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ALTRES AJUDES I PRESTACIONS

SERVEI D’AJUDA A DOMICILI
AJUTS DE CAIRE ESPECÍFIC
Programa «A ca vostra»
Ajuts per a adquirir productes de primera necessitat
Carnet Jove
Targeta Gran
Ajuts econòmics individuals destinats a sufragar les 
despeses i l’assistència de persones majors en règim 
d’acolliment a un domicili particular
Subsidi de mobilitat i despeses de transport 
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EN SITUACIONS ESPECIALS
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EN SITUACIONS ESPECIALS
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Programa d’orientació familiar
Programa de mediació familiar
Programa Punt de trobada
Programa de prevenció de la violència familiar

SERVEI D’INFORMACIÓ FAMILIAR

PUNT D’INFORMACIÓ FAMILIAR

ANNEX: PRESTACIONS SOCIALS MUNICIPALS
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En l’àmbit de l’atenció social hi ha temes que afecten d’una 
manera específica sectors molt concrets de la població: 
les residències, la gent gran, els albergs, el joves, les cases 
d’acollida, les dones maltractades… Però hi ha matèries que 
ens afecten a tots: joves, grans, homes i dones, immigrants 
i emigrats. Un d’aquests és el de la família perquè tots hem 
tingut o en tenim una. El nostre origen prové de la família i -en 
la gran majoria dels casos- durant la nostra vida en formem una 
altra.

La família és com un micromón. Un petit cosmos en què 
trobam aspectes tan dispersos com l’escola, l’habitatge, 
l’atenció dels padrins, els naixements, les adopcions, les 
separacions… 

No és estrany que -amb tantes matèries per atendre i tants de 
problemes per resoldre- moltes vegades les famílies necessitin 
suport, ja sigui perquè no són capaces de resoldre per sí 
mateixes alguna complicació, perquè necessitin una petita ajuda 
de l’Administració per atendre les nombroses despeses de què 
han de respondre o perquè es troben en certes circumstàncies 
de desigualtat social que s’han de compensar.

Els governs tenen l’obligació que les ajudes i els recursos 
arribin a totes les famílies que ho necessitin. Per complir 
aquesta encomanda, l’Administració necessita que els 
ciutadans disposin d’informació sobre quins recursos hi ha i 
com demanar-los; de quina administració depenen; on s’han 
d’adreçar…

Per això es va editar l’any passat aquesta guia i per això hem 
afrontat amb tanta il·lusió la seva actualització. Perquè sabem 
que ha donat un servei important a tots els ciutadans, a totes 
les famílies que, en algun moment, l’han volguda consultar per 
saber a quines subvencions tenen dret.

No fem més que complir la nostra obligació i seguir el que 
estableix l’article 39.1 de la Constitució espanyola: «Els poders 
públics han d’assegurar la protecció social, econòmica i jurídica 
de la família.»

És sota aquest mandat que editam i hem actualitzat aquesta 
Guia per a l’any 2005. És el meu desig que segueixi essent un 
instrument tan vàlid com ens han comentat molts ciutadans.

M. Rosa Puig Oliver
Consellera de Presidència i Esports
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És una satisfacció per aquesta Direcció General l’editar la 
Guia d’ajudes i prestacions per a la família i comprovar que, a 
les Illes Balears hi ha un conjunt d’ajudes i recursos per a la 
família -qualsevol sigui la seva tipologia- que d’any en any es va 
ampliant.

Hem procurat que la guia sigui descriptiva i indicativa dels 
recursos i ajudes amb les informacions que realment interessen 
les persones usuàries, i també hem intentat que la informació 
sigui clara i assequible. Per a qüestions més específiques, al 
final de cada ajut o prestació posam la normativa referent al 
tema.

Esper que aquesta publicació sigui d’ajuda per a tot el públic 
interessat, professionals o ciutadans que necessitin informar-se 
d’aquests temes.

M. Pilar Mir Clar
Directora general de Menors i Família





1
Prestacions 

econòmiques
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1.1

1.1.1

n = fills a càrrec     Lm = 8.793,03 + 1.318,95 (n-1)    LM= Lm + 450,76

PRESTACIONS PEL 
NAIXEMENT DE FILLS

PRESTACIONS ECONÒMIQUES PEL NAIXEMENT O 
ADOPCIÓ DEL TERCER FILL I DELS POSTERIORS
Estatal

QUÈ ÉS?
És una ajuda econòmica de pagament únic que concedeix la 
Seguretat Social per cobrir la situació de necessitat o excés de 
despesa de la unitat familiar quan neix o és adoptat el tercer fill 
o posteriors.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Les unitats familiars que s’incrementin amb el naixement o 
l’adopció del tercer fill i/o posteriors, i els ingressos econòmics 
de les quals estiguin compresos dins d’uns límits establerts, 
reflectits en la taula següent:

     Nombre               Límit mínim                    Límit màxim 
      de fills              d’ingressos (Lm)              d’ingressos (LM)  

  3  11.430,93 €  11.881,69 €
  4  12.749,88 €    13.200,64 €
  5  14.068,83 €                  14.519,59 € 
  6  15.387,00 €  15.838,54 €
  7  16.706,73 €  17.157,49 €
  8  18.025,68 €  18.476,44 €
  9  19.344,63 €  19.795,39 €
 10  20.663,58 €   21.114,34 €

REQUISITS
Per sol·licitar aquesta ajuda és necessari:
- Ser espanyol o estranger resident legal a Espanya.
- No tenir dret a cap altra prestació de la mateixa naturalesa,   
  però és compatible amb l’ajuda per part múltiple.
- El fills han de viure dins la unitat familiar.
- Els fills han de dependre econòmicament de la unitat familiar,  
  inclosos els fills no comuns a aquesta unitat familiar.

IMPORT DE LA PRESTACIÓ
S’abona en un sol pagament i és de:
450,76 €, per cada fill nascut a partir del tercer, aquest inclòs, quan 
els ingressos del beneficiari no superen el límit establert (Lm).
Si els ingressos anuals són superiors a l’Lm però inferiors a 
l’LM, s’abona la diferència entre aquells i aquest.

ON POT SOL·LICITAR-SE?  (adreces i telèfons a l’annex final)

A les oficines de l’Institut Nacional de la Seguretat Social 
(INSS) de la localitat de residència de la unitat familiar.

ALTRES DADES D’INTERÈS
Si els pares viuen junts, es comptabilitzen els ingressos 
d’ambdós, encara que solament un d’ells tingui els requisits 
necessaris per demanar l’ajuda i ser-ne beneficiari.
Si els pares viuen separats, s’han de tenir en compte els 
ingressos que hagi obtingut l’any anterior el pare o la mare que 
tingui la custòdia del fill.
Pel còmput del tercer fill es tenen en compte tots els fills, amb 
independència de la seva filiació, siguin comuns o no, que 
conviuen a la unitat familiar i que estan a càrrec dels pares. 
Els fills afectats per una minusvalidesa igual o superior al 33% 
computen doble.



1.1.2
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REGULACIÓ NORMATIVA
Llei 52/2003, de 10 de desembre, de disposicions específiques 
en matèria de Seguretat Social (BOE d’11 de desembre de 
2003).

PRESTACIÓ PER PART O ADOPCIÓ MÚLTIPLE
Estatal

QUÈ ÉS?
És una ajuda econòmica que es concedeix per compensar 
l’augment de despeses quan el nombre de fills nascuts en un 
part és de dos o més, o en el cas d’adopció múltiple.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Les unitats familiars que es veuen incrementades amb el 
naixement de dos o més fills nascuts d’un mateix part. L’ajuda 
no està condicionada al nivell d’ingressos de la unitat familiar.

REQUISITS
Per sol·licitar aquesta ajuda és necessari:
- Estar afiliat i donat d’alta (o en situació assimilada) en algun 
règim del sistema de la Seguretat Social, o bé ser pensionista.

- Ser espanyol o estranger resident legalment a Espanya.
- No tenir dret a altres prestacions de la mateixa naturalesa, però 
és compatible amb la prestació per naixement del tercer fill o 
els següents i amb l’assignació econòmica per fill a càrrec.

IMPORT DE LA PRESTACIÓ
La quantia de l’ajuda depèn, per una banda, del nombre 
de fills nascuts en el part i, per l’altra, del salari mínim 
interprofessional (SMI), que per a l’any 2004 és de 513,00 €.

 Nombre de fills           Quantia de l’ajuda  

 2 fills (4 vegades SMI)  2.052,00 €  
 3 fills (8 vegades SMI)  4.104,00 €  
 4 fills (12 vegades SMI)  6.156,00 €  

La prestació s’abona en un pagament únic.

ON POT SOL·LICITAR-SE?  (adreces i telèfons a l’annex final)

A les oficines de l’Institut Nacional de la Seguretat Social 
(INSS) de la localitat de residència de la unitat familiar.

ALTRES DADES D’INTERÈS
El naixement es pot produir a l’estranger sempre que 
immediatament els fills vinguin a viure amb la família a 
Espanya.
Per sol·licitar aquesta ajuda els pares han de fer el següent:
- Si viuen junts, acordar qui dels dos la demana, ja que hi 

poden tenir dret ambdós; si no hi ha acord, es concedeix a la 
mare sol·licitant.

- Si no viuen junts, per separació judicial, nul·litat o divorci, el 
progenitor que té a càrrec seu els fills ha de sol·licitar l’ajut 
per ser-ne beneficiari.

REGULACIÓ NORMATIVA
Llei 52/2003, de 10 de desembre, de disposicions específiques 
en matèria de Seguretat Social (BOE 296, d’11 de desembre).
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AJUDA PER ADQUIRIR PRODUCTES D’HIGIENE I 
ALIMENTACIÓ PER A NADONS (TARGETA NADÓ) 
Autonòmica

QUÈ ÉS?
És una ajuda per adquirir productes d’higiene (bolquers) i alimentació 
propis dels nadons, a famílies residents en les Illes Balears en el si de 
les quals es produeix un part múltiple o una adopció de dos o més 
infants i que compleixen els requisits establerts.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Els pares, mares o tutors pertanyents a famílies, unitats de 
convivència i famílies monoparentals, residents a les Illes 
Balears, que sol·licitin l’ajuda i que compleixin els requisits que 
s’especifiquen a continuació.

REQUISITS
- Formar part d’una família, unitat de convivència o família 
  monoparental en el si de la qual es produeixi un part múltiple 
  o una adopció o un acolliment familiar permanent o 
  preadoptiu de dos o més infants.
- Tenir una renda anual bruta de la unitat econòmica de 
  convivència inferior a 45.000 €.
- Acreditar la residència legal a les Illes Balears amb una 
  antiguitat d’almenys els tres anys anteriors a la data de la 
  sol·licitud. En el cas de persones estrangeres, quan pertoqui, 
  han d’acreditar que durant el període esmentat han residit a 
  les Illes Balears legalment.
- Fer la sol·licitud, com a màxim, dins els sis mesos posteriors 
  al part o la sentència o resolució ferma d’acolliment o adopció.
- En els casos d’acolliment o adopció, cap dels menors no pot 
  superar els dos anys d’edat.

IMPORT DE LA PRESTACIÓ
La quantia depèn del nombre de menors nascuts o adoptats 
o acollits: en el cas que siguin dos, són 1.200 € anuals; si són 
tres o més, l’ajuda és de 1.800 € també anuals.
Es lliura a cada beneficiari un talonari amb 48 cupons (4 per a 
cada mes) per un valor de 25 € cadascun (total 1.200 €), o un 
talonari amb 60 cupons (5 per a cada mes) de 30 € cadascun 
(total 1.800 €, per bescanviar en qualsevol moment fins a 
la data de caducitat, en qualsevol farmàcia, per productes 
d’higiene (bolquers ) i alimentació per a nadons.

ON POT SOL·LICITAR-SE? (adreces i telèfons a l’annex final)

Les sol·licituds de l’ajuda, que s’ha de presentar segons el 
model oficial, es poden recollir a: 
- A la Conselleria de Presidència i Esports. 
- A la Direcció General de Menors i Família. 
- Al Servei d’Informació i Atenció al Ciutadà de la Conselleria de 
  Presidència i Esports.
- A la Direcció General de Serveis Socials. 
- A les Oficines de la Direcció General de Serveis Socials d’Inca, 
  Maó i Eivissa. 
- A la resta dels ajuntaments de les Illes Balears.
- I també al lloc web del Govern de les Illes Balears 
  (www.caib.es) amb enllaços a la pàgina web de la Direcció 
  General de Menors i Família de la Conselleria de Presidència 
  i Esports.

Les sol·licituds, juntament amb la documentació que s’indica 
en l’apartat 8 de la resolució de convocatòria, es poden 
presentar al registre de la Direcció General de Menors i Família 
o en els organismes públics indicats a l’article 37 de la Llei 
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de 

1.1.3
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la comunitat autònoma de les Illes Balears, i l’article 38.4 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu 
comú.

REGULACIÓ NORMATIVA
Resolució de la consellera de Presidència i Esports de 8 
d’abril de 2005, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes 
perquè les famílies en el si de les quals es produeixin parts o 
adopcions múltiples adquireixin productes d’higiene (bolquers) 
i alimentació per a nadons, per als anys 2005, 2006, 2007 i 
2008 (BOIB núm. 57, de 14 d’abril).

PRESTACIONS PER FILL A CÀRREC

PRESTACIONS PER FILL A CÀRREC 
MENOR DE 18 ANYS
Estatal

QUÈ ÉS?
És una assignació econòmica que es concedeix per cobrir una 
situació de necessitat o d’excés de despeses d’algunes famílies 
quan tenen fills menors de 18 anys que conviuen amb el 
beneficiari i en depenen econòmicament.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Les unitats familiars el nivell d’ingressos econòmics de les 
quals no superi, per a l’any 2005, la quantitat de 8.793,03 € 
anuals més un 15% més per cada fill o menor acollit a càrrec a 
partir del segon, segons aquestes taules: 

FAMÍLIES NO NOMBROSES

1.2

1.2.1

 1 8.793,03 291,00 9.084,03 9.059,78

 2 10.111,98 582,00 10.693,98 10.645,48 

 3 11.430,93 873,00 12.303,93 12.231,18 

 4 12.749,88 1.164,00 13.913,88 13.816,00 

 5 14.068,83 1.455,00 15.523,83 15.402,58 

 6 15.387,78 1.746,00 17.133,78 16.988,28 

 7 16.706,73 2.037,00 18.743,73 18.573,98

Fills a 
càrrec

Límit
mínim

Assignació 
anual (A)

Límit
màxim

Nivell màxim
d’ingressos
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FAMÍLIES NOMBROSES

Els límits són inferiors i variables quan els ingressos del 
beneficiari superin el límit establert en el seu cas, però 
sigui inferior a l’import que resulta de sumar a aquesta xifra 
el producte de multiplicar l’import anual de l’assignació 
pel nombre de fills o menors acollits. La quantia anual 
de l’assignació és igual a la diferència entre els ingressos 
percebuts i la xifra resultant d’aplicar l’operació anterior.
No es reconeixerà cap assignació econòmica quan la diferència 
sigui inferior a 24,25 € anuals per cada fill o menor acollit

REQUISITS
Per sol·licitar aquesta ajuda és necessari:
- Ser espanyol o estranger resident legalment en Espanya.
- No tenir dret a cap altra prestació de la mateixa naturalesa.

IMPORT DE LA PRESTACIÓ
La quantia de la prestació es calcula tenint en compte el límit 
d’ingressos i el nombre de fills, i el mínim és de 291,00 € l’any, 
més un 15% per cada fill o menor acollit a partir del segon.
El pagament s’efectua semestralment els mesos de gener i juliol.

ON POT SOL·LICITAR-SE?  (adreces i telèfons a l’annex final)

A les oficines de l’Institut Nacional de la Seguretat Social 
(INSS) de la localitat de residència de la unitat familiar.

ALTRES DADES D’INTERÈS
També tenen dret a aquesta ajuda els menors acollits quan el beneficiari 
tingui uns ingressos, inclosa la pensió d’orfandat, inferiors a 8.793,03 €, 
més un 15% per cada menor orfe de pare i mare a partir del segon.
La persona que rep l’ajuda està obligada a:
- Comunicar a l’Institut Nacional de la Seguretat Social qualsevol canvi 
  en la situació que afecti el seu dret (canvi domicili, canvi en la situació 
  familiar, etc.), en el termini de 30 dies.
- Presentar una declaració dels ingressos anuals de la unitat familiar 
  abans de l’1 d’abril de cada any.

REGULACIÓ NORMATIVA
Article 180 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social 
(BOE núm. 154, de 29 de juny), i Reial decret llei 1/2000, de 14 
de gener, sobre determinades mesures de millora de la protecció 
familiar de la Seguretat Social (BOE núm. 14, de 17 de gener).

 3 14.990,94 873,00 15.863,94 15.791,19

 4 17.419,05 1.164,00 18.583,05 18.486,05 

 5 19.847,16 1.455,00 21.302,16 21.180,91 

 6 22.275,27 1.746,00 24.021,27 23.875,77 

 7 24.703,38 2.037,00 26.740,38 26.570,63 

 8 27.131,49 2.328,00 29.459,49 29.265,49 

 9 29.559,60 2.619,00 32.178,60 31.960,35 

 10 31.987,71 2.910,00 34.897,71 34.655,21

Fills a 
càrrec

Límit
mínim

Assignació 
anual (A)

Límit
màxim

Nivell màxim
d’ingressos
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PRESTACIÓ ECONÒMICA PER FILL MINUSVÀLID
Estatal

QUÈ ÉS?
És una assignació econòmica que es concedeix per cobrir una 
situació de necessitat o un excés de despeses que es produeix 
en algunes famílies quan tenen fills minusvàlids que conviuen 
amb el beneficiari i en depenen econòmicament.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Les unitats familiars amb fills afectats d’algun tipus de 
minusvalidesa, legalment reconeguda i que compleixen alguna 
de les situacions següents:
- Menor de 18 anys amb una minusvalidesa 
  igual o superior al 33%.
- Major de 18 anys amb una minusvalidesa 
  igual o superior al 65%.
- Major de 18 anys amb una minusvalidesa 
  igual o superior al 75% i que necessiti ajuda de tercers per 

realitzar els activitats 
 essencials de la vida.

IMPORT DE LA PRESTACIÓ
La prestació és de caràcter universal, és a dir, no està 
condicionada als ingressos de la unitat familiar, i consta de les 
quanties següents:
- Menors 18 anys amb una minusvalidesa a partir del 33%    

48,47 € mensuals
- Majors 18 anys amb una minusvalidesa a partir del 65%  

285,64 € mensuals
- Majors 18 anys amb una minusvalidesa a partir del 75%  

428,46 € mensuals

El pagament s’efectua semestralment en els casos de menors 
de 18 anys, i mensualment en els casos de majors de 18 anys.

ON POT SOL·LICITAR-SE?  (adreces i telèfons a l’annex final)

A les oficines de l’Institut Nacional de la Seguretat Social 
(INSS) de la localitat de residència de la unitat familiar.

ALTRES DADES D’INTERÈS  (adreces i telèfons a l’annex final)

El certificat de minusvalidesa es pot sol·licitar en el centres 
base de la Direcció General de Serveis Socials de la Conselleria 
de Presidència i Esports.
Informació: www.seg-social.es

REGULACIÓ NORMATIVA
Article 180 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat 
Social (BOE núm. 154, de 29 de juny); Ordre de 2 de novembre 
de 2000, per la qual es determina la composició, l’organització 
i les funcions dels Equips de Valoració i Orientació dependents 
de l’Institut de Migracions i Serveis Socials, i es desenvolupa 
el procediment d’actuació per a la valoració del grau de 
minusvalidesa dins l’àmbit de l’Administració General de 
l’Estat (BOE núm. 276, de 17 de novembre); Reial decret 
1169/2003, de 12 de setembre, pel qual es modifica l’annex I 
del Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment 
pel reconeixement, la declaració i la qualificació del grau de 
minusvalidesa (BOE núm. 238, de 4 d’octubre).

1.2.2
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1.3

1.3.1

PRESTACIONS PÚBLIQUES PER AFAVORIR LA 
CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR

TARGETA «BONUS D’INFÀNCIA»
Autonòmica

QUÈ ÉS?
És una prestació pública per fill a càrrec destinada afavorir la 
conciliació de la vida laboral i familiar que concedeix el Govern de 
les Illes Balears mitjançant la Conselleria de Presidència i Esports.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Les unitats familiars amb fills de 0 a 3 anys que assisteixen a la 
guarderia i que tenen una renda inferior a 27.045,54 €.

REQUISITS
Per sol·licitar aquest ajut és necessari:
- Residir, la unitat familiar, a les Illes Balears.
- Tenir fills menors de 3 anys i que assisteixin a la guarderia.
- Presentar la sol·licitud entre el 13 de febrer i el 29 d’abril de 2005.

IMPORT DE LA PRESTACIÓ
S’estableixen dos nivells de prestacions, d’acord amb els trams 
següents segons la renda anual de la unitat familiar:
Nivell A: rendes totals de la unitat familiar iguals o inferiors a 
15.025,30 € anuals.
Nivell B: rendes totals de la unitat familiar compreses entre 
15.025,31 € i 27.045,00 € anuals.
- Les persones beneficiàries que compleixen els requisits 
  recollits en la convocatòria percebran una prestació pública 
  de 300 € per fill i per any.

- Percebran 400 € per fill i per any, en el cas que l’infant 
  pertanyi a una família nombrosa o estigui afectat d’una 
  incapacitat reconeguda oficialment igual o superior al 33%.

ON POT SOL·LICITAR-SE? (adreces i telèfons a l’annex final)

- A la Conselleria de Presidència i Esports.
- A la Direcció General de Serveis Socials i a les oficines d’Inca, 
  Manacor, Menorca i Eivissa. 
- Als ajuntaments de les Illes Balears.
- A la Direcció General de Menors i Família.
- A l’Institut Balear de la Dona.
- Al Servei d’Informació i Atenció al Ciutadà de la Conselleria 
  de Presidència i Esports. 

ALTRES DADES D’INTERÈS
Per al nivell A, corresponent a rendes inferiors a 15.025,30 €, la 
concessió de la prestació pública s’ha de resoldre en el termini 
de set dies hàbils comptadors des de l’endemà de la presentació 
de la sol·licitud a la Direcció General de Serveis Socials.
Per al nivell B, corresponent a rendes compreses entre 
15.025,30 € i 27.045 €, la selecció dels beneficiaris s’ha de fer 
mitjançant el procediment de concurs. Una vegada finalitzat 
el termini de presentació de sol·licituds, aquestes s’han de 
resoldre en el termini de 3 mesos. 

REGULACIÓ NORMATIVA
Resolució de la consellera de Presidència i Esports de 7 
de febrer de 2005, per la qual s’aprova la convocatòria de 
prestacions públiques per fill/a a càrrec destinades a afavorir 
la conciliació de la vida laboral i familiar mitjançant la targeta 
«Bonus d’infància», per a menors de 0 a 3 anys (BOIB núm. 
24, de 12 de febrer de 2005).
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PRESTACIÓ PER LA REDUCCIÓ DE JORNADA LABORAL 
PER TENIR CURA DE FILLS MENORS DE 6 ANYS
Autonòmica

QUÈ ÉS?
És una ajuda pública destinada a afavorir la conciliació de la 
vida laboral i familiar que es concedeix mitjançant la Conselleria 
de Treball i Formació.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Treballadors que redueixen la jornada laboral, en l’exercici dels 
drets que estableix l’article 37.5 de l’Estatut dels treballadors. 
Consisteix en una compensació econòmica per la disminució 
d’ingressos deguda a la reducció de la jornada laboral.

REQUISITS
Per demanar aquesta ajuda és necessari ser treballadors en 
actiu i estar acollits a la reducció de la jornada laboral per:
- Guarda legal per naixement o adopció, una vegada 
  transcorregut el període de descans maternal, per tenir cura 
  d’un menor de 6 anys o d’un discapacitat físic, psíquic o 
  sensorial que no realitzi cap activitat retribuïda.
- Fer-se càrrec de l’atenció directa d’un familiar, fins al segon 
  grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, 
  accident o malaltia no pugui valer-se per si mateix i que no 
  realitzi cap activitat retribuïda.
Els treballadors beneficiaris de les ajudes han de tenir 
residència a les Illes Balears.

IMPORT DE LA PRESTACIÓ
- La quantia de la subvenció, a fons perdut, és de 180 € 
  mensuals, fins un màxim de 2.160 € per als treballadors i 
  treballadores que redueixin la seva jornada laboral amb motiu 
  de l’atenció a menors, dels quals es tingui la guarda legal, 
  amb edats compreses entre 0 i 3 anys, ambdues incloses.

- Serà de 150 € mensuals fins un màxim de 1.800 € per als 
  treballadors i treballadores que redueixin la seva jornada 
  de treball amb motiu de l’atenció de menors de més de tres 
  anys i fins a sis, dels quals es tingui la guarda legal, i també 
  dels altres col·lectius prevists en l’article 37.5 de l’Estatut dels 
  treballadors.
  Els treballadors i treballadores que hagin estat beneficiaris 
  d’aquests ajuts en exercicis anteriors poden sol·licitar-los   
  novament per la mateixa o distinta situació familiar que dóna 
  dret a la reducció de jornada segons l’article 37.5 esmentat. 
  No obstant això, les quantitats percebudes pel mateix 
  concepte en anys anteriors es deduiran dels màxims indicats, 
  de forma que, en cap cas, poden superar-se aquests límits per 
  cada una de les situacions familiars que donen dret a reducció 
  de jornada.
  En el cas que els treballadors i les treballadores que exerceixen 
  el dret a reducció de jornada hagin subscrit un contracte 
  de treball a temps parcial, l’import de l’ajut es reduirà en 
  proporció a la jornada de treball pactada o, si no, a la jornada 
  prestada efectivament. 

ON POT SOL·LICITAR-SE? (adreces i telèfons a l’annex final)

- A les dependències de la Conselleria de Treball i Formació 
- A les oficines del SOIB de Mallorca, Menorca i Eivissa i 
  Formentera.

1.3.2
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REGULACIÓ NORMATIVA
Ordre del conseller de Treball i Formació, de 18 de març de 
2004, per la qual s’estableixen les bases reguladores en matèria 
de treball i formació (BOIB núm. 44, de 27 de març).
La convocatòria d’ajuts per a l’any 2005 s’ha aprovat mitjançant 
la Resolució del conseller de Treball i Formació, de 16 de febrer 
de 2005, per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts 
públics destinats a afavorir la conciliació de la vida laboral i 
familiar (BOIB núm. 28, de 18 de febrer).

AJUDES A L’ACOLLIMENT FAMILIAR
Autonòmic

AJUDES PER L’ACOLLIMENT DE MENORS

CONCEPTE
Ajudes a l’acolliment familiar.

QUÈ ÉS?
Són ajudes destinades a les famílies que acullen temporalment 
o permanent un o més menors.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Totes les famílies que tinguin un o més menors en acolliment 
familiar legalment constituït.

REQUISITS
Els equips tècnics dels respectius consells insulars fan una 
valoració d’aptitud i de la conveniència o necessitat de cada cas.

IMPORT DE LA PRESTACIÓ
Variable d’acord amb les característiques de l’acolliment.

ON POT SOL·LICITAR-SE? (adreces i telèfons a l’annex final)

- A la Direcció d’Àrea de Protecció al Menor i Atenció a la 
  Família de l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca. 
- A les Unitats de Menors del Consell Insular de Menorca. 
- Consell Insular de Eivissa i Formentera.

REGULACIÓ NORMATIVA
Decret 45/2003, de 2 de maig, pel que es regulen els 
acolliments familiars i l’adopció (BOIB núm. 65, de 10 de 
maig).

1.4 

1.4.1 
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PERMÍS PER MATERNITAT

MATERNITAT / PATERNITAT BIOLÒGICA,
I ADOPCIÓ I ACOLLIMENT
Estatal

QUÈ ÉS?
És el període de descans laboral que té qualsevol treballador, 
home o dona, independentment del règim al qual estigui 
acollit, en cas de part, adopció, o acolliment permanent 
preadoptiu, sense perdre els seus drets salarials ni laborals.
La durada del permís és de 16 setmanes, 6 de les quals 
obligatòriament després del part i dues setmanes més per cada 
fill a partir del segon en cas de part múltiple.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Treballadors per compte aliena i autònoms.

REQUISITS
- És necessari que els sol·licitants siguin treballadors en actiu 
  acollits a reducció de jornada laboral.
- Estar afiliat a la Seguretat Social i donat d’alta en algun 
  règim del sistema o en una altra situació assimilada.
- Tenir cobert un període de cotització de 180 dies dins dels 5 
  anys immediatament anteriors a la data del part o de l’inici 
  del descans o de les dates de la decisió administrativa o 
  judicial d’acolliment o de la resolució judicial per la qual es 
  constitueix l’adopció.
- En cas de part, i si la mare treballadora no compleix el 
  període de cotització, el pare podrà percebre el subsidi durant 
  la totalitat del permís de descans que correspongui 
  descomptant 6 setmanes.

- En el cas d’adopció internacional, quan hagi estat necessari 
  desplaçar-se al lloc d’origen de l’infant adoptat, i s’acullin al 
  període de suspensió previstos en aquest casos -que és de 
  4 setmanes abans de la resolució per la qual es constitueix 
  l’adopció-, els requisits establerts en els paràgrafs anteriors 
  han d’acreditar-se a partir de la data d’inici del període de 
  suspensió.
- En el cas de treballadors contractats a temps parcial, 
  per acreditar els períodes de cotització, es computen, 
  exclusivament, les cotitzacions efectuades segons les 
  hores treballades, tant ordinàries com complementàries, 
  i es calcula l’equivalència en dies teòrics de cotització.

IMPORT DE LA PRESTACIÓ
Correspon al 100% de la quantitat per la qual va cotitzar a la 
Seguretat Social el mes anterior al qual es va iniciar el descans.

ON POT SOL·LICITAR-SE? (adreces i telèfons a l’annex final)

A les oficines de l’Institut Nacional de la Seguretat Social 
(INSS) de la localitat de residència de la unitat familiar.

ALTRES DADES D’INTERÈS
Durada del permís en la maternitat biològica
La durada és de 16 setmanes seguides, 6 de les quals han de ser 
obligatòriament posteriors al part, i se n’hi poden afegir 2 setmanes 
més per cada fill, a partir del segon quan és un part múltiple.
La prestació es comença a rebre des del mateix dia del part o des 
del dia en què comença el descans (si s’inicia abans del part).
En els casos de parts prematurs i en aquells en què el nounat 
ha de romandre hospitalitzat després del part, el període 
de descans pot computar-se a partir de la data de l’alta 
hospitalària.

2.1

2.1.1
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En tot cas, es manté el període de descans obligatori de 6 
setmanes després del part.
En cas que la mare i el pare treballin, la mare gaudeix de 6 
setmanes després del part i el pare pot gaudir d’un temps 
concret del període de descans posterior al part, a la vegada 
que la mare o després d’ella, llevat que la mare no pugui 
incorporar-se al seu lloc de feina per suposar un risc per a 
la seva salut. La suma total dels períodes de descans no pot 
excedir de 16 setmanes o de les que corresponguin en cas de 
part múltiple.

Durada del permís maternal en cas d’adopció i acolliment
16 setmanes ininterrompudes, ampliables a 2 setmanes més 
per cada fill o menor, a partir del segon, si es tracta d’una 
adopció o d’un acolliment múltiples.
Si treballen tot dos, poden repartir-se el temps de descans 
per poder gaudir al mateix temps o per separat sempre que 
no sumin més de 16 setmanes, o les corresponents en cas 
d’adopció o acolliment múltiples.
En els casos d’adopció nacional i acolliment, comença a partir 
del dia de la resolució o acord d’adopció/acolliment.
En els casos d’adopció internacional, la prestació es pot 
començar a percebre fins a 4 setmanes abans que es dicti la 
resolució per la qual es constitueix l’adopció.

Forma de pagament de la prestació
L’INSS paga directament al treballador, que li descompta de 
l’import les cotitzacions a la Seguretat Social, mentre l’empresa 
segueix cotitzant per ell.
Si el treballador cobra prestació per desocupació, el pagament 
l’efectua el SOIB descomptant-li l’import de la cotització a la 
Seguretat Social.

Ajut econòmic especial en cas de part múltiple
Durant les 6 primeres setmanes es té dret a rebre un subsidi 
especial per cada fill a partir del segon, igual al que correspon 
rebre pel primer, a més de rebre el subsidi per maternitat.

REGULACIÓ NORMATIVA
Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors (articles 
37.3.b i 48.4) (BOE núm. 75, de 29 de març).
Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de 
la vida familiar i laboral de les persones treballadores (article 
5) (BOE núm. 266, de 6 de novembre; correcció d’errades BOE 
núm. 271, de 12 de novembre).
Reial decret 1251/2001, de 16 de novembre, pel qual es regulen 
les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social 
per maternitat i risc durant l’embaràs (BOE núm. 276, de 17 de 
novembre).
Reial decret 180/2004, de 30 de gener, pel qual s’adopten 
mesures per a la conciliació de la vida laboral i familiar en 
relació al gaudi a temps parcial dels permisos inclosos en 
l’article 30.3 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a 
la reforma de la Funció Pública (BOE núm. 37, de 12 de febrer).
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REDUCCIÓ DE LA JORNADA LABORAL

REDUCCIÓ DE LA JORNADA LABORAL 
PER LACTÀNCIA
Estatal

QUÈ ÉS?
Es redueix la jornada laboral, per tal d’alimentar el nounat 
menor de 9 mesos, sense reducció de salari.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
S’hi pot acollir la mare, o el pare en cas que ambdós facin 
feina.

REQUISITS
Per obtenir-la és necessari que la persona sol·licitant de la 
reducció compleixi aquests requisits:
- Tenir un fill menor de 9 mesos.
- Estar treballant.

IMPORT DE LA PRESTACIÓ
El treballador pot absentar-se del lloc de feina una hora, que 
pot dividir-se en dues meitats, retardant l’hora d’entrada i 
avançant la de sortida de la feina.

ON POT SOL·LICITAR-SE?
A l’empresa on fa feina.

ALTRES DADES D’INTERÉS
El treballador té dret a decidir l’horari i la durada del permís; no 
obstant això, ha d’avisar l’empresa on fa feina 15 dies abans de 
reincorporar-se a la jornada ordinària.

REGULACIÓ NORMATIVA
Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors (art. 37.4) 
(BOE núm. 75, de 29 de març). 
Reial decret 180/2004, de 30 de gener, pel qual s’adopten 
mesures per a la conciliació de la vida laboral i familiar en 
relació al gaudi a temps parcial dels permisos inclosos en 
l’article 30.3 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a 
la reforma de la Funció Pública (BOE núm. 37, de 12 de febrer).

2.2

2.2.1
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REDUCCIÓ DE LA JORNADA LABORAL 
PER TENIR CURA DE MENORS I D’ALTRES 
FAMILIARS DEPENDENTS
Estatal

QUÈ ÉS?
És una reducció de la jornada laboral, amb reducció 
proporcional del sou.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
- El treballador que tingui la guarda legal i la cura directa d’un 
  menor de 6 anys.
- El treballador que tingui la guarda legal i la cura directa d’un 
  disminuït físic, psíquic o sensorial que no faci cap activitat 
  remunerada.
- El treballador que tingui la cura directa d’un familiar, fins al 
  segon grau de consanguinitat, i que a causa de l’edat o 
  d’haver tingut un accident o patir malaltia no puguin valer-se 
  per si mateixos i no facin feina.

REQUISITS
Per obtenir aquesta reducció és necessari ser treballador en 
actiu.

IMPORT DE LA PRESTACIÓ
Reducció de jornada laboral que sigui almenys d’un terç i com 
a màxim de la meitat, amb reducció proporcional del sou.

ON POT SOL·LICITAR-SE?
A l’empresa on fa feina.

ALTRES DADES D’INTERÈS
- El treballador té dret de decidir l’horari i la durada del permís; 

no obstant això, ha d’avisar l’empresa on fa feina 25 dies 
abans de reincorporar-se a la jornada ordinària.

- El treballador segueix rebent el sou en proporció a la part de 
la jornada que fa feina.

REGULACIÓ NORMATIVA
Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors (articles 37.4 
bis i 37.5) (BOE núm. 75, de 29 de març).
Reial decret 180/2004 de 30 de gener, pel qual s’adopten 
mesures per a la conciliació de la vida laboral i familiar en 
relació amb el gaudi a temps parcial dels permisos inclosos en 
l’article 30.3 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a 
la reforma de la Funció Pública (BOE núm. 37, de 12 de febrer).

2.2.2
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2.3

2.3.1

EXCEDÈNCIA

PER TENIR CURA DE FILLS MENORS DE 3 ANYS
Estatal

QUÈ ÉS?
És un permís de feina al qual té dret el treballador per un 
període màxim de 3 anys per tal de tenir cura del seu fill, 
ja sigui biològic, adoptiu o en acolliment (permanent o 
preadoptiu).

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Qualsevol treballador pot sol·licitar l’excedència per tenir 
cura de fills menors de 3 anys durant un període de temps 
determinat sense dret a percebre el sou.

REQUISITS
L’excedència es pot sol·licitar des del naixement del fill o 
des que es fa ferma la resolució administrativa o judicial de 
l’adopció o de l’acolliment.

ON POT SOL·LICITAR-SE?
A l’empresa on fa feina.

ALTRES DADES D’INTERÈS
Aquesta excedència afecta el treballador en els seus drets:
- Té garantida la reserva del seu lloc de feina durant el primer 
  any d’excedència dins el mateix grup professional o categoria 
  i es considera com a temps cotitzat a la Seguretat Social.
- Tot el temps d’excedència és assimilat a la situació d’alta.
- Té dret a assistir a cursos de formació professional.
- Té dret a una prestació no econòmica de la Seguretat Social 
  per fill a càrrec seu, ja que es considera el primer any de 
  l’excedència com a temps cotitzat.

REGULACIÓ NORMATIVA
Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors (article 46.3) 
(BOE núm. 75, de 29 de març).
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PER TENIR CURA DE FAMILIARS DIRECTES
Estatal

QUÈ ÉS?
És un permís a què té dret el treballador, la durada del qual pot 
ser d’un màxim d’un any, sempre que per negociació col·lectiva 
no s’hagi ampliat.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Qualsevol treballador durant un període de temps determinat, 
sense que mantingui el dret a percebre el sou.

REQUISITS
Tenir cura directa d’un familiar, fins al segon grau de 
consanguinitat, que a causa de l’edat, d’haver tingut un 
accident o perquè pateix una malaltia, no es pot valer per si 
mateix i no faci feina.

ON POT SOL·LICITAR-SE?
A l’empresa on fa feina.

ALTRES DADES D’INTERÈS
- No té dret a rebre cap salari.
- Té garantida la reserva del seu lloc de feina durant el primer 
  any d’excedència dins el mateix grup professional o categoria i 
  es considera com a temps cotitzat a la Seguretat Social.
- Tot el temps d’excedència és assimilat a situació d’alta a 
  l’empresa.
- Té dret a assistir a cursos de formació professional.

REGULACIÓ NORMATIVA
Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors (article 46.3) 
(BOE núm. 75, de 29 de març)
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1.1 PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ DE 
CAIRE ASSISTENCIAL
Estatal

QUÈ ÉS?
Consisteix en una prestació assistencial que concedeix l’Estat 
mitjançant l’Institut Nacional d’Ocupació (INEM), i que pot ser de dos 
tipus:

Prestació per desocupació contributiva
És la prestació que es concedeixi al treballador quan ha cotitzat a 
la Seguretat Social durant un temps determinat i que encara que 
pot i desitja fer feina, la perd de manera temporal o definitiva, 
o la seva jornada laboral es veu reduïda almenys en una tercera 
part a causa d’un expedient de regulació d’ocupació.

Prestació per desocupació de caire assistencial
És la prestació denominada «subsidi de desocupació», que pot 
percebre un treballador que es troba en aquesta situació perquè 
ha exhaurit la prestació contributiva o perquè no ha cotitzat el 
temps suficient per percebre-la. A més, durant el període dins el 
qual es percep aquest subsidi, l’INEM ingressa les cotitzacions a 
la Seguretat Social corresponents a les prestacions d’assistència 
sanitària, de protecció a la família i, si n’és el cas, de jubilació.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
- El treballador en situació de desocupació, tenint en compte 
  l’existència de responsabilitats familiars ja que aquestes 
  poden influir en els límits màxims i mínims de la prestació 
  contributiva i en la determinació, en qualque cas, de la durada 
  o la quantia del subsidi.

  Un treballador té responsabilitats familiars quan el seu cònjuge i/o 
  els seus fills menors de 26 anys, o majors incapacitats, o menors 
  de 18 anys acollits, en depenen econòmicament, per la qual 
  cosa els ingressos de la unitat familiar no han de superar una 
  determinada quantitat.
  En concret, el conjunt de les rendes de la unitat familiar dividida 
  pel nombre de membres que la constitueixen no ha de ser superior 
  al 75% del salari mínim interprofessional (SMI), exclosa la part 
  proporcional de dos pagaments extraordinaris. No es considera 
  càrrega familiar el cònjuge o qualsevol dels fills quan les seves 
  rendes individuals siguin superiors al 75% de l’SMI; no obstant això, 
  aquestes rendes es tenen en compte juntament amb les de la resta 
  de la unitat familiar per tal de calcular el límit d’ingressos familiars.
  La responsabilitat familiar ha d’existir en el moment en què es 
  produeix el fet que dóna lloc a aquesta prestació i mantenir-se 
  durant el temps en què es percep el subsidi, excepte en el cas de 
  fills que neixen dins els 300 dies següents.
- Els treballadors que han exhaurit una prestació contributiva per 
  desocupació i tenen responsabilitats familiars.

REQUISITS
Els generals de qui s’hi pot acollir:
- Estar desocupat.
- Haver exhaurit totalment una prestació per desocupació, o el 
  subsidi especial, si n’és el cas.
- Figurar inscrit com a demandant d’ocupació sense haver 
  rebutjat cap oferta de feina, ni haver-se negat 
  injustificadament a accions de formació i promoció durant 
  el mes següent a la finalització de la prestació contributiva, o 
  del subsidi especial per a treballadors majors de 45 anys que 
  hagin exhaurit una prestació contributiva per desocupació de 
  24 mesos. 

3.1
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- No tenir rendes de cap naturalesa que superin en còmput 
  mensual el 75% de l’SMI, exclosa la part proporcional de dos 
  pagaments extraordinaris
- Tenir responsabilitats familiars.
 
Treballadors que quan es produeix la situació legal de 
desocupació no han cotitzat el període mínim per tenir dret a 
una prestació contributiva
- Estar sense feina i en situació legal de desocupat.
- Inscriure’s com a demandant d’ocupació dins el termini de 15 
  dies des de la situació legal de desocupació.
- Haver cotitzat almenys 3 mesos, si té responsabilitats 
  familiars, o 6 mesos si no en té, en un règim de la Seguretat 
  Social que estableixi la protecció per desocupació.
- No pot tenir rendes de cap naturalesa que superin en còmput 
  mensual el 75% de l’SMI, exclosa la part proporcional de dos 
  pagaments extraordinaris.

Treballadors majors de 45 anys que han exhaurit una 
prestació per desocupació de, almanco, 12 mesos i no tinguin 
responsabilitats familiars
- Aquest subsidi es percep durant 6 mesos i, en el cas de 
  treballadors fixos discontinus, la durada és equivalent al 
  nombre de mesos cotitzats per desocupació l’any anterior a 
  la sol·licitud.

Treballadors que, quan es produeix la situació legal de 
desocupació, no tenen dret a una prestació contributiva
En el cas que el treballador tingui responsabilitats familiars:
- La durada d’aquest subsidi depèn dels mesos cotitzats; és a 
  dir, 3, 4 o 5 mesos de subsidi, si s’han cotitzat 3, 4, o 5 mesos, 
  respectivament. Si s’han cotitzat 6 o més mesos, la durada és 

  de 21 mesos. En aquest cas, el dret es reconeix per 6 mesos, 
  prorrogables per períodes iguals, fins a la finalització del 
  temps.
En els casos que no tinguin responsabilitats familiars:
- Sis mesos si s’han cotitzat 6 o més mesos.

Treballadors majors de 45 anys que hagin exhaurit una 
prestació per desocupació de, almanco, 24 mesos
- Sis mesos a partir del cessament de la prestació contributiva, 
  si se sol·licita dins el termini establert.
- Una vegada exhaurit aquest subsidi especial, els treballadors 
  poden obtenir el subsidi per desocupació corresponent.

Subsidi per a treballadors majors de 52 anys
- Haver cotitzat per desocupació un mínim de 6 anys al 
  llarg de la seva vida laboral.
- Complir els requisits, manco l’edat, per accedir a qualsevol 
  tipus de jubilació del sistema de la Seguretat Social.
- Estar inclosos el algun dels següents supòsits:
- Haver exhaurit una prestació contributiva per desocupació, 
  sense que sigui exigible tenir responsabilitats familiars.
- Ser emigrant que hagi tornat (haver treballat un mínim de 12 
  mesos a l’estranger des de la seva darrera sortida d’Espanya) 
  sense dret a tenir prestació contributiva per desocupació.
- Haver sortit de la presó sense dret a prestació contributiva 
  per desocupació quan l’ingrés hagi estat superior als 6 
  mesos.
- Haver estat declarat invàlid parcial arran d’una revisió de gran 
  invalidesa, invalidesa absoluta o total per a la seva professió 
  habitual.
- Estar en situació legal d’atur, i no tenir dret a prestació 
  contributiva perquè no s’ha cotitzat un mínim de 12 mesos 
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  sempre que hagin cotitzat, com a mínim 3 mesos.
- Haver estat inscrit com a demandant de feina des del moment 
  en què es va exhaurir la prestació contributiva o el subsidi 
  d’atur fins als 52 anys.
- Aquest subsidi no és aplicable als treballadors fixos 
  discontinus.

Treballadors emigrants retornats
- S’han d’haver inscrit com a demandants d’ocupació un mes 
  abans des del retorn.
- Acreditar haver treballat un mínim de 12 mesos en els últims 
  6 anys des de la seva darrera sortida d’Espanya en països 
  fora de l’espai econòmic europeu i amb els quals no es tingui 
  conveni sobre protecció de l’atur.
En cas d’haver treballat un mínim de 6 mesos, sense arribar als 
12, i tenir 45 anys poden sol·licitar integrar-se al programa de 
renda activa d’inserció.

Treballadors que siguin declarats plenament capaços o invàlids 
parcials com a conseqüència de l’expedient de revisió per 
millora d’una situació de gran invalidesa, invalidesa permanent 
absoluta o total per a la professió habitual.
Requisits generals per a tots els tipus de protecció:
- Durada de 6 mesos, prorrogables per altres dos períodes 
  d’igual durada, fins a un màxim de 18 mesos.

IMPORT DE LA PRESTACIÓ
La quantia del subsidi és del 80% de l’indicador públic de 
renda d’efectes múltiples (368,4 €/mes) excepte el subsidi 
especial per als treballadors majors de 45 anys que hagin 
exhaurit la prestació per atur de 24 mesos amb aquestes 
característiques:
- Amb un familiar o cap a càrrec seu: el 80% de l’indicador 
  públic de renda d’efectes múltiples (368,4 €/mes).
- Amb dos familiars a càrrec seu: el 107% de l’indicador públic 
  de renda d’efectes múltiples (460 €/mes).
- Amb tres familiars a càrrec seu: el 133% de l’indicador públic 
  de renda d’efectes múltiples (612 €/mes).

ON POT SOL·LICITAR-SE? (adreces i telèfons a l’annex final)

A les oficines d’ocupació de la localitat de residència de la 
unitat familiar (Servei Públic de Treball Estatal. INEM)

REGULACIÓ NORMATIVA
Reial decret 625/1985, de 2 d’abril, pel qual es desplega la Llei 
31/1984, de 2 d’agost, de protecció per desocupació (BOE núm. 
109, de 7 de maig)
Llei 45/2002, de 12 de desembre, de mesures urgents per a la 
reforma del sistema de protecció de la desocupació i millora de 
l’ocupació (BOE núm. 298, de 13 de desembre).
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AJUDES PER A TRANSPORT I/O 
BEQUES PER MINUSVALIDESA
Estatal / Autonòmica

QUÈ ÉS
És una ajuda per a transport adreçada a l’alumnat d’accions 
de la programació extraordinària del Pla FIP 2004 i també una 
convocatòria de beques per als alumnes amb minusvalidesa 
que cursin aquests estudis.

QUI S’HI POT ACOLLIR
Alumnes d’una acció formativa emmarcada en el Pla FIP.

REQUISITS
- Tenir constància en l’assistència al curs ja que per calcular la 
  prestació no es tenen en compte el dies de no assistència. En 
  cas de donar-se de baixa del curs no es cobra la prestació.
- Quant a les beques per minusvalidesa, a més del requisit 
  anterior, tres faltes no justificades d’assistència en un mes 
  o el fet de no seguir el curs amb aprofitament, a criteri del 
  responsable, donen lloc a la pèrdua del dret d’obtenir-lo des 
  del moment en què es produeix el fet, d’acord amb l’article 6 
  del Reial decret 631/1993, de 3 de maig.

IMPORT DE LA PRESTACIÓ
Pel que fa a les ajudes de transport:
- 4,21 € per dia d’assistència quan el centre en el qual 
  s’imparteix la formació es trobi ubicat en un municipi diferent 
  del domicili que consta en la targeta de demanda d’ocupació 
  de l’alumne.
- 1,20 € per dia d’assistència quan el centre en el qual 
  s’imparteix la formació i el domicili de l’alumne que consti 
  en la targeta de demanda d’ocupació estiguin en el mateix 
  municipi.

Pel que fa a les beques per minusvalidesa:
- 5,23 € per dia lectiu d’assistència.

ON POT SOL·LICITAR-SE? (adreces i telèfons a l’annex final)

A les oficines del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB).

REGULACIÓ NORMATIVA
Resolució del conseller de Treball i Formació, de 2 de març 
de 2005, relativa a la concessió de la sol·licitud d’ajuts per 
a transport/beques per minusvalidesa cofinançades pel 
Fons Social Europeu adreçats a l’alumnat d’accions de la 
programació extraordinària del Pla FIP 2004 (BOIB núm. 42, de 
15 de març).
Reial decret 631/1993, de 3 de maig, del Ministeri de Treball 
i Seguretat que regula el Pla nacional de formació i inserció 
professional. Social (BOE núm. 106, de 4 de maig).

3.2
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AJUDES PER A L’ALUMNAT DE CURSOS FIP
Estatal / Autonòmica

QUÈ ÉS?
Són ajudes en matèria de guarderia o custòdia, transports, 
manutenció i allotjament, beques quan es tracti de persones 
desocupades discapacitades, per a alumnes del Pla nacional de 
formació i inserció professional (FIP).

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Alumnat dels cursos del Pla FIP.

REQUISITS
Ajuts de guarderia i/o custòdia quan els alumnes es trobin en 
alguna de les circumstàncies següents:
- Que tinguin fills menors de 6 anys a càrrec seu.
- Que tinguin a càrrec fills d’entre 6 i 12 anys, ambdues edats 
  incloses, que facin educació primària, sempre que l’horari 
  de l’actuació sigui diferent de l’horari escolar, cosa que s’ha 
  d’acreditar documentalment.
- Que tinguin persones dependents a càrrec seu.

Ajuts per a transport quan el centre en el qual s’imparteix la 
formació es trobi ubicat en un municipi diferent del domicili 
que consta en la targeta de demanda d’ocupació de l’alumne.

Ajuts per a transport i manutenció quan l’alumne s’hagi de 
desplaçar per assistir al curs, d’un municipi a un altre, distants 
entre si almenys cinquanta quilòmetres i sempre que les 
classes siguin el mati i l’horabaixa. A aquest efecte, l’alumne ha 
de presentar un certificat d’empadronament i residència expedit 
per l’ajuntament de la localitat del domicili. En el supòsit 

que hi hagi contradicció entre aquesta dada i la que figura 
com a domicili en la targeta de demandant d’ocupació, cal 
atenir-se a la darrera. Si no es produeixen totes les condicions 
assenyalades en aquest apartat, l’alumne ha de sol·licitar un 
ajut per a transport si ha de traslladar-se d’un municipi a un 
altre.

Ajuts per a allotjament i manutenció quan l’alumne s’hagi de 
desplaçar per acudir al curs a cent quilòmetres o més del seu 
domicili i hagi d’assistir a classes en horari de matí i horabaixa.

Beques quan es tracti de persones desocupades discapacitades 
que ho acreditin mitjançant un certificat de la Direcció General 
de Serveis Socials de la Conselleria de Presidència i Esports.

IMPORT DE LA PRESTACIÓ
Ajuts per a guarderia i custòdia: fins a un màxim de 60,10 € 
mensuals per fill o persona a càrrec seu, exceptuant-ne les 
persones que presentin un informe de necessitats emès pels 
serveis socials corresponents, a les quals se’ls ha de concedir 
un ajut pel cost total del import de la factura presentada en 
concepte de guarderia i/o custòdia.

Ajuts per a transport: 4,21 € per dia d’assistència quan el 
centre en el qual s’imparteix estigui situat a un municipi 
diferent al que consta en la targeta de demanda d’ocupació de 
l’alumne.

1,20 € per dia d’assistència quan el centre en el qual 
s’imparteix la formació i el domicili de l’alumne que consta en 
la targeta de demanda d’ocupació es troben ubicats al mateix 
municipi.

3.3
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Ajuts per a transport i manutenció: 7,93 € per dia lectiu.

Ajuts per a manutenció i allotjament: 54,81 € per dia natural. 
En aquest supòsit, l’alumne té dret als bitllets de transport en 
classe econòmica dels desplaçaments inicial i final.

Les beques tenen una quantia de 5,23 € per dia lectiu.

ON POT SOL·LICITARSE? (adreces i telèfons a l’annex final)

A la Conselleria de Treball i Formació.

REGULACIÓ NORMATIVA
Reial decret 631/1993 de 3 de maig (BOE núm. 106, de 4 de 
maig) especificat anteriorment, i l’Ordre del Ministeri de Treball 
i Seguretat Social de 13 d’abril de 1994 per la qual es desplega 
el Reial decret abans esmentat.
Resolució del Conseller de Treball i Formació de 2 de març 
de 2005 relativa a la concessió de la sol·licitud d’ajuts per 
a transport i/o beques per minusvalidesa cofinançades pel 
Fons Social Europeu adreçats a l’alumnat d’accions de la 
programació extraordinària del Pla FIP 2004

RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ 
Autonòmic

QUÈ ÉS ?
És una prestació econòmica destinada a persones i nuclis 
familiars per a la integració social, és a dir, que comporta 
el compliment d’un contracte que reguli el pla d’inserció i 
reinserció laboral previst en el decret.
La renda mínima d’inserció té caràcter subsidiari pel que fa a 
altres prestacions econòmiques que tenen un import més alt, i 
es complementa amb altres serveis de caire social que puguin 
concórrer en el titular o en els membres del nucli familiar.

QUI S’HI POT ACOLLIR ?
Està destinada a aquelles persones que, per diferents 
circumstàncies, es troben en una situació de risc d’exclusió 
social.

REQUISITS
- Estar empadronats, amb un mínim de 6 mesos d’antelació 
  a la data de presentació de la sol·licitud de la prestació en 
  qualsevol dels municipis de les Illes Balears.

- Constituir una llar independent, com a mínim, 6 mesos 
  abans de la data de presentació de la sol·licitud de la 
  prestació. Queden exemptes d’aquest requisit les persones 
  que es troben en les situacions següents:
  - Tenir menors o persones amb discapacitat a càrrec seu.
  - Haver patit maltractaments.
  - Estar en procés de desinstucionalització.
  - Estar en procés de separació o divorci.

3.4
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- Ser major de 25 anys. Queden exemptes d’aquest requisit les 
  persones que es troben en les situacions següents:
  - Estar en procés de desinstitucionalització.
  - Tenir menors o persones amb discapacitat a càrrec seu.
  - Haver patit maltractaments.
  - Estar en situació d’orfandat.

- El nucli familiar, no disposar (per qualsevol concepte, inclosos 
  els generats per qualsevol bé, moble o immoble) dels mitjants 
  econòmics necessaris per atendre les necessitats bàsiques. 
  Es consideren en aquesta situació les persones individuals 
  o els nuclis familiars que en el moment de presentació de la 
  sol·licitud, tinguin ingressos inferiors al barem de la prestació 
  de la renda d’inserció.

- La persona sol·licitant, no tenir dret a percebre altres 
  prestacions públiques l’import de les quals superi la prestació 
  econòmica bàsica de la renda mínima d’inserció, calculada 
  d’acord amb el que estableix el Decret 117/2001.

- La persona sol·licitant o qualsevol membre de la unitat 
  familiar, no haver renunciat cap oferta de treball 
  normalitzadora o no haver causat baixa voluntària a la seva 
  feina.

- No ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda 
  mínima d’inserció com a membre d’un altre nucli familiar.

IMPORT DE LA PRESTACIÓ
Varia anualment. El càlcul depèn de l’aplicació del barem 
subjecte a diverses valoracions de la unitat familiar.

ON POT SOL·LICITARSE
Als ajuntaments i el gestionen els consells insulars.

REGULACIÓ NORMATIVA
Decret 117/2001, de 28 de setembre, pel qual es regula la renda 
mínima d’inserció (BOIB núm. 120, de 6 d’0ctubre). 
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4.1 AJUTS PER A FAMÍLIES NOMBROSES
Estatal / Autonòmic

QUÈ ÉS?
Són prestacions i beneficis en determinats béns i serveis als 
quals poden acollir-se les famílies nombroses.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Les famílies nombroses que acrediten aquesta condició 
mitjançant el títol de família nombrosa.

REQUISITS
S’entén per família nombrosa la integrada per un o dos 
ascendents amb tres o més fills siguin comuns o no.

S’equiparen a famílies nombroses, a l’efecte de l’obtenció del 
títol de família nombrosa, aquelles constituïdes per:
- Un o dos ascendents amb fills, siguin o no comuns, sempre 

que almenys un d’ells sigui discapacitat o estigui incapacitat 
per treballar.

- Dos ascendents, quan ambdós siguin discapacitats o almenys 
un d’ells tingui un grau de minusvalidesa igual o superior al 
65% o estigui incapacitat per treballar, amb dos fills siguin 
comuns o no.

- El pare o la mare separats o divorciats, amb tres o més fills, 
siguin comuns o no, encara que estiguin a distintes unitats 
familiars, sempre que en depenguin econòmicament, tot i que 
no visquin al domicili conjugal.

- Dos o més germans orfes de pare i mare sotmesos a 
tutela, acolliment o guarda, però que no en depenguin 
econòmicament.

- Tres o més germans orfes de pare i mare, majors de 18 anys, 
o dos germans si un d’ells és discapacitat, que convisquin i 
tinguin una dependència econòmica entre ells.

S’equipara a la condició d’ascendent la persona o lespersones 
que tinguin a càrrec seu la tutela, acolliment familiar 
permanent o preadoptiu dels fills, sempre que aquests fills hi 
convisquin i en depenguin econòmicament.

Tenen la mateixa consideració que els fills les persones sot-
meses a tutela o acolliment familiar permanent o preadoptiu 
legalment constituït.

Discapacitat és aquell que té reconegut un grau de 
minusvalidesa del 33%, i/o està incapacitat per fer feina en un 
grau equivalent al de la incapacitat permanent absoluta o gran 
invalidesa.

Requisits que han de complir els fills o germans perquè se’ls 
reconegui el dret a exercir la condició de família nombrosa:
- Ser fadrins i menors de 21 anys, o menors de 25 anys en cas 

d’acreditar ser estudiants o discapacitats, o estar incapacitats 
per fer feina, independentment de la seva edat.

- Conviure amb l’ascendent o ascendents, excepte en els casos 
prevists pel supòsit de separació.

- Dependre econòmicament de l’ascendent o dels ascendents.

Per tenir dret al reconeixement de família nombrosa els 
membres de la unitat familiar han de ser espanyols o nacionals 
d’un estat membre de la Unió Europea o d’algun dels estats 
part en l’Acord sobre l’espai econòmic europeu i tenir la seva 
residència en territori espanyol, o si tenen la residència en un 



37

altre estat, que almenys un dels ascendents de la unitat familiar 
faci una activitat laboral a Espanya.

Els membres de la unitat familiar, nacionals d’altres països, 
tenen dret al reconeixement de la condició de família nombrosa 
sempre que tots els membres que donin dret a aquest 
reconeixement siguin residents a Espanya.

Categories de família nombrosa
Especial
- 5 fills o més. 
- 4 fills almenys 3 dels quals procedeixin de part, adopció o 

acolliment permanent o preadoptiu múltiple.

General
Les restants unitats familiars, no incloses a l’apartat anterior, 
que compleixin els requisits pel reconeixement del títol de 
família nombrosa.

BENEFICIS
En matèria d’educació
- Reducció del 100% en taxes de matrícula i en expedició de 

títols o certificats per a la categoria especial, i del 50% per als 
de categoria general.

- Preferència d’accés a centres docents, d’educació especial i 
col·legis majors.

- Subsidi d’educació especial per a fills de famílies nombroses 
amb minusvalidesa o incapacitat laboral.

En matèria d’esports
- Descompte del 10% sobre l’abonament individual i cursets 

per als membres de famílies nombroses (IME, Institut 

Municipal d’Esports. Ajuntament de Palma).

En matèria d’habitatge
- Preferència en l’adjudicació d’habitatges de promoció pública.
- Les famílies nombroses poden ser titulars de 2 o més 

habitatges de promoció pública, sempre que horitzontalment 
o verticalment puguin constituir una sola unitat, sense excedir 
de 200 o 300 m2, respectivament.

- Accés preferent a préstecs de les entitats de crèdit per a la 
promoció i adquisició d’habitatges subjectes al règim 

 d’actuacions protegides.
- Establiment de condicions especials de préstecs, subsidis i 

ajuts econòmics prevists per a la promoció i adquisició 
 d’habitatges subjectes al règim d’actuacions protegides. 
- Reducció d’impostos municipals.

En matèria de transports
- Reducció en transports per ferrocarril i línies de transport 

interurbanes terrestres, marítimes o aèries (sempre que 
sigui línia regular i classe turista) de fins al 50% segons la 
categoria.

- Descompte en el bitllet de 20 cèntims d’euro per als membres 
de famílies nombroses (EMT, Empresa Municipal de 
Transports. Ajuntament de Palma).

- Per la compra de vehicle, reducció del 50% de matriculació en 
cotxes de cinc o més places.

En matèria d’albergs i campaments
- Preferència per accedir als albergs, alscampaments i als altres 

serveis anàlegs de les corporacions locals i d’altres entitats 
públiques.



38

En matèria de centres d’atenció a persones amb minusvalidesa 
o incapacitades per fer feina
- Preferència per ingressar en institucions, internats i centres 

de recuperació públics o privats, dedicats a la recuperació de 
discapacitats físics, psíquics i sensorials. 

En matèria d’aigües i clavegueram
- Aplicació de la tarifa industrial a famílies nombroses amb   
  comptador d’aigua individual (Empresa Municipal d’Aigües i 
  Clavegueram, Ajuntament de Palma).
- Reducció d’un 10% de la tarifa per a les famílies amb 
  3 menors i d’un 15% per a les famílies amb 4 menors o 
  més sempre que no superin cinc vegades el salari mínim 
  interprofessional.

En matèria social
- Per contractar d’una persona que tingui cura dels menors 
  una bonificació del 45% de les quotes de la Seguretat Social, 
  sempre que els dos ascendents o l’ascendent en cas de 
  família monoparental realitzin una activitat professional fora 
  de la llar, o estiguin incapacitats per fer feina. Quan la família 
  té la categoria d’especial, per aplicar aquest benefici no és 
  necessari que els dos progenitors facin feina fora de la llar.
- En cas d’excedència per tenir cura del fill es considera període 

cotitzat a la Seguretat Social 15 mesos per a famílies de 
categoria general, i 18 per a les de la categoria especial.

- Dret de reserva del lloc de feina per excedència per tenir 
cura d’un fill de 15 mesos per a categoria general, i 18 per a 
categoria especial.

En matèria tributària
A partir de l’1 de gener de 2005, les famílies nombroses 
gaudeixen d’una reducció del 7 al 3% en l’impost de 
transmissions patrimonials. 

Tots els beneficis que es deriven de l’aplicació de la Llei 
són compatibles i acumulables amb qualsevol altre de què 
gaudeixin els membres de la família nombrosa.

ON POT SOL.LICITAR-SE? (adreces i telèfons a l’annex final)

- Els consells insulars emeten el títol de família nombrosa.
- Respecte de les prestacions, depèn de les característiques: 
  ajuntaments, EMAYA, EMT. 
- Institut de Serveis Socials i Esportius.
- Consell Insular de Menorca.
- Consell Insular d’Eivissa i Formentera.

REGULACIÓ NORMATIVA
Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies 
nombroses (BOE núm. 272, de 19 de novembre), modificada 
per la Llei 62/2003, de 30 desembre (hi afegeix un nou paràgraf 
a la disposició addicional novena, que no existeix en la Llei 
40/2003.)
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5.1 REDUCCIÓ FISCAL ESTATAL EN L’IRPF
Estatal

QUÈ ÉS?
És una reducció fiscal per a les famílies, d’acord amb la Llei de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Totes les persones que afecta la Llei de l’IRPF.

REQUISITS
Els que indica la Llei de l’impost de la renda de les persones 
físiques (IRPF). Les deduccions són:

Mínim personal
Amb caire general: 3.400 € anuals 
Famílies monoparentals: 5.550 € anuals

El mínim personal s’incrementa quan concorren les següents 
circumstàncies:
Major de 65 anys: 800 € anuals
Major de 75 anys: 1.000 € anuals
Minusvalidesa entre el 33% i el 65%: 2.000 € anuals 
Minusvalidesa superior al 65%: 5.000 € anuals  

Mínim familiar per descendent
Per cada un dels descendents menors de 25 anys o amb una 
discapacitat, que conviuen amb el contribuent i amb unes 
rendes anuals inferiors a 8.000 € incloses les exemptes i que 
no presenten individualment declaració de l’IRPF:

Primer fill: 1.400 € anuals 
Segon fill: 1.500 € anuals
Tercer fill: 2.200 € anuals 
Quart fill i posteriors: 2.300 € anuals 
Increment d’aquestes quanties per discapacitat 
entre el 33% i el 65%: 2.000 € anuals 
Increment d’aquestes quanties per discapacitat 
igual o superior al 65%: 5.000 € anuals  

Deducció a mares treballadores amb fills menors de 3 anys
Les mares treballadores donades d’alta a la Seguretat Social 
amb dret a aplicació del mínim per descendent tenen dret 
a una deducció anual. Es pot optar perquè s’aboni aquesta 
deducció de manera anticipada per mensualitats.

Quantia de la deducció: 1.200 € anuals 
En cas d’optar perquè es reintegri mensualment s’ha de 
sol·licitar a l’Agència Tributària.  
Quantia de la deducció: 100 € mensuals 
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5.2Mínim familiar per ascendent
Els ascendents majors de 65 anys que conviuen amb el 
contribuent i en depenen durant, almenys, la meitat del període 
impositiu i que tenen rendes anuals, incloses les exemptes, 
inferiors al salari mínim interprofessional. Per aplicar la 
deducció per descendent discapacitat, aquest no ha de tenir 
rendes anuals superiors a 8.000 €.

Quantia de la deducció: 800 € anuals

INFORMACIÓ I GESTIÓ (telèfons a l’annex final)

Gestió i informació a les oficines (delegació i administració) 
de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària del Ministeri 
d’Hisenda.

REGULACIÓ NORMATIVA
Reial decret legislatiu 3/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de l’impost de la renda de les persones 
físiques (BOE núm. 60, de 10 de març de 2004).

REDUCCIÓ FISCAL DEL TRAM 
AUTONÒMIC DE L’IRPF
Autonòmic

QUÈ ÉS?
És un benefici fiscal per a les famílies de la comunitat autònoma 
de les Illes Balears sobre el tram autonòmic de l’IRPF. Aquesta 
prestació fa referència a la capacitat normativa del Govern de les 
Illes Balears sobre el tram autonòmic segons la normativa de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Els contribuents que resideixen a la comunitat autònoma de les 
Illes Balears.

REQUISITS
Els que indica la Llei de l’IRPF als quals sigui aplicable la 
normativa sobre el tram autonòmic del Govern de les Illes 
Balears.

DEDUCCIONS
Despeses per a l’adquisició de llibres de text
Poden beneficiar-se’n els contribuents amb fills matriculats a 
segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació 
secundaria obligatòria, batxillerat i cicles formatius.
La deducció varia del 100% del total de les despeses a 
deduccions que oscil·len entre 18 € i 100 € depenent del tram 
de renda i de si la declaració és individual o conjunta.
En resten exclosos els contribuents la base imposable dels 
quals sigui superior a 12.000 € si la declaració és individual, o 
24.000 € si la declaració és conjunta.
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Declarant de 65 anys o més
Es dedueixen 36 €.
En resten exclosos els contribuents la base imposable dels 
quals és superior a 12.000 € en declaració individual, 
o 24.000 € en declaració conjunta.

Discapacitats físics i psíquics
Tenen dret a aquesta deducció els declarants, fills o ascendents, 
sempre que tinguin reconeguda la condició de minusvàlid.
Es dedueixen 60 € per cada membre de la unitat familiar que 
compleixen els requisits.
En resten exclosos els declarants la base imposable dels quals 
sigui superior a 12.000 € en declaració individual, o 24.000 € 
si és conjunta.

Despeses per al pagament de lloguers 
d’habitatge habitual per a joves
Tenen dret a aquesta deducció els subjectes passius menors 
de 36 anys l’habitatge dels quals sigui a les Illes Balears, amb 
contracte posterior al 23 de abril de 1998 i d’una durada igual o 
superior a un any.
La deducció és d’un 10% de les quantitats efectuades durant el 
període impositiu fins un màxim de 200 €.
En resten excloses les bases imposables superiors a 12.000 € 
en declaració individual, o les de 24.000 € en declaració 
conjunta.

Despeses per a l’adquisició o rehabilitació 
d’habitatges habituals per a joves
Tenen dret a aquesta deducció els joves menors de 36 anys que 
adquireixen o rehabiliten l’habitatge habitual.
La deducció és d’un 6,5% de les quantitats satisfetes per a 
aquest fi.
En resten excloses les bases imposables superiors a 18.000 € 
en declaració individual, o les de 30.000 € en declaració 
conjunta.

INFORMACIÓ I GESTIÓ (adreces i telèfons a l’annex final)

- Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació.
- Agència Estatal de l’Administració Tributària del Ministeri 
  d’Hisenda.

REGULACIÓ NORMATIVA
- Llei 8/2004 de 23 de desembre, de mesures tributàries,
  administratives i de funció pública (BOIB núm. 186, de 30 de 
  desembre).
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INCENTIUS FISCALS PER A JOVES 
MENORS DE 36 ANYS

A. IMPOST AFECTAT: SUCCESSIONS I DONACIONS
Mesura
Bonificació autonòmica del 85% per a donacions de pares a fills 
o descendents (néts) per adquisició d’habitatge.

Condicions
Subjectes passius que siguin fills o néts. Límit de 30.000 € 
(45.000 €, en cas de minusvàlids). Els diners donats s’han de 
destinar a l’adquisició del primer habitatge habitual.

B. IMPOST AFECTAT: TRANSMISSIONS PATRIMONIALS
Mesura
Bonificació rogada del 57% sobre la quota de l’impost, que es fa 
efectiva en el termini màxim de 4 anys en el cas d’adquisició de 
l’habitatge habitual per part de contribuents que siguin menors 
de 36 anys o amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 
65%.

Condicions
a) Les rendes en l’impost sobre la renda de les persones 
físiques no han d’excedir en l’exercici anterior al de l’adquisició 
de 18.000 €, en el cas de tributació individual, i de 27.000 € en 
el cas de tributació conjunta.
b) L’habitatge adquirit ha de ser el seu primer habitual en territori 
espanyol, i no pot haver gaudit anteriorment de cap d’altre.
c) El valor de l’habitatge adquirit a efectes de l’impost sobre el 
patrimoni no ha de superar els 180.000 €.
d) El màxim de la superfície construïda de l’habitatge adquirit 
no ha de superar els 120 m2.

C. IMPOST AFECTAT: ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS
Mesura
Reducció del 0,5% en les primeres còpies d’escriptures i actes 
notarials que documentin l’adquisició d’habitatges que hagin de 
constituir l’habitual de joves menors de 36 anys, discapacitats 
amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33% i famílies 
nombroses sempre que compleixin els mateixos requisits que 
s’estableixen per a la bonificació rogada de la transmissió 
onerosa.

Condicions
a) Les rendes en l’impost sobre la renda de les persones 
físiques no han d’excedir en l’exercici anterior al de l’adquisició 
de 18.000 €, en el cas de tributació individual, i de 27.000 € en 
el cas de tributació conjunta.
b) L’habitatge adquirit ha de ser el seu primer habitual en 
territori espanyol, i no pot haver gaudit anteriorment de cap 
d’altre.
c) El valor de l’habitatge adquirit a efectes de l’impost sobre el 
patrimoni no ha de superar els 180.000 €.
d) El màxim de la superficie construïda de l’habitatge adquirit 
no ha de superar els 120 m2.

INFORMACIÓ I GESTIÓ (adreces i telèfons a l’annex final)

- Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació.
- Agència Estatal de l’Administració Tributària del Ministeri 
  d’Hisenda.

REGULACIÓ NORMATIVA
Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, 
administratives i de funció pública (BOIB 186, de 30 de 
desembre).

5.3
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MESURES PER A FAMÍLIES

A. IMPOST AFECTAT: SUCCESSIONS
Mesura
Millora de la reducció estatal de la base imposable en les 
adquisicions per causa de mort per a cònjuges, descendents, 
ascendents i adoptats (grup I i II). La reducció de 16.000 € 
prevista s’eleva fins a 25.000 €.

Condicions
Subjectes passius per obligació personal de contribuir que 
estiguin compresos en el grup I i II (descendents, cònjuge, 
ascendents i adoptats).

B. IMPOST AFECTAT: SUCCESSIONS
Mesura
Millora de la reducció estatal de 120.000 € a 123.000 € a 
la base imposable per l’adquisició, per causa de mort, de 
l’habitatge habitual.

Condicions
En les adquisicions per causa de mort (herències) s’eleva fins 
al 100% la reducció del 95% que per aquests efectes preveu 
actualment la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’impost 
sobre successions i donacions sobre el valor de l’habitatge 
habitual del causant, amb un límit de 123.000 €, per A:
- Drethavents que siguin el cònjuge, els ascendents o els 
descendents d’aquell,
- Parents col·laterals majors de 65 anys que hagin conviscut 
amb el causant durant els dos anys anteriors a la defunció.

C. IMPOST AFECTAT: TRANSMISSIONS PATRIMONIALS
Mesura
Bonificació rogada del 57% sobre la quota de l’impost, que 
es farà efectiva en el termini màxim de 4 anys en el cas 
d’adquisició de l’habitatge habitual per part de contribuents 
que siguin famílies nombroses o discapacitats amb un grau de 
minusvalidesa igual o superior al 65%.

Condicions (Per a famílies nombroses. Per a discapacitats de la 
mateixa manera que per a joves)
a) El valor de l’habitatge adquirit a efectes de l’impost sobre el 
patrimoni no ha de superar els 240.000 €.
b) Que la superfície construïda de l’habitatge adquirit sigui 
superior en més d’un 10% a la superfície construïda de 
l’habitatge anterior.
c) Que les rendes del període a efectes de l’impost sobre la 
renda de las persones físiques no ha d’excedir en l’exercici 
anterior al de l’adquisició de 18.000 €, en el cas de tributació 
individual, i de 27.000 € en el cas de tributació conjunta.
d) L’adquirent o adquirents han de ser un dels cònjuges amb 
qui convisquin els fills sotmesos a la pàtria potestat.
e) El contribuent ha de residir efectivament en l’habitatge amb 
tots els membres de la unitat familiar un mínim de tres anys.

D. IMPOST AFECTAT: TRANSMISSIONS PATRIMONIALS
Mesura
Reducció del tipus de gravamen del 3 a l’1% en la transmissió 
particular d’habitatges qualificats administrativament com a 
habitatges de protecció oficial (VPO). 

Condicions
Que l’habitatge objecte de transmissió sigui de protecció oficial.

5.4
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E. IMPOST AFECTAT: ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS.
Mesura
Reducció al 0,5% en les primeres còpies d’escriptures i actes 
notarials que documentin l’adquisició d’habitatges que hagin de 
constituir l’habitual de famílies nombroses o discapacitats.

Condicions (Per a famílies nombroses. Per a discapacitats de la 
mateixa manera que per a joves).
a) El valor de l’habitatge adquirit a efectes de l’impost sobre el 
patrimoni no ha de superar els 240.000 €.
b) Que la superfície construïda de l’habitatge adquirit sigui 
superior en més d’un 10 per 100 a la superfície construïda de 
l’habitatge anterior.
c) Que les rendes del període a efectes de l’impost sobre la 
renda de las persones físiques no ha d’excedir en l’exercici 
anterior al de l’adquisició de 18.000 €, en el cas de tributació 
individual, i de 27.000 € en el cas de tributació conjunta
d) La persona o persones que adquireixen han de ser un dels 
cònjuges amb qui convisquin els fills sotmesos a la pàtria 
potestat.
e) El contribuent ha de residir efectivament en l’habitatge amb 
tots els membres de la unitat familiar un mínim de tres anys.

F. IMPOST AFECTAT: ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS
Mesura
Reducció al 0,5% en els següents actes o contractes 
(transmissió de solars, declaració d’obra nova, primera 
transmissió) relacionats amb habitatges protegits.
Condicions
Que es tracti d’habitatges qualificats administrativament, 
segons la normativa autonòmica d’aplicació, com a protegits.

INFORMACIÓ I GESTIÓ (adreces i telèfons a l’annex final)

- Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació.
- Agencia Estatal d’Administració Tributària del Ministeri d’Hisenda.

REGULACIÓ NORMATIVA
Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, 
administratives i de funció pública (BOIB 186, de 30 de 
desembre).

MESURES FISCALS PER A 
EMPRESES FAMILIARS

A. IMPOST AFECTAT: SUCCESSIONS I DONACIONS
Mesura
Millora de la reducció estatal de la base imposable en les herències i 
donacions dels béns afectes a activitats econòmiques o participacions 
socials. L’Estat espanyol ja té establerta una reducció del 95% sobre 
el valor dels béns afectes a activitats econòmiques o participacions 
socials en l’impost de successions i donacions. Ara el que es pretén 
és millorar els requisits exigits per gaudir d’aquesta reducció.

Condicions
El requisit exigits als hereus o donants de mantenir els béns 
o participacions socials adquirides es redueix a partir de 2005 
de deu a cinc anys. A més a més, en el cas de les donacions, el 
requisit de l’edat mínima del donant passa de 65 a 60 anys.

B. IMPOST AFECTAT: SUCCESSIONS I DONACIONS
Mesura
Reducció autonòmica del 95% per adquisicions per causa de 
mort de determinats béns i participacions.

5.5



46

Condicions
S’aplica el 95% del valor del terreny en el cas d’herències que 
correspongui als cònjuges, ascendents o descendents en les 
que estigui inclòs el valor d’un terreny situat en una àrea de sòl 
rústic protegit o bé en una àrea d’interès agrari (segons la Llei 
6/1999, de directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears). 
També gaudiran d’aquest mateix percentatge les adquisicions, 
per causa de mort, de participacions en entitats i societats 
mercantils, en el cas que l’actiu d’aquestes estigui constituït pel 
tipus de terrenys esmentat.

C. IMPOST AFECTAT: SUCCESSIONS I DONACIONS
Mesura
Bonificació autonòmica del 85% per a donacions de pares a 
fills per a la constitució o adquisició d’una empresa individual 
o negoci professional i adquisició de participacions en entitats. 
En la mateixa línia que en les donacions de diners de pares a 
fills o néts per a l’adquisició d’habitatge, també es crea una 
bonificació autonòmica del 85% en la quota tributària de 
l’impost sobre successions i donacions en les donacions de 
diners de pares a fills o descendents per a la constitució o 
adquisició d’una empresa individual o negoci professional i 
adquisició de participacions en determinades entitats. 

Condicions
a) L’edat del donatari ha de ser menor de 36 anys en la data de 
formalització de la donació.
b) La constitució o adquisició d’una empresa individual, negoci 
o participacions ha de dur-se a terme en el termini màxim de 6 
mesos des de la formalització de la donació.
c) El donatari ha de tenir un patrimoni inferior a 400.000 € en 
el moment de la data de formalització de la donació.

d) L’import màxim de la donació susceptible d’integrar la base 
de la bonificació serà de 30.000 €. No obstant això, en el cas de 
contribuents discapacitats amb un grau de discapacitat igual o 
superior al 33% aquest import serà de 42.000 €.
e) Si el que s’adquireix és una empresa individual o negoci 
professional, l’import net de la xifra de negocis de l’últim 
exercici comptable tancat no podrà superar els 3 milions d’euros 
en el cas de constitució o adquisició d’empresa individual o 1 
milió d’euros en el cas de constitució o adquisició de negoci 
professional.
f) En el cas d’adquisició de les participacions d’una entitat, 
a més de complir els requisits prevists en l’apartat anterior, 
hauran de complir-se els següents:
- Les participacions adquirides pel donatari han de representar 
  almanco el 50% del capital social de l’entitat.
- El donatari ha d’exercir efectivament funcions de direcció en 
  l’entitat.
g) Tant en el cas d’adquirir una empresa o negoci professional 
com en el cas d’adquirir participacions socials, no hi ha d’haver 
cap vinculació en els termes prevists en l’article 16 del Reial 
decret legislatiu 4/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de l’impost sobre societats entre aquelles i el 
donatari.

INFORMACIÓ I GESTIÓ (adreces i telèfons a l’annex final)

- Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació.
- Agencia Estatal d’Administració Tributària del Ministeri d’Hisenda.

REGULACIÓ NORMATIVA
Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, 
administratives i de funció pública (BOIB 186, de 30 de 
desembre).
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6
Ajuts en
matèria

d’habitatge
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6.1 AJUDA PER A LLOGUER D’HABITATGES
Estatal / Autonòmic

QUÈ ÉS?
És una ajuda dirigida als inquilins per pagar el lloguer, 
preferentment menors de 35 anys.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Les persones físiques que siguin arrendatàries.

REQUISITS
Personals
- No tenir relació de parentesc directe ni col·lateral fins al tercer 
  grau amb l’arrendador.
- Residir un mínim de 5 anys a les Illes Balears.
- Estar empadronat a l’habitatge pel qual se sol·licita l’ajuda.

Habitatge
- Ha ser el domicili habitual i permanent.
- No ser propietari o arrendatari de cap altre habitatge.
- La superfície útil màxima computable ha de ser de 90 m2.

Ingressos
- Els ocupants de l’habitatge han de tenir uns ingressos no 
  superiors a 15.792 € (calculats segons l’article 12 del Reial 
  decret 1/2002, d’11 de gener).

Contracte de lloguer
- Formalitzat a partir del 29 de juliol de 2004 i amb la fiança 
  dipositada a l’IBAVI.

Renda anual
- La renda anual ha de suposar, com a mínim, el 2% i, com a 
  màxim, el 9% del preu màxim de l’habitatge en aplicació de 
  l’article 20.2 del Reial decret 1/2002, d’11 de gener.

Preu màxim d’adquisició
- De 2.000,52 €/m2 útil a 1.052,91 €/m2 útil, segons el tipus 
  de municipi.

IMPORT DE LA PRESTACIÓ
El 40% de la renda anual a pagar amb un màxim de 2.880 € 
l’any.

ON POT SOL·LICITAR-SE? (adreces i telèfons a l’annex final)

A l’IBAVI.

ALTRES DADES D’INTERÈS
Durada màxima, 24 mesos.

REGULACIÓ NORMATIVA
- Reial decret 1/2002, d’11 de gener, de mesures de finançament 
d’actuacions protegides en matèria d’habitatges i sòl del Pla 
2002-2005
- Reial decret 1721/2004, de 23 de juliol, pel qual se modifica 
el Reial decret 1/2002, de l’11 de gener, sobre mesures de 
finançament d’actuacions protegides en matèria d’habitatge 
i sòl del Pla 2002-2005 i es creen noves línies d’actuacions 
protegides per fomentar l’arrendament d’habitatges.
- Decret 73/2004, de 30 de juliol, pel qual es regulen els ajuts 
a la rehabilitació d’habitatges amb destinació a arrendament, 
als arrendataris d’habitatges i a la millora de l’accessibilitat dels 
edificis i habitatges.
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AJUDA PER A REHABILITACIÓ 
D’HABITATGES LLIURES AMB 
DESTINACIÓ A ARRENDAMENT
Estatal / Autonòmic

QUÈ ES?
És un ajut dirigit a rehabilitar habitatges lliures amb destinació 
a arrendament per l’adequació estructural, funcional o 
d’habitabilitat de l’habitatge.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Propietaris d’habitatges lliures a rehabilitar per a domicili 
habitual i permanent de l’arrendatari.

REQUISITS
- La superfície útil màxima de l’habitatge ha de ser de 120 m2.
- Contracte d’arrendament sense relació de parentiu.
- La subvenció no pot superar la quantia total de les obres de 
  rehabilitació.
- S’hi ha d’incloure l’assegurança contra l’incompliment de 
  pagament i desperfectes.
- Les condicions d’arrendament han d’ésser d’una renda anual 
  de 91,54 €/m2 a 59,06 €/m2 segons el tipus de municipi.

IMPORT DE LA PRESTACIÓ
- Ministeri de l’Habitatge: 6.000 €.
- Comunitat autònoma de les Illes Balears: 3.000 €.

ON POT SOL·LICITAR-SE? (adreces i telèfons a l’annex final)

A la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge. 

ALTRES DADES D’INTERÈS
- L’arrendament màxim és del 7% del preu màxim de venda de 
  l’habitatge de protecció pública en règim arrendament amb un 
  màxim de 90 m2.
- L’habitatge ha de tenir una antiguitat mínima de 15 anys.

REGULACIÓ NORMATIVA
- Reial decret 1/2002, d’11 de gener, de mesures de 
  finançament d’actuacions protegides en matèria d’habitatges i 
  sòl del Pla 2002-2005 
- Reial decret 1721/2004, de 23 de juliol, pel qual se modifica 
  el Reial decret 1/2002, de l’11 de gener, sobre mesures de 
  finançament d’actuacions protegides en matèria d’habitatge 
  i sòl del Pla 2002-2005 i es creen noves línies d’actuacions 
  protegides per fomentar l’arrendament d’habitatges.
- Decret 73/2004, de 30 de juliol, pel qual es regulen els ajuts 
  a la rehabilitació d’habitatges amb destinació a arrendament, 
  als arrendataris d’habitatges i a la millora de l’accessibilitat 
  dels edificis i habitatges.

6.2
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AJUDA PER A L’ADQUISICIÓ 
D’HABITATGES PER A LA 
REHABILITACIÓ IMMEDIATA
Estatal / Autonòmic

QUÈ ÉS?
És una ajut per comprar un habitatge destinat a habitatge 
unifamiliar i permanent del comprador i que necessiti obres 
que el facin habitable.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Les persones físiques que comprin un habitatge que necessiti 
rehabilitació i la duguin a terme.

REQUISITS
- Superfície útil màxima: 120 m2.
- Antiguitat de l’habitatge: 15 anys.
- No excedir en 9 mesos entre la data d’adquisició i la data de 
  registre de la sol·licitud.
- Acabar les obres en 24 mesos a partir de la concessió de la 
  qualificació provisional.
- Els ingressos de la unitat familiar haurien de ser de menys de 
  29.149,09 €.
- El preu màxim d’adquisició de 2.000,52 €/m2 útil a 
  1.052,91 €/m2 útil, segons el tipus de municipi.

IMPORT DE LA PRESTACIÓ
Per a l’adquisició
- Persones físiques de més de 36 anys: 
  5% del preu màxim d’adquisició amb límit de 4.207,08 €.
- Persones físiques de 18 a 35 anys: 
  el 7% del preu màxim d’adquisició amb límit de 6.250,53 €.

Per a la rehabilitació
- 25% del pressupost protegit amb un màxim de 2.480 €.
- 35% del pressupost protegit amb un màxim de 3.100 € per a 
  persones majors de 65 anys.

ON POT SOL·LICITAR-SE? (adreces i telèfons a l’annex final)

A la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge. 

REGULACIÓ NORMATIVA
- Reial decret 1/2002, d’11 de gener, de mesures de finançament 
  d’actuacions protegides en matèria d’habitatges i sòl del Pla 
  2002-2005
- Decret 91/2002, de 5 de juliol, de regulació i desenvolupament 
  del Pla autonòmic balear d’ajudes a la promoció i accés a 
  l’habitatge.

6.3
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AJUDA PER A LA MILLORA DE 
L’ACCESSIBILITAT EN EDIFICIS I 
HABITATGES
Estatal / Autonòmic

QUÈ ES?
És una ajuda per millorar l’accessibilitat en edificis i habitatges 
regulats a la Llei 3/1993 i en el Decret 20/2003.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Les comunitats de propietaris i les persones físiques.

REQUISITS
- Als habitatges, les obres destinades a la supressió de barreres 
  arquitectòniques, efectuades pel propietari o llogater, sempre 
  que aquestes siguin per adaptar l’habitatge que constitueix el 
  seu domicili habitual i permanent a la seva pròpia 
  discapacitat.
- Les obres s’han de fer en un termini màxim de 24 mesos.

IMPORT DE LA PRESTACIÓ
El 50% del pressupost de les obres amb un màxim de 6.000 €. 
Són acumulables els ajuts que estableix el Reial decret 1/2002, 
d’11 de gener, per rehabilitació d’edificis.

ON POT SOL·LICITAR-SE? (adreces i telèfons a l’annex final)

A la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge. 

REGULACIÓ NORMATIVA
- Reial decret 1/2002, d’11 de gener, de mesures de finançament 
  d’actuacions protegides en matèria d’habitatges i sòl del Pla 
  2002-2005. 
- Decret 73/2004, de 30 de juliol, pel qual es regulen els ajuts 
  a la rehabilitació d’habitatges amb destinació a arrendament, 
  als arrendataris d’habitatges i a la millora de l’accessibilitat 
  dels edificis i habitatges.

6.4 
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AJUDA PER A LA REHABILITACIÓ 
D’HABITATGES
Estatal / autonòmic

QUÈ ES?
Són ajuts dirigits a l’adequació d’habitabilitat i estalvi de 
consum energètic.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Persones físiques (propietaris i llogaters).

REQUISITS
De l’habitatge
- Obligació de destinar l’habitatge a domicili habitual i 
  permanent.
- Antiguitat superior a 15 anys.
- Si hi ha ampliació, la superfície útil resultant no pot excedir de 
  120 m2 útils.

Nivell d’ingressos
- Inferiors a 5,5 vegades del salari mínim interprofessional per 
  sol·licitar préstec qualificat.
- Inferiors a 3,5 vegades del salari mínim interprofessional per 
  obtenir subvenció, excepte quan l’habitatge estigui arrendat 
  subjecte a pròrroga forçosa.

Préstec qualificat
- Pot arribar a la totalitat del pressupost protegit.

Termini màxim d’amortització
- 10 anys més un any de carència com a màxim.

Pressupost protegit
- Límit màxim del 50% del preu per m2 de superfície útil del 
  preu màxim de venda dels habitatges subjectes a protecció 
  pública en el moment de la qualificació provisional.

Termini d’execució de les d’obres
- 24 mesos a partir de la notificació de la qualificació 
  provisional.

IMPORT DE LA PRESTACIÓ
- 25% del pressupost protegit (límit màxim de 2.480 €).
- 35% del pressupost protegit (límit màxim de 3.100 €), 
  quan el promotor de la rehabilitació tingui més de 65 anys.
- 35% del pressupost protegit (límit màxim de 3.410 €) 
  en cas d’habitatge arrendat amb pròrroga forçosa.
- 40% del pressupost protegit (límit màxim de 4.000 €) 
  quan l’habitatge s’ubiqui en zona ARI.

ON POT SOL·LICITAR-SE? (adreces i telèfons a l’annex final)

A la Direcció General de Arquitectura i Habitatge. 

REGULACIÓ NORMATIVA
Reial decret 1/2002, d’11 de gener, de mesures de finançament 
d’actuacions protegides en matèria d’habitatges i sòl del Pla 
2002-2005.

6.5 
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6.6 AJUDA D’ADQUISICIÓ 
D’HABITATGES EXISTENTS
Estatal / Autonòmic

QUÈ ES?
Uns ajuts per la adquisició d’habitatges existents, amb els 
objectes següents:
- L’adquisició en segona o posterior transmissió d’habitatges 
  lliures o subjectes a règims de protecció pública.
- L’adquisició en primera transmissió de l’habitatge de 
  protecció pública de superfície útil total fins a 120 m2, quan 
  hagi passat un any des de la qualificació definitiva i no hagi 
  estat adquirit.
- L’adquisició d’habitatges de nova construcció quan hagi 
  passat un termini de dos anys entre l’expedició de la 
  llicència de primera ocupació, el certificat de final d’obra o la 
  cèdula d’habitabilitat i la data de contracte d’opció de compra 
  o de compravenda.
- L’adquisició d’habitatges lliures resultants de la rehabilitació 
  d’edificis.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Unitats familiars amb ingressos màxims de 4,5 vegades del 
salari mínim interprofesional.

REQUISITS
De l’habitatge:
- Obligació de destinar l’habitatge a domicili habitual i permanent.
- Primer accés.
- No ser propietaris d’un altre habitatge de protecció oficial, ni 
  lliure a la mateixa localitat.

- Per obtenir finançament qualificat la superfície útil de 
  l’habitatge es computarà fins a 90 m2, el garatge 25 m2 i el 
  traster 8 m2.
- Entre la signatura del contracte d’opció de compra o de 
  compravenda de l’habitatge i la sol·licitud de qualificació no 
  poden transcórrer més de 4 mesos.
- El termini de validesa de la qualificació per sol·licitar el préstec 
  és de 6 mesos.
- El preu màxim d’adquisició de 2.000,52 €/m2 útil a 
  1.052,91 €/m2 útil, segons el tipus de municipi.
- Termini màxim d’amortització 20 anys.

IMPORT DE LA PRESTACIÓ
- Fins al 80% del preu màxim de venda de l’habitatge, del 
  garatge i traster.
- Tipus d’interès del 3,16%, Resolució del Ministeri d’Habitatge 
  de data 16 de febrer de 2004 (BOE de 19 de febrer).

ON POT SOL·LICITAR-SE? (adreces i telèfons a l’annex final)

A la Direcció General de Arquitectura i Habitatge.

REGULACIÓ NORMATIVA
- Reial decret 1/2002, d’11 de gener, de mesures de finançament d’ac
  tuacions protegides en matèria d’habitatges i sòl del Pla 2002-2005. 
- Reial decret 1721/2004, de 23 de juliol, pel qual es modifica 
  el Reial decret 1/2002, de l’11 de gener, sobre mesures de 
  finançament d’actuacions protegides en matèria d’habitatge 
  i sòl del Pla 2002-2005 i es creen noves línies d’actuacions 
  protegides per fomentar l’arrendament d’habitatges.
- Decret 91/2002, de 5 de juliol, de regulació i 
  desenvolupament del Pla autonòmic balear d’ajudes a la 
  promoció i accés a l’habitatge.
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ALTRES SERVEIS EN MATÈRIA 
D’HABITATGE
Autonòmic

IBAVI. És una empresa pública adscrita a la Conselleria 
d’Obres Públiques, Habitatge i Transports del Govern de les 
Illes Balears. Entre les diverses finalitats de l’Institut Balear 
de l’Habitatge hi ha la promoció pública i la rehabilitació 
d’habitatges. Es regula mitjançant el Decret 17/2000, d’11 de 
febrer, de regulació de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) 
(BOIB núm. 22 de 19 de febrer), modificat pel Decret 34/2004, 
de 2 d’abril (BOIB núm. 52, de 15 d’abril).

C/ de Manuel Azaña, 9. 07006 Palma.
Tel. 971 784 291

6.7
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7
Ajuts per a 

estudis
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7.1 AJUTS PER A ESTUDIS 
NO UNIVERSITARIS 

AJUDES PER A MENJADOR
Autonòmic

QUÈ ÉS?
És una ajuda per finançar el cost del servei de menjador 
escolar quan hi concorren determinades circumstàncies 
socioeconòmiques, o per a alumnes que hagin de fer servir el 
transport escolar dins el marc d’una política de compensació 
de desigualtats que faciliti a tots els alumnes l’exercici del 
dret a la seva educació i facilitar als pares compaginar la vida 
familiar amb la laboral.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
- Alumnes que cursen els estudis en centres docents públics 
  no universitaris en els nivells d’educació infantil, primària i 
  secundària.
- Poden ser beneficiaris d’aquestes ajudes els alumnes de 
  famílies en condicions socioeconòmiques o sociofamiliars 
  desfavorables.
- Per motiu de transport, poden ser beneficiaris d’aquesta 
  ajuda, a més dels alumnes que utilitzin el servei de transport 
  escolar de la Conselleria d’Educació i Cultura, els que 
  resideixin a més de 3 km del centre escolar, sempre que es 
  tracti de centres que tinguin establerta la jornada partida.
- Excepcionalment, es poden concedir ajudes a alumnes de 
  centres concertats, sempre que hagin estat escolaritzats 
  d’ofici des de l’Administració educativa i, a més, compleixin la 
  resta de requisits establerts.

REQUISITS
- Utilitzar de forma permanent el servei de menjador. S’entén 
  com a utilització permanent la superior al 70% dels dies de 
  servei de menjador.
- Haver presentat la sol·licitud i la documentació que estableix 
  la convocatòria en els terminis establerts (10 dies hàbils 
  posteriors a la publicació de la resolució en el BOIB).

IMPORT DE LA PRESTACIÓ
La quantia total de l’ajuda es determina segons el nombre total 
de dies lectius del curs escolar amb servei de menjador, per 
una quantia del 75% del preu del menú per a les ajudes per 
motius socioeconòmics i del 50% per a les ajudes per motiu de 
transport.

ON POT SOL·LICITAR-SE?
En el centre on es realitzen els estudis corresponents.

ALTRES DADES D’INTERÈS
El pagament de l’ajuda es realitza directament al centre docent 
del beneficiari.

REGULACIÓ NORMATIVA
Última publicació: Resolució del conseller d’Educació i Cultura 
de 10 de novembre de 2004, per la qual es convoquen ajudes 
individualitzades de menjador per als alumnes no universitaris 
2004/2005 (BOIB núm. 163, de 18 de novembre).

7.1.1
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AJUDES PER A TRANSPORT ESCOLAR
Autonòmic

QUÈ ÉS?
És una ajuda per col·laborar amb les despeses de transport dels 
alumnes que estan escolaritzats en centres docents públics en 
una localitat distinta a la de la seva residència habitual, sempre 
que en aquesta no hi hagi un centre adequat al seu nivell 
d’estudis i no puguin utilitzar el transport escolar que contracti 
l’Administració.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Alumnes que cursen estudis en centres sostinguts amb fons 
públics en una localitat diferent a la del domicili familiar i que 
fan educació infantil, educació primària o educació secundària.

REQUISITS
- Estar escolaritzat d’ofici des de l’Administració educativa en 

un centre sostingut amb fons públics en una zona diferent del 
seu domicili familiar.

- No poder utilitzar les rutes de transport escolar contractades 
per l’Administració.

- Tenir el domicili familiar a més de 3 km de distància del centre 
escolar.

- Que el quocient resultant de dividir els ingressos entre el 
nombre de membres de la unitat familiar no superi els 

 4.500 €.

IMPORT DE LA PRESTACIÓ
Segons la distància del domicili al centre i per curs escolar:
- De 3 a 10 km: 233 €
- De 10 a 15 km: 281 €
- Més de 15 km: 342 €

ON POT SOL·LICITAR-SE?
En el centre on es realitzen els estudis corresponents.

ALTRES DADES D’INTERÈS
El pagament de l’ajuda es realitza directament al centre docent 
del beneficiari.

REGULACIÓ NORMATIVA
Última publicació: Resolució del conseller d’Educació i Cultura 
de 24 de març de 2004 (BOIB núm. 52, de 15 d’abril de 2004).

AJUDES PER A L’ADQUISICIÓ 
DE LLIBRES I MATERIAL DIDÀCTIC
Estatal

QUÈ ÉS?
Són ajudes per poder respondre de les despeses que el 
principi de curs ocasiona a les famílies en condicions 
socioeconòmiques d’especial necessitat, en particular amb 
motiu de l’adquisició de llibres i la resta de materials didàctics.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Alumnes matriculats en centres sostinguts amb fons públics en 
qualsevol curs d’educació primària i d’educació secundària.

7.1.2

7.1.3
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REQUISITS
- Estar matriculat en un centre sostingut amb fons públics.
- Acreditar la situació econòmica i sociofamiliar ja que l’ajuda 
  depèn del nivell d’ingressos i del nombre de membres de la 
  família.

IMPORT DE LA PRESTACIÓ
83,50 € d’ajuda màxima per alumne i any per al curs 
2004/2005, i 86,84 € per al curs 2005/2006.

ON POT SOL·LICITAR-SE?
En el centre on es cursen els estudis corresponents.

ALTRES DADES D’INTERÈS
Per concedir aquesta ajuda no es té en compte el rendiment 
acadèmic i la poden sol·licitar els alumnes que, sense 
canviar de nivell, ja n’hagin gaudit en el curs anterior, com 
també els alumnes en els qual concorren circumstàncies 
socioeconòmiques especials i els ingressos familiars no superin 
les quantitats establertes.

REGULACIÓ NORMATIVA
Resolució de 15 de març de 2004 de la Secretaria d’Estat 
d’Educació i Universitats (BOE núm. 69, de 20 d’abril), 
modificada per l’Ordre ECI/1997/2004 de 25 de maig (BOE 
núm. 152, de 24 de juny).
Ordre de 29 de març de 2005 que produirà els seus efectes des 
del dia següent de la seva publicació al BOE.

AJUDES PER A ALUMNES AMB 
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
Estatal

QUÈ ES?
És una ajuda de caràcter especial destinada a col·laborar en les 
despeses d’educació dels alumnes que pertanyen a col·lectius 
socials especialment necessitats de protecció.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
- Alumnes amb necessitats educatives especials associades a 

discapacitats significatives (psíquica, física, sensorial o 
 motora) que requereixen rebre educació especial.
- Alumnes amb una sobredotació intel·lectual que necessiten 

activitats complementàries a l’educació reglada.

REQUISITS
Comuns a la majoria d’ajudes i subsidis:
- Tenir necessitats educatives especials acreditades pel 
  reconeixement del grau de minusvalidesa o per l’equip 
  d’orientació educativa i psicopedagògica dependent de 
  l’Administració educativa.
- Haver complit els dos anys. Excepcionalment, poden concedir-
  se ajudes a alumnes menors de dos anys sempre que els 
  equips corresponents certifiquin la necessitat d’escolarització 
  més precoç a causa de les característiques de la seva 
  discapacitat. 

Específics pels subsidis d’educació especial:
- Ser membre d’una família nombrosa de qualsevol categoria, 
  d’acord amb la normativa vigent.

7.1.4
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Específics per a les ajudes:
- Poden ser sol·licitades pels alumnes que varen obtenir 
  una ajuda de les convocades per la Resolució del secretari 
  d’Estat d’Educació i Universitats de 8 de maig de 2003 per 
  als alumnes amb necessitats educatives especials del curs 
  2003/2004 i que no hagin canviat de cicle educatiu. 
- Es considera que constitueixen cicles independents, aquests 
  cursos:
  - Educació infantil fins als 6 anys.
  - Primer nivell d’educació primària: els cursos primer a tercer.
  - Segon nivell d’educació primària: els cursos quart a sisè.
  - Educació secundària obligatòria.
  - Primer i segon cicle de batxillerat.
  - Cicle de formació professional de segon grau: els cursos 
    primer, segon i tercer de formació professional de segon 
    grau o, per altra part, el curs d’accés, primer i segon de 
    formació professional de segon grau.
  - Cicle formatiu de grau mitjà: els cursos que l’integrin segons 
    els plans d’estudis respectius.
  - Cicle formatiu de grau superior: els cursos que l’integren 
    d’acord amb els plans d’estudi respectius.
  - En tots els altres estudis, segons els plans d’estudi 
    respectius.

- Així mateix poden sol·licitar aquestes beques els alumnes que 
  tinguin una renda i un patrimoni familiars que no hagin 
  superat en el 2003 els llindars màxims establerts en els 
  articles 16.2 17 de la Resolució de 9 de març de 2004, de 
  la Secretaria d’Estat d’Educació i Universitats, per la qual 
  es convoquen beques per als alumnes que iniciïn estudis 
  universitaris el curs 2004/2005 (BOE núm. 74, de 26 de 
  març).

IMPORTS MÀXIMS DE LA PRESTACIÓ
- Ensenyament: 702 €
- Transport escolar: 503 €
- Menjador escolar: 467 €
- Residència escolar: 1.444 €
- Transport per a trasllat de cap de setmana per a alumnes 
  interns en centres d’educació especial: 361 €
- Transport urbà: 251 €
- Material didàctic: 235 €
- Educació primària, educació secundària, programes 
  de garantia social i de formació per a la transició a l’edat 
  adulta: 83,50 €
- Resta de nivells d’ensenyament postobligatori: 126 €
- Reeducació pedagògica o del llenguatge: 743 €

ON POT SOL·LICITAR-SE?
En el centre on es cursen els estudis corresponents.

ALTRES DADES D’INTERÈS
La concessió de les ajudes es fa d’acord amb el grau de 
minusvalidesa i les circumstàncies socioeconòmiques de la 
unitat familiar.

REGULACIÓ NORMATIVA
Última publicació: Ordre del Ministeri d’Educació i Ciència de 9 
de juny de 2004 pel qual es convoquen ajudes per als alumnes 
amb necessitats educatives especials per al curs 2004-2005 i 
Ordre de 25 de juny de 2003.
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AJUDES PER A ESTUDIS DE MÚSICA, 
DANSA, ART DRAMÀTIC I ESTUDIS 
SUPERIORS DE DISSENY
Autonòmic

QUÈ ÉS?
És una ajuda per promoure i impulsar la formació en el 
camp de la música i la dansa, l’art dramàtic i el disseny, 
que concedeix el Govern de les Illes Balears mitjançant la 
Conselleria d’Educació i Cultura amb la finalitat de donar 
suport a aquests estudis.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Alumnes de les Illes Balears que realitzen estudis de:
- música i dansa
- art dramàtic
- estudis superiors de disseny

REQUISITS
Per a la modalitat de música i dansa:
- Cursar estudis fora de l’illa de residència.
- Cursar estudis a l’estranger.
- Cursar estudis que exigeixen una formació musical específica 

d’acord amb aptituds superiors a la mitjana.
- Alumnes que formen part d’una agrupació musical constituïda 

en els conservatoris de les Illes Balears.

Per a la modalitat d’art dramàtic:
- Cursar estudis que no ofereix el sistema educatiu de les Illes 

Balears.

Per a la modalitat d’estudis superiors de disseny:
- Residir a Menorca, Eivissa o Formentera i cursar estudis a 

l’Escola Superior de Disseny de les Illes Balears.

IMPORT DE LA PRESTACIÓ
Variable, segons la modalitat i les circumstàncies. En cap cas 
l’import de la subvenció no pot superar el cost de l’activitat 
subvencionada.

ON POT SOL·LICITAR-SE? (adreces i telèfons a l’annex final)

A la Conselleria d’Educació i Cultura.

REGULACIÓ NORMATIVA
Última publicació: Resolució del conseller d’Educació i Cultura 
d’1 de desembre de 2004, mitjançant la qual s’aprova la 
concessió d’ajudes per donar suport a estudis de música, 
dansa, art dramàtic i estudis superiors de disseny.

7.1.5
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AJUTS PER A ESTUDIS UNIVERSITARIS

BEQUES PER A ALUMNES QUE HAGIN 
D’INICIAR ESTUDIS UNIVERSITARIS
Estatal

QUÈ ÉS?
És una ajuda destinada als alumnes que, en el curs acadèmic 
2004/2005, inicien per primera vegada primer cicle d’estudis 
per aconseguir el títol oficial de llicenciat, enginyer, arquitecte, 
diplomat, mestre, enginyer tècnic i arquitecte tècnic amb 
validesa a tot el territori de l’Estat.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Segons la modalitat o l’ajuda varien els beneficiaris:
- Ajudes amb residència: es requereix que els beneficiaris 

resideixin fora del domicili familiar al llarg del curs.
- Beca per a estudiants que cursen estudis presencials en el 

districte universitari on tenen la residència familiar.
- Per gaudir de beca de matrícula: complir els requisits 

establerts.

REQUISITS
Per sol·licitar la beca s’han de complir els requisits acadèmics, 
econòmics i de caràcter general que fixa la Resolució.

IMPORT DE LA PRESTACIÓ
Les ajudes que es poden obtenir són gratuïtat de la matrícula, 
ajuda per a material d’estudi, desplaçaments, ajudes de 
residència o ajuda compensatòria. Els imports varien segons 
les modalitats de les beques: 

Per a alumnes que cursen estudis presencials en la comunitat
autònoma/districte universitari diferent al del seu domicili
familiar i residència fora del domicili familiar al llarg del curs
- Beca general de mobilitat amb residència: 2.961 €
- Beca especial de mobilitat amb residència: 4.995 €

D’acord amb el mandat de l’article 138.1 de la Constitució i en 
allò que es disposa a la Llei 30/1998, de 29 de juliol del Règim 
Especial de les Illes Balears, les quanties de les beques de 
mobilitat per als becaris amb domicili familiar a les Illes, seran 
les següents:
- Beca general de mobilitat amb residència: 3.444 €
- Beca especial de mobilitat amb residència: 5.807 €

Per a alumnes que cursen estudis presencials en un districte 
universitari fora de la residència familiar però que no canvien 
de residència durant el curs
- Beca general de mobilitat sense residència: 1.487 €
- Beca especial de mobilitat sense residència: 3.520 €
 
Per a alumnes que cursen els estudis en un districte universitari 
del domicili familiar i canvien de domicili durant el curs
- Beca de residència i llibres: 2.300 €
- Beca de residència, transport urbà i llibres: 2.452 €
- Beca de residència, llibres i compensatòria: 4.305 €
- Beca de residència, transport urbà, 
 llibres i compensatòria: 4.457 €

Per a alumnes que cursen estudis universitaris en el districte 
universitari del seu domicili familiar i canvien de residència 
durant el curs
- Beca de llibres: 199 €

7.2

7.2.1



62

- Beca de desplaçament de 5 a 10 km i llibres: 357 €
- Beca de desplaçament de 10 a 30 km i llibres: 516 €
- Beques de desplaçament de més de 30 a 50 km i llibres: 826 €
- Beques de desplaçament de més de 50 km i llibres: 970 €
- Beques de transport urbà i llibres: 351 € 
- Beca de llibres i compensatòria: 2.204 €
- Beca de desplaçament de 5 a 10 km, 
 llibres i compensatòria: 2.362 €
- Beques de desplaçament de més de 10 km a 30 km, 
 llibres i compensatòria: 2.521 €
- Beques de desplaçament de més de 30 km a 50 km, 
 llibres i compensatòria: 2.831 €
- Beques de més de 50 km, llibres i compensatòria: 2.975 € 
- Beques de transport urbà, beques i compensatòria: 2.356 €

Per a tots els sol·licitants
- Beca de matrícula: import del preu públic que es fixi al curs  
 2004/2005 per als serveis acadèmics.

Els beneficiaris de beca amb domicili personal o familiar a les 
Illes Balears, que cursen els seus estudis en el mateix districte 
universitari però que hagin d’utilitzar transport marítim o aeri per 
accedir al centre docent en què cursen estudis, disposen, sobre 
la quantia de la beca que els hagi correspost, de 357 € més.

Per als becaris amb residència a Menorca i a les Pitiüses 
aquesta quantitat addicional és de 502 € més.

També són aplicables a alumnes que cursen estudis 
universitaris d’educació a distància que resideixin en territori 
insular que no compti amb centre associat o col·laborador.

ON POT SOL·LICITAR-SE?
- L’imprès oficial es pot trobar a http://becas.mec.es
- Les sol·licituds s’han de presentar en el centre docent en el  
  qual l’alumne estigui matriculat. També poden presentar-se  
  en els registres, les oficines de Correus i les oficines consulars 
  d’Espanya.

REGULACIÓ NORMATIVA
Resolució de 9 de març de 2004, de la Secretaria d’Estat 
d’Educació i Universitats, per la qual es convoquen beques 
per als alumnes que iniciïn estudis universitaris en el curs 
2004/2005, modificada per l’Ordre EC/1997/2004 de 25 de 
maig (BOE núm. 152, de 24 de juny de 2004).

BEQUES I AJUDES PER A L’ESTUDI AMB CARÀCTER 
GENERAL DESTINADES A ALUMNES DE NIVELLS 
POSTOBLIGATORIS I PER A UNIVERSITARIS

QUÈ ÉS?
Són beques i ajudes a l’estudi per contribuir a fer possible el 
principi d’igualtat d’oportunitats i millorar l’eficàcia educativa, 
ja que permeten aprofitar les potencialitats de molts de joves 
que pertanyen a famílies de renda baixa.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Els estudiants que segueixen els estudis de nivells 
postobligatoris i els universitaris a la comunitat autònoma Illes 
Balears que cursen:
- Estudis de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura,  
 estudis de mestre, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica.
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- Curs de preparació per a l’accés a la universitat de majors de  
 25 anys impartit per les universitats no presencials.
- Cursos d’adaptació que puguin haver-hi per a titulats de  
 primer cicle universitari que desitgin seguir estudis superiors  
 oficials.
- Art dramàtic, grau superior de música, dansa, restauració i  
 conservació de béns culturals.
- Estudis de turisme cursats a les escoles oficials.
- Estudis cursats en els instituts nacionals d’educació física per  
 obtenir un títol oficial.
- Primer i segon curs de batxillerat.
- Cicles formatius de grau mitjà o superior.
- Ensenyament dels graus elementals i mitjà de música i dansa,  
 cicles formatius de grau mitjà i superior d’arts plàstiques i  
 disseny, ensenyament d’arts plàstiques i oficis artístics.
- Estudis religiosos.
- Estudis d’idiomes a escoles oficials de les administracions  
 públiques, inclosa la modalitat d’estudis a distància.
- Estudis militars.
- La resta estudis especials sempre que responguin a un pla  
 d’estudis o currículum aprovat pel Ministeri d’Educació i  
 Ciència o per les comunitats autònomes i que sigui per  
 obtenir un títol acadèmic oficial amb validesa acadèmica o  
 professional a tot el territori nacional.

REQUISITS
Són condicions generals:
- Ser espanyol, qualsevol que sigui el títol jurídic pel qual es  
 tingui la nacionalitat espanyola.
- No tenir cap títol acadèmic que habiliti per a activitats  
 professionals, excepte si aquest títol és d’un nivell o un grau  
 inferiors als dels estudis que es pretenen fer o que aquests  

 estudis siguin una especialització dels realitzats.
- A més, perquè l’ajuda pugui ser consolidada per l’alumne, és  
 necessari que a més de complir els objectius generals,  
 obtingui un coeficient de prelació del seu dret que el situï  
 dintre dels crèdits globals assignats per a aquesta finalitat.
- Per poder rebre beca o ajuda d’estudi, s’apliquen els llindars  
 de renda i patrimoni familiars que es fixin per cada curs  
 acadèmic.
- Presentar les sol·licituds en el termini de presentació.

IMPORT DE LA PRESTACIÓ
La quantia de les beques o ajudes de caràcter general la fixa per 
a cada curs acadèmic el Ministeri d’Educació i Ciència.

ON POT SOL·LICITAR-SE
- En el centre docent on l’alumne cursi els estudis.
REGULACIÓ NORMATIVA
Reial decret 2298/1983, de 28 de juliol, que regula el sistema 
de beques i altres ajudes personalitzades. La darrera publicació 
referent a aquesta llei és l’Ordre de 10 de juny de 2004 per la 
qual es convoquen aquestes beques pel curs 2004/2005.



AJUDES PER A DESPLAÇAMENT
Autonòmic

QUÈ ÉS?
És una ajuda que té com a objectiu compensar part de les 
despeses de desplaçament dels estudiants de les Illes Balears 
que, a causa de la insularitat, s’han de desplaçar i residir fora 
de l’illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
- Alumnes de Menorca, Eivissa i Formentera que s’han de   
  traslladar a Mallorca, si els estudis no es poden cursar a l’illa   
  de residència.
- Alumnes de Formentera que s’han de traslladar a Eivissa per 
  cursar estudis a la seu de la Universitat de les Illes Balears.
- Alumnes que s’han de traslladar a altres comunitats   
  autònomes, si els estudis no es poden cursar a les Illes Balears.
Hi ha distintes ajudes segons el desplaçament que s’ha de fer.
Els estudis cursats en universitats de l’Estat espanyol o en els 
seus centres adscrits pels quals es pot sol·licitar l’ajuda són:
- Els dirigits a l’obtenció de titulació de llicenciat, enginyer, 
  arquitecte, diplomat, mestre, enginyer tècnic i arquitecte tècnic.
- Cursos d’adaptació per a titulats de primer cicle universitari 
  que volen prosseguir estudis superiors.
- Titulacions pròpies de la Universitat de les Illes Balears.

REQUISITS
- Ser originari d’un país membre de la Unió Europea i estar 
  empadronat a les Illes Balears.
- No estar en possessió de títols corresponents als estudis 
  esmentats.

IMPORT DE LA PRESTACIÓ
- Ajudes per a desplaçaments a altres comunitats 
  autònomes: 411,24 €
 
- Ajudes per a desplaçaments a Mallorca 
  - Des de Menorca i Eivissa: 264,44 €
 - Des de Formentera: 294,49 €
 
- Ajudes per a desplaçament des de 
  Formentera a Eivissa: 186,31 €

ON POT SOL·LICITAR-SE? (adreces i telèfons a l’annex final)

- A la pàgina web de la Direcció General d’Universitat.
  http://dguni.caib.es.
- A la Direcció General d’Universitat de la Conselleria  
  d’Educació i Cultura.
- A les Delegacions Territorials d’Educació de Menorca i 

d’Eivissa i Formentera.
- A l’Oficina d’Informació de la Universitat de les Illes Balears. 
- A les seus de la UIB d’Eivissa i Formentera i de Menorca.
- Als centres universitaris de Calvià, Manacor, Pollença, 
  Santanyí, Campos, Alcúdia, Porreres, Felanitx, Sencelles, 
  Ciutadella, Son Servera, Santa Margalida, Binissalem, Inca, 
  Andratx, sa Pobla, Capdepera, Muro i Llucmajor.

REGULACIÓ NORMATIVA
Resolució del director general d’Universitat, d’11 de novembre 
de 2004, per la qual es convoquen ajudes per a desplaçament 
per cursar estudis universitaris durant el curs 2004/2005.
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PRÉSTECS PREFERENTS SUBVENCIONATS
Autonòmic

QUÈ ÉS?
És una ajuda corresponent als interessos que es deriven dels 
préstecs preferents concedits als estudiants universitaris de 
postgrau de les Illes Balears.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Estudiants universitaris, originaris d’un país membre de la Unió 
Europea, que estiguin empadronats a les Illes Balears, i que al 
llarg del curs 2004/2005 realitzin estudis de tercer cicle o de 
postgrau, o cursos d’especialització de 200 hores de durada o 
més, cursats a:
- La Universitat de les Illes Balears, els centres adscrits o les 

extensions de Menorca, Eivissa i Formentera.
- Universitats d’altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol.
- Universitats estrangeres.

REQUISITS
- Ser ciutadà d’un país membre de la Unió Europea i estar   
  empadronat a les Illes Balears.
- Si el sol·licitant és beneficiari d’un préstec preferent 
  subvencionat concedit en convocatòries anteriors, no pot ser 
  beneficiari de les ajudes de la convocatòria actual.

IMPORT DE LA PRESTACIÓ
S’abona el 100% dels interessos de les operacions dels 
préstecs dels estudiants que cursen estudis a la UIB.

ON POT SOL·LICITAR-SE? (adreces i telèfons a l’annex final)

- A la Direcció General d’Universitat de la Conselleria 
d’Educació i Cultura.

- A les Delegacions Territorials d’Educació de Menorca i 
d’Eivissa i Formentera.

- A l’Oficina d’Informació de la Universitat de les Illes Balears
- A les extensions Universitàries de Menorca i d’Eivissa i 

Formentera.
- Als centres universitaris d’Alcúdia, Andratx, Binissalem, Calvià, 

Campos, Capdepera, Ciutadella, Felanitx, Inca, Llucmajor, 
Manacor, Muro, Pollença, Porreres, Santa Margalida, Santanyí, 
Sa Pobla, Sencelles i Son Servera.

- A la pàgina web http//dguni.caib.es

REGULACIÓ NORMATIVA 
Resolució del director general d’Universitat, de 17 de novembre 
de 2004, per la qual es convoquen ajudes corresponents als 
interessos que es deriven dels préstecs preferents concedits als 
estudiants universitaris de postgrau de la comunitat autònoma 
Illes Balears pel curs 2004/2005.
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AJUDES PER A ALUMNES 
DE LA UIB AMB MINUSVALIDESA
Autonòmic

QUÈ ÉS?
Són unes ajudes que tenen per objecte compensar part del cost 
dels preus públics satisfets pels estudiants de la Universitat de 
les Illes Balears afectats per algun tipus de minusvalidesa. 

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Estudiants de la Universitat de les Illes Balears que estiguin 
afectats d’una minusvalidesa legalment reconeguda, de grau 
igual o superior al 33%, i que cursin algun d’aquests estudis:
- Estudis per a aconseguir la titulació de llicenciat, enginyer, 
  diplomat, mestre, enginyer tècnic i arquitecte tècnic.
- Cursos d’adaptació que pugui haver-hi per a titulats del 
  primer cicle universitari que desitgin continuar estudis 
  superiors oficials.

REQUISITS
Per sol·licitar aquesta ajuda és necessari:
- Ser ciutadà d’un país membre de la Unió Europea i estar 
  empadronat a les Illes Balears.
- No estar en possessió de cap títol dels estudis als quals va 
  dirigida l’ajuda, ni complir els requisits legals per a obtenir-los. 

IMPORT DE LA PRESTACIÓ
Les ajudes cobreixen el cost total de les primeres matrícules. 
El cost de les segones matrícules per als destinataris és el 
corresponent a la primera matrícula de la mateixa assignatura 
i el cost de posteriors matrícules és el corresponent a segones 
matrícules.

ON POT SOL·LICITAR-SE? (adreces i telèfons a l’annex final)

- A la Direcció General d’Universitat de la Conselleria 
  d’Educació i Cultura.
- A la Delegació Territorial d’Educació d’Eivissa i Formentera. 
- A la Delegació Territorial d’Educació de Menorca.
- A l’Oficina d’Informació de la Universitat de les Illes Balears. 
- A la seu de la UIB a Menorca. Can Salort. 
- A la seu de la UIB a Eivissa i Formentera. 
- Al Centre de Professors i Recursos de Formentera. 
- Als centres universitaris de Calvià, Manacor, Pollença, 
  Santanyí, Campos, Alcúdia, Porreres, Felanitx, Sencelles, 
  Ciutadella, Son Servera, Santa Margalida, Binissalem, Inca, 
  Andratx, sa Pobla, Capdepera, Muro i Llucmajor.
- A la pàgina web: http//dguni.caib.es.

REGULACIÓ NORMATIVA
Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, desplegada pel 
conveni marc de col·laboració entre el Govern de les Illes 
Balears i la Universitat de les Illes Balears per tal d’establir 
una coordinació institucional permanent. Per a aquest curs 
2004/2005 s’ha signat un conveni entre el conseller de 
Educació i Cultura i la consellera de Presidència i Esports de 29 
de juny de 2004.
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ALTRES AJUDES UNIVERSITÀRIES
Comunitàries, estatals i autonòmiques

QUINES SÓN?
Programa de mobilitat DRAC
El programa DRAC té com a objectiu potenciar la mobilitat 
de tots els estaments de la comunitat universitària de les 
institucions que són membres del Institut Joan Lluís Vives. 
El programa s’entén com un ajut per assistir a cursos, 
seminaris o congressos, per visitar un servei d’una altra 
universitat, iniciar una investigació o un projecte, per cursar 
una o diverses assignatures en una altra universitat; o bé per 
organitzar altres activitats culturals. Tot això s’emmarca dins 
la xarxa d’universitats signatàries de l’acord del qual forma 
part la Universitat de les Illes Balears i pressuposa sempre un 
reconeixement mutu de l’activitat duta a terme. 

Conveni d’intercanvis d’alumnat. Intercanvis d’alumnat amb 
universitats de fora de la Unió Europea. Segona convocatòria 
curs 2005-2006
La Universitat de les Illes Balears convoca places per als 
alumnes de la UIB perquè facin part dels seus estudis en 
universitats d’Amèrica Llatina, l’Amèrica del Nord i la Federació 
Russa en el marc dels convenis per a intercanvi d’alumnat 
subscrits entre la UIB i aquestes universitats, durant el curs 
acadèmic 2005-2006.
Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de la UIB 
(Son Lledó).
Les assignatures realitzades a la universitat de destinació i 
les qualificacions obtingudes són reconegudes a l’expedient 
acadèmic de la UIB.
El Govern de les Illes Balears ofereix un ajut d’un màxim de 

600 €. La informació es publica al BOIB i l’ajut se sol·licita 
directament a la Conselleria d’Educació i Cultura.

Programa Leonardo da Vinci
Les beques Leonardo da Vinci tenen l’objectiu de 
complementar la formació dels joves universitaris a un estat 
membre de la Unió Europea, mitjançant estades en empreses 
europees, per tal de millorar la qualificació dels universitaris i 
facilitar la seva inserció en el mercat laboral.
Forma part dels plans educatius Europa del coneixements de la 
Unió Europea.
Tenen com a objectiu donar suport als projectes de cooperació 
transnacional en l’àmbit de la formació professional iniciats 
pels estats membres i pretén ser un enllaç entre l’educació i 
l’àmbit laboral en l’àmbit europeu.
La convocatòria de les beques al curs 2004/05 estableix 80 
beques: 40 per a estudiants universitaris i 40 per a titulats i 
joves treballadors.
El període de realització de pràctiques va des de gener de 2005 
fins a maig de 2006.

Programa Sòcrates-Erasmus
El programa Sòcrates-Erasmus és el programa per a la 
mobilitat d’alumnat dins la Unió Europea. Si es participa en 
aquest programa no s’ha de pagar matrícula a la universitat de 
destinació i es rep un ajut econòmic. La durada de l’intercanvi 
tindrà un mínim de tres mesos i un màxim d’un curs acadèmic.
En poden ser beneficiaris:
- Estudiants de les Illes Balears matriculats en universitats de 
  l’estat espanyol beneficiari del programa d’acció de la Unió 
  Europea Sòcrates (Erasmus).
- Estudiants de les Illes Balears matriculats a la Universitat 
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  de les Illes Balears que facin un període d’estudis en 
  universitats dels Estats Units i d’Amèrica Llatina.

Les ajudes:
- La Comissió Europea, mitjançant l’Agència Nacional 
  Erasmus, dota l’alumnat Erasmus amb ajuts econòmics 
  per tal de cobrir la diferència de nivell de vida entre el país 
  d’origen i el país d’acollida.
- La Universitat de les Illes Balears hi col·labora complementant 
  aquest ajut Erasmus. Es preveu que l’ajut econòmic que prové 
  d’ambdues institucions serà entre 125 i 150 € mensuals, 
  segons la quantitat d’alumnes seleccionats.
- El Govern de les Illes Balears ofereix un ajut únic d’un màxim 
  de 600 €. La informació es publica al BOIB, i l’ajut es 
  demana directament a la Conselleria d’Educació i Cultura. 
- La Comissió Europea, per mitjà de l’Agència Nacional 
  Erasmus, també ofereix ajuts especials per a persones amb 
  minusvalidesa i per a la realització de cursos intensius 
  d’idioma quan l’estada és en països amb llengües 
  minoritàries.
- Altres institucions públiques ofereixen ajuts addicionals a 
  l’alumnat de mobilitat. Són les següents: Ajuntament de 
  Palma, Ajuntament de Calvià i Consell Insular de Mallorca.

Les assignatures realitzades a la universitat de destinació i les 
qualificacions obtingudes són reconegudes a l’expedient acadèmic 
de la UIB (www.uib.es/servei/sri).
Resolució del director general d’Universitat de 16 de febrer de 
2005, per la qual es convoquen ajudes complementàries per 
als estudiants de les Illes Balears beneficiaris de programes de 
mobilitat per cursar part dels seus estudis a universitats estrangeres 
per al curs 2004/05.(BOIB núm. 28 EXT, de 18 de febrer). 

SICUE (Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris 
Espanyols) curs 2005/06. Beca Sèneca
És un document que es va elaborar promogut per la Xarxa 
Universitària d’Assumptes Estudiantils (RUNAE) a la 
Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) 
per facilitar la mobilitat d’estudiants entre centres universitaris 
espanyols.

Mitjançant aquest sistema, els estudiants de les universitats 
espanyoles poden fer una part del seus estudis en una altra 
universitat diferent a la seva, amb garanties de reconeixement 
acadèmic i d’aprofitament, i també d’adequació al seu perfil 
professional.

Aquest programa d’intercanvi té el suport de diversos tipus de 
beques entre les quals: 

Programa espanyol d’ajuda per a la mobilitat Sèneca. El 
Ministeri d’Educació i Ciència dóna suport al SICUE amb la 
convocatòria de beques Sèneca, consistents en unes ajudes 
econòmiques destinades a cobrir les despeses de desplaçament 
i d’estada durant el període d’estudis en una altra universitat. 
El termini de presentació, els requisits i les estades i continguts 
mínims que s’han de cursar queden establerts a la convocatòria 
del MEC, que es publica en el BOE i a la pàgina web http://
www.mec.es
- Les beques tenen una quantia màxima de 480 € mensuals. 
- A més, es concedeix una ajuda de viatge única de 120 € a 
  cada beneficiari, que en el cas de desplaçament des de o 
  a universitats situades en comunitats autònomes insulars o 
  a les ciutats de Ceuta o Melilla és de 200 €.
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Ordre ECI/891/2005, del 7 de març, per la qual s’estableixen les 
bases reguladores i se convoca el programa d’ajudes per a la 
mobilitat d’estudiants universitaris Sèneca per al curs acadèmic 
2005-2006 (BOE núm. 84, de 8 d’abril de 2005).

Beques MAEC-AECI
Constitueixen l’oferta de formació, generalment de postgrau, 
del Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació d’Espanya 
-MAEC- per a joves titulats universitaris superiors o de darrer 
curs (només alguns programes) estrangers o espanyols.
La Direcció General de Relacions Culturals i Científiques 
de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional -EACI- 
dependent del Ministeri, gestiona aquestes beques.
Són beques a disposició dels ciutadans estrangers per a fer 
estudis a Espanya, i per a espanyols per realitzar-los a l’exterior, 
durant l’estiu de 2005 i el curs acadèmic de 2005-2006.
Cada programa de beques MAEC-EACI té un perfil concret que 
descriu a qui es dirigeix, la dotació econòmica, els requisits… 
s’ha de consultar la convocatòria anual a www.boe.es.

Beques per a pràctiques en països empobrits
La Universitat de les Illes Balears, en desenvolupament de 
l’acord de col·laboració signat el 12 de març de 2004 amb la 
Conselleria de Presidència i Esports en matèria de cooperació 
al desenvolupament, convoca trenta beques per a estudiants/es 
de la UIB amb la finalitat de fer pràctiques en països empobrits 
de l’Amèrica Central i del Sud i de l’Àfrica durant el curs 
acadèmic 2004-2005.
Cadascuna de les beques té una única dotació, amb un import 
total de 1.500 €. Aquests diners s’han de destinar a cobrir les 
despeses de desplaçament i d’estada al país de destinació. 
Les persones beneficiàries d’aquestes beques gaudeixen de la 
cobertura d’una assegurança de viatge durant el període de les 
pràctiques. 
L’import de la beca serà abonat pel Vicerectorat de Relacions 
Exteriors a les persones seleccionades en dos terminis: el 
primer (80%), un cop hagin manifestat de manera expressa, i 
per escrit, la seva acceptació i hagin aportat la documentació 
corresponent (còpia del bitllet d’avió i dades bancàries); 
el segon (20%), un cop finalitzada l’estada de pràctiques i 
presentada la documentació requerida. 

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Alumnnes que realitzin els estudis a la Universitat de les 
Illes Balears i que compleixin els requisits establerts en la 
convocatòria anual corresponent (veure cadascuna de les 
convocatòries).

REQUISITS
Segons l’ajuda que se sol·liciti.
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ON POT SOL·LICITAR-SE? 
A la Direcció General d’Universitat de la Conselleria d’Educació 
i Cultura. http://dguni.caib.es

Per a més informació:
- A la pàgina web del Ministeri d’Educació i Ciència.
  http://www.mec.es
- Servei de Relacions Internacionals. 
  Son Lladò (Universitat de les Illes Balears).
  http://www.uib.es/servei/sri 
- Agència Espanyola Leonardo da Vinci.
  agencia.leonardo@educ.mec.es
- Fundació Universitat Empresa de les Illes Balears. 
- Subdirecció General de beques, lectorats i intercanvis.
  Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació d’Espanya.     
  www.becasmaec.es
- A la pàgina web http://www.uib.es/servei/sri/normativa.html
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ALTRES AJUTS

SERVEI D’AJUDA A DOMICILI
Autonòmic

QUÈ ÉS?
És un servei que constitueix tot un conjunt d’actuacions 
dirigides a facilitar el desenvolupament o el manteniment de 
l’autonomia personal, prevenir i retardar el deteriorament 
individual o social i promoure condicions favorables en les 
relacions familiars. Contribueix a la integració i la permanència 
de les persones en el seu entorn habitual mitjançant la 
intervenció i el suport de tipus personal, domèstic, educatiu i 
assistencial dins el domicili familiar.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Les unitats familiars amb situacions relacionals conflictives, 
desestructurades, amb menors en risc social. Persones majors 
o discapacitades amb mancances d’autonomia personal.

REQUISITS
Per tenir dret a aquesta prestació és necessari:
- Residir a les Illes Balears.
- Trobar-se en situació de manca d’autonomia personal per   
  motius físics, psíquics o socials.
- Estar en situació de necessitat.

PRESTACIÓ 
Consisteix en una sèrie d’actuacions dirigides a pal·liar les 
situacions de mancança, que es duen a terme en el domicili del 
beneficiari.

ON POT SOL·LICITAR-SE? (adreces i telèfons a l’annex final)

Als serveis socials d’atenció primària de l’ajuntament del 
municipi on es resideix.

ALTRES DADES D’INTERÈS
La prestació del servei d’ajuda a domicili és competència de 
les corporacions locals de les Illes Balears, i el finançament 
és a càrrec de la comunitat autònoma, els consells insulars 
i els ajuntaments. Són els ajuntaments els que estableixen, 
mitjançant ordenances que els regulin, els barems per tal 
d’accedir a aquests serveis.

REGULACIÓ NORMATIVA
Ordre de la consellera de Benestar Social per la qual es regula 
el servei d’ajuda a domicili (BOIB núm. 126, de 14 d’octubre de 
2000).

AJUTS DE CAIRE ESPECÍFIC

PROGRAMA «A CA VOSTRA»
Autonòmic

QUÈ ÉS?
És un ajut econòmic periòdic per a familiars cuidadors amb 
persones majors assistides a càrrec seu amb dependència 
severa o total, per tal de donar suport a les persones majors 
que necessiten ajuda especial amb l’objectiu de promoure la 
seva permanència a la llar.

8.1

8.1

8.2

8.2.1
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QUI S’HI POT ACOLLIR?
Les persones que compleixen els requisits establerts.

REQUISITS
Poden ser beneficiàries d’aquest programa les persones que 
compleixen els requisits següents:

Per part de la persona major assistida
- Tenir més de 65 anys.
- Acreditar, mitjançant un informe mèdic, el diagnòstic i el grau 

de dependència (segons model oficial).
- Acreditar la residència a la comunitat autònoma de les 

Illes Balears amb una antiguitat mínima de dos anys 
immediatament anteriors a la data de presentació de la 
sol·licitud.

- L’habitatge familiar ha de gaudir de les condicions adequades 
  d’habitabilitat, de salubritat i de seguretat per a la persona 
  major.

Per part del representant familiar
- Acreditar el vincle familiar amb la persona major assistida per
 consanguinitat o per afinitat.
- Acreditar convivència continuada i estable del sol·licitant amb 
la persona major assistida, i manifestar el seu compromís de 
continuar fent-ho.

- Acreditar condicions de salut suficients per cuidar la persona 
major assistida.

- Tenir ingressos familiars per càpita inferiors a 500 € 
  mensuals, incloent-hi els ingressos de la persona major 
  beneficiària. D’aquesta quantitat, si s’escau i una vegada 
  revisades les condicions de cada sol·licitud i amb informe 
  social previ de la situació de necessitat, s’han de descomptar 

  les despeses de lloguer o hipoteca de l’habitatge habitual.
  En el cas que la valoració de la persona major sigui de  
  dependència total, es pot sobrepassar la quantia de 500 € en 
  un 15%.
- Estar empadronat en qualsevol municipi de les Illes Balears.
- Presentar la sol·licitud en el termini establert.

IMPORT DE LA PRESTACIÓ
L’import de l’ajut es fixa anualment. Oscil·la entre 320 € i 
400 € segons els ingressos econòmics, revisables anualment.

ON POT SOL·LICITAR-SE? (adreces i telèfons a l’annex final)

- A la Conselleria de Presidència i Esports. 
- Al Servei d’Informació i Atenció al Ciutadà de la Conselleria de 
  Presidència i Esports.
- A la Direcció General de Serveis Socials. 
- A les Oficines de la Direcció General de Serveis Socials d’Inca, 
  Menorca i Eivissa. 
- A l’Ajuntament de Formentera. 

REGULACIÓ NORMATIVA
Resolució de la consellera de Presidència i Esports, de 26 de 
gener de 2005, per la qual es regula una ajuda econòmica 
individual destinada a sufragar les despeses i l’assistència a 
famílies amb persones majors assistides (programa «A ca 
vostra») i se n’estableix la convocatòria per a l’any 2005 (BOIB 
núm. 21, de 8 de febrer).



AJUDES PER ADQUIRIR PRODUCTES 
DE PRIMERA NECESSITAT
Autonòmic

QUÈ ÉS?
És una convocatòria d’ajuda per adquirir productes de primera 
necessitat i que es dirigeix a persones residents a les Illes 
Balears i que compleixin els requisits que es detallen més avall.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Les persones físiques de més de 65 anys i les persones amb 
discapacitat amb un reconeixement del grau de minusvalidesa 
del 65% o més i que compleixen els requisits establerts.

REQUISITS
Poden sol·licitar l’ajuda les persones que per qualsevol 
concepte, en el moment de formular la sol·licitud, són 
beneficiaris d’una ajuda o prestació periòdica de les 
gestionades per la Conselleria de Presidència i Esports, 
concedida abans del 31 de desembre de 2004, i que continuen 
residint a les Illes Balears a la data de la sol·licitud. També la 
poden sol·licitar les persones que acreditin tenir uns ingressos 
anuals, per qualsevol concepte, inferiors a 4.050 € i en aquest 
cas, a més, compleixin els requisits següents:

Tenir una renda anual de la unitat econòmica de convivència 
igual o inferior a:
- 6.900 €, en el cas que la unitat econòmica de convivència 
  sigui formada per dues persones amb relació de matrimoni o 
  una altra relació estable anàloga o parentiu de consanguinitat 
  de segon grau. Aquesta xifra s’incrementa en 2.850 € per 
  cada persona més que es trobi en el mateix cas.

- 17.200 €, en el cas que la unitat econòmica de convivència 
  sigui formada per dues persones amb relació de parentiu per 
  consanguinitat de primer grau. Aquesta xifra s’incrementa en 
  7.100 € per cada persona més.
- Acreditar la residència a les Illes Balears amb una antiguitat 
  d’almenys els dos anys anteriors a la data de la sol·licitud.
  En el cas de persones estrangeres, han d’acreditar 
  que durant el període esmentat han residit a les Illes Balears 
  legalment.
- A efectes d’aquesta ajuda, s’enten per unitat econòmica 
  de convivènvia, el grup familiar que viu a l’habitatge quan 
  entre els components hi ha vincle de matrimoni, una altra 
  relació estable anàloga, consanguinitat fins al segon grau o 
  adopció. 

IMPORT DE LA PRESTACIÓ
L’import individual de l’ajuda és de 210 €. Aquesta quantitat 
s’atorga mitjançant una entitat col·laboradora. Aquesta entitat 
ha de lliurar una targeta bancària de crèdit o de dèbit a les 
persones beneficiàries de l’ajuda, tot això de conformitat 
amb el que estableix l’article 24 de la Llei 5/2002, de 21 de 
juny, de subvencions, modificada per la Llei 6/2004, de 23 de 
desembre.

En tot cas, per a l’any 2005, la targeta és operativa fins al 30 
d’octubre de 2005, i l’entitat col·laboradora ha de restituir a 
l’Administració autonòmica de les Illes Balears l’import que la 
persona beneficiària no hagi utilitzat fins a aquesta data. 
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ON POT SOL·LICITAR-SE? (adreces i telèfons a l’annex final)

Les sol·licituds d’ajuda s’han de presentar segons el model 
oficial que varia si la persona ja és beneficiària d’una altra ajuda 
de la Conselleria de Presidència i Esports. Es poden recollir les 
sol·licituds als llocs següents:
- Conselleria de Presidència i Esports.
- Servei d’Informació i Atenció al Ciutadà de la Conselleria de  
  Presidència i Esports.
- Direcció General de Serveis Socials.
- Oficines de la Direcció General de Serveis Socials d’Inca, 
  Manacor i Eivissa.
- Ajuntament de Formentera.

Les sol·licituds es poden presentar a qualsevol dels registres de 
la Direcció General de Serveis Socials de Palma, Inca, Manacor, 
Maó o Eivissa.

REGULACIÓ NORMATIVA
Resolució de la consellera de Presidència i Esports, de 14 de 
febrer de 2005, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes 
per adquirir productes de primera necessitat per a l’any 2005.

CARNET JOVE
Autonòmic

QUÉ ÉS?
És un document personal i intransferible que acredita el 
propietari com a jove i permet aconseguir avantatges i 
descomptes en un gran nombre d’establiments i entitats. A 
més, si el carnet jove és el de “Sa Nostra” o el de “la Caixa”, els 
avantatges s’incrementen amb les prestacions de les targetes 
bancàries (assegurances de viatge, punts per canviar per 
regals...).

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Tots els joves, siguin o no residents a les Illes Balears, d’edats 
entre els 14 i els 25 anys, ambdues incloses.

A més de poder usar el Carnet Jove a les Illes Balears, també es 
pot utilitzar a la resta de l’Estat espanyol i a més de 44 països 
que pertanyin a l’EYCA (European Youth Card Asociation).

ON POT SOL·LICITAR-SE?
A qualsevol de les oficines d’informació juvenil de les Illes 
Balears o bé a qualsevol de les sucursals de “Sa Nostra” o “la 
Caixa”.
Per tramitar-lo s’ha d’emplenar un formulari, presentar una 
fotocòpia del DNI o del passaport i s’han d’abonar 6,01 €.

REGULACIÓ NORMATIVA
Decret 158/1997, de 12 de desembre, pel qual es regula el 
carnet jove (BOIB núm. 2, de 3 de gener de 1998). Pendent de 
resolució per a l’any 2005.
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TARGETA GRAN
Autonòmic

QUÈ ÉS?
Una targeta que facilita descomptes de productes comercials a 
les persones majors de 60 anys en els comerços col·laboradors, 
editada mitjançant un conveni de col·laboració entre la Direcció 
General de Serveis Socials i les entitats bancàries de “la Caixa” 
i “Sa Nostra”.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Les persones majors de 60 anys.

ON POT SOL·LICITAR-SE? (adreces i telèfons a l’annex final)

- A la Direcció General de Serveis Socials.
- A les sucursals de “la Caixa” i de “Sa Nostra”.

AJUDES ECONÒMIQUES INDIVIDUALS 
DESTINADES A SUFRAGAR LES DESPESES I 
L’ASSISTÈNCIA DE PERSONES MAJORS EN RÈGIM 
D’ACOLLIMENT EN UN DOMICILI PARTICULAR
Autonòmic

QUÈ ÉS?
És una convocatòria destinada a sufragar les despeses i 
l’assistència de persones majors en règim d’acolliment en un 
domicili particular, per assegurar-ne el benestar, afavorir-ne el 
manteniment en l’entorn habitual de vida i evitar-ne la marginació.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
La família d’acollida formada per una sola persona, per un 
matrimoni o unió estable de forma anàloga a la conjugal, o per 
diversos membres units per llaços de consanguinitat o afinitat.

REQUISITS
De la persona acollida:
- Tenir més de 65 anys.
-  Acreditar la residència en la comunitat autònoma de les Illes 

Balears amb una antiguitat mínima de 2 anys immediatament 
anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

- Tenir uns ingressos nets mensuals, per tots els conceptes, no 
superiors a 610 €.

- No patir malalties infectocontagioses en fase activa, ni 
 qualsevol altra que requereixi atenció permanent i continuada 

en un centre hospitalari.
- No tenir parentiu per consanguinitat fins el quart grau ni per 

afinitat fins al segon grau amb alguna de les persones de la 
unitat convivencial assignada.

8.2.58.2.4
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De la persona responsable de l’acollida:
- Tenir entre 25 i 65 anys. Només en els casos de pròrroga 
  poden continuar sent acollidores aquelles persones que, amb 
  més de 65 anys, es troben en condicions de prestar el servei, 
  sempre que la persona beneficiària així ho desitgi i sigui la 
  limitació d’edat l’únic requisit que impedeixi que es pugui 
  mantenir el servei en condicions adequades. L’excepció deixa 
  de tenir efecte en el moment en què s’acrediti que la persona 
  acollidora ha deixat d’estar en condicions de prestar l’atenció 
  adequada. L’excepció d’edat deixa de tenir aplicació si hi ha 
  un altre membre de la família disposat a prestar el servei, per 
  la qual cosa ha de passar immediatament a sol·licitar ser la 
  persona acollidora.
- No patir limitacions físiques o psíquiques que l’impedeixi 

atendre les tasques domèstiques.
- Tenir aptitud i predisposició per al tracte amb persones 

majors.
- No residir, en el moment de formalitzar-se l’acollida, més 

de dues persones majors de 65 anys, incloent-hi la persona 
acollida.

- Ser titular en règim de propietat o lloguer d’un habitatge que 
compleixi els requisits següents:

 - Estar ubicat en una zona urbana o en una zona rural de   
  fàcil accés.

 - Estar dotat de condiciones d’higiene i salubritat.
 - No tenir barreres arquitectòniques ni obstacles que puguin   

  dificultar l’accés o el desenvolupament de la persona acollida.
 - Tenir espai suficient per allotjar les persones acollides. 
 - Presentar una sol·licitud d’idoneïtat.

IMPORT DE LA PRESTACIÓ
L’import individual màxim dels ajuts es fixa anualment.
L’import ha de ser igual a la diferència entre la quantia màxima 
que es fixa anualment i el 50% dels ingressos anuals de la 
persona acollida, que no pot en cap cas disposar d’una quantia 
mensual inferior al 50% del salari mínim interprofessional.
En cas d’hospitalització de la persona acollida, es manté l’ajuda 
econòmica durant l’internament, per un temps màxim de tres 
mesos.

ON POT SOL·LICITAR-SE? (adreces i telèfons a l’annex final)

- A la Direcció General de Serveis Socials. 
- A les oficines de la Direcció General de Serveis Socials d’Inca, 
  Maó i Eivissa.

REGULACIÓ NORMATIVA
Resolució de la consellera de Presidència i Esports d’11 de 
febrer de 2005, per la qual es regulen les ajudes econòmiques 
individuals destinades a sufragar les despeses i l’assistència 
de persones majors en règim d’acolliment en un domicili 
particular per a l’any 2005. 



78

SUBSIDI DE MOBILITAT I 
DESPESES DE TRANSPORT
Estatal

QUÈ ÉS?
És una prestació econòmica de caire periòdic destinada a 
atendre les despeses originades per desplaçaments fora del 
domicili habitual de les persones incapacitades que tinguin 
dificultats greus per utilitzar transports col·lectius.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Persones amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%.

REQUISITS
- No percebre una prestació de condicions i finalitat anàlogues.
- Tenir una edat mínima de 3 anys.
- La unitat familiar no superar el nivell de recursos econòmics 
  establerts d’acord amb l’SMI aplicat (70% de l’SMI, en el cas 
  de minusvàlids. Si forma part d’una unitat familiar
  s’incrementa en un 10% per cada membre de la família amb 
  un màxim del 100% de l’SMI.)
- En el cas d’estar internat a un centre, desplaçar-se’n fora com 
  a mínim 10 caps de setmana l’any.
- Haver passat 5 anys des de la data de la denegació de la 
  sol·licitud anterior i tenir acreditat un agreujament de la 
  situació.

ON POT SOL·LICITAR-SE? (adreces i telèfons a l’annex final)

- A la Direcció General de Serveis Socials.
- Al Centre Base de la Conselleria de Presidència i Esports de 
  Mallorca, Menorca i Eivissa.
- Als serveis socials de cada municipi

REGULACIÓ NORMATIVA
Reial decret 383/84, d’1 de febrer de 1984, que regula el sistema 
de prestacions socials i econòmiques de minusvàlids (BOE 
núm. 49, de 27 de febrer de 1984). Pendent la resolució per a 
l’any 2005.

8.2.6
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PROGRAMES DE SUPORT A FAMÍLIES 
EN SITUACIONS ESPECIALS
Estatal / Autonòmic

QUÈ ÉS?
Són programes la finalitat dels quals és donar suport a famílies 
que es troben en situacions especials i prestar-los atenció, 
i també prevenir que puguin degenerar en exclusió social o 
desintegració familiar. 
Aquests programes són:
- Programa per a l’educació familiar i atenció a famílies 
 desfavorides i en situació de risc.
- Programa de suport a famílies monoparentals.
- Programa d’orientació/mediació familiar.
- Programa de suport a famílies al si de les quals es produeix 
  violència.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Famílies que per diverses raons es troben en una situació de 
dificultat especial i que l’equip de professionals adscrits als 
programes n’hagi estudiat i valorat el cas prèviament.

ON POT SOL·LICITAR-SE? (adreces i telèfons a l’annex final)

- A les corporacions locals corresponents.
- A la Direcció General de Menors i Família de la Conselleria de  
 Presidència i Esports.

REGULACIÓ NORMATIVA
Resolució de 3 de març de 2005 de la Secretaria General 
Tècnica, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell de 
Ministres, de 18 de febrer de 2005, pel qual es formalitzen per 

a l’any 2005 els criteris de distribució així com la distribució 
resultant i els compromisos financers aprovats per la 
Conferència Sectorial d’Assumptes Socials.
Referent a les corporacions locals: Resolució de la consellera 
de Presidència i Esports d’11 de febrer de 2005, de convocatòria 
de les subvencions que en matèria de família s’atorguen a les 
corporacions locals per a dur a terme el Programa d’educació 
familiar i atenció a famílies desfavorides i en situació de risc 
corresponent a l’exercici pressupostari de l’any 2005 (BOIB 
núm. 28, de 18 de febrer).

PROGRAMA PER A L’EDUCACIÓ FAMILIAR I 
ATENCIÓ DE FAMÍLIES DESFAVORIDES I 
EN SITUACIÓ DE RISC
Estatal / autonòmic

QUÈ ÉS?
És un programa d’intervenció social individualitzat de caire 
integral en famílies que es troben en situació de dificultat social 
o risc.
Estableix actuacions encaminades a superar la situació i 
emmarcades en els àmbits de salut, formació per a l’ocupació, 
seguiment escolar, prevenció de l’absentisme escolar, 
habitatges, etc.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Famílies que es troben en situació d’especial dificultat o 
exclusió social.
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ON POT SOL·LICITAR-SE? (adreces i telèfons a l’annex final)

Als ajuntaments de residència.

REGULACIÓ NORMATIVA
Resolució de 3 de març de 2005 de la Secretaria General 
Tècnica, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell de 
Ministres, de 18 de febrer de 2005, pel qual es formalitzen per 
a l’any 2005 els criteris de distribució així com la distribució 
resultant i els compromisos financers aprovats per la 
Conferència Sectorial d’Assumptes Socials.
Resolució de la consellera de Presidència i Esports d’11 de 
febrer de 2005, de convocatòria de les subvencions que en 
matèria de família s’atorguen a les corporacions locals per a 
dur a terme el Programa d’educació familiar i atenció a famílies 
desfavorides i en situació de risc corresponent a l’exercici 
pressupostari de l’any 2005 (BOIB núm. 28, de 18 de febrer).

PROGRAMA DE SUPORT 
A FAMÍLIES MONOPARENTALS
Estatal / Autonòmic

QUÈ ÉS?
Es tracta d’un programa dirigit a famílies amb un sol 
progenitor i amb fills menors de 18 anys que es troben en 
situació de dificultat social. La finalitat és donar-los suport en 
el compliment de les seves funcions com a pares per tal que 
puguin superar la situació de dificultat en la qual es troben.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Famílies amb responsabilitats familiars amb un sol progenitor 
(pare o mare) amb fills menors de 18 anys que es trobin en 
situació de dificultat social.

ON POT SOL·LITAR-SE? (adreces i telèfons a l’annex final)

- A l’Institut de Serveis Socials i Esportius.
- Al Consell Insular de Menorca.
- Al Consell Insular d’Eivissa i Formentera.

REGULACIÓ NORMATIVA
Resolució de 3 de març de 2005 de la Secretaria General 
Tècnica, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell de 
Ministres, de 18 de febrer de 2005, pel qual es formalitzen per 
a l’any 2005 els criteris de distribució així com la distribució 
resultant i els compromisos financers aprovats per la 
Conferència Sectorial d’Assumptes Socials.
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PROGRAMA D’ORIENTACIÓ FAMILIAR
Estatal / Autonòmic

QUÈ ÉS?
És un programa d’orientació educativa, assessorament i 
informació a famílies, relatiu a temes d’interès familiar i/o 
recursos disponibles, amb la finalitat de resoldre dubtes i 
dificultats, i també prevenir situacions de risc que puguin donar 
lloc a un deteriorament de la convivència familiar.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Qualsevol membre d’una família que sol·liciti orientació, 
informació o assessorament familiar, amb l’estudi i la valoració 
previs de l’equip de professionals que integren el servei.

ON POT SOL·LICITAR-SE? (adreces i telèfons a l’annex final)

- A la Direcció General de Menors i Família de la Conselleria de 
  Presidència i Esports.
- Al Consell Insular de Menorca.
- Al Consell Insular de Eivissa i Formentera.

REGULACIÓ NORMATIVA
Resolució de 3 de març de 2005 de la Secretaria General 
Tècnica, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell de 
Ministres, de 18 de febrer de 2005, pel qual es formalitzen per 
a l’any 2005 els criteris de distribució així com la distribució 
resultant i els compromisos financers aprovats per la 
Conferència Sectorial d’Assumptes Socials.

PROGRAMA DE MEDIACIÓ FAMILIAR
Estatal / Autonòmic

QUÈ ÉS?
Es tracta d’un programa l’objectiu del qual és aprendre a 
arribar a acords en situacions de desacord entre els membres 
de la unitat familiar arran de problemàtiques generades per 
conflictes familiars, per situacions en les quals la parella hagi 
decidit separar-se, o que impliquen risc de ruptura familiar.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Persones casades o no, que tinguin fills i que desitgin regular 
les conseqüències de la ruptura de parella i acceptin la 
intervenció neutral, confidencial i qualificada d’un mediador, 
amb l’estudi i la valoració previs de l’equip de professionals 
que integren el servei.

ON POT SOL·LICITAR-SE? (adreces i telèfons a l’annex final)

- A la Direcció General de Menors i Família de la Conselleria de 
  Presidència i Esports.
- Al Consell Insular de Menorca.
- Al Consell Insular d’Eivissa i Formentera.

REGULACIÓ NORMATIVA
Resolució de 3 de març de 2005 de la Secretaria General 
Tècnica, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell de 
Ministres, de 18 de febrer de 2005, pel qual es formalitzen per 
a l’any 2005 els criteris de distribució així com la distribució 
resultant i els compromisos financers aprovats per la 
Conferència Sectorial d’Assumptes Socials.

9.1.49.1.3
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PROGRAMA PUNT DE TROBADA
Estatal / Autonòmic

QUÈ ÉS?
És un servei que ofereix un espai neutral, adequat i dotat de 
professionals especialitzats destinat a les parelles divorciades o 
separades on poden dur a terme el règim de visites en casos de 
conflicte o crisi, i també les visites tutelades, sempre per ordre 
judicial.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
- Els fills de pares separats o divorciats, amb la finalitat de 
  garantir el seu dret de relació amb els dos progenitors.
- Les famílies en procés judicial de separació, en els casos en 
  què el jutge determini l’ús d’aquest servei.
- Progenitors no custodis sense domicili en l’actualitat o amb 
  una llar que no compleix les condicions mínimes 
  d’habitabilitat.
- Aquells progenitors separats dels fills per una ordre de pèrdua 
  de llibertat i que, podent gaudir de permisos de sortida, no   
  disposin d’un espai adequat per estar amb els fills.
- Famílies tutelades pels serveis socials, amb problemàtica 
  diversa i que es considera d’interès que continuïn mantenint 
  una vinculació amb els fills, amb la sol·licitud prèvia d’ordre 
  judicial.
- Menors fills de progenitors amb trastorns mentals greus.
- Padrins privats del dret de visita als seus nets.

ON POT SOL·LICITAR-SE? (adreces i telèfons a l’annex final)

- A la Direcció General de Menors i Família de la Conselleria de 
  Presidència i Esports.
- Al Consell Insular de Menorca.
- Al Consell Insular d’Eivissa i Formentera.
- Als punts de trobada següents:
  Palma. C/ del General Riera, 65. Tel. 678 700 834
  Inca. Escoleta Toninaina. Av. del Raiguer, s/n. Tel. 678 667 918  
  Dissabtes i diumenges de 10 h a 13 h i de 17.30 h a 20.30 h.

REGULACIÓ NORMATIVA
Resolució de 3 de març de 2005 de la Secretaria General 
Tècnica, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell de 
Ministres, de 18 de febrer de 2005, pel qual es formalitzen per 
a l’any 2005 els criteris de distribució així com la distribució 
resultant i els compromisos financers aprovats per la 
Conferència Sectorial d’Assumptes Socials.

9.1.5
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PROGRAMA DE PREVENCIÓ 
DE LA VIOLÈNCIA FAMILIAR
Estatal / Autonòmic

QUÈ ÉS?
És un programa d’intervenció social de caràcter preventiu 
i de tipus experimental dirigit a les famílies que presenten 
dinàmiques violentes en les seves relacions, i també a joves 
que manifesten conductes desajustades.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Famílies que presenten dinàmiques violentes en les seves 
relacions i joves que manifesten conductes desajustades 
sempre que l’estudi i valoració del cas ho requereixin.

ON POT SOL·LICITAR-SE? (adreces i telèfons a l’annex final)

A la Direcció General de Menors i Família de la Conselleria de 
Presidència i Esports.
Es tracta d’un servei que s’ofereix a la població balear de forma 
gratuïta.

REGULACIÓ NORMATIVA
Resolució de 3 de març de 2005 de la Secretaria General 
Tècnica, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell de 
Ministres, de 18 de febrer de 2005, pel qual es formalitzen per 
a l’any 2005 els criteris de distribució així com la distribució 
resultant i els compromisos financers aprovats per la 
Conferència Sectorial d’Assumptes Socials.
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PUNT D’INFORMACIÓ FAMILIAR
Autonòmic

QUÈ ÉS?
És un servei d’atenció integral i informació personalitzada a les 
famílies per atendre les seves necessitats i donar-hi resposta.
Pretén:
- Oferir als ciutadans informació cada vegada més àmplia i   
 més diversa dins l’àmbit de la família.
- Facilitar al màxim l’accés dels ciutadans a aquests serveis de  
 suport per al benestar familiar.
- Atendre als ciutadans que, per desconeixement o falta de   
 recursos, no es beneficien dels serveis que ofereix la 
 comunitat a les famílies.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
Famílies, entitats i col·lectius que necessitin informació sobre 
recursos, ajudes i subvencions dins l’àmbit familiar.

ON POT SOL·LICITAR-SE? (adreces i telèfons a l’annex final)

A la Direcció General de Menors i Família de la Conselleria de  
Presidència i Esports.

10.1
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PRESTACIONS SOCIALS A LA FAMÍLIA DEL 
SISTEMA PÚBLIC DE SERVEIS SOCIALS

QUÈ ÉS?
És el conjunt coordinat de prestacions tècniques, mitjançant els 
serveis generals i especialitzats, i de prestacions econòmiques 
que es desenvolupen al territori de les Illes Balears, i que tenen 
com a objectius la prevenció, l’atenció i la promoció social.
Aquest sistema públic de serveis socials es coordina i 
col·labora amb els altres serveis que, vinculats a l’Administració 
i integrats en altres àrees, desenvolupen activitats encaminades 
a incrementar el benestar social de les Illes Balears.

QUI S’HI POT ACOLLIR?
- Les persones i unitats familiars que tenen la condició de 
 ciutadans de les Illes Balears, com també persones de la resta  
 de l’Estat que circumstancialment visquin a les Illes, en   
 els termes prevists a l’article 6.1 de l’Estatut d’autonomia i a 
 l’article 4 de la Llei 9/1987, d’11 de febrer, d’acció social.
- Les persones que tinguin la condició de ciutadà de la UE 
 gaudeixen dels drets que els atribueixen els tractats o la 
 normativa que els sigui d’aplicació, sense perjudici de la 
 normativa destinada a les persones que es troben en 
 estat de necessitat reconegut.
- Els estrangers, exiliats, refugiats i apàtrides que es trobin 
  en el territori de les Illes Balears són igualment beneficiaris 
  d’aquests serveis i prestacions, d’acord amb el que disposen 
  les normes, els tractats i els convenis internacionals vigents, 
  i si aquests manquen, d’acord amb el principi de reciprocitat, 
  sense perjudici de la normativa destinada a les persones que 
  es troben en estat de necessitat reconegut.

TIPUS D’ATENCIÓ EN EL SISTEMA 
PÚBLIC DE SERVEIS SOCIALS
Dos nivells d’atenció:
- Primer nivell d’atenció: 
  és el que reben els ciutadans quan es dirigeixen als centres de   
  serveis socials o les unitats de serveis socials de l’ajuntament.
- Segon nivell d’atenció: 
  és el que realitzen els serveis socials especialitzats i que dóna  
  resposta a situacions de gran complexitat en les quals és 
  necessària una alta especialització, a més de dirigir la seva 
  actuació al diagnòstic, valoració, tractament, rehabilitació i 
  suport a les persones amb necessitats especials.

PRESTACIONS I SERVEIS
Els serveis socials generals s’encarreguen d’actuacions 
d’atenció primària, que són aquestes: informació, orientació 
i assessorament; ajuda a domicili; suport a les persones, 
famílies i grups; allotjament alternatiu; prevenció i inserció 
social; foment de la solidaritat i de la cooperació social. Així 
mateix, formulen propostes de derivació als serveis generals 
especialitzats i altres que puguin ser encomanats per millorar 
el compliment de les seves funcions.
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Per altra banda, els serveis socials s’estableixen per oferir als afectats els serveis 

especialitzats que necessiten, els quals gaudeixen d’atenció prioritària en els programes 

d’actuació de les administracions públiques compreses en l’àmbit d’aplicació.

SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS 
DE LES ILLES BALEARS

MALLORCA

Alaró Pl. Rosari, 8 07340  971 879 369

Alcúdia C/ dels Albellons, 2 07400 971 897 111

Algaida C/ de Joan Alcover, 5-7 07210 971 665 710

Andratx Av. de la Cúria, 1 07050 971 628000

Ariany C/ Major, 19 07529 971 561 182

Artà  Pl. des Pes, s/n 07570 971 835 624

Banyalbufar Pl. de la Vila, 1 07579 971 148 500

Binissalem  C/ Concepció, 7 07350 971 886 529

Búger  Pl. de la Constitució, 1 07311 971 516 912

Bunyola  Pl. Andreu Estarellas, s/n, 2n  07110 971 615 298

Calvià

 Magalluf  C/ de Tirso de Molina,1 07181 971 132 645

 Santa Ponça C/ del Sil, 25, 1r, despatx 19 07184 971 670 303

 Peguera  C/ del Pozo, s/n  07160 971 695 742

 Es Capdellà  Pl. Nova, s/n 07184 971 230 142

 Son Ferrer C/ de l’Ocell del Paradís, s/n  07181  971 230 142
 (Casa de Cultura)

Campanet  C/ Major, 25 07310 971 516 613

Campos   Pl. Major, 1 07630 971 652 143

Capdepera  C/ Nou, 3 07580 971 819 201

Consell  C/ del Degà Joan J. Arbós, 1 07330 971 622 457

Costitx  Pl. Mare de Déu, 15 07144 971 866 068

Deià  Pl. del Porxo, 4  07179 971 639 077

Esporles  C/ del Canonge Joan Garau, 5 07190 971 611 804

Estellencs  C/ de sa Síquia, 4 07192 971 618 521

Felanitx  C/ Major, 37  07200 971 582 629

Fornalutx  C/ del Vicari Solivellas, 1 07109 971 631 901

Inca  Pl. de Santo Domingo, 3 07300 971 880 250

Lloret de V. Costa des Pou, 3 07518 971 524 189

Lloseta  C/ de Ramón y Cajal, s/n 07360 971 514 602
 (Centre de dia)

Llubí  C/ del Sant Feliu, 13 07430 971 522 002

Llucmajor

 Llucmajor  Pl. d’Espanya, 12 07620 971 662 700

 s’Arenal C/ del Terral, 37 07600 971 443 578

Manacor  C/ Major, 23 07500 971 843 230

Mancor de la V.  Pl. de l’Ajuntament, 1 07312 971 501 776

Maria de la S. Pl. des Pou, 13 07519 971 525 002

Marratxí  C/ de la Cabana, 57  07141 971 794 643
 (Pont d’Inca)

Montuïri  Pl. Major, 1 07230 971 644 125

Muro  C/ de Ruiz Zorrilla, s/n 07440 971 537 091

Palma

 Ciutat Antiga C/ del Temple, 10  07002 971 710 812

 Nord Zona 1  C/ de Soldat Soberats Antolí, 27  07010 971 292 525

 Nord Zona 2  C/ de Guillem Galmés, 3b  07004 971 297 062

 Litoral de Llevant  C/ de José Vargas Ponce, 24  07007 971 268 690

 Llevant Nord C/ de Pare Bayo, 17 07008 971 420 697

 Estacions  Pl. d’Espanya, s/n  07002  971 297 062
  (Edifici Estacions)

 Llevant Sud  C/ de Victor Pradera, 4 07006 971 463 815

 Ponent  C/ de Joan Pons i Marqués, 22 07011 971 450 294

 Est  C/ de Mimosa, 4 07008 971 706 190
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Petra  C/ de’n Font, 1 07520 971 830 000

Pobla, sa  C/ Curt, 4 07420 971 542 118

Pollença  C/ de St. Domingo, 31 07460 971 531 430

Porreres  Pl. de la Vila, 17 07260 971 647 221

Puigpunyent  Sa Travessia, 17 07194 971 614 455

Salines, ses  Pl. Major, 1 07640 971 649 117

Sant Joan  C/ Major, 61 07240 971 526 003

Sant Llorenç des C. C/ Major, 7 07530 971 838 202

Santa Eugènia  Pl. Bernat de Sta. Eugènia, 7 07142 971 144 397

Santa Margalida  C/ de Ponent, 10 07450 971 523 398

Santa Maria del C. C/ del Sol, s/n 07320 971 140 585

Santanyí  Ctra. Cala Figuera, s/n 07210 971 653 951
 (Centre de Salut)

Selva  C/ de ses Escoletes, 5 07313 971 875 042

Sencelles  Pl. d’Espanya, 7 07140 971 872 165

Sineu   C/ de Sant Francesc, 10 07510 971 520 027

Sóller  Pl. de la Constitució, 1 07100 971 634 836

Son Servera  Pl. de Sant Ignasi, 1 07550 971 567 451

Valldemossa  C/ de Nicolau Calafat, 4 07170 971 616 175

Vilafranca de B. Pl. Major, 1 07250 971 832 106

MENORCA

Alaior  C/ de Santa Rita, 20 07730 971 378 523

Ciutadella  Camí de Maó, 102 07760 971 480 604

Castell, es  C/ de sa Creu, s/n 07720 971 368 285 

Ferreries  C/ del Bisbe Seber, s/n 07750 971 373 670
 (Centre de Salut - Serveis Socials)

Maó  Cos de Gràcia, 26  07702 971 356 510

Mercadal, es  C/ de Lepanto, 15 07740 971 375 542

Migjorn Gran, es  C/ de Mirada del Toro, 20 07749 971 370 075

Sant Lluís  C/ de Pere Tuduri, 65 07710 971 156 791

EIVISSA

Eivissa  C/ de Fray Vicente Nicolás, 7, 1r 07800 971 310 066

Sant Antoni de P. C/ de Cervantes, 25-E Bj 07860 971 340 003

Sant Joan de L. Ctra. Eivissa-Sant Joan 07810 971 333 137

Sant Josep  C/ del Consultori, 5 07830 971 800 965

Santa Eulària  C/ de Mariano Riquer Wallis, 4 07840 971 330 002

FORMENTERA

Sant Francesc  C/ de Porto Saler, 21 07860 971 321 210
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L’INSS A LES ILLES BALEARS

MALLORCA

Palma C/ de Pere Dezcállar i Net, 3  07003  971 437 300

   971 437 316

Calvià-Magaluf Camí de sa Porrassa, 6  07181 971 131 222

Felanitx C/ de 31 de Març, 14 07200 971 580 144

   971 583 237

Inca C/ de Llorenç M. Duran, 44 07300 971 500 146

   971 500 281

Llucmajor C/ del Bisbe Taxaquet, 10 07620 971 660 209

Manacor C/ del Doctor Fleming, 25 07500 971 823 100

   971 823 101

MENORCA

Maó Passeig Marítim, 49 07701 971 362 434

EIVISSA

Eivissa Av. d’Espanya, 57 07800 971 301 156

   971 301 212

EL SOIB A LES ILLES BALEARS

MALLORCA

Palma  C/ de Miquel Marquès, 13 07005  971 770 975 

   971 465 863

 C/ de Mateu Enric Lladó, 21 07002  971 728 625

   971 724 525

 C/ de Tomàs Fortesa, 40B 07006   971 469 112

   971 469 151

Calvià-Magaluf  Camí de sa Porrassa, 6 07181  971 132 182

Inca  Av. del Raiguer, 99 07300  971 881 910

   971 503 522

Alcúdia   C/ de Teodor Canet, 31 07410 971 549 398

   971 549 357

Felanitx  C/ de Sant Agustí, 13 07200  971 827 017

   971 580 958

Manacor  C/ de Jaume II, 26 07500 971 552 081

   971 553 397

MENORCA 

Maó  Pl. de la Miranda, s/n 07701 971 362 930

Ciutadella C/ de Sant Antoni M. Claret, 70 07760 971 385 914

EIVISSA 

Eivissa  C/ d’Isidor Macabich, 57 07800 971 300 012

Sant Antoni  C/ del Bisbe Torres, 7 07820 971 348 066

FORMENTERA 

Sant Francesc X. C/ de Sant Joan, 46 07860 971 321 141



98

DIRECCIÓ GENERAL DE SERVEIS SOCIALS
(Conselleria de Presidència i Esports)

Centre Base Mallorca
Palma C/ de Joan Maragall, 17 A 07006 971 464 600

Oficina de Palma
Palma  Av. d’Alemanya, 6 07003 971 177 000

Oficina d’Inca
Inca Av. del Raiguer, 109 07300

Oficina de Manacor
Manacor C/ del Convent, 9  07500

Centre Base Menorca
Delegació de la Direcció General de Serveis Socials de Menorca

Maó  Av. de Vives Llull, 42 07703 971 357 160

Centre Base Eivissa
Delegació de la Direcció General de Serveis Socials d’Eivissa

Eivissa C/ d’Abad i Lasierra, 47 baixos   07800    971 193 830

Centre Base Formentera
Delegació de la Direcció General de Serveis Socials de Formentera

Formentera

DIRECCIÓ GENERAL D’UNIVERSITAT
(Conselleria d’Educació i Cultura)

Palma  C/ del Capità Salom, 29 07004 971 177 555

   971 177 556

Delegació Territorial d’Educació de Menorca
Maó  C/ de Cuadrado, 33 07703 971 369 008

Delegació Territorial d’Educació d’Eivissa i Formentera
Eivissa Av. d’Espanya, 15 07800   971 310 104

Oficina d’Informació de la Universitat de les Illes Balears (UIB)
Palma Ctra. de Valldemossa, 

 km 7.5, Ed. Ramon Llull  07122 971 172 939

Extensió Universitària (UIB) d’Eivissa i Formentera
Eivissa C/ del Bes, 9 07800   971 398 020

Extensió Universitària (UIB) de Menorca
Alaior C/ Major, 14 (Can Salort)          07730    971 379 002

Centre de Professors i Recursos de Formentera
Formentera Av. de Portosaler, 91 07860   971 322 340
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DIRECCIÓ GENERAL D’ARQUITECTURA I HABITATGE
(Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports)

Palma C/ de la Palma, 4 07003 971 176 694

DIRECCIÓ GENERAL DE MENORS I FAMÍLIA
(Conselleria de Presidència i Esports)

Palma C/ de Lope de Vega, 3 07013 971 176 428

   971 220 580

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ

Palma C/ del Gremi de Teixidors, 38

 Polígon Son Castelló 07009 971 176 300

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

Palma  C/ del Capità Salom, 29 07004 971 176 500

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

Palma  Pl. de la Drassana, 4          07012   971 177 400

CONSELLERIA D’ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ

Palma  C/ de Palau Reial, 17 07001 971 177 125

INSTITUT BALEAR DE LA DONA

Palma C/ d’Aragó, 26, 1r E 07006 971 775 116

INSTITUT BALEAR DE HABITATGE (IBAVI)

Palma C/ de Manuel Azaña, 9 07006 971 784 291

INSTITUT NACIONAL D’OCUPACIÓ (INEM)

Palma C/ del Gremi dels Sabaters, 39 

 Polígon Son Castelló          07009 971 170 707

AGÈNCIA ESTATAL DE L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA
(Ministeri d’Hisenda)

Informació tributària     901 335 533
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CONSELLS INSULARS 
 
CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I ESPORTIUS

Seu Palma C/ del General Riera, 67            07010 971 763 325

Servei d’Infància i Família C/ del General Riera, 67            07010 971 173 669

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Seu Maó Pl. de la Biosfera, 5 07003 971 356 050

Seu Ciutadella Pl. de la Catedral, 5 07760 971 381 533

Servei de Menors C/ de Ciutadella, 89 07001 971 361 212

Maó

Servei de Menors  C/ de la R. Argentina, 94-96 07760 971 384 101

Ciutadella

CONSELL INSULAR EIVISSA I FORMENTERA

Seu Eivissa Av. Espanya, 49 07800 971 195 900 

Seu Formentera Pl. de la Constitució,1 07860 971 322 035

Servei de menors Eivissa C/ de Cosme Vidal Llaser s/n 07800 971 195 612

i Formentera


