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GUIA DE RECURSOS PER NECESSITATS BÀSIQUES 
Abril 2020 

 
1. REPARTIMENT DE MENJAR 
2. MENJADORS SOCIALS 
3. ALLOTJAMENT 
4. AJUDES ECONÒMIQUES 
5. ALTRES AJUDES SOCIALS ESPECÍFIQUES DE L’ESTAT D’ALARMA 
6. TRÀMITS I AJUDES DE L’AMBIT LABORAL ESPECÍFIQUES DE L’ESTAT D’ALARMA 

 
 

1. REPARTIMENT DE MENJAR 
 
 

AVASO 

 
Telèfon: 601 132 367 / 661 808 014 
 
Adreça: c/ Francisco Sancho, 7A bxos  (zona Arxiduc)  Palma 
 
Horari repartiment:  

Dilluns – Dijous 9,30-13h / 16-18,00h (excepcionalment per situacions urgència) 
Divendres   TANCAT 

 
Pauta de derivació: full derivació de SS.SS.: nom titular i nº membres convivència. 
 
Actualment: El repartiment d’aliments solsment es realitzarà els dimecres de 10 a 14 hores. Els altres dies 
romandrà tancat. 
 
 

SOS MAMAS 

 
Es una Associació formada per voluntaris que es dedica al repartiment d’aliments, roba i 
accessoris d’infants i objectes d’higiene personal. 
Ofereixen assistència al dentista de manera gratuïta. 
 
Telèfon: 637 381 489 (Ascen) 
 
Adreça i horari: Te tres punts d’atenció a Palma: 
- C/ Tomas Rullán, 65 Baixos. Horari d’atenció de DL-DX-DV de 17 a 20 hores. 
- C/ Rossello i Caçador, 16 1º. Horari d’atenció DL-DX-DV de 11 a 14 hores. 
-C/ General Riera, 79. Horari d’atenció Divendres de 16 a 19 hores. 
 
Pauta de Derivació: full derivació de SS.SS.: nom titular i nº membres convivència. 
 
Actualment: Continuen en actiu. Preparen bosses de menjar. S’ha d’enviar un correu a 
ascen1maestre@gmail.com S’ha de posar únicament nom i telèfon de l’usuari i ells els cridaran per citar-
los 
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ES PA DE SANT ANTONI 

 
Telèfon: 619 044 206 (Catalina Cunill)  /  650 238 611 (René) 
 
Adreça:  c/ Bastió d’en Sanoguera, 3 bxos  (Pl. Espanya)  Palma 
 
Horaris repartiment: 
 

Berenars: Dilluns – Dissabtes  9-10.30h 
       Diumenges  10.30h 

 Aliments per cuinar: 1 Dissabte al mes 11h (prioritàriament per +65 anys) 
 Aliments frescs (fruita i verdura): Dilluns 16h 
 
Pauta de Derivació: NO es necessari full derivació, poden anar directament. 
Les persones s’han d’identificar aportant DNI + Certificat Empadronament. 
 
Actualment: Si segueixen aportant pa el forn que els suministre (Forn de Ca na Teresa) ho seguiran fent. 
Canvia el sistema d’entrega que es realitzarà amb una taula a l’entrada per evitar possibles contactes. Si 
no disposen de voluntaris, per edat, ho faran els frares. 
 
 

MALLORCA SENSE FAM 

 
Telèfon:  617 405 740  /  617 474 706  (Joan Martorell)  -  jmartorell2004@yahoo.es. 
 
Adreces i horaris: 
   

Punt d’Atenció:  Parròquia de l’Assumpció  c/ Contesti, 13 (Son Espanyolet) 
Divendres entrevistes. 

 
Botiga de Distribució d’Aliments:  c/ Vinyet, 9 

 
Pauta de Derivació:  Full derivació - “faig constar” 
Inclou aliments frescs, alimentació infantil i productes d’higiene personal 
 
Actualment: No cal omplir cap fulla de derivació, simplement s’ha d’enviar un mail amb el nom, llinatges, 
DNI, adreça i telèfon d’un dels adults membres de la unitat familiar (no estaria de mes dir quants 
membres son). Una vegada reben aquest mail se’ls inclou en una llista i ells cridaran per tal de que puguin 
recollir una borsa d’ajuda . Amb això no entren al circuit d’ajudes com abans però si se’ls atén per aquesta 
circumstancia excepcional. 
 
 

CREU ROJA 

 
Telèfon:  971295000 (General) 
              971764980 (COA directe, atenció específica estat d’alarma) 
 
 
Adreces i horaris: Carrer d'Alfons el Magnànim, 38, 07004 Palma, Illes Balears 
   
Pauta de Derivació: Cridar directament al telèfon específic per l’estat d’alarma 
 
Actualment: Arrel de l’estat d’alarma Creu Roja ha posat en marxa diferents serveis i entre d’ells, fan 
entrega d’aliments per persones necessitades, i reparto a domicili. 
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CARITAS 

 

 
 
Telèfon Caritas  971 717289 
 
Actualment: De moment mantenen la mateixa atenció 
 
 

2. MENJADORS SOCIALS 
 
 

ASSOCIACIÓ ZAQUEO 

 
Telèfon: 619 044 206 (Catalina Cunill) 
 
Adreça:  c/ Plaça Mercadal, 1  (zona Sindicat)  Palma 
 
Horaris: 
 Menjador: Dilluns – Diumenge 16.30-18h 
 Servei de Dutxes: Dilluns – Divendres 12-13.30h 
 
Pauta de Derivació: NO es necessari full derivació, poden anar directament. 
Adults sense recursos. 
 
Actualment: El menjador està tancat i distribueixen el menjar amb fiambreres. 
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ASSOCIACIÓ TARDOR 

 
Telèfon: 871 931 114  /  678 42 26 56 (Jonny) 
 
Adreça:  c/ Reina Constança, 10  (zona Foners)  Palma 
 
Horaris:  
 Berenars + Menjador: 

Dilluns – Divendres  9-20h 
Dissabtes  12-15h 

   
Pauta de Derivació: full derivació de SS.SS.: nom/identificació titular. 
Adults sense recursos. 
 
Actualment: Horari de 12 a 14 hores i ho serviran amb fiambreres. 
 
 

SERVEIS DE DIA CRAT 

 
Telèfon: 971 247 866  /  971 225900 ext 3808   -  serveisdedia@intress.org 
 
Adreça:  c/ Felicià Fuster, 3  (zona Polígon Llevant)  Palma   
 
Serveis: Menjador, Dutxes i Bugaderia 
 
Horaris: 

Menjador:  Dilluns – Diumenges  13h 
Dutxes i Bugaderia  (a determinar) 

 
Pauta de Derivació: enviar full derivació específic derivació. 
Adults sense recursos. 
 
Actualment: Es mantén bugaderia i menjar (fiambrera). Dutxa no. 
Horari  a les 10h. 
 
 

3. ALLOTJAMENT 
 

 
Actualment: per l’estat d’alarma s’han controlat les sortides i entrades als recursos residencials i s’han 
ampliat places per pernoctar adaptant l’hipòdrom Son Pardo, Son Moix i Poliesportiu San Ferran. A dia 
d’avui està tot ple. 
Davant una persona al carrer s’ha de cridar als serveis d’emergència d’IMAS o SERVEIS SOCIALS 
CENTRALS, o en el seu cas presentar-se per porta al centre de primera acollida. 
 
 
 

PRIMERA ACOLLIDA 

 
Persones de Mallorca sense vivenda en situació d’exclusió social que no han estat valorades i/o volen 
accedir per primera vegada a algun servei de la Xarxa d’Inclusió Social.  
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La persona interessada en rebre assessorament sobre el programa, ho pot sol·licitar de manera presencial a 
l’IMAS o al mateix centre d’acollida. També ho pot sol·licitar per telèfon contactant amb la Secció d’Inserció 
Social o enviant el formulari de sol·licitud per correu electrònic. 

 
Secció d’Inclusió Social 

Telèfon: 971 763 325 (extensió 1226) 
Correu electrònic: seccioinsercio@imas.conselldemallorca.net 

 
Centre d’acollida 

Camino de Ca l'Ardiaca, 2. Palma 
 

 

CA L´ARDIACA 

 
Qualsevol persona major de divuit anys sense habitatge que, per qualsevol circumstància personal, 
econòmica o laboral, requereixi assistència en un centre social de la Xarxa per a la inclusió social de 
Mallorca. S'hi inclouen persones amb problemes de salut de caire invalidant o amb addiccions invalidants. 
S’ofereix allotjament transitori i atenció professional les 24 hores durant els 365 dies de l'any a persones 
d'entre 18 i 65 anys, soles o en parella sense menors a càrrec, sense habitatge i sense recursos personals, 
familiars o econòmics. Les persones no poder tenir cap addicció en actiu. 
 

Secció d'Inclusió Social 
C/ del general Riera, 67. 07010. Palma 

Telèfon: 971 763 325 Ext. 1282 
Fax: 971 761 231 

 

 

SA PLACETA 

 
Centre d'acollida sa Placeta: ofereix allotjament transitori i atenció professional les 24 hores durant els 365 
dies de l'any a persones d'entre 18 i 65 anys, sense habitatge i sense recursos personals, familiars o 
econòmics amb problemàtica afegida de toxicomania o addiccions en actiu (alcohol, heroïna, drogues 
sintètiques, cannabis, cocaïna, etc) 
 
 

Secció d'Inclusió Social 
C/ del general Riera, 67. 07010. Palma 

Telèfon: 971 763 325 Ext. 1282 
Fax: 971 761 231 

 
 

LA SAPIENCIA 

 
ACOLLIDA RESIDENCIAL  
 
Acollida, el servei i l’ajuda a totes les persones i grups que viuen qualsevol tipus de marginació, exclusió, 
rebuig o desampar a la nostra societat i per qualsevol causa, com pot ésser: l’atur, l’alcoholisme i altres 
drogues associades, es desarrelament familiar o social, la desestructuració personal o social, la delinqüència, 
la immigració de qualsevol tipus, les limitacions o discapacitats conseqüents a la marginació ,etc. 
 
Atenció integral i continuada, amb un seguiment metge, psicològic i social. 

 
Requisits d’admissió: 

mailto:seccioinsercio@imas.conselldemallorca.net
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 Viure en situació de soledat o abandonament i no tenir recursos. 
 Triar lliurement l’ingrés. 
 Assumir el compromís de mantenir l’abstinència alcohòlica i d’altres 

substàncies tòxiques. 
 Acceptació que en reunir els criteris se tramiti la sol·licitud d’ingrés en residències 

per a persones grans. 
 
L’equip tècnic de Casa de Família i de la EV (Equip Valoració IMAS) valoren de manera conjunta les 
demandes per ingressar en els diferents serveis. 

 
ACOLLIDA I INSERCIÓ SOCIAL 
 
Aquest servei es va crear per donar resposta a la constatada necessitat d’un col·lectiu de persones amb 
carències, ja sigui de manera puntual o perllongada, de les mínimes necessitats bàsiques. 

 

Els perfils que tracten són: 

 Inserció sociolaboral. 
 Salut mental. 
  Malalties físiques 
 Residencial 
 Immigrants. 

 
L’equip tècnic de Casa de Família i de la EV (Equip Valoració IMAS) valoren de manera conjunta les 
demandes per ingressar en els diferents serveis. 
 

Carrer de la Pietat, 5. 
07012 – Palma 

Telèfon: 971 711 142 
Fax: 971 716 027 

 
Actualment: estan controlades les entrades i sortides i no es pot accedir a aquest recurs. 
 
 

HOUSING LED 
 
Vivendes compartides ubicades a Palma i pobles. 
Acces: derivació  per la xarxa des del centres d’allotjament (Cala Ardiaca, Sa Placeta, Casa de Família, Alberg 
Par Forana, Servei de Primera Acollida i Servei d’atenció a ex-presos)  
 
Perfil: persones de 18 a 65 anys, que no tenguin problemes de malaltia física o psíquica que puguin impedir 
convivència i que estiguin incorporades a un procés d’intervenció social.  
 

IMAS 
Departament de Benestar i Drets Socials Consell de Mallorca 

Professional: Xisca Simó 
Telefono: 971711142 

 
 
Actualment: Està ple i amb llista d’espera.  
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SERVEIS D’ACOLLIMENT MUNICIPAL 
 

CRAT ADULTS 
 
Centre d'acollida que ofereix allotjament transitori i atenció professional les 24 hores durant els 365 dies de 
l'any a persones d'entre 18 i 65 anys, sense habitatge i sense recursos personals, familiars o econòmics, 
perfil de inserció laboral, sense  cap tipus de consum. Es necessari demostrar empadronament a Palma 
mínim 2 mesos.  
 
Adreça Felicià Fuster 3 
971 247367 
 
Derivació: enviar full de derivació a  equipvaloracioacolliment@palma.es 
   

Area de Benestar social 
971 2259 77 

971 225900 ext 8918 
 
Actualment: S’han ampliat les seves places acondicionant el Poliesportiu de Son Moix. 
 
 

SAM FAMILIES LLARGA ESTADA  

 
Centre residencial destinat a famílies monoparentals o biparentals amb menors a càrrec, en situació de 
dificultat social puntual, per manca de recursos econòmics, d’habitatge, laborals i de suport familiar, però 
que mantenen factors de protecció social. 
 
 
Derivació: enviar full de derivació a  equipvaloracioacolliment@palma.es 
   

Area de Benestar social 
971 2259 77 

971 225900 ext 8918 
 
 

SERVEI DE CURTA ESTADA PER A FAMILIES 

 
Centre residencial dirigit a famílies amb algun membre en situació laboral activa (depèn dels ingressos), 
famílies amb un membre perceptor a l’espera de tenir ingressos econòmics o famílies perceptores 
RMI/renda social com a mesura d’urgència (temps màxim d’acolliment). 
 
Derivació: enviar full de derivació a  equipvaloracioacolliment@palma.es 
   

Area de Benestar social 
971 2259 77 

971 5900 ext 8918 
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4. AJUDES ECONÒMIQUES 
 
 

RESOGA (Renta Social Garantitzada) 
 
Què és? 
 
És una prestació econòmica dirigida a la cobertura de les despeses bàsiques de les persones, famílies i altres 
nuclis de convivència que es troben en situació de necessitat. 
 
Requisits: 
 

 Estar empadronat a qualsevol municipi de les Illes Balears. 
 

 Constituir una llar independent, com a mínim, els 6 mesos anteriors a la sol·licitud.  
 

 Ser major de 25 anys, o major de 18 anys si té menors o persones amb discapacitat al seu càrrec, o 
que sigui víctima de violència de gènere. 

 

 El nucli familiar no tingui ingressos o que els ingressos siguin inferiors a la prestació que els hi 
correspondria d’acord amb el barem de la renda social garantida. 

 

 La prestació la pot sol·licitar qualsevol dels membres del nucli familiar però, tan sols es pot sol·licitar 
una prestació de renda social garantida per nucli familiar. 

 

 Tots els requisits anteriors s’han de complir, tant en el moment de presentació de la sol·licitud, com 
en el moment de resoldre aquesta. Això, vol dir que no es poden produir canvis posteriors, a la data 
de presentació de la sol·licitud, que afectin els requisits per ser beneficiari de la prestació.  

 
On es sol·licita: 
 
Conselleria d'Afers Socials i Esports: Pl. de la Drassana, 4 - 07012 Palma 
 
971177200 - Fax 971 78 41 59 
http://serveissocialsicooperacio.caib.es 
 
Actualment per l’estat d’alarma: 
Nous perceptors: Majors d’edat en situació d’emergència, sense dret a altres prestacions públiques. Si 
conviuen amb altres persones sense vincle no hi ha problema, i si son família miren ingressos del nucli. 
Prestació per l’import que correspongui d’acord amb el barem de renda social garantida vigent, amb una 
vigència inicial de 2 mesos des de dia 1 d’abril de 2020, prorrogables. 
Sol·licituds: a través de Serveis socials o treballadors socials d’entitats socials inscrites al cens 
d’organitzacions del tercer sector, enviant sol·licitud i informe específic de manera telemàtica.  
El GREC ho pot tramitar, xerrau amb els directors del vostre programa. Documents a la web de la caib.  
http://www.caib.es/sites/rendasocialgarantida/ca/informacia_tacnics_treball_social/  
 
 

RMI ( Renta Mínima D’Inserció) 

 
Què és? 
 

http://serveissocialsicooperacio.caib.es/
http://www.caib.es/sites/rendasocialgarantida/ca/informacia_tacnics_treball_social/
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És una prestació econòmica destinada a persones i nuclis familiars que es troben en una situació de risc 
d’exclusió social, que té com a objectiu la inserció sociolaboral. 
 
 
Requisits: 
 

 Que estiguin empadronades o s’empadronin en el moment de fer la sol•licitud de la prestació en 
qualsevol dels municipis de les Illes Balears. 

 

 Que acreditin una residència continuada i efectiva a les Illes Balears amb un mínim de 6 mesos 
d’antelació a la data de presentació de la sol•licitud. 

 
 

 Que constitueixin una llar independent, com a mínim, 6 mesos abans de la data de presentació de la 
sol•licitud. Queden exemptes d’aquest requisit les persones que es troben en les situacions 
següents: 

 
 Persones que tenguin menors o persones amb discapacitat a càrrec seu. 
 Persones que hagin patit maltractaments. 
 Persones en procés de desinstitucionalització. 
 Persones en procés de separació o divorci. 
 

 Que siguin més grans de 25 anys. Queden exemptes d’aquest requisit les persones que es troben en 
les situacions següents: 

 
 Persones en procés de desinstitucionalització. 
 Persones que tenguin menors o persones amb disminució a càrrec seu. 
 Persones que hagin patit maltractaments. 
 Persones en situació d’orfandat. 
 

 Que el nucli familiar no disposi dels mitjans econòmics necessaris per atendre les necessitats 
bàsiques.  

 

 Que la persona sol•licitant no tengui dret a percebre altres prestacions públiques.  
 

 No ser persona beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció com a membre 
d’un altre nucli familiar. 

 
* Excepcionalment, els serveis d’atenció primària poden avaluar situacions anàlogues que, malgrat que 
no es compleixen algun dels requisits anteriors, poden ser incloses en aquests drets, sempre que quedin 
motivades i justificades adequadament. 

 
On es sol·licita: 
 
Als centres municipals de serveis socials de cada localitat. 
 
 
 

PNC ( PENSIÓ NO CONTRIBUTIVA) 

 
Què és? 
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Prestació que garanteix als ciutadans una prestació econòmica, assistència medico farmacèutica gratuïta i 
altres serveis socials complementaris, encara que no s'hagi cotitzat o s'hagi fet de forma insuficient per tenir 
accés a una pensió contributiva 
 
Requisits: 
 

 Manca d’ingressos suficients 
 

 Edat: Tenir 18 anys o més i menys de 65 anys. 
 

 Residència: Residir en territori espanyol i haver-ho fet durant un període de cinc anys, dels quals dos 
han de ser consecutius i immediatament anteriors a la data de la sol·licitud. 

 

 Discapacitat: Grau de discapacitat igual o superior al 65%. 
 
 
On es sol·licita? 
 
Centre Joan Crespi (Servei de Valoració i Orientació de la Discapacitat i la Dependència i Servei d'Atenció a la 
Discapacitat) 
Carrer de Joan Crespí, 11, 07014 Palma, Illes Balears 
971 17 89 91 

 
 

 
 

http://www.caib.es/govern/organigrama/planol.do?lang=ca&coduo=3095416
http://www.caib.es/govern/organigrama/planol.do?lang=ca&coduo=3095416
https://www.google.com/search?q=ibas+joan+crespi&rlz=1C1AVSF_esES764ES764&oq=ibas+&aqs=chrome.0.69i59j0l2j69i57j0l4.2359j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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5. ALTRES AJUDES SOCIALS ESPECÍFIQUES DE L’ESTAT D’ALARMA 
 

AJUNTAMENT 
PALMA: GENERAL 

INFORMACIÓ  
626035035 
ajuntament@palma.cat 
 

AJUNTAMENT DE 
PALMA: BENESTAR 
SOCIAL (URGENCIES) 

AJUDES D’URGÈNCIA: Com a exemples, ajuda per families vulnerables, nou 
dispositiu per fer la compra per als domicilis de les persones vulnerables, 
ajudes econòmiques, repart de menjar a domicili, etc. 

SERVEIS SOCIALS CENTRALS: 971225977 (Marta Ribera) 

CONSULTES sobre PNC, Renda Social Garantida, Dependencia i Discapacitat 
durant l’estat d’alarma (9h a 14h):  971177272  

 

GOVERN BALEAR LINEA 24H D’ATENCIÓ PSICOLOGICA (DOL O ANSIETAT): 900112003  
ATENCIÓ A MENORS: 900116111  
XARXA SOLIDARIA DE COL·LABORACIÓ: 971 177200  
ATENCIÓ DEPENDENCIA O DISCAPACITAT: 971 1777272  
 

IMAS (CIM): 
ATENCIÓ 
D’EMERGENCIA 
SOCIAL 

EMERGENCIA SOCIAL: 900 100 444 
INCLUSIO SOCIAL: 652996110   
 
PERSONES EN SITUACIÓ DE RISC: 971763325  

CREU ROTJA DIFERENTS SERVEIS PER COL·LECTIUS VULNERABLES, ACTUALMENT TAMBÉ 
ESPECÍFICS PER L’ESTAT D’ALARMA: com exemples, repartiment de menjar i 
medicació a domicili, acompanyaments, voluntaris, etc. 
 
COA DIRECTE: 971764980 
GENERAL: 971295000 
 

CARITAS 
 

VOLUNTARIAT PER DIFERENT TASQUES RELACIONADES AMB L’ESTAT 
D’ALARMA, especialment zona Arquitecte Bennasar i Excorxador. 
  
971717289.  
 

VÍCTIMES DE 
VIOLÈNCIA 
MASCLISTE 

INFORMACIÓ: 016 
EMERGÈNCIES: 112 
SUPORT PSICOLOGIC: 682916136  
SUPORT PSICOLOGIC WHASAP: 682508507 / 639837476 Wasap (govern) 
FIXO: 971178989 
 

SUPORT MUTU 
XARXES SOLIDÀRIES 
ENTRE VEINS  

BORSI DE VEINS de tota Mallorca per fer front a possibles necessitats de 
persones vulnerables com: donar conversació telefònica, anar a fer compra, 
acompanyament psicosocial, etc. 
 
971949762 (10 a 18h.) 
suportmutupm@gmail.com           
Twiter: @mutu_suport 
Telegram: SuportMutuMallorca 
Instagram: suportmutumallorca 
Facebook: Suport Mutu Mallorca 
 

mailto:ajuntament@palma.cat
mailto:suportmutupm@gmail.com
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Les persones interessades a formar part d,aquest grup que contactin en 
suportmutupm@gmail.com 
 
             

ASSOCIACIO NAVA 
JEEVAN 

 ACOMPANYAMENT EMOCIONAL als processos de malaltia, mort i dol 
relacionats amb el COVID 19  
 
695250240  
 

SOIB DUBTES LABORALS O EMPRESARIALS DERIVADES DEL COVID19:  
 
900101798  
 laboral@coronavirus.caib.es 
 empresa@coronavirus.caib.es 
 

GOVERN ESTATAL: 
AJUDES AL LLOGUER 
 
 
 
 

AJUDES PEL LLOGUER: 
 
Ajudes econòmiques des dels serveis socials municipals 
 
Ajudes previstes pel govern: primer sol·licitar aplaçament del lloguer al 
propietari, que te 7 dies per contestar. Si no vol, es podran demanar 
microcrèdits sense interessos ni comissions per 6 mesos prorrogables 
excepcionalment amb 4 mesos mes. S’ha de justificar situació de 
vulnerabilitat, entre d’altres criteris es tindrà en compte: estar aturat o erto, 
que el lloguer sigui un 35% com a mínim dels ingressos familiars o no ser 
propietari d’una altra vivenda.  
 

GOVERN ESTATAL: 
AJUDES 
HIPOTEQUES 

SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL PAGAMENT DE LA HIPOTECA: 
 
Es podrà sol·licitar al banc i aquest respondrà després de valorar la situació 
del sol·licitant. Entre d’altres ha de presentar els següents requisits: estar a 
l’atur o si son autònoms amb una pèrdua del 40% de facturació, que els 
ingressos estiguin per davall d’uns límits establerts, que la quota del banc 
suposi mes del 35% dels ingressos de la unitat familiar, etc. 
  

CAIB: 
BEQUES MENJADOR 

BEQUES DE MENJADOR: 
S’han repartit tarjetes prepagament pels alumnes que eren usuaris dels 
menjadors escolars amb una temporalització de 15 dies amb possibilitat de 
prorrogues (60e). 

EDUCO BEQUES DE MENJADOR a casa, adreçades a nins i nines de 0 a 18 anys. 
La ajuda seria de  6 euros per fill i dia. 
Mail  a mbosch@grecmallorca.org amb les següents dades: 
- nom de la familia  
- nom i nombre de nins de la familia  pels que se demana la beca i edats. 
- nombre de dies d'abril pels que se demana la beca  
- breu descripció de la situació de la família  
 

mailto:laboral@coronavirus.caib.es
mailto:empresa@coronavirus.caib.es
mailto:mbosch@grecmallorca.org
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Solicitar tarjeta demanda 
de empleo. 
 

Pedir cita de la manera habitual, la cita se llevará acabo de manera 
telefónica por parte del SOIB que le llamará siguiendo el orden de cita 
previa.  
 

Tenía cita con el SOIB Hasta el 30 de abril lo hacen por ti. 

Si pides cita, te llamarán para, siempre que sea posible, atenderán 
telefónicamente con apoyo telemático para que no tengas que 
desplazarte.  

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y los Servicios autonómicos 
de Empleo han tomado la decisión de renovar de forma automática 
todas aquellas de demandas de empleo que tenían programado su 
sellado en estas fechas. 

Recuerda que puedes pedir cita a través de la aplicación de cita previa 
del Govern  o llamando al 971 22 57 91. 
 

Tenía que empezar a 
trabajar y la empresa me 
ha dicho que no vaya 

La empresa tiene que especificarte los motivos por los cuales no te 
llaman. En caso de hacer un ERTE, los fijos discontinuos se incluyen en 
el expediente y tendrán acceso a prestación. Si te despiden sin hacer 
un ERTE, Inspección de Trabajo puede intervenir y sancionar: habla con 
tus representantes sindicales. 
 

Me tocaba sellar la 
demanda estos días 

No tienes que hacer nada. Desde el SOIB renovaremos de manera 
automática todas las demandas desde el 16 de marzo hasta el 30 de 
abril.  
 

Me han despedido La empresa te tiene que especificar los motivos de tu baja. Tampoco te 
puede dar de baja sin notificártelo. Si te despiden sin hacer un ERTE, 
Inspección de Trabajo puede intervenir y sancionar: habla con tus 
representantes sindicales 
 

ERTE No es necesario que vayas a tu oficina del SOIB, te tramitaremos el alta 
de manera telemática. Tienes derecho a prestación por desempleo y el 
SEPE también lo hará de forma automàtica. Tu contrato queda en 
suspensión y, cuando acabe el periodo del ERTE, volverás a tu puesto 
de trabajo con las mismas condiciones. 
Más información:  
http://www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/es/preguntas_frecuen
tes_0/  
 

Permiso retribuido 
retornable aprobado día 
29/03 
 

Un permiso retribuido de 15 días (del 30/03 al 09/04) que afecta a 
personal laboral por cuenta ajena. Incluye el sueldo base y los 
complementos salariales. Las personas afectadas no tienen que ir a 
trabajar, pero tendrán que devolver las horas desde la finalización del 
estado de alarma y antes del 31 de diciembre del 2020. Más 
información: 
http://www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/es/permiso_retribuido
_retornable/  
 

TELÉFONOS DE CONTACTO También hay un teléfono directo por oficina: 
 Oficina de Mateu Enric Lladó: 971 177 888 
 Oficina de Miquel Marquès: 971 176 629 

http://www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/es/preguntas_frecuentes_0/
http://www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/es/preguntas_frecuentes_0/
http://www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/es/permiso_retribuido_retornable/
http://www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/es/permiso_retribuido_retornable/
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 Oficina Jordi Villalonga: 971 787 344 
 Oficina de Manacor: 971 787 338 
 Oficina de Felanitx: 971 177 897 
 Oficina de Inca: 971 787 333 
 Oficina de Port d’Alcúdia: 971787 349 
 Oficina de Magaluf: 971177 377 

 

SEPE Han habilitado canales telefónicos y telemáticos. 971998798 / 901 119 
999 
Otras líneas telefónicas de atención: 
Para la ciudadanía 900 81 24 00 
Para empresas 900 81 24 01 
 

Cita previa SEPE Ya no se puede pedir cita previa. Solo atienden solicitudes que les 
llegan a través de Ratel y 
https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?exe
cution=e1s1 

Se han flexibilizado los plazos para solicitar una prestación: no se 
recortan derechos para presentar solicitudes fuera de plazo. 

Durante el tiempo que dure el estado de alarma, presentar solicitudes 
de alta o de reanudación de las prestaciones o subsidios de paro fuera 
de los plazos establecidos legalmente no implicará que se reduzca el 
derecho a recibirla. 

Además, el SEPE puede prorrogar automáticamente el derecho a 
recibir un subsidio de paro para evitar que el hecho de no presentar la 
solicitud suponga perder la ayuda.  

En el caso del subsidio para mayores de 52 años, no se interrumpirá el 
pago del subsidio ni la cotización a la Seguridad Social aunque se 
presente la declaración anual de rentas fuera de plazo. 

En el caso de fijos discontinuos a quienes se los interrumpe la actividad 
después de haberla empezado, el SEPE los vuelve derecho a su 
prestación por paro durante un máximo de 90 días. 

 

Vías de solicitud sepe Telemáticamente a la sede electrónica si la persona trabajadora tiene 
DNI electrónico, certificado digital o cl@ve 
Telefónicamente 
A través del formulario de pre-solicitud 
 

Se me había acabado el 
paro antes de entrar a 
trabajar, ¿cobraré igual? 
 

Sí. Cobrarás el paro especial aprobado por el Estado: no consume 
tiempo de paro y no importa cuánto de tiempo tenguis cotizado. 

Actividades esenciales https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf  
 

Situación de desempleo 
no motivada por un ERTE 

 

cl@ve 
puede  

 Obtener el reconocimiento de la prestación contributiva en el 

https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1
https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1
https://sede.sepe.gob.es/solicprestindividualweb/flows/solicitud?execution=e1s1
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
mailto:cl@ve
http://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=prestRec0200
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momento 
 Presentar la solicitud 

cl@ve 
puede  

 Formulario para pre-solicitud individual de prestaciones por 
desempleo. Solo enviar este formulario si ha finalizado su 
contrato o le han despedido, no lo haga si está usted en un 
ERTE. NO  enviar si ya ha solicitado cita previa o ha 
presentado su solicitud en el sepe por otro canal. 

 Solicite cita previa telemáticamente para ser atendido por el 
SEPE (indique correo electrónico). 

Autónom@s http://www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/es/preguntas_frecuen
tes_0_0/  
 

Medidas extraordinarias 
en materia de subsidios 

No se tiene que solicitar la prórroga del subsidio, manteniéndose el 
pago del mismo transcurridos los 6 meses de plazo. 

 No se interrumpirá el pago de los subsidios por desempleo por 
la falta de presentación de la Declaración Anual de Rentas 
(DAR) en el caso de personas beneficiarias del subsidio para 
trabajadores mayores de 52 años 

Qué ayudas tienen los 
trabajadores infectados 
con coronavirus? 

Los trabajadores con COVID-19 tienen la consideración de personas de 
baja laboral (con Incapacidad Temporal) por accidente de trabajo. Esto 
supone que tienen derecho a cobrar una prestación del 75% de la base 
reguladora desde el día siguiente a la baja. Con ello, liberamos del 
coste que puede suponer esta enfermedad tanto a trabajadores como 
a empresas 
 
 

¿Y los trabajadores que 
están en aislamiento 
preventivo? 

Los trabajadores en aislamiento preventivo tienen la misma 
consideración que si tuvieran COVID-19, es decir tienen derecho 
también a percibir una prestación equivalente al 75% de la base 
reguladora desde el día siguiente a la baja. La Administración, por 
tanto, también se hace cargo de este coste. 
 

¿cómo podemos solicitar 
las prestaciones de 
maternidad y paternidad? 

Si se tiene un hijo durante el estado de alarma o la cuarentena 
obligatoria ¿cómo podemos solicitar las prestaciones de maternidad y 
paternidad, si las oficinas están cerradas?Los Registros Civiles están 
realizando los trámites de inscripción de nacimientos. De momento 
este trámite sigue siendo obligatorio. Una vez cumplido, puede pedir 
prestación en la sede electrónica de la Seguridad Social o el portal Tu 
Seguridad Social 
 

Tienen las empleadas del 
hogar derecho a la 
prestación o están 
protegidas de alguna 
manera? 

Subsidio para empleadas de hogar: personas dadas de alta como 
trabajadoras del hogar que hayan reducido su actividad total o 
parcialmente o se hayan quedado sin empleo durante esta crisis 
sanitaria. 
La cuantía de la prestación será del 70% de la base reguladora. La 
prestación empezará a computar desde la fecha de baja en la 
seguridad social o desde la fecha que figure en la declaración 

http://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=sv01
mailto:cl@ve
http://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/contenidos/sede_virtual/sv00A1.html
http://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/contenidos/sede_virtual/sv00A1.html
http://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html
http://www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/es/preguntas_frecuentes_0_0/
http://www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/es/preguntas_frecuentes_0_0/
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responsable. Será compatible con la percepción de otros salarios por 
cuenta ajena o propia.  
Para las/os  trabajadoras/es que disfrutasen de un contrato temporal, 
de al menos dos meses de duración, finalizado después de la entrada 
en vigor del estado de alarma y que no contasen con cotizaciones 
suficientes para acceder a otro tipo de prestación o servicio pueden 
optar al subsidio de desempleo por fin de contrato temporal.  
 

PRESTACIÓN 
EXTRAORDINARIA PARA 
AUTÓNOMOS 

Cualquier trabajador por cuenta propia inscrito en el régimen 
correspondiente que se vea afectado por el cierre de negocios debido 
a la declaración del estado de emergencia o cuya facturación en el mes 
caiga un 75% respecto a la media mensual del semestre anterior. 
¿Durante cuánto tiempo se percibirá?Un mes, con posibilidad de 
ampliación hasta el último día del mes en que finalice el estado de 
alarma, en el supuesto de que se prorrogue y tenga una duración 
superior al mes. 
¿Cómo se pide esta prestación?Las entidades que gestionan la 
prestación han habilitado formularios en sus páginas web. Podrá 
descargarse la solicitud y adjuntar la documentación pertinente para 
realizar la gestión de manera totalmente telemática. El 
formulario,cumplimentado, deberá ir acompañado de una declaración 
jurada en la que se haga constar que cumplen todos los requisitos 
exigidos. 


