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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La família configura el nostre desenvolupament social, econòmic, polític, ètic i cultural. La família
té també un paper decisiu com a factor de vertebració i instrument de cohesió social, com a
mecanisme impulsor de la solidaritat intrageneracional i intergeneracional i com a via singular per
al lliure desenvolupament de la personalitat de la ciutadania.
És per això, que existeix un progressiu consens respecte de la necessitat de protegir a la família
com un dels elements fonamentals i com a unitat essencial de la societat. La família ha de ser
considerada com un element amb capacitat de contribuir a la construcció i millora de la societat.
L'evolució històrica i la complexitat progressiva de l'organització social troben reflex i acolliment en
la família com a institució en permanent evolució. Fórmules de convivència que sense ser noves
eren fins ara infreqüents tenen cabuda en la família com a estructura bàsica de la societat i com a
mitjà natural de desenvolupament i creixement de la persona. Per això és deure dels poders
públics reconèixer i emparar a la família i totes les seves manifestacions i formes d'organització,
donant-los un especial suport i protecció.
Aquest suport no ha de tenir un afany intervencionista, considerant que estem tractant de la
institució més propera a les persones i que, per tant, ha de ser tractada amb el màxim respecte a
la seva autonomia organitzativa i a les llibertats individuals dels seus membres. Aquest suport ha
de considerar-se, més aviat, com un deure de justícia, en reciprocitat a l'aportació que les famílies
fan a la societat.
El suport a la família i als nuclis de convivència ha de respondre necessàriament a la complexitat
de la nostra societat i ha de donar solució a les diferents situacions que impedeixen o dificulten
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tant la formació i constitució de noves famílies o grups estables de convivència com el
desenvolupament integral de les ja constituïdes.

El marc legal de suport que es planteja té un enfocament integral, assegurant la protecció social,
econòmica i jurídica de les famílies de forma global i estable en el temps, per la qual cosa resulta
especialment oportú que les Illes Balears disposi del marc normatiu de rang adequat i d'acord
amb el desenvolupament de la qualitat de vida de les famílies, reconeixent el seu dret a rebre els
recursos i prestacions suficients, potenciant la funció de protecció social que sempre han tingut en
moments de dificultats i garantint una resposta eficaç davant els supòsits de vulnerabilitat.
La present llei s'estructura en un títol preliminar i tres títols més, una disposició derogatòria, quatre
disposicions addicionals i dues disposicions finals. El Títol preliminar recull les disposicions
generals que regiran la present llei, mentre que el Títol I se centra en les mesures que s'aplicaran
per a la protecció, atenció i suport a les famílies. El Títol II es correspon amb l'efectiva protecció a
la maternitat i el Títol III regula la cura dels fills en els casos de nul·litat del matrimoni, el divorci o
la separació judicial dels pares.

TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte i finalitat.
La present llei té per objecte reconèixer a la família com a estructura bàsica de la societat balear i
àmbit natural de desenvolupament de la persona, regular l'obligació que els poders públics de les
Illes Balears tenen de recolzar i protegir a les famílies i a tots els seus membres, a més d'establir
el marc legal que permeti dissenyar i desenvolupar una política integral de suport a les famílies en
tots els àmbits.
Article 2. Àmbit d'aplicació.
1.- Seran persones destinatàries de la present llei, sempre que siguin residents en qualsevol
municipi de les Illes Balears:
a) Les persones unides entre si per matrimoni o inscripció en el Registre de Parelles Estables; els
seus ascendents; les que d'elles depenguin per filiació, adopció, tutela o acolliment, i les que
tinguin al seu càrrec, sempre que formin un nucli estable de convivència.
b) Les persones individuals juntament amb els seus ascendents; aquelles que d'elles depenguin
per filiació, adopció, tutela o acolliment, i les que tinguin al seu càrrec, sempre que formin un nucli
estable de convivència.
c) La dona gestant i la dona o home en procés d'adopció en solitari que hagin formalitzat un
acolliment familiar preadoptiu.
2.- Les prestacions i mesures de suport derivades de la present llei podran aplicar-se també a les
persones que visquin soles o en grups de convivència no familiars quan així es prevegi en la
normativa aplicable.
Article 3. Transversalitat.
1.- Totes les administracions públiques de les Illes Balears, així com les seves diferents àrees de
gestió, amb competència en qualsevol de les matèries afectades per la present llei hauran de tenir
una implicació directa i continuada en la seva aplicació, per a això s'articularà un sistema que
permeti la comunicació i col·laboració permanent entre ells, especialment en els àmbits familiar,
laboral, educatiu, sanitari, d'igualtat i de serveis socials.
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2.- En particular, el Govern de les Illes Balears, a través dels departaments competents, proveirà
actuacions de cooperació amb els Consells Insulars, Ajuntaments i altres institucions públiques,
així com la col·laboració amb els organismes i entitats privades, a fi de promoure i fomentar la
participació en les actuacions de protecció, assistència i suport a la família.

Article 4. Principis rectors
a) Principi de llibertat.
Es respectarà sempre la llibertat d'organització de la vida familiar i de la convivència en el
respecte a la dignitat i els drets essencials de les persones que integren la família, d'acord amb el
règim jurídic que resulti d'aplicació.
b) Principi d'igualtat.
Es reconeixerà i respectarà la igual dignitat d'homes i dones, la igualtat dels seus drets i la seva
coresponsabilitat en la vida familiar.
c) Principi de responsabilitat pública.
Es garantirà la protecció integral de la família en els termes d'aquesta llei i es dispensarà atenció
específica a les famílies definides com d'especial consideració en aquesta llei.
d) Principi de participació.
Es fomentarà la participació de les famílies en el disseny i desenvolupament de les polítiques que
els afectin, a través de les associacions familiars i d'altres organitzacions representatives
reconegudes legalment.
e)Principi de proximitat.
Es procurarà facilitar la màxima accessibilitat i proximitat al ciutadà dels recursos d'atenció i suport
a la família, tenint en compte l'organització territorial existent en les Illes Balears.
f) Principi de continuïtat.
Es garantirà pels poders públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la continuïtat i
estabilitat de les polítiques familiars, procurant que el seu disseny i desenvolupament es dugui a
terme amb el màxim consens polític i social assolible.
g) Principi de generalitat.
Les polítiques de suport a les famílies tindran com a finalitat bàsica la protecció de totes les
famílies de les Illes Balears, sense perjudici del desenvolupament d'actuacions dirigides a resoldre
determinades necessitats o situacions que precisin d'un suport més específic per a aquelles
famílies d'especial consideració.
Article 5.Objectius.
Són objectius de les polítiques públiques de suport a la família en les Illes Balears:
a) Reconèixer a la família com a unitat social bàsica, com a agent integrador de transmissió de
valors ètics i de convivència, sociabilitat, educador, protector i com a instrument de cohesió social.
b) Garantir una política coordinada i integral d'atenció a la família en les actuacions gestionades
pel Govern de les Illes Balears per millorar la seva qualitat de vida i donar cobertura a les seves
necessitats bàsiques.
c) Promoure la conciliació entre la vida personal, familiar i laboral, facilitant tant el
desenvolupament individual de la persona com el del seu entorn familiar.
d) Establir actuacions que permetin potenciar la igualtat de participació i oportunitats a les famílies
definides en aquesta llei com d'especial consideració.
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e) Crear les condicions necessàries per al foment de l'exercici positiu de la parentalitat.
f) Establir una protecció real i efectiva de la maternitat.

TÍTOL I
MESURES DE PROTECCIÓ, ATENCIÓ I SUPORT A LES FAMÍLIES
Capítol I. De les famílies d'especial consideració.
Article 6. Concepte
1.- A l'efecte d'aquesta llei són famílies d'especial consideració aquelles que han de tenir una
atenció prioritària i/o específica als programes i actuacions dissenyades pel Govern de les Illes
Balears, per requerir l'adopció de mesures singularitzades derivades de la seva situació
sociofamiliar.
2. - Les administracions públiques balears desenvoluparan una política específica de suport a les
necessitats d'aquestes unitats familiars.
Article 7. Grups de famílies d'especial consideració
Tenen la qualificació de famílies d'especial consideració les següents:
a) Famílies nombroses.
b) Famílies monoparentals.
c) Famílies amb majors a càrrec.
d) Famílies amb persones amb discapacitat.
e) Famílies amb persones depenents a càrrec.
f) Famílies en situació de vulnerabilitat.
Article 8. Famílies nombroses
Tenen la consideració de famílies nombroses aquelles que reuneixen les condicions que
determina la normativa vigent de protecció de les famílies nombroses.
Article 9. Famílies monoparentals
A l'efecte de la present llei, s'entén per família monoparental el nucli familiar compost per un únic
progenitor i els fills al seu càrrec, sempre que constitueixi l'únic sustentador de la família.
Article 10. Famílies amb persones majors a càrrec.
A l'efecte de la present llei, s'entén per família amb persones majors a càrrec aquella en la qual
convisqui algun ascendent o familiar major de 65 anys, que no tingui rendes anuals superiors a la
quantitat que es fixi en la legislació reguladora de l'impost sobre la renda de les persones físiques
per aplicar el mínim per ascendent.
Article 11. Famílies amb persones amb discapacitat.
A l'efecte de la present llei, s'entén per família amb persones amb discapacitat a càrrec aquella en
la qual convisqui algun descendent, ascendent o parent que acrediti un grau de discapacitat igual
o superior al 33 %, que no tingui rendes anuals superiors a la quantitat que es fixi en la legislació
de l'impost sobre la renda de les persones físiques per aplicar el mínim per discapacitat.
Així mateix, es considera família amb persona amb discapacitat aquella en la qual algun dels
progenitors tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
Document generat per l'aplicació EPIweb 2.7 - Parlament de les Illes Balears

Pàgina 4 de 17

Parlament de les Illes Balears

Article 12. Famílies amb persones depenents a càrrec.

RGE: 10096/2017 - 05/09/2017 13:58

Tenen la consideració de famílies amb persones depenents a càrrec aquelles en les quals
convisquin persones que tinguin reconeguda la situació de dependència, d'acord amb la
normativa vigent.
Article 13. Famílies en situació de vulnerabilitat
Tenen la consideració de famílies en situació de vulnerabilitat aquelles que es trobin en situació
d'exclusió o en risc d'exclusió social; famílies en el si de les quals es produeixi violència familiar,
així com aquelles que així es qualifiquin en virtut de les especials circumstàncies
socioeconòmiques que els afectin.
Capítol II. Mesures per a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
Secció 1a. Principis rectors
Article 14. Principis rectors de la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
Les actuacions de les administracions públiques de les Illes Balears es regiran pels següents
principis en relació a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral:
a) L'adopció de mesures que assegurin la conciliació del treball i de la vida personal i familiar com
a mitjà per garantir un entorn favorable per a la creació i lliure desenvolupament de les famílies i el
foment de la natalitat, així com l'accés, la permanència i la promoció laboral de les persones que
hagin assumit alguna responsabilitat familiar.
b) La implicació en termes d'igualtat dels homes i les dones en la cura, atenció i desenvolupament
de la família, promovent la voluntària coresponsabilitat en les tasques i obligacions familiars,
respectant el lliure acord de les parts en la distribució de les mateixes.
c) La sensibilització social sobre la necessitat de compatibilitzar les obligacions familiars i laborals
sense que això suposi un menyscapte de la condició professional.
d) El foment de la implicació i responsabilitat de la pròpia família a l'educació i atenció d'aquells
dels seus membres que ho precisessin.
Secció 2a. Àmbits d'actuació
Article 15. Adopció de mesures.
1.- El Govern de les Illes Balears establirà en tots els seus centres i serveis mesures per facilitar la
conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les empleades i empleats públics amb
responsabilitats familiars, compatibles amb el correcte desenvolupament del servei i amb els drets
de conciliació reconeguts en la normativa d'aplicació.
2.- El Govern de les Illes Balears promourà, en col·laboració amb els agents econòmics i socials
més representatius, que les empreses que realitzin activitats en l'àmbit de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears adoptin mesures dirigides a facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i
laboral del seu personal amb polítiques empresarials familiarment responsables, tenint present la
realitat territorial de les Illes Balears . Per aconseguir-ho:
a) Es fomentarà l'adopció de mesures d'aquest tipus en la negociació col·lectiva.
b) Es considerarà la responsabilitat familiar com un dels principals criteris en la responsabilitat
social de les empreses.
c) Es realitzarà un anàlisi dels convenis col·lectius existents en les Illes Balears que incloguin
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mesures tendents a millorar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral i la implantació de
la igualtat efectiva entre treballadors i treballadores, analitzant el grau de compromís de
l'organització.
d) S'adoptaran les mesures oportunes per fomentar l'aplicació d'horaris racionals i flexibles en les
empreses balears , i així millorar tant la seva productivitat com la satisfacció i optimització del
clima laboral.

e) S'adoptaran mesures per incentivar a les empreses que proporcionin als seus empleats serveis
destinats a facilitar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal.
f) Es fomentarà, en les subvencions a empreses, com a criteri de baremació, l'adopció de
mesures que promoguin la responsabilitat social i que facilitin la conciliació dels seus treballadors.
3.- El Govern de les Illes Balears promourà en l'àmbit educatiu actuacions conduents a facilitar la
conciliació de la vida personal, familiar i laboral amb activitats tals com:
a) Millora dels serveis fora de l'àmbit lectiu mitjançant l'obertura de centres durant els dies
laborables no lectius i vacances escolars, així com mitjançant l'ampliació de l'horari d'obertura dels
centres durant els dies lectius establerts pel calendari escolar, per atendre a l'alumnat menor de
12 anys, en col·laboració, si escau, amb les associacions de pares i mares i els municipis, als
centres educatius públics.
b) Ampliació de la xarxa de centres d'atenció a la infància i incentivant en l'àmbit laboral la seva
creació mitjançant ajudes o beneficis fiscals.
4.- Els plecs de clàusules administratives particulars de les licitacions que convoquin les
administracions públiques de les Illes Balears assenyalaran la preferència en l'adjudicació dels
contractes a les proposicions presentades per empreses públiques o privades que estableixin en
favor dels seus treballadors i treballadores mesures de conciliació de la vida personal, familiar i
laboral, sempre que aquestes proposicions igualin en els seus termes a les més avantatjoses des
del punt de vista dels criteris que serveixin de base per a l'adjudicació, respectant la normativa
vigent.
5.- El Govern de les Illes Balears, en l'àmbit de les seves competències, promourà ajudes i
prestacions econòmiques temporals per a aquelles famílies en què, d’acord als ingressos
obtinguts l'any anterior, cap dels membres estigués obligat a presentar la declaració de l'impost
sobre la renda de les persones físiques corresponent al període en curs, o per a aquelles que no
superant els ingressos fixats per a l'exempció de l'obligació de presentar la declaració estiguessin
obligades únicament per percebre imports de més d'un pagador.
6.- El Govern de les Illes Balears promourà per als treballadors i treballadores d'empreses
privades i facilitarà per als treballadors i treballadores al seu servei, en aquells casos en què el lloc
concret ho permeti, la possibilitat de desenvolupament del treball mitjançant modalitats que no
requereixin presència física en el mateix, sempre que aquesta mesura sigui compatible amb la
consecució dels objectius laborals previstos.
7. El Govern de les Illes Balears realitzarà un reconeixement públic a aquelles empreses que
implantin mesures de conciliació i de suport a la família.
Article 16. Igualtat d'homes i dones i coresponsabilitat.
El Govern de les Illes Balears promourà la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en aplicació
de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.
Article 17. Sensibilització.
1.- El Govern de les Illes Balears realitzarà campanyes de sensibilització destinades a:
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a) Facilitar informació a la societat sobre els permisos, llicències, excedències i mesures vigents
en matèria de conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
b) Promoure la participació corresponsable entre homes i dones en l'activitat professional i vida
familiar.

c) Conscienciar a la societat sobre els beneficis de la conciliació de la vida personal, familiar i
laboral per al foment de la natalitat.
2.- Els mitjans de comunicació de titularitat pública i les empreses de comunicació social que
explotin una concessió o autorització d'un servei de comunicació audiovisual en l'àmbit del territori
de les Illes Balears atendran als principis generals recollits en l'article 6 de la present llei, incloent
a la seva programació accions tendents a promoure la coresponsabilitat i l'eliminació d'estereotips
sexistes.
3. Les administracions públiques de les Illes Balears fomentaran que el conjunt dels mitjans de
comunicació social desenvolupin un paper actiu en l'eliminació de discriminacions de gènere i en
el foment de la coresponsabilitat com un valor social.
Capítol III. Mesures de suport a la família.
Secció primera 1a. Mesures materials.
Article 18. Mesures en matèria d'habitatge.
El Govern de les Illes Balears fomentarà l'adquisició, lloguer, rehabilitació i promoció d'habitatges,
en el marc d'un pla específic encaminat a ordenar la gestió social de l'habitatge d'acord amb els
requisits i condicions que s'estableixin. Per aconseguir aquest objectiu, es desenvoluparan entre
d’altres les següents actuacions adreçades a impulsar i promoure programes d'accés a l'habitatge
que s'adaptin a les necessitats i circumstàncies de les famílies qualificades en aquesta llei com
d'especial consideració.
Article 19. Mesures en matèria d'ocupació.
1.- Es potenciaran, en matèria de formació a l'ocupació, les ajudes a la conciliació per a aquells
aturats que tinguin fills menors o familiars dependents, d'acord amb els criteris i condicions que
s'estableixin en la corresponent normativa reguladora.
2.- El Govern de les Illes Balears adoptarà mesures que afavoreixin l'accés a l'ocupació de les
famílies qualificades d'especial consideració, d'acord amb els termes establerts en la legislació
vigent i de conformitat amb les bases definides en cada convocatòria.
3.- En les convocatòries d'ajudes i subvencions relacionades amb el foment de l'ocupació es
prendrà en consideració la situació sociofamiliar de la persona a contractar.
4. - Als programes d'orientació i formació para persones aturades es prioritzarà a aquelles que
pertanyin a unitats familiars qualificades com d'especial consideració, atorgant-se, si escau,
beques i ajudes adequades a les circumstàncies personals dels participants en aquestes accions
formatives.
5.- Es facilitaran mitjançant línies d'ajudes i l'assessorament tècnic precís les accions dirigides a
l'autoocupació i totes aquelles que suposin la creació de llocs de treball.
6.- El Govern de les Illes Balears establirà ajudes que afavoreixin, d'acord amb les circumstàncies
sociofamiliars, la posada en marxa d'iniciatives emprenedores d'àmbit local que donin lloc a
empreses i la creació d'empreses familiars, així com el relleu generacional en aquestes últimes.
7. S'impulsarà a les empreses que desenvolupin projectes tècnics encaminats a facilitar
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l'autonomia personal i familiar, a promoure la conciliació familiar o la responsabilitat social.

8.- S'adaptaran les mesures oportunes per potenciar a les empreses amb projectes d'inserció
social. Així mateix, es promouran programes integrals per afavorir la inserció laboral de persones
en risc d'exclusió o amb especials dificultats d'integració al mercat de treball.
9.- Es fomentaran al territori, a través de les estructures locals o insulars, les accions de formació
adreçades a professionals i empreses familiars per millorar la seva ocupacionalitat.
Article 20. Mesures en matèria d'educació.
1.- L'administració pública de les Illes Balears promourà l'adopció de beneficis fiscals i atorgarà
ajudes en concepte de menjador escolar i material curricular a les famílies en funció del seu nivell
d'ingressos i del nombre de membres de la unitat familiar, tenint en compte especialment a
aquelles qualificades com d'especial consideració.
2.- En els mateixos termes que els assenyalats a l'apartat anterior, les administracions competents
promouran ajudes en matèria de transport escolar.
3.- L'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears fomentarà la realització d'estudis
de capacitació i formació permanent, així com l'estudi d'idiomes, afavorint l'accés a aquelles
persones pertanyents a famílies d'especial consideració.
4.- L'educació en valors relacionats amb la família, la coresponsabilitat i l'educació afectiva
emocional, formarà part transversalment de l'àmbit curricular, del material didàctic i del projecte
educatiu del centre.
5.- El Govern de les illes Balears garantirà una educació inclusiva que satisfaci les necessitats
d'aprenentatge i faciliti el desenvolupament de les potencialitats de cada alumne tenint en compte
les diferents situacions familiars.
6.- Es posaran en marxa programes de “escoles de pares o famílies”, amb l'objectiu d'ajudar a les
famílies amb menors al seu càrrec per tal que puguin desenvolupar adequadament les seves
funcions cuidadores, educatives i socialitzadores.
Article 21. Mesures en matèria de cultura, esport, oci i temps lliure.
1.- Les administracions públiques facilitaran l'accés, ús i gaudi de les seves instal·lacions culturals,
esportives i d'oci per part de les famílies, promovent condicions especials per a aquelles famílies
que es qualifiquen en aquesta llei com d'especial consideració.
2.- Es fomentarà la realització d'aquest tipus d'activitats com a manera d'enfortir els vincles
familiars.
3.- S'impulsaran activitats de temps lliure i oci, especialment durant els períodes vacacionals
escolars, que contribueixin a facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, en funció
de les necessitats familiars i de desenvolupament personal dels integrants de la unitat familiar.
Article 22. Mesures en matèria de serveis socials.
1.- El Govern de les Illes Balears adoptarà les mesures oportunes per garantir especialment les
necessitats familiars, a través del desenvolupament d'actuacions socials.
2. - En matèria de serveis socials, el Govern de les Illes Balears dissenyarà mesures de suport
encaminades a facilitar una dinàmica familiar positiva, la solució de problemes i la presa de
decisions, a més de potenciar i desenvolupar els recursos familiars.
3.- Es garantirà en qualsevol actuació l'interès superior del menor, adoptant les mesures
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adequades per a la seva protecció, les quals s'aplicaran preferentment en el seu entorn familiar, o,
en última instància, a través dels serveis especialitzats dependents del Govern de les Illes
Balears.

4.- Es promourà l'existència de serveis i infraestructures adequades per a l'atenció de les
persones amb necessitats específiques, dins i fora del domicili familiar d'acord amb la normativa
vigent.
5. – Es posaran en marxa programes o infraestructures, com ara els centres de suport i trobada
familiar, que ofereixin suport a tots i cadascun dels membres de la família a través de diversos
serveis de caràcter gratuït, personalitzat i confidencial atesos per equips multidisciplinaris.
Article 23. Mesures en matèria de serveis sanitaris.
En matèria sanitària es fomentaran les polítiques de prevenció i d'hàbits saludables des de l'àmbit
familiar, per a això:
a) S'adoptaran les mesures necessàries per garantir una adequada informació i formació dels
cuidadors dels pacients en l'entorn familiar; especialment en el cas de malalties infantils. Així
mateix, la informació i atenció sanitària estaran adaptades a les famílies amb especials dificultats.
De la mateixa manera, hauran de tenir-se en compte les necessitats sorgides en situacions
sanitàries d'especial impacte familiar.
b) Es promourà un sistema de suport a les famílies que tinguin a algun dels seus membres
desplaçats per rebre tractament ambulatori o hospitalari, així com per sufragar les despeses
derivades de tractaments fora de la nostra comunitat autònoma.
Article 24. Mesures en matèria de noves tecnologies.
1.- El Govern de les Illes Balears adoptarà mesures que promoguin la impartició de cursos de
formació a les noves tecnologies de la informació, dirigits a afavorir el seu ús familiar, tant per
permetre que els progenitors puguin realitzar un control adequat de l'ús d'aquelles per part dels
menors, com per impulsar la seva utilització com a recurs educatiu i de comunicació.
2.- Així mateix, les administracions públiques les Illes Balears fomentaran la col·laboració
públic-privada per a la formació de les persones majors a les noves tecnologies orientada a
afavorir l'envelliment actiu.
3.- Es promourà l'accés a l'equipament i tecnologia informàtica per a les famílies, així com als
serveis de transmissió electrònica de dades en tot el territori.
4. - El Govern de les Illes Balears promourà programes d'intervenció soci-educativa familiar per
abordar les noves tecnologies des de la perspectiva de la promoció de la salut.
Article 25. Mesures en matèria de consum.
1.- El Govern de les Illes Balears garantirà l'accés de les famílies a l'educació i formació en
matèria de consum amb vista a que puguin desenvolupar un comportament lliure, racional i
responsable en el consum de béns i en la utilització de serveis.
2.- Es promourà la realització de jornades i el desenvolupament de programes específics en
matèria de consum familiar per al coneixement dels seus drets i les vies per exercir-los i
exigir-los.
3.- A través dels canals generals informatius en matèria de consum s'adoptaran les mesures
apropiades per garantir que els productes, béns i serveis posats a la disposició de les famílies
incorporin o permetin un accés directe a una informació i publicitat objectiva, veraç, eficaç i
suficient.
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4.- Seran productes, béns i serveis objecte d'especial atenció, control i vigilància per part dels
poders públics els serveis essencials i béns de primera necessitat per a les famílies.

5.- Seran objecte d'atenció prioritària per part dels poders públics les famílies d'especial
consideració com a col·lectius de consumidors especialment protegibles.

Article 26. Mesures en matèria de turisme.
El Govern de les Illes Balears promourà el desenvolupament del turisme familiar en l'àmbit de la
Comunitat Autònoma dels Illes Balears mitjançant ajudes destinades a la millora de les
infraestructures turístiques, així com mitjançant actuacions de promoció turística.
Secció 2a. Mesures fiscals
Article 27. Principis generals.
El Govern de les Illes Balears establirà i promourà mesures tributàries de protecció a les famílies
en l'àmbit de les seves competències, procurant una adequada coordinació entre aquelles i les
polítiques sectorials de promoció a la família que la comunitat emprengui.
Article 28. Pla fiscal.
1. El Govern de les Illes Balears elaborarà un Pla fiscal de suport a les famílies que contempli,
preferentment, l'adopció de beneficis fiscals en els impostos sobre la renda de les persones
físiques, sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i
donacions, així com la inclusió d'exempcions i bonificacions en les taxes i preus públics,
especialment per a aquelles famílies definides com d'especial consideració.
2. Aquest Pla Fiscal haurà de revisar-se cada dos anys i adaptar-se a les necessitats existents en
aquest moment.
Article 29. Informe pressió fiscal.
El projecte de Pressupostos Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears haurà de
comptar amb un informe que valori i analitzi la pressió fiscal a les famílies que suposaria
l'aprovació d'aquests pressupostos.
Secció 3a. Prestacions econòmiques
Article 30. Ajudes d'integració familiar.
El Govern de les Illes Balears fomentarà les ajudes per a la integració familiar, amb caràcter
periòdic o d'emergència puntual, a fi de preservar el manteniment de les unitats familiars amb
menors al seu càrrec, evitant l'internament d'aquests en centres residencials o l'adopció de
mesures de protecció que impliquin la separació dels menors del seu nucli familiar.
Article 31. Ajudes d'urgència.
Les administracions públiques de les Illes Balears garantiran l'existència d'ajudes d'urgència
destinades a resoldre les situacions de necessitat que afectin a famílies que s'han vist privades
dels mitjans de vida més imprescindibles.
Article 32. Ajudes a famílies d'especial consideració.
El Govern de les Illes Balears garantirà anualment la convocatòria d'ajudes directes o indirectes
adreçades a les famílies considerades d'especial consideració en la present llei.
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El Govern de les Illes Balears garantirà anualment la convocatòria d'ajudes destinades a donar
suport a les famílies amb fills i filles nascuts de parts múltiples o procedents d'adopció múltiple,
amb la finalitat de col·laborar en les despeses extraordinàries ocasionades per aquests fets.
Article 34. Ajudes per a la conciliació.
El Govern de les Illes Balears posarà en marxa ajudes per la conciliació de la vida familiar i
laboral, principalment mitjançant les següents línies de actuació:
- Ajudes a persones treballadores que es trobin en situació d'excedència o reducció´ de jornada
de treball per a la cura de fills o de filles.
- Ajudes a persones treballadores que es trobin en situació´ d'excedència o reducció´ de jornada
de treball per a la cura de familiars en situació´ de dependència o extrema gravetat sanitària.
- Ajudes per la contractació´ de persones treballadores per a la cura de fills o de filles menors.
Article 35. Altres prestacions.
Sense perjudici de les ajudes econòmiques recollides en els articles anteriors, el Govern de les
Illes Balears podrà establir altres prestacions econòmiques per a l'atenció de necessitats o
situacions familiars que així ho precisin.
Capítol IV. Mesures administratives, participació i sensibilització
Article 36. Perspectiva de família.
1.- Les administracions públiques de les Illes Balears integraran en les seves decisions i
actuacions sectorials la perspectiva familiar, tenint en compte l'impacte de les polítiques socials i
econòmiques en les famílies, amb l'objectiu últim de millorar les seves condicions de vida.
2.- En el procés d'aprovació de les polítiques públiques que afectin a la família (socials,
educatives, d'habitatge, d'ocupació, fiscals, etc.), s'estableix l'obligació de realitzar un Informe
d'Impacte Familiar, amb l'objecte de considerar l'impacte social, econòmic i demogràfic de les
polítiques públiques a llarg, mitjà i curt termini en el conjunt de les llars, especialment dels més
nombrosos o vulnerables.
3.- En la tramitació de les disposicions generals que afectin especialment als drets de les famílies
prevists en aquesta llei es donarà audiència a les entitats i associacions representatives per a la
seva participació.
Article 37. Informació.
L'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en coordinació amb la resta
d'administracions públiques i altres entitats, elaborarà una guia de recursos per a les famílies de
les Illes Balears que s'actualitzarà anualment i que oferirà informació detallada i completa dels
serveis que s'ofereixen a les Illes Balears adreçats a les famílies.
Article 38.- Subvencions.
El Govern de les Illes Balears promourà ajudes adreçades a les administracions públiques i
entitats sense ànim de lucre que assumeixin el desenvolupament d'actuacions i programes que
facilitin la conciliació personal, familiar i laboral, els destinataris finals de la qual siguin les famílies,
especialment aquelles que per la seva situació econòmica més ho precisin.
Article 39. Comissió Interdepartamental.
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En matèria de política familiar i per garantir el compliment dels principis i objectius d'aquesta llei
es crearà una comissió interdepartamental en la qual estaran presents, en qualsevol cas,
representants de les àrees de serveis socials, sanitat, educació, i ocupació.
Article 40. Associacionisme familiar.
1. El Govern de les Illes Balears impulsarà l'associacionisme familiar com a forma de
representació dels interessos de la família, establint canals de coordinació que permetin una
comunicació fluïda i eficaç.
2. Així mateix, s'establiran vies adequades de col·laboració en el desenvolupament de programes
d'interès per a les famílies, facilitant la difusió i sensibilització sobre la funció que aquestes
associacions exerceixen.
3. S'establiran mesures de reconeixement a aquelles associacions i entitats que exerceixin
actuacions específiques en defensa, protecció i promoció dels valors familiars.
TÍTOL II
MATERNITAT
Article 41. De protecció de la maternitat

El Govern de les Illes Balears , en l'àmbit de les seves competències, promourà la protecció i
l'atenció social a la maternitat, mitjançant el disseny de mesures i actuacions adreçades a garantir
i protegir el dret de la dona embarassada a ser mare, especialment el de les dones que es trobin
en situació de desemparament o risc social, propiciant l'establiment dels mitjans necessaris de
caràcter social, jurídic, educatiu, sanitari o assistencial que permetin aconseguir aquesta finalitat.
Article 42. Àmbit d'aplicació de la protecció de la maternitat.
1.- La dona embarassada i, especialment, aquella que es trobi en situació de desprotecció i/o risc
d'exclusió social que tingui el seu domicili o residència al territori de la comunitat autònoma de les
Illes Balears tindrà dret a ser assessorada sobre com superar qualsevol conflicte que l'embaràs li
pugui suposar i a ser informada, de forma personalitzada, sobre les ajudes i els suports que pot
rebre, atès les seves circumstàncies particulars, per culminar el seu embaràs i superar amb èxit
la criança del seu fill o filla o dels seus fills i/o filles.
2.- Aquesta llei és aplicable a tot l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears i a
totes les administracions públiques de les Illes Balears.
Article 43. Principis rectors.
1.- Tota dona embarassada i, especialment, aquella que es trobi en una situació d'especial risc
social o desemparament, tindrà dret a ser assessorada i informada de forma personalitzada sobre
les ajudes i els suports que pot rebre per exercir el seu dret a ser mare i la millor atenció al seu fill
o filla.
2.- A aquests efectes, des de l'Institut Balear de la Dona, es potenciarà el Centre d'Informació de
la Dona amb la finalitat d'oferir i subministrar informació detallada sobre els recursos de protecció
social existents d'àmbit estatal, autonòmic i local, tant públics com a privats, adequats a les seves
necessitats i, especialment, els referents a salaris d'inserció social, ajudes a la maternitat, ajudes
en matèria de residència i suports a la reinserció laboral.
3. -Igualment, en aquests punts s'orientarà a la dona sobre com accedir a aquestes ajudes i es
col·laborarà amb ella en la tramitació i la gestió quan sigui necessari.
Article 44. Directrius d'actuació.
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De conformitat amb les finalitats i els principis establerts, l'orientació de les polítiques d'atenció
social a la maternitat quedarà estructurada en atenció a les següents directrius:

a) El suport a la maternitat i la protecció del concebut no nascut com a principis de l'estat de
benestar social de la comunitat de les Illes Balears.
b) La potenciació de caràcter transversal de les polítiques socials de protecció de la maternitat i
les seves respectives organització i instrumentació, en tots els àmbits d'actuació de la comunitat
de les Illes Balears.
c) L'impuls de mesures per evitar embarassos no desitjats, amb especial atenció a les
adolescents, amb polítiques de promoció, informació, formació i fàcil accés a la planificació
familiar.
d) El foment de les mesures i dels programes soci-laborals.
e) La promoció de la coresponsabilitat de la seva parella, si escau, durant l'embaràs de la dona,
així com la seva responsabilitat amb els fills i filles.
Article 45. Prioritat d'atenció i no discriminació.
1.- En totes les polítiques socials de la comunitat autònoma de les Illes Balears s'establirà la
prioritat de la dona embarassada per accedir a les prestacions o ajudes que es tracti, sempre que
siguin adequades a la seva situació.
2.- Les administracions públiques adoptaran les mesures adequades perquè cap dona
embarassada sigui objecte de perjudici o discriminació laboral, per motiu del seu embaràs o la
seva maternitat, tant en la seva ocupació actual com en la sol·licitud de nova ocupació.
Article 46. Adolescents i joves embarassades.
1.- Es prestarà especial atenció a les embarassades menors de 30 anys, en situació de
desprotecció i/o risc d'exclusió social, i especialment a les menors d'edat, que tindran dret a una
assistència específica.
2.- Per a aquelles menors que cursin estudis obligatoris, s'inclourà una adequació dels horaris i
plans escolars a les seves necessitats durant l'embaràs i en els dos anys següents al part. Les
autoritats educatives vetllaran pel perfecte compliment d'aquesta previsió i arbitraran els mitjans i
les mesures necessaris per fer possible l'optimització del rendiment acadèmic de l'embarassada
de forma compatible amb les exigències derivades de l'embaràs i la maternitat.
Article 47. Centres Maternals.
El Govern de les Illes Balears oferirà suport a les dones embarassades en situació de dificultat.
Per això, disposarà de Centres Maternals que, no només cobreixin les necessitats bàsiques quant
a allotjament i manutenció, sinó que ofereixi a les dones, a través d'equips de treball
multidisciplinaris, l'oportunitat que puguin desenvolupar les habilitats necessàries per a la seva
plena integració i autonomia social, econòmica i personal.
Article 48. Dret a la informació.
En tots els centres assistencials i sanitaris radicats al territori de la comunitat de les Illes Balears
es facilitarà a les dones gestants informació bàsica que inclourà, com a mínim, una guia de
recursos de suport i assistència a la maternitat, a més de la referent a la legislació vigent en la
matèria i la prevista per a la prestació del consentiment informat que exigeix la norma sanitària.
Aquesta guia de recursos de suport i assistència a la maternitat es realitzarà sota la coordinació i
la col·laboració de l'Institut Balear de la Dona.
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En les actuacions i els procediments relacionats amb la dona embarassada, es protegiran la seva
intimitat, els seus valors i creences i la confidencialitat de les seves dades personals, així com de
qualsevol persona que estigui sota la seva guarda i custòdia amb estricte respecte a les
disposicions contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal.
Article 50. Col·laboració entre administracions.
L'Institut Balear de la Dona promourà la implicació de les entitats locals, inclosos els consells
insulars, en la difusió del coneixement, de la informació i dels recursos entre les potencials
interessades, i de l'existència de la xarxa de suport a la dona embarassada que aquesta llei
estableix, i la seva col·laboració activa en la difusió, l'aplicació i l'eficàcia d'aquesta xarxa. A
aquest efecte, es podran establir els convenis de col·laboració interadministrativa que siguin
pertinents.
Article 51. Pla de suport a la maternitat.
El Govern dels Illes Balears elaborarà un pla integral que inclogui accions i objectius per fer
efectives les mesures de suport a la maternitat.
TÍTOL III
CURA DELS FILLS
Article 52. Responsabilitat parental.
1.- Els progenitors han de cuidar dels fills, prestar-los aliments en el sentit més ampli, conviure
amb ells, educar-los i proporcionar-los una formació integral. Els progenitors tenen també el deure
administrar el patrimoni dels fills i representar-los.
2.- La nul·litat del matrimoni, el divorci o la separació judicial no alteren aquestes responsabilitats
parentals que els progenitors tenen cap als seus fills, que mantenen per això el caràcter compartit
i, en la mesura del possible, han d'exercir-se conjuntament.
3.-Els cònjuges, per determinar com han d'exercir-se les responsabilitats parentals, han de
presentar les seves propostes de pla de parentalitat, amb el contingut establert per l'article 53.
4. L'autoritat judicial, en el moment de decidir sobre les responsabilitats parentals dels progenitors,
ha d'atendre de forma prioritària a l'interès del menor.
Article 53. Pla de parentalitat.
1.- El pla de parentalitat ha de concretar la forma en què tots dos progenitors exerceixen les
responsabilitats parentals. Han de fer-se constar els compromisos que assumeixen respecte a la
guarda, la cura i l'educació dels fills.
2.- En les propostes de pla de parentalitat han de constar els següents aspectes:
a) El lloc o llocs on viuran els fills habitualment. Han d'incloure's regles que permetin determinar a
quin progenitor li correspon la guarda a cada moment.
b) Les tasques que ha de responsabilitzar-se cada progenitor en relació amb les activitats
quotidianes dels fills.
c) La forma en què han de fer-se els canvis en la guarda i, si escau, com han de repartir-se els
costos que generin.
d) El règim de relació i comunicació amb els fills durant els períodes en què un progenitor no els
tingui amb ell.
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e) El règim d'estades dels fills amb cadascun dels progenitors en períodes de vacances i en dates
especialment assenyalades per als fills, per als progenitors o per a la seva família.
f) El tipus d'educació i les activitats extraescolars, formatives i de temps lliure, si escau.
g) La forma de complir el deure compartir tota la informació sobre l'educació, la salut i el benestar
dels fills.

h) La forma de prendre les decisions relatives al canvi de domicili i a altres qüestions rellevants
per als fills.
3. Les propostes de pla de parentalitat poden preveure la possibilitat de recórrer a la mediació
familiar per resoldre les diferències derivades de l'aplicació del pla, o la conveniència de modificar
el seu contingut per emmotllar-ho a les necessitats de les diferents etapes de la vida dels fills.
Article 54. Exercici de la guarda.
1.- La guarda ha d'exercir-se de la forma convinguda pels cònjuges en el pla de parentalitat, tret
que resulti perjudicial per als fills.
2.- L'autoritat judicial, si no existeix acord o si aquest no s'ha aprovat, ha de determinar la forma
d'exercir la guarda, atenint-se al caràcter conjunt de les responsabilitats parentals, d'acord amb
l'article 52.2. No obstant això, l'autoritat judicial pot disposar que la guarda s'exerceixi de manera
individual si convé més a l'interès del fill.
3.- La forma d'exercir la guarda no altera el contingut de l'obligació d'aliments cap als fills comuns,
si bé cal ponderar el temps de permanència dels menors amb cadascun dels progenitors i les
despeses que cadascun d'ells hagi assumit pagar directament.
4.- L'autoritat judicial, excepcionalment, pot encomanar la guarda als avis, a altres parents, a
persones properes o, en defecte d'això, a una institució idònia, a les quals poden conferir-se
funcions tutelars amb suspensió de la potestat parental.
Article 55. Criteris per determinar el règim i la forma d'exercir la guarda.
1.- Per determinar el règim i la forma d'exercir la guarda, cal tenir en compte les propostes de pla
de parentalitat i, en particular, els següents criteris i circumstàncies ponderats conjuntament:
a) La vinculació afectiva entre els fills i cadascun dels progenitors, així com les relacions amb les
altres persones que conviuen en les respectives llars.
b) L'aptitud dels progenitors per garantir el benestar dels fills i la possibilitat de procurar-los un
entorn adequat, d'acord amb la seva edat.
c) L'actitud de cadascun dels progenitors per cooperar amb l'altre a fi d'assegurar la màxima
estabilitat als fills, especialment per garantir adequadament les relacions d'aquests amb els dos
progenitors.
d) El temps que cadascun dels progenitors havia dedicat a l'atenció dels fills abans de la ruptura i
les tasques que efectivament exercia per procurar-los el benestar.
e) L'opinió expressada pels fills.
f) Els acords en previsió de la ruptura o adoptats fora de conveni abans d'iniciar-se el
procediment.
g) La situació dels domicilis dels progenitors, i els horaris i activitats dels fills i dels progenitors.
2. En l'atribució de la guarda, no poden separar-se els germans, tret que les circumstàncies ho
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3. En interès dels fills, no pot atribuir-se la guarda al progenitor contra el qual s'hagi dictat una
sentència ferma per actes de violència familiar o masclista dels quals els fills hagin estat o puguin
ser víctimes directes o indirectes. En interès dels fills, tampoc pot atribuir-se la guarda al
progenitor mentre hi hagi indicis fonamentats que ha comès actes de violència familiar o masclista
dels quals els fills hagin estat o puguin ser víctimes directes o indirectes.
Article 56. Relacions personals amb els avis i els germans.
1.- Si els cònjuges proposen un règim de relacions personals dels seus fills amb els avis i amb els
germans majors d'edat que no convisquin en la mateixa llar, l'autoritat judicial pot aprovar-ho,
prèvia audiència dels interessats i sempre que aquests donin el seu consentiment.
2.- Les persones a qui s'hagi concedit el règim de relacions personals estan legitimades per
reclamar la seva execució.
Article 57. supervisió de les relacions personals en situacions de risc.
1.- L'autoritat judicial pot adoptar, per raons fonamentades, mesures perquè les relacions
personals del menor amb el progenitor que no exerceix la guarda o amb els avis, germans o altres
persones properes es desenvolupin en condicions que garanteixin la seva seguretat i estabilitat
emocional.
2.- Si existeix una situació de risc social o perill, pot confiar-se la supervisió de la relació a la xarxa
de serveis socials o a un punt de trobada familiar.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única.
Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin al que es disposa en
aquesta llei.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Referència de gènere.
Els esments genèrics en masculí que apareixen en aquesta llei s'entendran també referides al seu
corresponent femení.
Segona. Assimilació a descendents.
A l'efecte d'aquesta llei s'assimilaran als descendents les persones unides en raó de tutela,
acolliment o exercici de l'autoritat familiar per persona diferent dels progenitors.
Tercera. Avaluació de la seva aplicació.
Es realitzaran programes de valoració anuals des de l'aprovació de la llei per analitzar la seva
aplicació i avaluació, així com la seva implantació real en l'àmbit sectorial, per part de l'òrgan
competent en matèria de família.
Quarta. Partides pressupostàries.
El Govern de les Illes Balears consignarà les partides pressupostàries necessàries, adequades i
suficients per al desenvolupament i execució de la present llei.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Habilitació al Govern de les Illes Balears.
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S'habilita al Govern de les Illes Balears per dictar quantes disposicions siguin precises per al
desenvolupament i execució de la present llei. Aquestes disposicions hauran d'aprovar-se en el
termini màxim d'una any des de l'entrada en vigor de la present llei.
Segona. Entrada en vigor.
La present llei entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el Butlletí Oficial dels Illes
Balears.
Antecedents :
1.- Constitució espanyola de 1978.
2.- Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
3.- Llei 9/2014, de 29 de setembre, per la qual s'estableix i regula la protecció a la maternintat.
4.- Llei 12/2006, de 20 de septiembre, de la dona.
5.- Llei 5/2000, de 20 de abril, de creació de l'Institut Balear de la Dona.
6.- Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.
7.- Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia.
8.- Codi Civil de Catalunya.

Sandra FERNÁNDEZ I
HERRANZ

Margarita PROHENS I RIGO
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