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7. Família
F
monoparental
DEFINICIÓ I OBJECTIUS
El que solem anomenar carnet de família monoparental és
s un títol oficial que acredita la condició de
família monoparental i atorga diversos beneficis i avantatges.

•

EN QUÈ CONSISTEIX?

És el títol per acreditar que és forma part d’una família monoparental .
Es considera monoparental, tota família, resident a Catalunya, formada per un/una o més fills/filles menors
de 21 anys, o de 26 anys si estudien, que conviuen i depenen econòmicament d’una sola persona.
La família monoparental pot ser de caràcter:
• General: Les famílies que no es trobin en les situacions descrites en l'apartat anterior.
• Específic: Les famílies amb dos o més fills o filles i les famílies en les que o bé el o la progenitora
o bé un fill o filla és una persona discapacitada o està incapacitada per treballar.

•

FINALITAT

L’objectiu del títol de família monoparental és oferir
o
beneficis a les famílies monoparentals.
Objectius específics:
• Atorgar beneficis a nivell, educatiu, laboral i de la seguretat social.
• Donar ajudes econòmiques i descomptes

•

CAL TENIR PRESENT QUE:
E:

És un títol destinat a les famílies monoparentals, residents a Catalunya, que atorga els següents
avantatges i beneficis:


Ajuts per famílies amb infants: En el cas de les famílies monoparentals a l’hora de
sol·licitar l’ajuda es computarà com un membre
membre més, partint d’un mínim de 4 membres. En
cas de complir els requisits per percebre l’ajuda, aquesta serà de 750 euros.L’ajut
euros.
econòmic per naixement, adopció, tutela o acolliment sotmès al nivell d’ingressos de la
unitat familiar és compatible amb qualsevol altre ajut familiar atorgat per les
administracions públiques.



Procés de preinscripció escolar:
escolar Les famílies monoparentals s'equiparen a les
nombroses en el procés de preinscripció escolar. D'aquesta manera, en els criteris
complementaris per resoldre situacions d'empat, el fet de formar part d'una família
nombrosa o monoparental es valorarà amb 15 punts.



Escoles bressol de titularitat de la Generalitat de Catalunya : Les famílies
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monoparentals gaudeixen d'una bonificació del 50% del preu públic d'escolarització


Deduccions per a famílies monoparentals en les beques equitat per a la reducció dels
preus dels crèdits dels estudis universitaris.
universitaris



Política lingüística: Bonificacions en la taxa per drets d'inscripció a les proves per a
l'obtenció dels certificats de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística.



Descomptes en les tarifes del transport públic.



Coneixements en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC):
Bonificació d'un 30% en la taxa per l'acreditació de competències en tecnologies de la
informació i la comunicació (TIC) davant d'empreses i de l'Administració.
l'Administr



Preus reduïts en equipaments culturals



Les famílies monoparentals poden gaudir d’altres avantatges i descomptes disponibles a la
Xarxa d’avantatges per a famílies monoparentals:
monoparentals
http://benestar.gencat.cat/ca/ambits_tematics/families/families_monoparentals/avantatges_
monoparental/

El reconeixement d’aquest títol correspon al Departament d'Acció Social i Ciutadania (Secretaria de
Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania).
El títol és col·lectiu per a tota la família, però també dóna dret a la possessió d'un títol individual per
a cada una de les persones membres beneficiàries.

PERSONES DESTINATÀRIES
Per tal que es reconegui la condició de família monoparental, cal que els fills o les filles:
•

•

Siguin menors de 21 anys d'edat o siguin discapacitats/des o estiguin incapacitats/des per
treballar, o bé siguin menors de 26 anys quan cursin estudis. Els estudis han de ser d'educació
universitària en els seus diversos cicles i modalitats,
modalitats, de formació professional de grau superior,
d'ensenyaments especialitzats de nivell equivalent als universitaris o professionals en centres
sostinguts amb fons públics o privats, o qualsevol altres de naturalesa anàloga, o bé poden ser
estudis encaminats
caminats a obtenir un lloc de treball. No hi ha límit d'edat per als/a les fills/es
discapacitats/des, sempre que convisquin amb la família.
Convisquin amb el o la progentitora i en depenguin econòmicament. S'entén que la separació
transitòria d'un període igual o inferior als dos anys (motivada per raó d'estudis, feina, tractament
mèdic, rehabilitació o altres causes similars, incloent-hi
incloent hi els supòsits de força major, privació de
llibertat del o la progenitora o dels fills i filles o internament d'acord amb la normativa reguladora de
la responsabilitat penal dels menors) no trenca la convivència entre el o la progenitora i els fills i
filles,, encara que sigui conseqüència d'un trasllat temporal a l'estranger.

A nivell més concret, la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania reconeix el dret al títol a
les següents famílies monoparentals residents a Catalunya:
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•
•
•

•

•
•

Una persona progenitora, amb fills/filles a càrrec, que conviu amb una altra persona o persones
amb cap de les quals té un vincle matrimonial
matrimonial ni forma una unió estable de parella.
Una persona vídua o en situació equiparada, amb fills/filles que en depenguin econòmicament,
sense que a aquest efecte es tingui en compte la percepció de pensions de viduïtat i/o orfenesa.
Una persona progenitora que té la guarda dels fills/ filles i que no percep pensió pels aliments
d'aquests/aquestes establerta judicialment o, percebent-la,
la, és inferior a la meitat de l'Import de
l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC)
(IRS vigent mensual per cada fill o filla.
Una persona progenitora amb fills/filles a càrrec que ha patit violència d'acord amb la Llei 5/2008,
de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, per part de l'altra persona
progenitora o convivent.
Una persona
ersona progenitora amb fills/filles a càrrec que ha patit abandonament de família per part de
l'altra persona progenitora o convivent.
Una persona progenitora amb infants a càrrec quan l'altra persona progenitora està durant un any
o més en situació de privació
ivació de llibertat, hospitalitzada o en d'altres situacions similars.

Important: S’equipara la condició de fill o filla a la de persona menor tutelada o acollida amb caràcter
permanent o amb durada superior a un any.

COM S’HI ACCEDEIX? I ON CAL ANAR A DEMANAR-HO?
DEMANAR
És necessari presentar l’imprès de sol·licitud,
sol·licitud, emplenat i signat, que es pot obtenir a:
•
•
•

Les oficines d’Acció Ciutadana
La web del Departament d’Acció Social i Ciutadana
Alguns ajuntaments

Documentació:
General:
•
•

Document identificador –DNI
DNI (*) o NIE si s’escaus’escau de la persona
ersona progenitora i dels fills o filles
majors de 18 anys
Llibre o llibres de família, sentencia, acta notarial, resolució administrativa de l’adopció o resolució
judicial de la tutela.

Específica (varia segons
gons els supòsits de la persona sol·licitant):
sol·licitant)
•
•
•

Targeta de residència de totes les persones membres de la unitat familiar, quan es tracti de
persones resident no comunitàries.
Certificat
ertificat de registre com a persona resident comunitària, en cas de persones resident
comunitàries.
Certificat de convivència de la unitat familiar a la data de la presentació de la sol·licitud, en cas de
fills/filles majors de 21 anys (*).
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•
•
•
•
•
•
•

Certificat d’estudis o matrícula abonada de l’any en
en curs, quan es tracti de fills o fillesmajors de 21
anys i menors de 26 anys.
Certificat de defunció de l’altra persona progenitora , en el cas de no figurar en el llibre de família.
Resolució judicial en procediments de família (sentència de separació/divorci i conveni regulador
aprovat per l’autoritat judicial) que estableixi mesures de guarda i/o pensions d’aliments.
Resolució judicial acreditativa que s’ha iniciat el procediment d’execució de la sentència per
impagaments de pensions d’aliments.
Resolució judicial, o qualsevol altra prova
prova establerta per la legislació, que acrediti situació de
violència.
Resolució judicial d’incoació de diligències prèvies per un delicte d’abandonament o bé qualsevol
altra prova establerta per la legislació que acrediti la situació d’abandonament.
Certificat
cat de permanència en centre d’execució penal.
Certificat de permanència en centre hospitalari.

(*)En
En cas d'autoritzar al Departament de Benestar Social i Família a consultar les vostres dades, a una
altra administració o organisme, no caldrà aportar aquesta
aques documentació
La persona interessada ha de presentar la sol·licitud a:
•
•

Punts d’Atenció ciutadana
Oficines d’Acció Ciutadana

NORMATIVA:
Llei general de la Seguretat Social, Art. 180
Estatut dels treballadors, Art. 46
Ordre BSF/382/201

PREGUNTES FREQÜENTS:
•

Són compatibles el títol de família monoparental amb el de família nombrosa?
nombrosa
Les famílies que tenen dret al reconeixement com a família nombrosa i, alhora, al reconeixement com
a família monoparental, se'ls expedeixen ambdós títols, que són compatibles, si bé els beneficis de la
mateixa classe o naturalesa no són acumulatius, llevat que s'estableixi el contrari.

ON ADREÇAR-SE PER MÉS INFORMACIÓ
•

Dins de la UGT:
• A la teva Unió o Federació
• igualtat@catalunya.ugt.org / 93 3298273
• Més informació de contacte a: www.ugt.cat
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Administració pública:
• Departament d’Acció Social i Ciutadania 900 300 500
www.gencat.cat/benestar/

TEMES RELACIONATS:
Títol família nombrosa, Ajuts per fills/filles
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