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Aquesta resolució s’emmarca dins el compromís de l’Ajuntament de Barcelona amb els objectius de 
desenv olupament sostenible (ODS), d’acord amb la mesura de govern sobre l’Estratègia d’impuls de l’Agenda 2030. 

Concretament, es relaciona amb l’objectiu 10.4 “Adoptar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció 

social, i aconseguir progressiv ament més igualtat”.   

 

 

 

 

RESOLUCIÓ DE LA SINDICATURA DE GREUGES  

 

QUEIXA PRESENTADA PER DIVERSES FAMÍLIES MONOPARENTALS  

RELATIVA AL DRET ALS SERVEIS DE PROTECCIÓ SOCIAL  

I ELS DRETS DE LA INFÀNCIA 

  

 

 

ANTECEDENTS  

 

Descripció dels fets objecte de la queixa  

 

Al llarg de l’any 2022, diverses famílies monoparentals van presentar una queixa en 

aquesta Sindicatura en què exposaven el següent:  

 

L’Ajuntament de Barcelona no ofereix ajuts exclusius suficients  dirigits a les famílies 

monoparentals. 

 

Cal que s’incorporin mesures per garantir els drets socials, econòmics, culturals i de 

cura de les famílies monoparentals i, a aquest efecte, que es promogui una clàusula 

d’ajut específic per a totes aquelles accions impulsades des del consistori, per tal que 

es contempli la realitat d’aquesta tipologia de família.  

 

Suggerien reduir totes les quotes, impostos inclosos, per a les famílies que així ho 

demanin i, com a exemple, proposaven reduccions sobre l’impost d’abastiments de 

consums energètics, l’impost de béns immobles (IBI), l’ajut al lloguer, els serveis de 

menjador, activitats esportives, de lleure i culturals, la rehabilitació de la llar per a la 

prevenció de l’emergència climàtica o el servei de llar d’infants. 

 

Demanaven que aquests ajuts fossin universals, específics i exclusius per a les 

famílies monoparentals, sense que les institucions fomentessin la competència entre 

diferents col·lectius vulnerables.  

 

També, que es tingués en compte el caràcter interseccional de la problemàtica 

d’aquestes famílies, la majoria de les quals tenen una dona al capdavant.  
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Actuacions fetes  

 

Admesa a tràmit la queixa, la Sindicatura va iniciar la instrucció de l’expedient. Va 

estudiar els fets i la legislació aplicable, amb la finalitat de valorar si s’havien aplicat els 

principis de bona administració per a la salvaguarda dels drets fonamentals a la 

ciutat. 

 

Després d’examinar el contingut de la queixa i la documentació aportada per la 

persona interessada, es va considerar convenient dirigir-se a l’Àrea de Drets Socials, 

Justícia Global, Feminismes i LGTBI per tal de conèixer les intervencions realitzades 

en relació amb la queixa presentada.  

 

El dia 14 d’abril de 2022, es va sol·licitar a aquest organisme la informació necessària 

per a l’estudi de la queixa.  

 

Resposta dels òrgans afectats 

 

El dia 20 de juny de 2022, aquesta Sindicatura va rebre la informació sol·licitada. 

L’escrit exposa el següent: 

 

Segons l’actual marc regulador, l’Administració pública té l’obligació de garantir la 

protecció jurídica, econòmica i social de les diverses modalitats de família (Estatut 

d’autonomia de Catalunya, article 40.2). Per altra banda, les famílies monoparentals 

tenen el doble de possibilitats de trobar-se en situació de pobresa respecte a altres 

tipus de família. Per aquest motiu, l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) té en 

compte aquesta situació familiar a l’hora d’elaborar i redactar les bases dels d iferents 

ajuts que són de la seva competència. 

 

Partint sempre de la premissa que la funció principal de l’IMSS és l’atenció a persones 

vulnerables, i en relació amb l’assumpte d’aquesta demanda, s’han promogut els ajuts 

següents: 

 

- Convocatòria de l’any 2021 per a l’atorgament de prestacions econòmiques 

d’urgència social associades a l’habitatge habitual destinades a persones i 

unitats de convivència amb pocs recursos econòmics i en situació de 

vulnerabilitat social que no superin uns ingressos mínims determinats per 

l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC). En aquesta 

convocatòria es preveu el supòsit general de 300 euros d’ajuts, i un import de 

400 euros tant per a les famílies monoparentals com per a les famílies 

nombroses. 

 

L’atorgament de les prestacions resta condicionada a l’existència de crèdit 

adequat, suficient i disponible al pressupost de l’exercici de la convocatòria 

2021. 
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- Aprovació de la creació d’un Fons extraordinari per a l’atorgament de 

prestacions econòmiques d’urgència socia l a les famílies de Barcelona amb 

infants o adolescents menors de 16 anys, en situació de vulnerabilitat. Es va 

destinar un fons de tretze milions cinc-cents noranta mil (13.590.000) euros. 

D’aquesta quantitat es va reservar la suma d’un milió cinc-cents mil (1.500.000) 

euros a aquelles famílies perceptores del fons que fossin monoparentals.  

 

S’està treballant per crear una plataforma web que agrupi tots els serveis i 

recursos disponibles per a les famílies monoparentals que els ajudi a poder cobrir 

les necessitats a les quals s’enfronten. La plataforma inclourà els apartats següents:  

 

- Tramitació del carnet de família monoparental. 

- Serveis municipals disponibles: dentista municipal, salut mental —atenció 

psicològica per a famílies monoparentals—, serveis socials, serveis 

d’acompanyament jurídic, drets laborals, habitatge, Barcelona Cuida, serveis 

d’atenció a violència masclista, educació —activitats extraescolars, espais de 

criança, servei d’acompanyament a les inscripcions escolars—, conciliació 

familiar, personal i laboral, avantatges i descomptes per a famílies 

monoparentals —fons 0-16, llista d’ajuts municipals, deducció per família 

monoparental en la declaració d’hisenda, subsidi per fills a càrrec—, 

descomptes fiscals —IBI—, etc.  

 

La plataforma inclourà la informació sobre les xarxes comunitàries de suport a les 

famílies monoparentals. 

 

Cal tenir en compte que altres possibles ajuts, com les bonificacions en tributs 

adreçades a la població en general, tenen el seu propi marc regulador. Modificar -lo 

escapa a les competències de l’Àrea de Drets Socials.  

 

 

CONSIDERACIONS 

 

1. Una breu menció sobre les famílies monoparentals 

 

Les famílies monoparentals estan formades per un o més fills menors de 21 anys, o de 

25 si estudien, que conviuen amb una sola persona adulta de la qual depenen. La 

monoparentalitat presenta unes característiques pròpies que sovint estan associades a 

situacions de precarietat i vulnerabilitat econòmica.  

 

Una de les característiques més destacades d’aquests nuclis familiars és la 

feminització, ja que en la majoria de famílies monoparentals la persona adulta que 

està al càrrec de la família és una dona. Per tant, assumeix en solitari les tasques de 

cura i educació dels fills i la responsabilitat econòmica familiar.  
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Un dels factors de risc amb el qual es troben les dones és el del treball . Tenen 

més dificultats per accedir al mercat laboral, i la majoria de les que aconsegueixen un 

lloc de feina pateixen precarietat o bretxa salarial. Difícilment accedeixen a feines amb 

prou flexibilitat per poder conciliar la seva vida laboral i garantir una suficiència 

econòmica. Aquestes són dues qüestions bàsiques per evitar la precarietat i l’exclusió.  

 

Altres reptes importants que han d’afrontar moltes famílies monoparentals és 

l’habitatge, ja que amb un únic sou han d’assumir-ne el cost. Convé recordar que a la 

ciutat de Barcelona el preu de l’habitatge és especialment elevat. La mitjana del preu 

de l’habitatge en propietat és de 4.243,4 euros el metre quadrat, segons les dades del 

tercer trimestre de 2022. Pel que fa al preu mitjà de lloguer a la ciutat, és de 1.009,40 

euros mensuals. 

  

De fet, l’índex de caure en situació de risc social de les famílies monoparentals és 

pràcticament el doble que en el cas de famílies biparentals.  

 

Pel que fa als menors que formen part d’aquests nuclis familiars, en alguns 

casos aquestes circumstàncies els poden discriminar, ja que no poden 

beneficiar-se del mateix temps d’atenció, cura i recursos que el que tenen els 

infants en una família amb dos progenitors. Per tant, se’ls pot situar en una posició 

de desavantatge, i això pot dificultar que gaudeixin d’una igualtat real d’oportunitats.  

 

Aquesta situació contravé les previsions de la Convenció sobre els drets de l’infant, 

que prohibeix la discriminació, sigui quina sigui la condició dels seus progenitors, i 

disposa l’obligació de les administracions públiques de vetllar pel seu interès superior 

(art. 2).  

 

Per tal d’assolir el principi d’igualtat material que disposa la Constitució espanyola (art. 

9.2), cal que les administracions implementin mesures de discriminació positiva 

en les gestions i polítiques de les seves competències , a fi de corregir les 

desigualtats que es donen amb famílies monoparentals. 

 

En definitiva, si no s’apliquen mesures correctores i de protecció, moltes d’aquestes 

famílies acaben sent ateses pels serveis socials i, al parer de la Sindicatura, aquesta 

hauria de ser l’última opció. Les polítiques de protecció a aquestes famílies , que 

ara per ara no tenen un reconeixement legal en l’àmbit estatal, tenen una incidència 

multiplicadora en la reducció de les desigualtats .  

 

Segons les dades de l’IDESCAT de l’any 2011, aquell any, a la ciutat de Barcelona, hi 

havia 77.680 nuclis familiars d’aquestes característiques. Aquest model familiar ha 

anat en creixement en els darrers anys. 
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2. Marc normatiu de referència 

 

A escala estatal, la Constitució espanyola imposa als poders públics l’obligació 

d’assegurar la protecció social, econòmica i jurídica de la família (art. 39). Tot i això, hi 

ha una manca de reconeixement dels diferents models familiars que conformen la 

societat actual.  

 

En el cas de les famílies monoparentals, la normativa estatal ni tan sols les defineix, 

cosa que provoca que no siguin reconegudes en molts àmbits. En canvi, les famílies 

nombroses sí que són objecte de protecció especial reconeguda a la Llei 40/2003, de 

18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses. 

 

La llei estatal equipara les famílies monoparentals amb les famílies nombroses quan 

estan formades per una persona adulta i dos fills, siguin o no comuns, sempre que 

com a mínim un d’aquests tingui una discapacitat o estigui incapacitat per treballar. 

L’any 2015 s’introdueix una modificació a la norma que equipara també amb les 

famílies nombroses aquelles en les quals el pare o la mare són vidus amb dos fills.  

 

La llei i el Reial decret 1621/2005, de 30 de desembre, que desenvolupa 

reglamentàriament la llei, preveuen per a aquestes famílies una sèrie de beneficis de 

caràcter universal en alguns casos, i en funció de la renda en altres casos, en l’àmbit 

cultural, educatiu, d’habitatge o fiscal i tributari. 

 

A Catalunya, l’Estatut d’autonomia de Catalunya recull la protecció de les famílies i 

encomana als poders públics garantir la protecció jurídica, econòmica i social de les 

diverses modalitats de família que regulen lleis (art. 40.2).  

 

La Llei autonòmica 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, així com el 

Decret 151/2009 que la desplega, va més enllà de la normativa estatal i equipara 

les famílies monoparentals amb les famílies nombroses  (art. 2). Aquest marc 

regulador promou una sèrie de beneficis en l’àmbit de serveis  públics de competència 

autonòmica (transport públic, universitats, habitatge, etc.). També determina dos 

nivells diferents de famílies monoparentals: la general i l’especial (amb més de dos 

infants o amb algun dels dos membres amb discapacitat). 

 

En l’àmbit local, la Llei 18/2003 habilita els ajuntaments a introduir mesures 

econòmiques de suport a les famílies monoparentals i nombroses: 

 
Art. 20: 

Les entitats locals han d’incloure beneficis fiscals en les taxes i els preus públics per la 

prestació de serveis públics o per activitats de la seva competència com a mesura de suport 

a les famílies , de conformitat amb el que disposen les legislacions estatals i autonòmiques sobre 

règim local i, si és procedent, la legislació sectorial corresponent. 
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Art. 21: 

El Govern i les entitats locals han de promoure un tracte més favorable als membres de famílies 

amb càrregues familiars en allò que concerneix les contraprestacions que hagin de satisfer les 

entitats, empreses i establiments concessionaris de serveis públics.  

 

 

3. Les famílies monoparentals en l’avantprojecte estatal de Llei de famílies  

 

El Govern de l’Estat ha elaborat l’avantprojecte de Llei de famílies, que té per objecte el 

reconeixement de la diversitat de models familiars i establir el marc i les bases per  una 

política integral de suport a les famílies, orientades a la millora del benestar i la qualitat 

de vida dels seus integrants. 

 

El nou text normatiu substitueix el terme “famílies nombroses” per referir -se a “famílies 

amb majors necessitats de suport a la criança”. La Disposició final novena introdueix 

modificacions a l’article 2 de la Llei 40/2003, i considerarà com a famílies amb majors 

necessitats de suport a la criança (equiparades amb les famílies nombroses) la 

persona progenitora que es trobi sola en una situació familiar amb dos fills o 

filles, sigui per la raó que sigui.  

 

La normativa, encara pendent d’aprovació, regula  les situacions familiars en les 

quals existeixi una sola persona progenitora  (art. 33 i 34).  

 

D’una banda, reconeix el dret a la seva protecció específica i ordena a les 

administracions públiques a establir les mesures necessàries per garantir els seus 

drets, a fi que puguin afrontar les dificultats i els costos especials associats a l’atenció, 

la cura i l’educació dels fills i filles en solitari, per tal que els seus integrants no quedin 

en situació de desavantatge per l’accés als béns econòmics, culturals i socials. Així 

mateix, disposa que en la concessió o manteniment de beneficis caldrà introduir 

correccions per a aquestes famílies, per situar-les en els mateixos nivells de renda que 

les biparentals amb el mateix nombre de fills i filles. Aquestes exigències de suport es 

reforcen en el cas que sigui una dona la que estigui al capdavant de la unitat familiar 

monoparental. 

 

D’altra banda, disposa que les administracions públiques establiran un règim 

d’exempcions i bonificació de les taxes i preus públics en els transports públics, l’accés 

a béns i serveis socials, culturals, esportius i d’oci, i compromet l’Administració General 

de l’Estat a adoptar mesures per tal que les empreses subministradores de serveis 

d’interès general concedeixin un tracte favorable a les famílies que tinguin reconeguda 

la condició de monoparental. 

 

L’avantprojecte de llei suposa un avanç en l’àmbit de la protecció social a les 

famílies monoparentals, ja que el marc regulador actual només s’equipara amb les 

famílies nombroses les monoparentals que tinguin dos o més fills i un dels membres 
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familiars tingui una discapacitat. Així mateix, imposa el deure de les administracions de 

donar suport a les famílies monoparentals. 

 

L’avantprojecte de Llei de famílies es troba en tràmit d’aprovació parlamentària, i es 

preveu que l’aprovació es produeixi durant el segon trimestre de 2023.  

 
 

4. El suport de l’Ajuntament de Barcelona a les famílies monoparentals 

 

Com hem dit, l’Ajuntament de Barcelona està obligat per la normativa autonòmica a 

aplicar mesures de suport a les famílies monoparentals en les polítiques que són de la 

seva competència, i a introduir bonificacions i ajuts en les taxes i preus públics que 

aprovi. 

 

Sense voler fer una relació exhaustiva dels ajuts que ofereix l’Ajuntament a aquesta 

tipologia familiar, creiem necessari destacar algunes qüestions. 

 

Ara per ara, el consistori introdueix ajuts i avantatges a les famílies 

monoparentals, però no ho fa en totes les seves àrees competencials ni amb la 

mateixa intensitat. A més, la informació que ofereix a les famílies no està 

sistematitzada i en dificulta el coneixement íntegre.  

 

Tal com han informat els responsables municipals a la Sindicatura, s’està treballant per 

oferir una informació clara i completa sobre els ajuts i avantatges als quals poden optar 

els membres d’aquesta tipologia familiar. 

 

Actualment, el web municipal inclou un apartat destinat a detallar els beneficis que 

apliquen a les famílies monoparentals la Generalitat de Catalunya, els consorcis dels 

quals forma part l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana i els propis del 

consistori:  

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca/canal/families-monoparentals 

 

Tot i això, observem que no es recull una informació completa sobre tots els ajuts 

i beneficis que aplica l’Ajuntament de Barcelona. A títol d’exemple, el web 

municipal no contempla el descompte del 50% per a les famílies monoparentals en els 

centres esportius municipals, conforme a les taxes publicades. Tampoc no hi 

apareixen anunciades les mesures d’ajut sobre les quals l’Àrea de Drets Socials ha 

informat la Sindicatura, amb motiu de la tramitació d’aquesta queixa.  

 

Entre les mesures de suport municipal a les famílies monoparentals, n’hi trobem 

algunes amb caràcter universal i altres vinculades al nivell de la renda familiar. A tall 

d’exemple: 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/ca/canal/families-monoparentals
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 Escoles bressol de titularitat municipal que funcionen amb un sistema de tarifació 

social segons la renda: a les famílies monoparentals se’ls resta una quantitat fixa de 

la seva renda en el còmput perquè els surti una mica més favorable (preu més 

barat). 

 Ajuts per minorar la quota que paguen les famílies amb dificultats econòmiques i 

socials per l’escolaritat en les escoles municipals de música: entre altres factors, es 

tindrà en compte la renda familiar i que es tracti d’una família monoparental.  

 Ajuts de menjador: únicament s’aplica el criteri de capacitat econòmica.  

 Beques per a la campanya de vacances d’estiu: per fer el recompte d’ingressos, a 

les famílies monoparentals se les comptarà com si es tractés de dues persones. 

 Ajuts per a la campanya d’activitats extraescolars esportives de l’Institut Barcelona 

Esports: la renda personal disponible per membre de la unitat familiar es calcularà 

dividint els ingressos anuals declarats afegint un membre més. 

 Zoo de Barcelona: aplica abonaments familiars monoparentals amb un descompte 

del 50%. 

 

Així mateix, els criteris municipals a l’hora d’assignar els beneficis a les famílies 

monoparentals són diversos.  

 

Per exemple, en els equipaments esportius s’aplica un descompte del 50%, però no 

s’implementa aquesta mesura en el cas dels centres cívics, on només es preveuen 

descomptes del 75% per a famílies nombroses o amb dos fills a càrrec.  

 

En el cas d’abonaments al Parc d’Atraccions del Tibidabo, per a les famílies 

monoparentals es preveu el mateix preu que l’abonament familiar (168 euros), en el 

qual no hi ha límits de membres familiars. L’únic avantatge per a les famílies 

monoparentals és l’exempció de l’abonament de la quota d’inscripció (24 euros) i la 

possibilitat d’incloure una altra persona com a beneficiària de l’abonament. Si es té en 

compte que l’abonament individual és de 60 euros, aquesta mesura no resulta 

beneficiosa per a moltes famílies monoparentals. En aquest punt, volem recordar que 

aquest equipament de la ciutat és un espai de lleure de referència per als infants, i les 

facilitats perquè hi puguin accedir els infants de famílies més desafavorides garantiria el 

dret al lleure reconegut a la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en 

la infància i l’adolescència (art. 57).   

 

5. Menció específica a la subvenció de l’impost sobre béns immobles per a 

famílies monoparentals 

 

L’Ajuntament de Barcelona, des de l’any 2007 i fins a l’any 2019 ha convocat anualment 

subvencions de l’IBI a famílies monoparentals en règim de concurrència no competitiva.  

 

A partir de l’any 2020, l’Ajuntament va canviar el criteri i atorga subvencions de l’IBI amb 

criteris més generals, basats en el nivell de renda, per ajudar persones vulnerables. 

Segons l’Ajuntament, aquella mesura es va prendre arran de la situació de crisi 
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provocada pels efectes de la covid-19, que van portar el consistori a posar en marxa 

diverses accions per pal·liar la situació de vulnerabilitat de les persones i famílies amb 

rendes més baixes, per facilitar que poguessin cobrir les seves necessitats bàsiques, 

malmeses per la crisi sanitària.  

 

Ara bé, una vegada superada la crisi sanitària, l’Ajuntament continua sense publicar 

convocatòries per subvencionar l’IBI a famílies monoparentals. En aquesta ocasió ho 

fonamenten en l’existència de dubtes interpretatius raonables sobre la 

procedència d’utilitzar la subvenció com a norma de cobertura per tal que l’IBI 

que paguen aquestes famílies sigui inferior que el de la resta de subjectes 

passius, ja que està prohibit per llei. 

 

D’una banda, d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 

les subvencions estan configurades amb la finalitat de fomentar activitats d’utilitat 

pública o interès social, sense contraprestació directa dels beneficiaris, a fi de complir 

un objectiu determinat, l’execució d’un projecte, la realització d’una activitat, l’adopció 

d’un comportament singular o la concurrència d’una situació (art. 2). Per tant, no 

tindria encaix en la bonificació d’un tribut com és l’IBI .  

 

D’altra banda, amb caràcter general s’ha de tenir en compte que cal que els beneficis 

fiscals estiguin previstos en una norma amb rang de llei, de manera que les 

ordenances fiscals municipals només poden regular l’aplicació del benefici fiscal 

si prèviament està previst a la llei, i no poden crear beneficis o establir requisits 

que no estiguin previstos a la norma, d’acord amb el que disposa el Reial decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 

les hisendes locals (TRLRHL) (art. 9.1). 

 

Precisament, aquest precepte ha estat interpretat per la jurisprudència del Tribunal 

Suprem, en sentència de 19 de maig de 2014, que s’ha pronunciat en el sentit següent:  

 

“Partint del respecte a l’autonomia local i a la possibilitat legal que els ajuntaments apliquin en les 

ordenances f iscals beneficis potestatius, aquests es f ixaran respecte a les previsions legals de 

TRLRHL i de la Llei general tributària, cosa que els porta a assentar que les reduccions que es 

realitzin en les quotes impositives hauran de regir-se per les determinacions legals (.../...). Per tant, 

l’Ajuntament no tenia competència per incloure en la gestió de l’IBI una minoració de la quota 

líquida no contemplada ni en la Llei general tributària ni en el TRLRHL , insistint en el fet que els 

beneficis fiscals no tenen caràcter de subvencions  i es regeixen per la seva normativa pròpia”. 

 

Per la seva banda, el TRLRHL recull les bonificacions obligatòries i les potestatives en 

l’IBI (art. 73 i 74), i en cap cas no es preveuen bonificacions específiques per a les 

famílies monoparentals. En canvi, sí que es fa per a les nombroses.  

 

Com hem dit, la legislació vigent tendeix a protegir cada vegada més les famílies 

monoparentals, especialment en l’àmbit autonòmic català. Tot i això, malgrat els intents 
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de la normativa autonòmica d’equiparar la situació de les famílies nombroses i les 

monoparentals, només en la mesura que les monoparentals tinguin la consideració de 

famílies nombroses d’acord amb la legislació nacional, es podrien beneficiar de les 

bonificacions de l’IBI.  

 

Per tant, hem de concloure que només es poden reconèixer beneficis fiscals en 

els tributs locals quan estiguin previstos a la llei,  i la legislació vigent no recull la 

possibilitat de bonificar l’IBI a les famílies monoparentals.  

 

Ara bé, segons ha informat el consistori a la Sindicatura amb motiu d’una queixa 

anterior sobre aquest assumpte, es pot assolir la finalitat d’interès públic de donar 

suport a les famílies monoparentals sense haver-ho de vincular a l’IBI, sinó a altres 

paràmetres objectivables, en el marc de les prestacions socials regulades per la Llei 

13/2006, de 26 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic.  

 

Malgrat tot l’exposat, el Consell Municipal de 27 de maig de 2022 va aprovar una 

proposició presentada pel Grup Municipal Junts per Catalunya: 

 
Que el govern restauri i inclogui al document que sotmetrà a aprovació inicial per l’any 2023 la 

bonif icació de la quota de l’impost sobre béns immobles per a famílies monoparentals i que la 

bonif icació depengui, com en el cas de les famílies nombroses, de l’Institut Municipal d’Hisenda i 

no pas de l’Institut de Serveis Socials i, per tant, que no estigui condicionada a ser usuària de 

serveis socials. 

 

També, l’Ajuntament anuncia la bonificació de l’IBI a les famílies monoparentals en la 

pàgina web, però quan s’accedeix a l’enllaç informatiu sobre aquesta qüestió, només 

apareix la bonificació de l’impost a les famílies nombroses.  

 

Finalment, és necessari citar que aquest any 2023 alguns municipis catalans, com ara 

Mataró, han convocat ajudes específiques per a les famílies monoparentals titulars de 

l’IBI, però no ho fan amb caràcter universal, sinó subjectes al nivell de renda familiar. 

Altres municipis, com Girona, també ho han fet, però dirigides a les famílies 

monoparentals amb dos infants o més, o amb un si té una discapacitat superior al 33% 

o si la persona progenitora està incapacitada per treballar. 

 

Atès això, la Sindicatura consideraria adient que l’Ajuntament explorés altres vies que 

permetessin alleugerir la càrrega econòmica que suposa per a les famílies 

monoparentals haver d’assumir l’IBI. 

 

DECISIÓ 

 

D’acord amb el que disposen l’article 143 de la Carta Municipal de Barcelona i el 

Reglament que regula la Sindicatura de Greuges de Barcelona, aquesta institució té 

com a missió valorar si s’ha produït un greuge. Considerats els fets i les normes 

aplicables, conclou que, en aquest cas, cal que l’Àrea de Drets Socials, Justícia 
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Global, Feminismes i LGTBI continuï avançant, tant pel que fa a la implementació 

de polítiques i mesures de suport destinades a les famílies monoparentals, com 

pel que fa a la seva publicitat de forma íntegra, especialment dels beneficis 

promoguts per l’Ajuntament de Barcelona.   

 

Per tot el que s’ha exposat, aquesta Sindicatura emet la decisió següent:  

 

 Recomanar a l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 

que estudiï la possibilitat de prestar ajuts econòmics dirigits exclusivament a les 

famílies monoparentals, en el marc de les prestacions socials de caràcter 

econòmic previstes a la Llei 13/2006.  

 

 Recomanar a l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 

que continuï treballant en la implementació d’una plataforma única que faciliti 

informació completa del conjunt de mesures de suport municipal a les famílies 

monoparentals. 

 

 Recomanar a l’Àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda que 

revisi els diferents ajuts i beneficis que s’ofereixen a les famílies monoparentals 

en l’àmbit de les taxes i els preus públics per serveis prestats de forma directa i 

indirecta, per analitzar la possibilitat d’incorporar nous beneficis i 

homogeneïtzar els criteris que s’estan aplicant. 

 

 Recomanar a l’Àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda  que 

explori vies que permetin alleugerir la càrrega econòmica que suposa per a les 

famílies monoparentals haver d’assumir l’IBI. 

 

 Recomanar a l’Àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda que 

s’insti el Govern de l’Estat per tal que l’avantprojecte de Llei de famílies inclogui 

les famílies monoparentals com a subjectes de beneficis i incentius fiscals en 

les mateixes condicions que les famílies nombroses, a fi de garantir la seva 

protecció social, econòmica i jurídica.   

 

 

Aquesta resolució es comunicarà a l’òrgan municipal competent, se’n donarà compte 

al Plenari del Consell Municipal en l’informe anual reglamentari i s’informarà la persona 

interessada del seu contingut.  

 


