
INFORMA 

    Ajudes Socials (només es donen, per al 2016, les marcades en gris) 
Funcionaris i personal laboral CAIB  

 (Decret 135 /1995, de 12 de desembre)  quantitats 2016 
AJUDES PER A L’ATENCIÓ SOCIAL  

Modalitat Mensual Anual 
Atenció a disminuïts físics, psíquics o sensorials a càrrec del personal 
de la comunitat autònoma  

173,54  2.082,57 

Ajuda per a fills menors de devuit anys 38,56 462,74 

Estudis oficials del personal de l’Administració de la CAIB i dels fills 
majors de devuit anys i menors de vint-i-cinc anys d’aquest personal 

Matricula  462,82 

Llibres  155,69 

Ajuda de viduïtat per als cònjuges del personal de la CAIB Supesa  1.718,46 
Ajuda per orfandat Suspesa 1.909,34 
Ajuda per jubilació, o situacions assimilades a jubilació del personal 
al servei de l’Administració de la CAIB 

• Jubilació forçosa 
• Jubilació anticipada als 60 anys 
• Jubilació anticipada als 61 anys 
• Jubilació anticipada als 62 anys 
• Jubilació anticipada als 63 anys 
• Jubilació anticipada als 64 anys  

Suspeses  
 

2.292,01 
14.512,21 
12.220,91 
9.928,94 
6.873,87 
4.200,61 

 
PRESTACIONS DE CARÀCTER HIGIENICOSANITARIES  

Modalitat  
Ajuda en compensació de despeses derivades d’assistència sanitària, farmacèutica i 
ortopèdica. Taula establerta per MUFACE 
(Ordre APU/2245/2005 de 30 de juny, BOE núm. 167 de dia 14 de juliol )  (*) 

Annexos 
I, II, III i   
IV  

Concertació d’una assegurança col·lectiva per cobrir els riscs de mort i 
d’invalidesa permanent (produïda per un accident laboral): 
- Incapacitat permanent total per a la professió habitual 
- Incapacitat permanent absoluta per a tot tipus de treball 
- Mort 

 
Suspeses 

8.401,41 
12.220,22 
12.220,22 

Revisions mèdiques  

ALTRES PRESTACIONS 
Bestretes                        (ordinàries: 2 nòmines en 10 mesos; i extraordinàries: 6 nòmines en 24 mesos)         

 
TERMINIS 
a) L’ajuda a l’atenció a disminuïts físics i a fills menors de devuit anys es reconeixerà a partir de la 
presentació de la sol·licitud i tindrà efectes econòmics a partir del mes següent. 
b) L’ajuda per a estudis es meritarà en l’exercici pressupostari immediat posterior al de l’inici de cada 
curs escolar. El termini de sol·licituds finalitzarà el mes de juny de cada exercici. (Inici l’ 1 de gener) 
c) L’ajuda per jubilació es reconeixerà una vegada formalitzada la resolució de jubilació. 
d) La resta d’ajudes s’han de sol·licitar en l’exercici pressupostari en el qual s’hagin produït els 
esdeveniments que hi donin dret (les factures emeses el mes de desembre es podran presentar fins al mes de 
febrer).



 

El sindicat de tots i totes                                                                                                          www.stei.cat 

MALLORCA  
Jaume Ferran,58 
07004 Palma 
Tel.971901600 
Fax.971903535 
mallorca@stei.cat 

LLEVANT  
Juan de la Cierva,2 
7500 Manacor 
Tel. 971845505 
Fax.971843707 
llevant@stei.cat 

INCA  
Avda.General 
Luque,223 
Quarter General Luque 
07300 Inca 
Tel. 971881859 
Fax 971881810 
inca@stei.cat 

SÓLLER  
Camí des 
Desviament,18 
07100 Sóller 
Tel.i Fax 
971633455 
soller@stei.cat 

MENORCA  
Sant Rafel,9 
07760 Ciutadella 
Tel.971482919 
Fax:971484199 
menorca@stei.cat 

PITIÜSES 
Madrid,7,1r.-4ª 
07800 Eivissa 
Tel.971303912 
Fax:971398252 
eivissa@stei.cat 

Escola de Formació en 
Mitjans Didàctics 
Marià Canals,13 
07005 Palma 
Tel.971910060 
Fax:971910061 
escola.mitjans@stei.cat 

 

* PRESTACIONS SANITÀRIES 
1) Resum TAULA DE MUFACE (Ordre APU/2245/2005 de 30 de juny, BOE núm. 167, de dia 14 de juliol, darrera 
actualització BOE núm. 120 de 19/05/07) 
ANNEX I 
Catàleg general  de material ortoprotèsic (a causa de la seva extensió és millor veure l’Ordre esmentada) 
ANNEX II 
Prestacions dentals € 
Dentadura completa........................................271 ara 202 
Dentadura superior o inferior..........................136 ara 101 
Peces / fundes / endodòncia..............................31 ara   20 
Les peces, fundes i empasts provisionals no seran causa d’ajuda econòmica. 
L’ajuda de 31 € (ara 20) per endodòncia inclou l’ajuda per l’empast, l’obturació, reconstrucció o restauració de la peça 
tractada encara que no es faci constar expressament a la factura, ja que s’entén que qualsevol endodòncia conclou amb 
l’empast, obturació, reconstrucció o restauració de la corona. 
Les prestacions odontològiques incloses als concerts entre MUFACE i les entitats prestadores d’assistència sanitària no 
podran donar lloc a les ajudes que s’estableixen en aquest annex. 
El tractament d’ortodòncia es concedirà només en els casos que s’iniciïn abans dels 18 anys, d’una sola vegada i per a un 
únic tractament. (SEGONS L’ART. 10.3.4 DEL DECRET 135/95, NO HI HA LIMITACIÓ D’EDAT MENTRE ES 
MANTINGUI LA DEPENDÈNCIA ECONÒMICA.) 
ANNEX III 
Prestacions oculars € 
Ulleres d’enfora o de prop.............................. 34 ara 20 
Ulleres bifocals/progressives ......................... 61 ara 30 
Ulleres telelupa ............................................ 180  
Substitució vidres (cada vidre) ....................... 13 ara 10 
Vidre progressiu/bifocal ................................. 25 ara 15 
 

En el cas d’ulleres i substitució dels vidres, només es concediran com a màxim dues ulleres (ara una) o la substitució de 
quatre vidres (ara dos) . 
En el cas de les lents de contacte, només es concediran com a màxim dues lents per beneficiari i any natural. Si les lents 
fossin d’un sol ús, l’ajuda màxima a concedir per aquest concepte serà de 61 € per any natural i beneficiari , i s’hauran de 
sol· licitar d’un sol cop. Les prestacions de lents de contacte i lents d’un sol ús seran incompatibles entre si, fins i tot quan 
per a cada cas no se superin les unitats/quantitat màxima financiable per any natural. Aquestes limitacions no regiran per a 
les lents terapèutiques. 
Per realitzar el còmput de les prestacions concedides, es tendrà en compte la data de la factura. 
ANNEX IV 
Altres prestacions     € 
Audiòfon ....................................................................................................    423 ara 303 
Bomba externa d’infusió contínua subcutània d’insulina...........................    Finançament total segons procediment 
Laringòfon .................................................................................................     1.057 ara 1111 
Matalàs o matalasset antiescares (amb compressor o sense)......................     121 ara 126 
El període mínim de renovació ordinària de l’audiòfon, el matalàs antiescares o el laringòfon serà de vint-i-quatre mesos, 
des de la data de factura. . 
En el cas d’articles que necessitin algun tipus de reparació, la quantia de l’ajuda serà com a màxim el 50% de l’ajuda 
establerta per adquirir-los. 
L’ajuda per a audiòfon prevista en aquest annex serà incompatible amb la prestació d’audiòfon prevista al Catàleg de 
Material Ortoprotèsic (Codi 21 45 00). 
 

  
 

ELS FUNCIONARIS INTERINS  
queden exclosos, segons l’article 3 punt C d’aquest Decret, de 

les ajudes següents: 
                                      Sanitàries 
                                    Per jubilació 
Bestretes (només, podrà sol· licitar l’avançament d’un mes) 

ELS LABORALS INTERINS  
queden exclosos, segons l’article 3 punt C d’aquest Decret, de 

les ajudes següents: 
                                       Per jubilació 
 

Bestretes (només, podrà sol· licitar l’avançament d’un mes) 
 

Prestacions dentals € 
Empasts ..................................................... 16 ara 10
Implant òssies integrades ........................ 111 ara 60 
Ortodòncia  ........................................... 446 ara 252
 

Prestacions oculars   € 
Lents de contacte (cada lent)..........................................31ara 20 
Lents d’un  sol ús...........................................................61 ara 30 
Lent terapèutica  (cada lent).......................................... 50 ara 40 
Baixa visió (microscopis, telescopis, lupes, filtres)...............182 
Ajudes prismàtiques per alteracions severes de la motilitat ocular ..80 


