REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR PER A L’ADJUDICACIÓ
D’AJUDES ECONÒMIQUES PER ORTESIS I PRÒTESIS AL
PERSONAL DEL SECTOR NO SANITARI DE LA DIPUTACIÓ DE
VALÈNCIA
BASES

PRIMERA. Objecte del present reglament
El present Reglament té com a objecte regular la concessió d’ajudes econòmiques per la
prescripció i dispensació de productes ortoprotètics no inclosos en l’article 108 de la Llei
General de la Seguretat Social, desenvolupat per Resolució de 7 de juliol del 2000 de la
Conselleria de Sanitat i Consum (DOGV 3.802, de 27 de juliol del 2000); modificat per
Resolució de 21 de setembre del 2001, del conseller de Sanitat (DOGV 4.119, de 2 de novembre del 2001).
SEGONA. Destinataris
Tindran dret a les ajudes regulades en el present Reglament els funcionaris de carrera i empleats laborals fixos del sector no sanitari de la Diputació de València.
Podran sol·licitar-se les ajudes, tant pels productes ortoprotètics prescrits al mateix empleat
de la Diputació, com per als que es prescriguen als seus familiars, cònjuge i fills, inclosos
com a beneficiaris en el seu document d’afiliació a la Seguretat Social, amb un límit d’edat
per als fills de 26 anys. Queden exclosos d’este límit d’edat, els fills d’empleats públics en
actiu que tinguen acreditada una disminució de facultats igual o superior al 33 per cent.
TERCERA. Imports i periodicitat de les ajudes
Els imports i percentatges que s’abonaran s’entenen sobre el total de les factures, IVA inclòs.
a) Obturació: 16 € per cada peça obturada.
b) Endodòncia: 16 € per cada peça dental tractada.
c) Peces dentals, fundes, ponts, implants, etc. S’abona el cinquanta per cent, amb un límit
total anual per tots els conceptes de 250 €, dins del mateix any natural.
d) Ortodòncia: Podrà sol·licitar-se, per mitjà de la presentació d’un pressupost o factura
definitiva. S’aprovarà el cinquanta per cent del seu import amb un límit de 541 €. Els
pagaments podran efectuar-se en dos terminis, abonant-se el cinquanta per cent de les
factures presentades, fins a arribar al total de l’ajuda concedida. Esta ajuda només es
concedirà una vegada per cada beneficiari, però podrà ser ampliada fins a aconseguir el
límit establit en el Reglament que estiga en vigor en el moment de la primera sol·licitud, no tenint dret a posteriors ampliacions per modificació de l’import màxim fixat
en este Reglament.
e) Audiòfon: S’abonarà l’import total de la factura, fins a un límit de 290 €. La seua periodicitat no podrà ser inferior a dos anys.
f) ortesi òptica: S’abonarà l’import complet de la factura amb els límits següents:
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Ulleres completes, 108 €; lentilles, 108 €; muntura solta, 36 €; lent solta, 36 €. Estes
ajudes, conjuntament, no podran superar l’import màxim anual de 108 €.
Quan la prescripció, en ambdós ulls, siga igual o superior a huit diòptries, s’abonarà
l’import total de les lents i fins a 36 € per la muntura.
g) Intervenció quirúrgica per a eliminar l’ús de lents: Sempre que en ambdós ulls hi haja
una pèrdua de visió igual o superior a huit diòptries, fins a un màxim de 360 €, portant
implícita la renúncia a sol·licitar, durant 10 anys, qualsevol tipus d’ajuda per a ortesi
òptica.
h) Sabates ortopèdiques o plantilles indistintament: Cinquanta per cent del seu import fins
a un límit de 72 € anuals, dins del mateix any natural.
i) Altres: Prescripcions efectuades per especialistes de la Seguretat Social, exclosos implants per mitjà de cirurgia, cinquanta per cent del seu import fins a un límit de 42 €.
Periodicitat mínima de dos anys des de la data de la sol·licitud.
QUARTA. De la Comissió
Per al dictamen de les susdites ajudes es constituirà una Comissió Paritària integrada per un
representant de cada una de les centrals sindicals legalment reconegudes i que hagen aconseguit un mínim del 10 per cent de representativitat en el conjunt dels treballadors del sector
no sanitari de la Diputació. El dels membres de la Corporació que formaran part de la citada
Comissió Paritària serà igual al nombre de representants que corresponga a les centrals sindicals a què s’ha fet referència.
La Comissió queda facultada per a dur a terme totes les gestions que crega convenients per a
la comprovació de la veracitat de les dades aportades pels sol·licitants, i estos s’obliguen a
facilitar l’activitat que en este sentit puga dur a terme la Comissió, o persones que delegue.
CINQUENA. Dels seus òrgans de govern
Serà president de la Comissió el diputat de l’Àrea d’Administració General i Personal, per
delegació de la Presidència de la Diputació.
El secretari ho serà el cap del negociat de Gestió Econòmica de Gestió de Personal, o funcionari que delegue.
També formarà part de la Comissió un representant de tots els grups polítics d’oposició en la
Corporació designat de comú acord entre ells.
En tot cas, la representació de la Diputació tindrà els mateixos vots que tinga la representació
sindical en el seu conjunt.
Els acords es prendran per majoria de dos terços.
SISENA. Del règim de sessions
La Comissió es reunirà ordinàriament, amb caràcter anual, preferentment en el mes de
novembre. Serà convocada pel seu president, o a petició d’un terç dels components de la
Comissió, sol·licitada per escrit dirigit al seu president, almenys amb 48 hores d’antelació,
excepte en els casos d’urgència.
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SETENA. Requisits
Per a tindre accés a les ajudes que es regulen en el present Reglament caldrà reunir els requisits següents:
a) L’interessat haurà de presentar la seua sol·licitud en el Registre General de la
Diputació, acompanyada de la documentació que es diu. El termini de presentació de
sol·licituds s’obrirà l’1 de novembre i es tancarà el 31 d’octubre de l’exercici següent.
b) Prescripció facultativa expedida per metge especialista, òptic diplomat o ortoprotètic
diplomat, degudament segellada i firmada pel col·legiat, amb no més de sis mesos d’antiguitat respecte de la data del registre de la sol·licitud. Esta prescripció només serà
necessària, per cada beneficiari, la primera vegada que se sol·licite cada tipus d’ajuda.
En les sol·licituds d’ajuda en què s’haja d’acreditar l’existència de huit o més diòptries,
la prescripció que es presente, ho serà en document oficial i estarà expedida per l’especialista que corresponga del Servici Valencià de Salut.
Pel que fa a les pròtesis dentals i ortodòncies, es presentarà un informe de l’especialista
que descriga detalladament el treball efectuat, amb indicació dels seus imports parcials
per conceptes. El secretari de la Comissió podrà sol·licitar, en tot cas, l’assessorament
de la Secció de Salut Laboral de la Diputació.
c) Factura, detallant els imports de cada concepte, i rebut originals o fotocòpies compulsades pel Registre General de la Diputació o pel Negociat de Gestió Econòmica del Servici de Personal. Les factures tindran una caducitat d’un any a comptar entre la data de
la factura i la del registre d’entrada de la sol·licitud en la Diputació. La data de la factura haurà de coincidir amb el període de situació d’actiu del sol·licitant en la Diputació.
d) Fotocòpia del document d’afiliació a la Seguretat Social (model P.1) o certificat oficial
que acredite la condició de beneficiari del titular.
HUITENA. De l’adjudicació
Les ajudes econòmiques per a productes ortoprotètics seran concedides per la Presidència de
la Corporació, considerant la proposta que la Comissió paritària li eleve.
L’orde de prioritat per a la concessió de les ajudes s’establirà de forma ascendent, segons
l’import dels havers percebuts pel sol·licitant en l’exercici anterior, de tal forma que si s’esgotara el crèdit disponible quedarien exclosos de la percepció els sol·licitants amb majors
havers. La comissió dictaminarà favorablement totes aquelles sol·licituds que reunisquen els
requisits especificats en este Reglament, fins a finalitzar el crèdit disponible consignat en
l’exercici corresponent, desestimant les que no complisquen les condicions requerides i les
excloses per l’acabament del crèdit pressupostat.
NOVENA. De les sancions
En el cas que s’aprecie en el sol·licitant intenció fraudulenta, o que haguera comés qualsevol
tipus d’acció tendent a confondre, ocultar o aparençar circumstàncies, la Comissió podrà
exigir el reintegrament de les quantitats percebudes des de la comissió de l’acte fraudulent,
quedant inhabilitat durant cinc anys per a percebre qualsevol altra ajuda de les regulades en
este o en altres reglaments de la Diputació.
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Esta facultat l’exercirà la Presidència de la Corporació, sense perjuí de les responsabilitats
que, per una altra via, es puguen exigir.
DESENA. Del finançament
El fons per a concedir estes ajudes serà consignat per la Diputació en el seu Pressupost, i el
seu import anual es fixa en setanta mil euros.
ONZENA. Disposició derogatòria
Queden derogades totes les normes aprovades anteriorment per la Diputació de València que
facen referència a esta matèria.
DISPOSICIÓ FINAL
El present Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seua aprovació definitiva.
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