
AJUDES A LA COL·LEGIACIÓ COLEF ILLES BALEARS 2018

PROMOCIONS* 

NOUS/VES 
GRADUATS/HOMOLOGATS

Nous/ves 
graduats: 
Segons la data 
del justificant de 
pagament de les 
taxes de la 
titulació.

Homologats: 
segons la data de 
la credèncial de la 
homologació

COL·LEGIATS/DES EN ATUR

COL·LEGIATS/DES AMB 
DIVERSITAT FUNCIONAL 

COL·LEGIATS/DES FAMILIA 
NOMBROSA O MONOPARENTAL

COL·LEGIATS/DES AMB 
VINCLES FAMILIARS

ANIMAR A LA COL·LEGIACIÓ

FRACCIONAMENTS DE QUOTES

PRECOL·LEGIATS/DES

ASSOCIATS/DES AGEPIB

*IMPORTANT: LES PROMOCIONS NO SÓN ACUMULABLES QUAN AFECTEN A LA MATEIXA QUOTA

Presentar DARDE (tarjeta demanda 
de treball) cada 3 mesos. 
Obligatoriament s'haurà d'acollir al 
fraccionament trimestral

Els col·legiats es poden acollir al 
fraccionament 

Fraccionament dels rebuts, sense 
cap tipus de despesa

Notificar el nombre de 
fraccionaments i la data de càrrec

DESTINATARIS AVANTATGE REQUISITS

Familiars en primer grau 
consanguinitat (fills, pares, 
germans) o per afinitat (parella)

50% de descompte en la quota 
matrícula i col·legial a un dels 
membres

Presentar llibre de família o 
document acreditatiu del parentesc 
familiar 

Nous/ves graduats/homologats 
que es col·legien i es donen alta 
dins l'any següent d'haver finalitzat 
els estudis

25€ de descompte en la quota 
matrícula

Col·legiats/des que acreditin estar 
en atur. 

Associats/des AGEPIB
15% de descompte en la quota 
matrícula                                15% 
de descompte en la quota col·legial

Notificar al COLEF Illes Balears que 
són associats d'AGEPIB. El COLEF 
contactarà amb AGEPIB per 
certificar-lo

50% de descompte en la quota 
col·legial

Col·legiats/des amb un 
reconeixement d'una discapacitat 
igual o superior al 33%

25% de descompte en la quota 
col·legial

Còpia de la targeta acreditativa del 
grau de discapacitat

Els estudiants del Grau en 
Ciències de l'Activitat Física i 
l'Esport 

INSCRIPCIÓ GRATUÏTA      100% 
de descompte en la quota matrícula 
si es col·legien dins els 6 mesos 
següents d'haver finalitzat els 
estudis

Hauran de presentar la matrícula 
entre el 15 de setembre i el 15 
d'octubre del curs corresponent

Els col·legiats que animin a 
llicenciats a la col·legiació

Aplicació d'un 25% de descompte 
en la quota col·legial, per cada 
col·legiació. 

El col·legiat haurà de notificar per 
correu electrònic el nom i llinatges 
del llicenciat

Col·legiats/des amb família 
nombrosa

25% de descompte en la quota 
col·legial

Còpia del títol de família nombrosa 
o còpia targeta de família nombrosa


