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DOCUMENTS A PRESENTAR PER ACREDITAR L'EXEMPCIÓ O BONIFICACIÓ

Família nombrosa: Títol de família nombrosa, de categoria general o especial,

vigent.

Cas especial: Nova interpretació de l’article 6 de la Llei de Famílies Nombroses

(Sentència del Tribunal Suprem 409/2019, relativa a la renovació del títol de família

nombrosa i al manteniment de la categoria especial).

Per a més informació, consultar al Servei d’Ensenyaments de Règim Especial.

Família monoparental:

General: 1 fill o filla- Guàrdia i custòdia única

Especial: 1 fill o filla discapacitat, 2 o més fills -Guàrdia i custòdia única.

Documentació acreditativa a presentar:

-Carnet de família monoparental (Títol familiar o Títol individual) del Govern de les

Illes Balears, o

- Llibre de família en el que consti un sol progenitor, certificat de naixement en el que

consti un sol progenitor, o

-Sentència judicial on consti que un dels progenitors ha perdut la pàtria potestat.

Víctimes actes terroristes, cònjuge i fills: Aquesta condició s’ha d’acreditar

presentant la resolució administrativa corresponent (Certificat de víctima de

terrorisme emès pel Ministeri de L’Interior del Govern d’Espanya). En el cas del

cònjuge i els fills o filles, s’ha d’adjuntar el llibre de família.
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Persones amb una discapacitat d’un 33% o superior: Certificat de la Conselleria

de Serveis Socials i Esports, Direcció General d’Atenció a la Dependència.

Víctimes de violència de gènere i fills: Documents que preveu la normativa vigent.

En el cas dels fills o filles dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.

a) Sentència condemnatòria, o

b) Ordre de protecció o informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència de

indicis que la sol.licitant és víctima de violència de gènere fins que no es dicti

l’ordre de protecció, o

c) Resolució judicial de mesures cautelars penals per a la protecció de la

víctima, o

d) Certificat/informe acreditatiu d’atenció especialitzada, expedit per un òrgan

públic competent en matèria de violència de gènere.

Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial:

Família renda social garantida: Certificat expedit per la Direcció General de

Serveis Socials, Servei de Renda Social Garantida de la Conselleria de Serveis

Socials i Esports.

Sol.licitant: Titular de la renda social garantida o fill/a amb la seva autorització

signada.

Certificació de que l’alumne és membre de la unitat familiar.

Família renda mínima d’inserció: Certificat expedit pel Servei Insular de Família

del Departament de Benestar Social del Consell de Menorca.

Sol.licitant: Titular de la renda mínima d’inserció o fill/a amb la seva autorització

signada.



Escola Oficial d’Idiomes de Maó
C/ Francesc F. Andreu, 2.  07703 Maó,  Illes Balears

Tel 971354328  Fax 971353104  E-mail: secretaria@eoimao.com

Certificació de que l’alumne és membre de la unitat familiar.

Família vulnerable econòmicament: Certificat o informe social expedit pels

Serveis Socials municipals corresponents o pels Serveis Socials d’entitats privades

sense ànim de lucre (Cáritas, Creu Rotja, etc).

Família o persona beneficiària de l’ingrés mínim vital: Documentació acreditativa

de la percepció.

Joves tutelats i extutelats: Certificat expedit per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

(IMAS), Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social del Consell

de Menorca.

Sol.licitant: L’alumne si és major d’edat o l’educador del centre si és menor de 18

anys.

Acolliment: Resolució administrativa de la mesura jurídica o, si no n’hi ha, certificat

emès per Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social del Consell

de Menorca.


