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PROVES PER OBTENIR LA CAPACITACIÓ PROFESSIONAL

TRANSPORT INTERIOR I INTERNACIONAL DE MERCADERIES
I VIATGERS
a. DADES DEL SOL·LICITANT
Primer llinatge ____________________________________
Segon llinatge ____________________________________
Nom ____________________________________________
Número DNI ______________________
Telèfon __________________________
Carrer ___________________________________________
Localitat ________________________ CP ______________
Província: Illes Balears
b. PROVES A LES QUALS ES PRESENTA:
(marcau amb una creu la casella corresponent)
O
O

Transport interior i internacional de mercaderies
Transport interior i internacional de viatgers

JUNTAMENT AMB AQUESTA INSTÀNCIA, ÉS NECESSARI APORTAR UNA FOTOCÒPIA DEL DNI, LA SOL·LICITUD DE PRESENTACIÓ A
QUALSEVOL DE LES PROVES COSTA 17,25 euros DE TAXA. NO S’HI
ADMETRÀ QUI NO ACREDITI HAVER PAGAT L’IMPORT DE LA TAXA.

Data i signatura del sol·licitant

29-10-2002

D’acord amb el que estableix l’article 15.4 del Decret 128/2002, de 18
d’octubre de 2002, la documentació que s’ha d’aportar en el moment de sol·licitar
les ajudes per a l’atenció de persones amb discapacitats físiques, psíquiques o
sensorials, és la següent:
1.Si la persona causant de l’ajuda té un grau de minusvalidesa igual o
superior al 65%, els documents a aportar són:
a)
Certificació del reconeixement de la discapacitat per l’organisme
competent autonòmic o estatal.
b)
Document acreditatiu del parentiu de la persona sol·licitant de
l’ajuda amb la persona amb discapacitats. (O en cas d’acolliment legal, fotocòpia
compulsada de la resolució administrativa o judicial pertinent).
c)
Acreditació documental que la persona amb discapacitats no té
ingressos propis, mitjançant certificació de la Seguretat Social referit als períodes
de cotització de la persona afectada. (Aquest document només s’ha de presentar
en el cas que la persona amb discapacitats causant de l’ajuda superi la majoria
d’edat laboral).
2.Si la persona causant de l’ajuda té un grau de minusvalidesa inferior al
65%, els documents a aportar són:
a)
Certificació del reconeixement de la discapacitat per l’organisme
competent autonòmic o estatal.
b)
Document acreditatiu del parentiu de la persona sol·licitant de
l’ajuda amb la persona amb discapacitats. (O en cas d’acolliment legal, fotocòpia
compulsada de la resolució administrativa o judicial pertinent).
c)
Acreditació documental que la persona amb discapacitats no té
ingressos propis, mitjançant certificació de la Seguretat Social referit als períodes
de cotització de la persona afectada. (Aquest document només s’ha de presentar
en el cas que la persona amb discapacitats causant de l’ajuda superi la majoria
d’edat laboral).
d)
Certificat de MUFACE sobre percepció d’ajuda econòmica mensual per fill minusvàlid. (Aquest document només s’ha de presentar en el cas que
la persona sol·licitant de l’ajuda pertanyi a MUFACE).
e)
Certificació de l’empresa del cònjuge de la persona sol·licitant, en
què s’acredita que no percep ajuda per atenció a persones amb discapacitats.
f)Certificació expedida per l’Institut Balear d’Afers Socials (IBAS) de no
percebre pensió assistencial d’invalidesa.
g)
Certificació expedida per l’IBAS de no percebre prestació
econòmica per aplicació de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social del
minusvàlid i del Reial decret 383/84, d’1 de febrer.
h)
Certificació de la Secció de Beques i Títols de la Conselleria
d’Educació i Cultura sobre percepció d’ajuda per tractaments o serveis.

Il·lm. Sr. Director General d’Obres Públiques i Transports
Article segon. Model d’instància de les ajudes per fills menors de devuit
— o —-

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
Núm. 21355
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 22 d’octubre de 2002,
per la qual es fa públic el procediment necessari per a l’aplicació
del Decret 128/2002, de 18 d’octubre de 2002, regulador del
sistema de prestacions d’acció social a favor del personal docent
no universitari de les Illes Balears
El Decret 128/2002, de 18 d’octubre, que regula el sistema de prestacions
d’acció social a favor del personal docent no universitari de les Illes Balears, ha
estat publicat al BOIB de dia 22 d’octubre de 2002. Una vegada vigent el nou text
legislatiu, cal procedir a la publicació de la normativa necessària per al desplegament
i l’aplicació de l’esmentat Decret, tal com en preveu la disposició final primera.
El títol 1 del Decret estableix les normes generals reguladores de les
diferents modalitats d’ajuda que defineix. I concretament l’article 5 disposa que
les sol·licituds de les ajudes s’han d’adreçar al director general de Personal Docent
mitjançant el model d’instància oficial que es determini. També l’article 33 fa
palesa aquesta obligatorietat de publicació del model d’instància per a la sol·licitud
de cadascuna de les modalitats previstes de bestreta de les retribucions.
D’altra banda, l’article 15.4 disposa que, mitjançant ordre del conseller
d’Educació i Cultura, s’ha de determinar la documentació preceptiva per acreditar
que es compleixen els requisits per percebre les ajudes per a l’atenció de persones
amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials.
És per tot això que, amb la doble finalitat de fixar els criteris interpretatius
sobre les ajudes compreses al Decret 128/2002 i de facilitar una gestió més àgil
i eficaç de la tramitació d’aquestes ajudes, dict la següent
ORDRE
Article primer. Documentació necessària per sol·licitar les ajudes per
a l’atenció de persones amb discapacitats

anys
S’aprova com a model d’instància oficial de sol·licitud de les ajudes per fills
menors de devuit anys, regulades al títol III del Decret 128/2002, el constituït pels
fulls 1 i 2 que figuren a l’annex 1 d’aquesta Ordre.
Article tercer. Models d’instàncies de les ajudes per a l’atenció de
persones amb discapacitats
S’aproven com a models d’instància oficial de sol·licitud de les ajudes per
a l’atenció de persones amb discapacitats, regulades al títol IV del Decret 128/
2002, els que figuren a l’annex 2 d’aquesta Ordre: els fulls 1 i 2 constitueixen el
model d’instància en el cas de persones amb grau de minusvalidesa igual o
superior al 65 %; els fulls 3 i 4 constitueixen el model d’instància en el cas de
persones amb grau de minusvalidesa inferior al 65 %.
Article quart. Model d’instància de les ajudes per a estudis
S’aprova com a model d’instància oficial de sol·licitud de les ajudes per a
estudis, regulades al títol V del Decret 128/2002, el constituït pels fulls 1 i 2 que
figuren a l’annex 3 d’aquesta Ordre.
Article cinquè. Model d’instància de les ajudes per orfandat
S’aprova com a model d’instància oficial de sol·licitud de les ajudes per
orfandat, regulades al títol VI del Decret 128/2002, el constituït pels fulls 1 i 2 que
figuren a l’annex 4 d’aquesta Ordre.
Article sisè. Model d’instància de les ajudes de viduïtat
S’aprova com a model d’instància oficial de sol·licitud de les ajudes de
viduïtat per als cònjuges del personal docent no universitari, regulades al títol VII
del Decret 128/2002, el constituït pels fulls 1 i 2 que figuren a l’annex 5 d’aquesta
Ordre.
Article setè. Models d’instàncies de les bestretes ordinàries i
extraordinàries
S’aproven com a models d’instància oficial de sol·licitud de les bestretes de
les retribucions, regulades al títol VIII del Decret 128/2002, els que figuren a
l’annex 6 d’aquesta Ordre: els fulls 1 i 2 constitueixen el model d’instància de la
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sol·licitud de bestretes per maternitat (article 30.2 del Decret 128/2002); els fulls 3 i 4 constitueixen el model d’instància de la sol·licitud de bestretes ordinàries de fins
a dues mensualitats líquides (article 30.3 del Decret 128/2002); els fulls 5 i 6 constitueixen el model d’instància de la sol·licitud de bestretes extraordinàries (article
31 del Decret 128/2002).
Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 22 d’octubre de 2002
El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons
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