
 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 

 

 

Taula de prestacions garantides i prestacions no garantides coma drets 

subjectius del El Decret 56/2011, de 20 de maig, pel qual s’aprova la 

Cartera Bàsica de Serveis Socials de les Illes Balears 2011-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prestacions garantides com a drets subjectius Condicions o requisits 

Servei d’informació, valoració, assessorament,  
intervenció i derivació 

 

Servei d’ajuda a domicili 

Dependència 

Discapacitat 65% 

Famílies monoparentals amb 

menors en risc 

Persones incapacitades soles 

Servei d’allotjament alternatiu 
 

Ajuts per a la cobertura de les necessitats bàsiques 
Valoració professional prèvia 

Servei de teleassistència/telealarma 

Dependència 

Persones soles majors de 85 

anys 

Discapacitat 65% + informe 

tècnic 

Servei de teletraducció 
 

Domiciliació i empadronament 
 

Servei de registre de parelles estables 
 

Servei de punt de trobada familiar en compliment de 
resolucions judicials 

 

Servei de formació per a la competència familiar 
 

Servei per a la defensa i la promoció dels drets del menor 
 

Servei d’informació, orientació i assessorament  
per a dones víctimes de violència de gènere 

 

Servei d’atenció psicològica 
per a dones víctimes de violència de gènere 

 

Servei de telèfon d’urgència 24 hores 
per a dones víctimes de violència de gènere 

 

Servei d’acompanyament 24 hores 
per a dones víctimes de violència de gènere 

 

Servei d’acollida familiar 
per a dones víctimes de violència de gènere 

 

Servei d’avaluació i reconeixement de la situació de discapacitat 
 

Servei de valoració de la discapacitat en infants de 0-6 anys 
 

Servei d’avaluació i assessorament d’integració laboral i 
eliminació de barreres per a les persones amb discapacitat 

 

Servei d’atenció a persones incapacitades judicialment 
Dependència 



Servei de valoració de la situació de dependència 
 

Servei de teleassistència domiciliària per a persones en situació 
de dependència 

 

Servei d’ajuda a domicili per a persones en situació de 
dependència 

 

Servei d’estades diürnes per a persones majors de 65 anys en 
situació de dependència 

 

Servei d’estades diürnes per a persones menors de 65 anys en 
situació de dependència 

 

Servei residencial per a persones majors de 65 anys en situació 
de dependència 

 

Servei residencial per a persones menors de 65 anys en situació 
de dependència 

 

Servei d’estades nocturnes per a persones majors de 65 anys en 
situació de dependència 

 

Servei d’estades nocturnes per a persones menors de 65 anys 
en situació de dependència 

 

Servei d’estades temporals de respir en un servei residencial 
per a persones en situació de dependència 

 

Servei d’estades temporals de respir diürnes per a persones en 
situació de dependència 

 

Servei residencial per a persones en situació de dependència 
associada a discapacitat i amb alteracions de conducta 

 

Renda mínima d’inserció 
 

Pensió no contributiva per jubilació 
 

Pensió no contributiva per invalidesa 
 

Prestació econòmica per a persones que han estat tutelades 
per l’Administració 

 

Prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar i suport a 
les persones cuidadores no professionals 

 

Prestació econòmica d’assistent personal per a persones en 
situació de dependència 

 

Prestació econòmica per a dones víctimes de violència de 
gènere 

 

Prestacions de la Llei d’integració social dels minusvàlids (LISMI) 
Persones ja beneficiàries 

Pensions assistencials del fons d’assistència social (FAS) 
Persones ja beneficiàries 

Total: 42 
 

 

 

 

 



 

Prestacions no garantides Condicions o requisits 

Servei de mediació intercultural Disponibilitat pressupostària 

Servei de mediació familiar Disponibilitat pressupostària 

Servei de formació per a la competència familiar Disponibilitat pressupostària 

Servei d’intervenció social i educativa per a joves de 14 a 16 
anys que es troben en situació de risc d’exclusió social i/o 
abandonament escolar 

Disponibilitat pressupostària 

Servei de tractament a infants víctimes d’abusos sexuals Disponibilitat pressupostària 

Servei d’habitatge de transició per a joves majors de 18 anys 
que han estat tutelats per l’Administració 

Disponibilitat pressupostària 

Servei d’atenció primerenca (servei de desenvolupament 
infantil i atenció primerenca) 

Disponibilitat pressupostària 

Servei d’estades diürnes per a persones amb discapacitat 
intel·lectual i/o discapacitat psíquica o per a persones amb 
discapacitat per trastorn mental greu. 

Disponibilitat pressupostària 

Servei d’estades diürnes per a persones amb discapacitat física, 
greument afectades. 

Disponibilitat pressupostària 

Servei d’estades temporals de respir en un centre residencial 
per a persones amb discapacitat intel·lectual, i/o discapacitat 
psíquica o per a persones amb discapacitat per trastorn mental 
greu 

Disponibilitat pressupostària 

Servei d’estades temporals de respir en un centre residencial 
per a persones amb discapacitat física, greument afectades 

Disponibilitat pressupostària 

Servei d’habitatge supervisat per a persones amb discapacitat 
intel·lectual, i/o discapacitat psíquica o per a persones amb 
discapacitat per trastorn mental greu 

Disponibilitat pressupostària 

Servei d’habitatge supervisat per a persones amb discapacitat 
física, greument afectades 

Disponibilitat pressupostària 

Servei residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual, 
i/o discapacitat psíquica o per a persones amb discapacitat per 
trastorn mental greu 

Disponibilitat pressupostària 

Servei residencial per a persones amb discapacitat física, 
greument afectades 

Disponibilitat pressupostària 

Serveis ocupacionals per a persones amb discapacitat 
intel·lectual, i/o discapacitat psíquica o per a persones amb 
discapacitat per trastorn mental greu 

Disponibilitat pressupostària 

Serveis socioculturals per a persones amb discapacitat 
intel·lectual, i/o discapacitat psíquica o per a persones amb 
discapacitat per trastorn mental greu 

Disponibilitat pressupostària 

Servei de promoció de l’autonomia personal i prevenció de la 
situació de dependència 

Disponibilitat pressupostària 

Ajudes per adquirir productes de primera necessitat vinculades 
a les pensions no contributives 

Disponibilitat pressupostària 

Complement per a titulars de PNC que resideixen en un 
habitatge llogat 

Convocatòria anual 

Ajut econòmic individual per sufragar les despeses i l’assistència 
de persones grans en règim d’acolliment 

Convocatòria anual 



Prestació econòmica vinculada al servei per a persones en 
situació de dependència 

Convocatòria anual 

Total: 22 
 

 

 

 


