
Mesures per acompanyar-te els
pròxims mesos i que la pujada de
preus t'afecti el menys possible.
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Aquest és un document en construcció. 

S’actualitzarà progressivament amb les mesures de la resta 

d’administracions i quan se’n coneguin de noves. 
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1. MESURES DE SUPORT A LES FAMÍLIES 

Govern de l’Estat 
 

§ Rebaixa de l’IVA  de la llum i del gas al 5%.  

§ Mecanisme Ibèric. Fixació d’un topall al preu del gas que s’utilitza 

en la generació d’electricitat. 

§ Pròrroga de l’ampliació del bo social elèctric. Es mantenen els 

descomptes del 60% per a habitatges vulnerables i del 70% per a 

habitatges vulnerables severs. 

§ Límit al preu de la bombona de butà en 19,55 euros. 

§ Reducció del preu dels abonaments per al foment del transport 

públic. A partir de setembre baixen a la meitat els abonaments de 

transports de titularitat estatal com RENFE, mentre que la reducció 

per a aquells que depenen de les autonomies i ajuntaments tenen 

un descompte d’almanco el 30%. 

§ Pròrroga de la bonificació al carburant. Fins al 31 de desembre, 

descompte de 20 cèntims per litre de combustible. 

 

Govern de les Illes Balears 
 

§ Gratuïtat de l'etapa d’educació infantil de 2-3 anys. 

§ Ajut de 200 euros per a activitats extraescolars. Les famílies 

rebran 200 euros a principi de 2023 per ajudar a pagar el cost de 

les activitats extraescolars. 

§ Nova beca d'alimentació per als alumnes de secundària als 

centres sense menjador. Se subvencionaran plats del dia i 

berenars a les cafeteries dels instituts. 
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§ Augment de les desgravacions autonòmiques de l'IRPF. S'eleva 

el llindar d'ingressos de totes les deduccions per arribar al 80% 

dels declarants i famílies (rendes fins a 33.000 euros en declaració 

individual i 52.800 en declaració conjunta). A més, totes les 

deduccions augmenten un 10%. 

§ Nova desgravació per a afectats per la pujada dels interessos de 

les hipoteques. El ciutadans i ciutadanes amb hipoteques de tipus 

variable podran deduir de la seva declaració l'augment de cost 

per la pujada de tipus d'interès decidida per el Banc Central 

Europeu. 

§ Bonificació fins a juny de 2023 del transport de la xarxa TIB. El 

tren i metro continuaran essent gratuïts i el servei d'autobusos 

gaudirà d'un descompte de fins al 72% del preu, i ningú no pagarà 

més de 10 euros al mes. 

§ Més serveis de ludoteca municipal. El Govern destina 2 milions 

d’euros als ajuntaments per impulsar els serveis de ludoteca i 

reforç educatiu, eliminant càrregues econòmiques a les famílies. 

 

Consell de Mallorca 
 

§ Bo famílies quantificat en 10 milions d’euros. Ajut econòmic de 

200 euros per pal·liar l’increment del cost de la vida de les 

famílies. 

§ Ajuda a les famílies que tenguin els seus fills federats en alguna 

activitat esportiva a Mallorca. Partida quantificada en 2,5 milions 

d’euros. 

§ Ajuts a la gratuïtat per a l’etapa 2-3. Aportació complementària a 

la del Govern per impulsar la gratuïtat de l’etapa 2-3 anys. 
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Ajuntament de Palma 
 

§ Catàleg de prestacions municipals. 6,5 milions d’euros del 

pressupost municipal per al finançament de les ajudes socials 

previstes al catàleg de prestacions municipals. 

§ Descompte en el transport públic. Es mantindrà el descompte 

del 50% en el transport púbic de l’EMT durant el 2023. 

§ Extensió de la gratuïtat del servei de menjador i de tot l’horari 

lectiu de l’etapa 2–3. 

§ Increment dels bons escolars fins als 450.000 euros. 
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2. MESURES PER A JOVES I ESTUDIANTS 

 

Govern de l’Estat 
 

§ Bo Cultural Jove de 400 euros. 

§ Impuls a l’accés a l’habitatge i l’emancipació dels joves. Amb el 

bo de lloguer jove el Govern de l’Estat contribueix al pagament 

de la renda de lloguer, possibilitant l’accés a l’habitatge dels 

joves. 

§ Complement de 100 euros mensuals per als estudiants que 

obtenguin una beca el curs 2022-2023. 

 

Govern de les Illes Balears 
 

§ Retorn del 100% de la matricula universitària. El Govern 

retornarà els fins a 1.800 euros de cost de la matrícula de grau i de 

màster habilitant de la Universitat de les Illes Balears, del 

Conservatori Superior de Musica, de l'Escola Superior d'Art 

Dramàtic i de l'Escola d'Art i Superior de Disseny. 

§ Augment fins a 1.670 euros de les matrícules d'alumnes 

universitaris que estudien fora de la seva illa. 

§ Reducció del 50% del preu de les segones matrícules 

universitàries.  

§ Nova beca a la mobilitat entre illes per als alumnes d'FP. Més 

de 2.000 euros per alumne i any acadèmic a qui hagi de canviar 

d’illa per estudiar la titulació que vulgui. 

§ Nova categoria de transport intermodal gratuït. A partir de l’1 de 

gener, els 45.000 estudiants de batxillerat, FP i UIB es 

desplaçaran gratuïtament a tota la xarxa TIB. 
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Consell de Mallorca 
 

§ Bo Jove d’Emancipació quantificat en 1 milió d’euros. Ajuda als 

joves de Mallorca per emprendre el seu projecte vital fora de la 

llar familiar.  

§ Suport al lleure educatiu (500.000 euros). Ajut per incentivar la 

formació de monitors i millores a les instal·lacions juvenils.  

§ Suport educatiu als alumnes de la UNED. Ajut per a la gratuïtat 

dels llibres de text als estudiants de la UNED. 

 

Ajuntament de Palma 
 

§ Gratuïtat del transport públic. Ampliació de la gratuïtat del 

transport públic de l’EMT a tots els menors de fins a 18 anys.  
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3. MESURES PER A GENT GRAN 

Govern de l’Estat 
 

§ Recuperació del poder adquisitiu de les pensions. Derogació del 

Factor de Sostenibilitat substituint-lo pel mecanisme d’equitat 

intergeneracional i l’equiparació amb l’IPC. 

 

Govern de les Illes Balears 
 

§ Eliminació del copagament dels centres de dia. 

§ Eliminació del copagament al Servei d'Ajuda a Domicili. 

 

Consell de Mallorca 
 

§ Supressió dels copagaments als centres de dia. Eliminació dels 

copagaments dels centres de dia de gent gran durant 1 semestre. 

§ Gaudeix l’illa sènior. Bo per passar 3 dies d’hotel a Mallorca fent 

activitats físiques i d’oci (450.000 euros). 
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4. MESURES PER A PERSONES AMB MAJORS 

NECESSITATS 

 

Govern de l’Estat 
 

§ Increment del 15% de l’Ingrés Mínim Vital i de les pensions no 

contributives de jubilació i invalidesa. Són 60 euros més al mes 

per a les prestacions per jubilació i invalidesa. 

 

Govern de les Illes Balears 
 

§ Paga extra a persones amb dependència. Les persones que 

reben la prestació de cures a l'entorn familiar rebran dues 

pagues extra, una al desembre i una altra al gener. 

§ Ampliació d'un 15% de l'import mensual de la Renda Social 

Garantida (RESOGA). 

§ Dos pagaments extraordinaris a persones beneficiàries del Bo 

Social Tèrmic. Cobraran entre 82 i 206 euros en cada pagament. 
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5. MESURES DE PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS I 

TREBALLADORES, LES EMPRESES, ELS AUTÒNOMS I 

AUTÒNOMES I ELS SECTORS PRODUCTIUS 

 

Govern de l’Estat 
 

§ Ajuda de 200 euros per a rendes baixes. Els treballadors, 

autònoms i desocupats amb rendes baixes podran rebre una 

ajuda de 200 euros al mes. 

§ 250 milions d’euros més per donar suport a les indústries amb 

un consum elevat de gas.  

§ Mesures de suport al transport de mercaderies per carretera. 

§ Pròrroga durant tres mesos més de les mesures de liquiditat 

per a les empreses i autònoms. Es prorroguen tres mesos més 

l’ajornament de les quotes especials a la Seguretat Social a un 

interès molt reduït per a sectors especialment afectats per la 

situació econòmica actual. 

§ Increment en 60 milions d’euros en el pressupost de les ajudes 

a la contractació d’assegurances agràries. 

§ Increment de 12 milions d’euros a les subvencions per a 

l’obtenció de finançament del sector agrari, pimes 

agroalimentàries i operadors del sector pesquer. 

§ Nova línia d’avals ICO per una quantia de 10.000 milions 

d’euros. 
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Govern de les Illes Balears 
 

§ Prestació extraordinària d’entre 300 i 600 euros per a les 

persones treballadores demandants d’ocupació. Complement 

de 100 euros extra durant 3 mesos per als treballadors i les 

treballadores que cobrin una prestació contributiva d’atur i 200 

euros extra durant 3 mesos per a demandants d'ocupació 

beneficiaris d'un subsidi d'atur.  Es cobraran al gener, febrer i març 

de 2023. La mesura arribarà a 140.000 persones, moltes de les 

quals fixos discontinus i treballadors i treballadores estacionals. 

§ Ajut al transport de matèries primeres per als sectors agrícola i 

ramader. Se subvencionarà fins al 80% dels costos de transport a 

2.579 societats i explotacions agrícoles de les illes. 

§ Incentius per a persones treballadores autònomes de 

temporada. Se subvencionarà la cotització a la Seguretat Social 

fins a un màxim de tres mesos en el primer semestre de 2023. 

§ Ajusts als emprenedors. Línia d'ajuts de fins a 5.000 euros per 

beneficiari, adreçada a autònoms i autònomes que iniciïn la seva 

activitat o consolidin el seu negoci. 

§ Noves línies de crèdit ISBA. Mobilitzarem fins a 50 milions 

d'euros en préstecs bonificats i amb 1 any de carència per fer front 

a les conseqüències directes de la inflació. 

§ Bons per ajudar a les famílies i incentivar el comerç local. Cada 

ciutadà es pot beneficiar de fins a 60 euros de descompte. 
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Consell de Mallorca 
 

§ Adaptació al nou reglament 0-3. Ajuda d’1 milió d’euros al sector 

de les guarderies per adaptar-les als paràmetres de qualitat de les 

escoletes. 

§ Bo PIMES factura energètica. Partida de 4 milions d’euros a les 

petites i mitjanes empreses i autònoms per fer front a l’increment 

de les seves despeses corrents en energia. 

§ Oficina accelera PIME. 

§ Bo producte local. Partida d’1 milió d’euros per incentivar el 

consum de producte local de Mallorca per ajudar a cooperatives, 

petit i mitjà comerç i tot el sector relacionat amb l’economia local. 

§ Suport al sector cultural. Partida de 600.000 euros per 

incrementar en un 10% les línies d’ajuts al sector cultural. 

 

Ajuntament de Palma 
 

§ Bons de descompte per a comerç i sector serveis. Tercera 

convocatòria per una quantia de 2 milions d’euros per més de 

96.000 avals i previsió d’una nova convocatòria que també 

abastirà el sector serveis. 

§ Revisió de preus en el sector de la construcció. 

§ Impuls del canvi del model turístic per a la generació 

d’ocupació en temporada baixa. 
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6. HABITATGE I ALTRES MESURES 

 

Govern de l’Estat 
 

§ Limitació extraordinària de l’increment dels lloguers. Fins a 

finals d’any, l’actualització del lloguer no superarà el 2%. 

§ Suspensió de desnonaments i talls d’electricitat. Protegim a les 

persones i llars més vulnerables. El Govern de l’Estat amplia fins 

al 31 de desembre de 2022 la suspensió dels procediments de 

desnonaments. 

 

Govern de les Illes Balears 
 

§ Reducció de l'Impost de Transmissions patrimonials per a 

primer habitatge de residents i pujada a l'habitatge de luxe. 

L'impost es redueix del 5 al 4% en la compra de primera residència 

per part de residents balears i per valor de menys de 270.000 

euros i pujada del tipus en operacions de més de 1 milió d'euros. 

§ Hipoteca del 100% per a la compra de primer habitatge. El 

Govern avalarà el 20% que no financien els bancs, per garantir 

que totes les persones que puguin fer front a la lletra del crèdit 

d’un pis de fins a 270.000 euros no es quedin sense accedir per no 

tenir estalvis per a l'entrada. 

 

Ajuntament de Palma 
 

§ Congelació de les tarifes de l’IBI i bonificació per als habitatges 

protegits.  
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§ Bonificacions de l’impost de construccions. Aquestes 

bonificacions afectaran construccions de caire educatiu, per 

assistència a persones amb discapacitat, gent gran i dependència i 

centres sanitaris o sociosanitaris. Igualment, afectaran edificis 

catalogats i establiments emblemàtics. 
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7. ANNEX 

 

Govern de l’Estat 
 

“Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias de la Guerra en 

Ucraina” (29/03/2022) 

 

Import: mobilització de 16.000 milions d’euros (6.000 milions en ajudes i 

rebaixes fiscals i 10.000 en crèdits ICO) à 35.000 milions d’euros a 

l’octubre de 2022 (2,9% del PIB). 

 

Beneficiaris: Famílies, treballadors i persones desplaçades; teixit 

econòmic i empresarial; i transportistes. 

 

Govern de les Illes Balears 
 

“25 Mesures de protecció immediata i avanç” (octubre de 2022) 

Import:  200 milions d’euros (150 milions en ajudes directes i 50 milions 

en crèdits). 

 

Beneficiaris: 80% de la població. 

 

Consell de Mallorca 
  

“Pla de mesures d’acompanyament del Consell de Mallorca contra la 

inflació”. 13 mesures. (octubre de 2022) 

Import: 22 milions d’euros. 




