacitat
Àrea

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

Educació

Laboral

Informació

Beques directes per a alumnes amb necessitats
educatives
especials
i
activitats
complementàries a l’educació reglada per a
alumnes amb necessitats específiques de
suport educatiu associat a altes capacitats
intel·lectuals.
Subsidis per a famílies nombroses per
necessitats educatives especials associades a
discapacitat.

Conselleria d’Educació i Universitats:Via Púnica, 23(9713101 04)
Eivissa/ http://educacioicultura.caib.es
Conselleria d’Educació i Universitats: Via Púnica, 23 (971 31 01
04) Eivissa/http://educacioicultura.caib.es
Centres educatius
Convocatòria anual publicada en el BOIB

Matrícula gratuïta i reserva de places per a
alumnes amb un grau de discapacitat igual a
un 33 % o superior, a la Universitat de les Illes
Balears (UIB), la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC) i la Universitat Nacional
d’Educació a Distància (UNED)

Universitat de les Illes Balears: Carrer de Bes, 9 (971 39 80 20)
Eivissa/ www.uib.es
Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED): Edifici
Polivalent Cas Serres- C/D'Ernest Ehrenfeld, s/n (971 39 06 06)
Eivissa/ www.uned-illesbalears.net
Universitat Oberta de Catalunya (UOC): 902 37 23 73/
www.uoc.es

Inscripció en el Servei d’Ocupació de les Illes
Balears (SOIB) com a demandant d’ocupació,
a la borsa de treball específica per a persones
amb discapacitat.

Oficina del SOIB que pertoqui
www.soib.es

Orientació laboral i recerca d’ocupació per a
persones
amb
discapacitat.
Servei
d’assessorament i inserció laboral per a
persones amb discapacitat (SAIL-PD).

Xarxa d’orientació laboral SOIB : www.soib.es
SAIL-PD (Creu Roja) C/Cosme Vidal Llaser, S/N – Eivissa/
971 19 59 00/ www.conselldeivissa.es

Formació
per
a
l’ocupació
a
les
administracions públiques de persones amb
discapacitat (FIOPD).

FIOPD.C/ Abad i La Sierra, 47, bxs./ Eivissa (971 19 38 30 /
mòbil 647 34 84 66)/ http://ebap.caib.es

Ajudes per a la creació d’empreses.

Conselleria de Treball, Comerç i Indústria: Carretera de Sant
Antoni, km 1,2 (971 31 80 60 / 971 17 63 00) Eivissa/
www.soib.es

Carrer del Bisbe Abad i La Sierra, 47 07800 Eivissa
Tel.: 971 19 38 30 Fax: 971 31 54 32

Places reservades a persones discapacitades a
les oposicions de les diferents administracions
publiques.

Convocatòries de treball a les administracions públiques (Butlletí
Oficial de l’Estat)

Borsí de treball per a afiliats invidents i no afiliats de
l’Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE) i
possibilitat d’accés a la venda de cupons per als
afiliats invidents i els discapacitats físics amb un grau
igual a un 33 % o superior. Accés al borsí de treball
per a discapacitats no visuals a través de la Fundació
ONCE.

Seguretat
Social i
serveis
socials

Centres
específics
d’atenció

ONCE: C/ Via Romana, 51. Eivissa (971 30 13 07)/

www.once.es
Fundació ONCE Palma: 971 77 75 52

Incentius i bonificacions a empreses o persones que
contracten persones amb discapacitat segons la
durada, la jornada i el tipus de contracte.

Oficina del SOIB que pertoqui

Prestació familiar per fill a càrrec menor de 18 anys
amb un grau de discapacitat d’un 33 % o superior, i
per a majors de 18 anys amb un grau de discapacitat
igual a un 65 % o superior.

Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS): Avinguda
d’Espanya, 57 (971 30 12 12) Eivissa/ www.seg-

Certificat de família nombrosa amb només dos fills si
un dels dos té reconegut un grau de discapacitat.

Consell Insular d’Eivissa: Avinguda d’Espanya,
(971 19 59 00) Eivissa/www.conselldeivissa.es
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Consell Insular d’Eivissa: Avinguda d’Espanya,
(971 19 59 00) Eivissa/ www.conselldeivissa.es
Convocatòria anual publicada en el BOIB
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Ajudes individuals per a persones amb discapacitat.

Pensió no contributiva per a persones d’entre 18 i 65
anys, amb un grau de discapacitat igual a un 65 % o
superior, depenent de la situació econòmica de la
unitat de convivència.

Direcció General de Serveis Socials: Centre Base de
Persones amb Discapacitat i Dependència d’Eivissa i
Formentera: C/ Del Bisbe Abad i La Sierra, 47, bxs.
(971 19 38 30) Eivissa/ http://dgad.caib.es

Descomptes a Telefònica i EMAYA, depenent dels
ingressos de la unitat de convivència.

Telefònica: 1004/ www.telefonica.es
EMAYA: 900 20 00 14/www.emaya.es

Ajudes a funcionaris: Mutualitat General de
Funcionaris Civils de l’Estat (MUFACE), Institut
Social de les Forces Armades (ISFAS), altres
administracions.

Organisme corresponent

Servei d’atenció, tractament i integració de persones
amb discapacitat. Taller ocupacional i centre de dia
(entre 18 i 65 anys amb un grau de discapacitat
intelectual igual a un 33 % o superior).

Serveis socials del Consell Insular d’Eivissa:
Ed. Polivalent Cas Serres – C/ De Cosme Vidal Llàser, s/n
(971 19 56 27) Eivissa/ www.conselldeivissa.es

www.soib.es

social.es

Carrer del Bisbe Abad i La Sierra, 47 - 07800 Eivissa
Tel.: 971 19 38 30 Fax: 971 31 54 32

Habitatge

Transport

Possibilitat de sol·licitar ingressos a Centres de
Recuperació Discapacitats Físics (CRDF), Centre
d’Atenció Discapacitats Físics (CADF) i Centre
Estatal de Dany Cerebral.

Direcció General de Serveis Socials: Centre Base de
Persones amb Discapacitat i Dependència d’Eivissa i
Formentera: C/ Del Bisbe Abad i La Sierra, 47, bxs. Eivissa
(971 19 38 30)/ http://dgad.caib.es

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

Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI): 971784994

Possibilitat d’accedir a les ajudes per a la
rehabilitació d’habitatges i l’eliminació de barreres
arquitectòniques (Llei d’accesibilitat i Llei 3/1993, de
supressió de barreres arquitectòniques).

http://ibavi.caib.es
Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI): 971784994

http://ibavi.caib.es

Transport gratuït interurbà per carretera per a
persones de qualsevol edat amb un grau de
discapacitat d’un 65 %.

Consell insular d’Eivissa: Avinguda d’Espanya, 49 (971 19
59 00) Eivissa/ www.conselldeivissa.es

Sol·licitud de targeta d’aparcament per a zones
restringides d’ORA i aparcaments reservats per a
persones discapacitades amb problemes greus de
mobilitat.

Ajuntament que pertoqui

Sol·licitud d’espais a les vies públiques reservats per
a aparcament de persones discapacitades amb greus
problemes de mobilitat. Aquests aparcaments no
són d’ús particular.

Ajuntament que pertoqui

Exempció de l’impost de matriculació de vehicles.

Administració de l’Agència Espanyola d’Administració
Tributària (AEAT) d’Eivissa-Formentera: C/ Bartolomé
Rosselló, 21 (971 31 86 50 / 901 33 55 33) Eivissa/

www.atib.es
Concessionaris de vehicles

Exempció de l’impost de circulació sobre vehicles de
tracció mecànica.
Deduccions en la quota a pagar a la declaració de
l’impost sobre la renda de les persones físiques
(IRPF), depenent del grau de discapacitat (dos
ítems: 33 % i 65 %).

Fiscal

Incentius al patrimoni protegit i als plans de
pensions depenent del grau de discapacitat (dos
ítems : 33 % i 65 %).
Deducció per a adequació de l’habitatge (reformes o
instal·lacions per adaptar l’habitatge a les necessitats
especials del discapacitat). Grau de discapacitat
igual a un 65 % o superior.

Ajuntament que pertoqui
Administració de l’Agència Espanyola d’Administració
Tributària (AEAT) d’Eivissa-Formentera: C/ De Bartolomé
Rosselló, 21 (971 31 86 50 / 901 33 55 33) Eivissa/

www.atib.es
Administració de l’Agència Espanyola d’Administració
Tributària (AEAT) d’Eivissa-Formentera: C/ De Bartolomé
Rosselló, 21 (971 31 86 50 / 901 33 55 33) Eivissa/

www.atib.es
Administració de l’Agència Espanyola d’Administració
Tributària (AEAT) d’Eivissa-Formentera: C/ De Bartolomé
Rosselló, 21 (971 31 86 50 / 901 33 55 33) Eivissa/

www.atib.es

Carrer del Bisbe Abad i La Sierra, 47 - 07800 Eivissa
Tel.: 971 19 38 30 Fax: 971 31 54 32

Deducció autonòmica per a declarants amb
discapacitat física o psíquica o amb descendents
amb aquesta condició.

Oci

Administració de l’Agència Espanyola d’Administració
Tributària (AEAT) d’Eivissa-Formentera: C/ De Bartolomé
Rosselló, 21 (971 31 86 50 / 901 33 55 33) Eivissa/

www.atib.es

Descomptes en el pagament de l’impost successori
de transmisssions per herències, segons el grau de
discapacitat.

Agència Tributaria Illes Balears : 901 50 55 50/

Accés a viatges de l’Institut de Gent Gran i Serveis
Socials (IMSERSO) de persones discapacitades amb
un grau d’un 45 % de discapacitat o superior, que
viatgin amb els seus pares pensionistes.

Direcció General de Serveis Socials: Centre Base de
Persones amb Discapacitat i Dependència d’Eivissa C/ Del
Bisbe Abad i La Sierra, 47, bxs. (971 19 38 30 / 901 10 98
99) Eivissa/ http://dgad.caib.es

Descomptes en la quota d’instal·lacions dels
poliesportius municipals.

Poliesportius

www.atib.es

Carrer del Bisbe Abad i La Sierra, 47 - 07800 Eivissa
Tel.: 971 19 38 30 Fax: 971 31 54 32

