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PREUS DELS CURSETS

PREUS D'ABONAMENTS I ALTRES QUOTES

TARIFES
REDUÏDES
Un dels principis rectors de l'IME és
el de proximitat; atendre els
ciutadans, apropant-los l'accés a
l'activitat física, a tothom i en tots els
segments socials.
Per a assolir aquest objectiu l'IME
posa a l'abast dels ciutadans i
ciutadanes tarifes reduïdes per a
diferents col·lectius, sota criteris
d'equitat i igualtat per a les persones
empadronades a Palma.
Persones majors de 65 anys
Joves de fins a 25 anys
Persones amb diversitat funcional
Pensionistes per orfandat
Famílies monoparentals
Famílies nombroses
Dones víctimes de violència de gènere
Persones amb greus dificultats econòmiques
Abonats i servei PAD

Persones de 65 anys o més
Persones de 65 anys o més empadronades a Palma:
Abonament gratuït en horari de 8 a 15 h, i gratuïtat
a un curset d'exteriors (pistes, pavellons o centres
educatius).
Reducció del 90% en abonaments (sense
restriccions d'horaris) i en els cursets* dels
poliesportius o servei PAD en horari de 8 a 17 h.
*Aquesta tarifa només s'aplica a un curset per mes i
per persona.

Joves de fins a 25 anys
Joves de fins a 25 anys empadronats a Palma.
Reducció del 50% en abonaments individuals i
servei PAD.

Persones amb diversitat funcional
Pensionistes per orfandat
Persones empadronades a Palma amb discapacitat
igual o superior al 33%, pensionistes per incapacitat
permanent total, permanent absoluta i gran
invalidesa, i pensionistes per orfandat:
Reducció del 90% als abonaments individuals i
als cursets dels poliesportius municipals o servei
PAD.
Documentació: certificat o resolució emesa
per un òrgan competent.
*Aquesta tarifa només s'aplica a un curset per mes i
per persona.

Famílies monoparentals
Descomptes
per
a
empadronades a Palma:

famílies

monoparentals

Reducció del 25% en els abonaments individuals i en
els cursets dels poliesportius municipals o servei PAD.
Reducció del 90% si els ingressos són inferiors al
salari mínim interprofessional x1,5.

Documentació:
Carnet de família monoparental.
Per a obtenir la reducció del 90% s'han d'acreditar
els ingressos del/de la progenitor/ra aportant la
declaració de la renda del darrer exercici presentat
(només quan no estigui donat d'alta a la Seguretat
Social s'haurà de presentar un certificat d'Hisenda).
*Aquesta tarifa només s'aplica a un curset per mes i per
persona. La reducció només afecta el/la progenitor/ra i
els/les fills/filles menors de 18 anys en el moment de fer el
pagament.

Famílies nombroses
Descomptes per a famílies nombroses empadronades
a Palma:
Reducció del 25% als cursets dels poliesportius
municipals o en el servei PAD.
Reducció del 90% si els ingressos són inferiors al
salari mínim interprofessional x3.
Documentació:

Carnet de família nombrosa.
Per a obtenir la reducció del 90% s'han d'acreditar els
ingressos d'ambdós/dues progenitors/res aportant
també la declaració de la renda del darrer exercici
presentat (només quan no estan donats/ades d'alta a
la Seguretat Social han de presentar un certificat
d'Hisenda).
* Aquesta tarifa només s'aplica a un curset per mes i per
persona.
La
reducció
només
afecta
els/les
progenitors/res i els/les fills/filles menors de 18 anys en el
moment de fer el pagament.

Dones víctimes de violència de gènere
(VVG)
Reducció del 25% en els abonaments individuals i en
els cursets dels poliesportius municipals o servei PAD.
Reducció del 90% si els ingressos són inferiors al
salari mínim interprofessional x1,5.
Documentació:

Certificat que es troba allotjada al servei d'acollida
municipal de víctimes de violència de gènere.
Acreditació de la situació VVG per part dels/de les
professionals dels serveis d'atenció específics per a
VVG.
Ordre d'allunyament i/o de protecció.
* Aquesta tarifa només s'aplica a un curset per mes i per
persona. Només afecta la dona sol·licitant i els fills i les
filles menors de 18 anys en el moment de fer el
pagament.

Persones
amb
econòmiques

greus

dificultats

Poden sol·licitar l'exempció del preu públic, en un
abonament o en un curset per mes les persones
empadronades a Palma amb greus dificultats
econòmiques. Es consideren persones amb greus
dificultats econòmiques les que formen part d'una
unitat familiar en la qual la suma dels ingressos de
tots els seus membres de fins a 25 anys és igual o
inferior al salari mínim interprofessional.
El formulari està publicat al web de l'IME, i s'ha de
presentar a les Oficines d'Atenció a la Ciutadania
(OAC). El termini de sol·licitud per a l’exercici
següent és de l’1 de novembre al 15 de juny.

Persones abonades i servei PAD
Reducció del 25% en cursets i lloguer de
pistes de tennis i exempció de la quota
d'inscripció als cursets.

