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PROPOSTA RECULL PRESTACIONS ECONÒMIQUES QUE FIXA MAXIMS DE LES QUANTIES PER 

CONTEPTE/NECESSITAT I EL TEMPS PER CADA TIPUS D’AJUT. 

 

 

ANNEX 1 

 

Com a conseqüència del recollit en els articles 5 i 10 del present reglament, l’annex 1 presenta el recull de 

prestacions econòmiques que fixa els màxims de les quanties per concepte / necessitat i el temps per a cada 

tipus d’ajut.  

 

NECESSITATS BÀSIQUES 

 

a) Alimentació 

 

Les quanties màximes mensuals d’alimentació varien en funció dels ingressos i del nombre de 

membres de la unitat familiar d’acord a les quanties mensuals màximes desenvolupades en la taula: 

 

 

Núm. de membres Quantia mensual màxima 

1 membre 150 € 

2 membres 200 € 

3 membres 245 € 

4 membres 280 € 

5 membres 295 € 

6 membres 310 € 

7 o més membres  325 € 

 

b) Higiene i altres despeses de necessitats bàsiques 

 

CONCEPTE QUANTIA MÀXIMA DURACIÓ 

Productes de neteja 

domèstica 

200 € Anual 

Articles d’higiene 

personal 

350 € Anual 

Bolquers i empapadors 300 € per beneficiari Anual 

Medicació * 300€ per beneficiari Anual 

Pròtesis i ortesis **  400€ per beneficiari  

Altres despeses de 

necessitats bàsiques 

600 €  Anual 

* Serà necesaria la prescripció facultativa mètge de la Seg.Social. En cap cas l’import de l’ajuda podrà ser superior a l’aportació 

farmacèutica que recau en el pacient conforme allò establert en el el Reial decret 16/2012, de mesures urgents per garantir la 

sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut. 

**Serà necesaria la prescripció facultativa mètge de la Seg.Social. Sols podrà abonar-se el 100% del cost de la prótesis si aquesta 

no es troba dintre de la Cartera Nacional de Serveis Comununs del Sistema Nacional de Salut (Reial decret 1030/2006). En cas 

contrari es podrà abonar com a màxim la diferencia entre la quantitat que li aboni l'Ibsalud i l'import ìntegre, prèvia justificació 

quantita abonada per la Seg. Social. 
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HABITATGE 

 

a) Despeses habitatge 

 

CONCEPTE QUANTIA MÀXIMA DURACIÓ 

Habitació / pensió 2.400€ Anual 

Entrada de lloguer 800€ Anual 

Rebuts pendents de 

lloguer / hipoteca 

3.600€ Anual 

Rebuts pendents de 

comunitat 

500€ Anual, situacions excepcionals 

per dificultats legals i de 

permanència i convivència a 

l’habitatge.  

Altres serveis (comptadors, instal·lació...) 400€ Anual 

Sinistres llar Situacions a valorar per l’equip 

tècnic dels SSCB.  

 

Desnonaments judicials Situacions a valorar per 

l’equip tècnic dels 

SSCB.  

 

Allotjament residencial 

a persones majors en 

situació 

d’emergència ***  

Situacions a valorar per 

l’equip tècnic dels 

SSCB.  

 

 

 

        *** són situacions excepcionals d’ajuda periòdica quan no hi ha una cobertura immediata per part de l’Administració 

competent en   places residencials per a persones majors o amb discapacitat, i sempre hi quan no hi hagi cap plaça lliure a la 

residència pública de Pollença.  

 

 

 

b) Despeses manteniment / equipament habitatge 

 

CONCEPTE QUANTIA MÀXIMA DURACIÓ 

Rebuts d’electricitat * 600€ Anual 

Rebuts de gas * 180€ Anual 

Rebuts d’aigua ** 250€ Anual 

Reparacions 

domèstiques *** 

500€ Anual  

Equipament electrodomèstic 500€ Anual 

Altres despeses 

manteniment / 

equipament 

500€ Anual 

Neteges domèstiques de 

xoc 

Situacions a valorar per 

l’equip tècnic dels 

SSCB.  

 

Neteges puntuals de 

manteniment  

Situacions a valorar per 

l’equip tècnic dels 

SSCB.  

 

 

 

* Les persones beneficiàries hauran d’aportar justificant d’haver tramitat la petició d’atorgament del descompte que s’ofereix 

amb el bo social 

 

** Les persones beneficiàries hauran d’aportar justificant d’haver sol·licitat la bonificació corresponent en el preu per la prestació 

patrimonial no tributària del servei de l’aigua 

 

*** Les ajudes per abonar factures de reparacions domèstiques hauran de comptar, si s’escau, amb la corresponent llicència 

d’obres.  
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SUPORT PERSONAL I/O FAMILIAR 

 

a) Suport familiar, infància i educació 

 

CONCEPTE QUANTIA MÀXIMA DURACIÓ 

Canguratges 500€  Anual 

Servei de teleassistència * 20€/mes per beneficiari Anual 

Despeses menjador escolar 150€/mes per beneficiari Anual 

Despeses d’escoleta 215/€mes per beneficiari Anual 

Material d’educació infantil 150€ per beneficiari Anual 

Material altres cicles 150€ per beneficiari Anual 

Activitats extraescolars 50€/mes per beneficiari Anual  

Activitats esportives 50€/mes per beneficiari Anual 

Activitats vacances 300€/mes Períodes de vacances escolars 

Altres despeses per la 

integració dels menors 

50€/mes per beneficiari Anual 

 

* Aquesta prestació està condicionada a la tramitació de sol·licitud de reconeixement del Grau de Dependència i, si escau, del Grau 

de Discapacitat.  

 

b) Transport i tramitació 

 

CONCEPTE QUANTIA MÀXIMA DURACIÓ 

Transport públic 250€ per beneficiari Anual 

Desplaçaments fora de l’illa 

* 

250€ per beneficiari Anual 

Despeses de tramitació 150€ per beneficiari Anual 

 

* Destinades a subvencionar billets i passatges d’avió i vaixell únicament pel recolçament de processos d’inserció laboral fora de 

l’illa i per la tramitació de documentació identificativa personal. Caldrà acreditar-ho amb l’oferta concreta de treball corresponent 

i amb l’informe consular, respectivament. En cap cas podrà ser substitutiu del programa de retorn voluntari per a immigrants. 
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INCERSIÓ FORMATIVA – LABORAL 

 

Descripció 

Prestació econòmica de durada i quantia determinada, que es podrà atorgar en concepte de beca, adreçada a persones usuàries dels serveis 

socials municipals, en situació de vulnerabilitat, que realitzen un itinerari social i duen a terme accions formatives/ocupacionals i/o recerca 

laboral. Són en concepte de beca personal vinculada a la recerca activa de feina, processos ocupacionals, formatius dintre d’un itinerari 

d’inserció socio-laboral 

 

Permet: 

- Donar suport a la intervenció social que es realitza amb la persona i/o la família des dels Serveis Socials Comunitaris. 

- Donar suport a processos d’inserció laboral i/o formatius . 

- Complementar les ajudes per a la cobertura de les necessitats bàsiques . 

- Esser un element motivador dins el procés d’inserció de la persona. 

 

Destinataris 

Persones que siguin usuaris/es dels serveis municipals i participin en activitats de formació, ocupacionals o en itineraris d’ inserció formatiu 

i/o laboral 

 

Durada i Quantia 

 

Procediment 

Els professionals referents faran el seguiment de l’assistència i participació a les iniciatives formativo-laborals. Les quanties d’aquestes 

ajudes s’entendran proporcionals a la intensitat de l’activitat a realitzar. 

 

CONCEPTE QUANTIA MÀXIMA DURACIÓ 

Assistència a serveis 

laborals 

150€/mes per beneficiari 6 mesos 

Assistència a serveis 

formatius 

250€/mes per beneficiari Anual 

 

 

Aquestes ajudes en concepte de beca per a recolzar processos d’inserció formatiuslaborals tenen sentit si es garanteix el pagament ordinari 

mensual d’acord amb la temporalitat proposada pel professional. 
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