
ESTUDIANT 

Gratuït fins als 17 anys. 

Tarifa 0,45€ - A partir del 17 anys, vigència de 1 any 

S’ha de renovar anualment si contínua essent estudiant. Inclou els següents estudis de formació 

reglada (s’ha de presentar la matrícula del curs en vigor): 

• ESO 

• Batxillerat 

• Formació professional, presencial o a distància 

• Ensenyaments artístics superiors: 

• Conservatori Superior de Música de les IB 

• Escola d'Art i Superior de Disseny de les IB 

• Escola Superior d'Art Dramàtic IB (ESADIB) 

• EDIB (a part de FP: Graphic Design, 3 D Design i Fashion and Textiles) 

• Ensenyaments esportius de les IB 

• Estudis universitaris de grau, màster o doctorat, presencials o a distància, dins o fora del territori espanyol 

(excepte títols propis en forma de: màsters, postgrau, expert o especialista) 

• UOM (Universitat Oberta per a Majors) 

• Ensenyaments d'idiomes: 

• Escola oficial d'idiomes (Palma, Calvià, Inca, Alcúdia, Manacor, Capdepera) 

• Estudi General Lul·lià 

CARNET GRAN B 

Tarifa 0,30€ - Vigència 4 anys - Destinats a pensionistes a partir de 60 anys 

Acreditar ingressos no superiors als establerts amb: 

• Declaració de renda 2020 o certificat de l'AEAT de que no s'ha presentat declaració. (*) 

• Certificat de pensió. (*) 

INGRESSOS MÀXIMS ANUALS  INDIVIDUALS ANUALS CONJUNTS 

Entre 60 i 64 anys 13.300 € 26.600 € 

Entre 65 i 69 anys 26.600 € 53.200 € 

 

També pot sol·licitar el perfil: 

El cònjuge del titular de la pensió podrà gaudir del mateix descompte si té assistència sanitària a càrrec del pensionista 
(s'ha d'aportar document acreditatiu de ser beneficiari d'assistència sanitària expedit per l'INSS, a més de la 
documentació anterior). 
 

 

 



FAMILIA NOMBROSA  

Tarifa 0,45 € - Vigència segon títol 
 

• Aportar títol de Família Nombrosa de qualsevol Comunitat Autònoma del territori espanyol 

 
 

CARNET VERD  

Tarifa 0,30€ - Vigència 4 anys  

DISCAPACITAT I MINUSVALIDESA MAJOR O IGUAL AL 33% 

• Presentar una d'aquestes acreditacions (*segons el Real Decret 1414/2006, de 1 de desembre de 2006): 

• Resolució, certificat o targeta expedit per l'IMSERSO o òrgan competent de la comunitat autònoma 

• Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) reconeixent la condició de pensionista per 

incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa 

• Resolució del Ministeri de Economia y Hisenda o del Ministeri de Defensa reconeixent una pensió de 

jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat 

• Pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa de la Seguretat Social 

• Pensió de classe passiva per jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 

Adreces de la Direcció General d'Atenció a Persones en Situació Especial: 

• Centre Base: C/ de Joan Crespí, 11, 07014, Palma, Tel.: 971178991 

• Direcció General de Dependència: Av. de Gabriel Alomar i Villalonga, 33,07006, Palma Tel.: 971177272. 

PENSIONISTA MENOR DE 60 ANYS per viduïtat, orfandat o a favor de familiars 

• Document acreditatiu de la condició de pensionista (*) 

• Declaració de renda 2020 o certificat de l'AEAT de que no es fa declaració. (*) 

Els ingressos anuals no poden superar els 13.300 € individuals i els 26.600 € conjunts. 

Si no es fa declaració s'ha d'acreditar amb el certificat negatiu de renda i la pensió, que no pot superar els 950 euros. 

BENEFICIARI DE L'AJUT D'EMERGÈNCIA SOCIAL, RENDA SOCIAL GARANTIDA I INGRÉS MÍNIM VITAL 

• Document expedit per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (Consell Insular de Mallorca) que acredita la percepció 

de l'AJUT D'EMERGÈNCIA SOCIAL, la qual no pot superar els 783,28 € mensuals (*). Decret llei 10/2020, de 12 

de juny i Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) de dia 20 d'abril de 2021, per 

a l'aprovació del règim regulador per a l'atorgament d'una prestació econòmica d'urgència social). Boib 53, de 

22 d'abril de 2001. 

• Document expedit per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació (CAIB) que acredita la percepció de la 

RESOGA, la qual no pot superar els 1.033,85 € mensuals. (*). Decret llei 10/2020, de 12 de juny de 2020, per la 

qual es regula les prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears. Boib 109, de 16 de juny de 2020. 

• Document expedit per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) que acredita la percepció de l'IMV, el qual 

no pot superar els 1.137,24 € mensuals (*). Reial Decret-llei 20/2020, de 29 de maig de 2020, per el qual es 

regula l'Ingrés Mínim Vital. Boib 154, de l'1 de juny de 2020. 

USUARIS DE CENTRES D'ALLOTJAMENT PER RISC O EXCLUSIÓ SOCIAL 

• Comprovació en el padró de la residència en el domicili del centre 

• Aportar certificat del centre que actualment hi resideix 

• Activar per 2 anys 


