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CARNET VERD - JULIOL 2013
BENEFICIARIS:
- Discapacitats i minusvalideses igual ò més del 33%
- Pensionistes menors de 60 anys
- Beneficiaris de la RMI
- Pares amb fills a càrrec amb discapacitat igual o més del 65%
- Cònjuge, parella estable o fills (menors de 18 anys) de persones amb discapacitat = ò > 65%
- Usuaris de 17 anys en règim d’acolliment o tutela a centres oficials o reconeguts

REQUISITS

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

-

NIF

-

Una d’aquestes acreditacions segons el Real Decret 1414/2006, de 1 de
desembre de 2006:
o Resolució, certificat o targeta expedit per l’IMSERSO o la
CONSELLERIA DE SALUT, FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL del
Govern de les Illes Balears.
o Resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) reconeixent
la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o
gran invalidesa.

Discapacitats i
minusvalideses
(= ò > 33%)

o 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.
Adreces de la Direcció General d’Atenció a Persones en Siutació Especial:

Pensionistes
menors de
60 anys:
-

-

Per viduïtat
Orfandat
Favor
de
familiars

•

Centre Base
C/ de Joan Crespí, 11, 07014, Palma, Tel.: 971 17 89 91

•

Av. d'Alemanya, 6 dta., CP 07003, Palma Tel.: 971 17 70 05

-

NIF

-

Document acreditatiu de la condició de pensionista

-

Ingressos de l’any 2012 no superior a:
Individual: 8.980 €
Conjunta: 17.959 €
S’acreditarà amb la declaració de renda (IRPF) 2012 o amb el certificat de l’aeat
de que no ha presentat declaració.
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

REQUISITS

Beneficiaris de la
Renda Mínima
d’Inserció

-

NIF

-

Document expedit per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials que acredita la
percepció de la RMI, la qual no pot superar els 776,57 € mensuals.

Decret 117/2001, de 28 de setembre, pel qual es regula la Renta Mínima d’Inserció.
Boib 120, del 6 d’octubre de 2001.

Pares a càrrec de
fills afectats per
una discapacitat
en un grau igual
o superior al 65%

Cònjuge, parella
estable o fills
(menors de 18
anys) de persones
amb discapacitat
igual o superior
al 65 %

Usuaris de 17
anys en règim
d’acolliment
o
tutela a centres
oficials
o
reconeguts.

-

NIF

-

Comprovació de convivència, en el padró

-

Llibre de família

-

Document acreditatiu de la minusvalidesa del 65% del fill, segons el Real
Decret 1414/2006, de 1 de desembre de 2006

-

NIF

-

Document acreditatiu de la minusvalidesa del 65% del discapacitat

-

Comprovació de convivència, en el padró
+

-

Llibre de família en el cas de matrimoni.

-

Llibre de família en el cas de fills.

-

Certificat del Registre de Parelles Estables de les Illes Balears en el cas de
parella de fet.

-

NIF

-

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

-

Certificat de la tutela o acolliment del centre signat pel director

-

Acreditació del representant del centre (si escau)

•

En tot cas, s’han d’exhibir els documents acreditatius originals.

•

La xifra de la declaració de la renda (IRPF) de l’exercici 2012 computable a l’efecte de reconeixement
del dret d’obtenció del Carnet Gran i Verd, si escau, és la que correspon a la suma de la casella 455
“Base imponible general” i la casella 465 “Base imponible de ahorro”
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