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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 
moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DEL PPC SOBRE LES POLÍTIQUES DE SUPORT A LES 
FAMÍLIES NOMBROSES 
 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

 

1. Dinamitzar l’Observatori Català de les Famílies perquè sigui un veritable òrgan de 
diàleg entre les associacions familiars i la Generalitat, ampliant els seus membres per 
aconseguir una millor representació dels diversos tipus de famílies, incloent com a 
membre la FANOC (Famílies Nombroses de Catalunya), i la Federació Catalana de 
Famílies Monoparentals, així com altres associacions i federacions representatives que 
aborden la problemàtica de les famílies. Així mateix, s’insta a celebrar, mínimament, 
una reunió semestral del OCF. 

(Transacció de l’apartat 1 amb les esmenes núm.1 del GP Cs, núm.1 del GP SOC) 

Aprovat: 61 vots a favor (Cs, PSC, CSQP, PPC i no adscrit) 9 vots en 
contra (CUP)  i 58 abstencions (JxSí) 

1 bis. També s’inclourà la participació de la infància a l’Observatori, a través del 
Consell Nacional d’Infància i Adolescència de Catalunya, com a membres nats de 
l’Observatori Català de les Famílies. 

(S’accepta l’esmena núm.2 del GP CUP-CC) 

Aprovat: Unanimitat (129 vots a favor) 

2. Posar en marxa un institut català de la família, amb participació pública de caràcter 
independent, que elabori estudis, analitzi la realitat familiar a Catalunya i vetlli per la 
no discriminació de les famílies amb més càrregues. 

Rebutjat: 10 vots a favor (PPC) 87 vots en contra (JxSí, PSC, CUP i no 
adscrit)  i 31 abstencions (Cs, CSQP) 

3. Encarregar a l’Observatori Català de les Famílies l’elaboració d’un informe consultiu 
sobre l’impacte familiar que sigui útil en el procés d’aprovació de les polítiques 
públiques que afectin a les famílies, ja siguin socials, educatives, laborals, d’habitatge 
o d’altres. 

(Transacció de l’apartat 3 amb les esmenes núm.2 del GP Cs i núm.3 del GP SOC) 

Aprovat: 61 vots a favor (Cs, PSC, CSQP, PPC i no adscrit) 59 vots en 
contra (JxSí)  i 9 abstencions (CUP) 

 



 

 

 

 

premsa@parlament.cat – www.parlament.cat 

Tel. 933 046 610 

 

4. Establir un acord entre la Generalitat i les entitats locals, amb participació de 
l'Observatori Català de les Famílies, per establir un pla de suport a les famílies en els 
municipis de Catalunya, amb dotació pressupostària, tècnica i de personal suficient 
per als ens locals, que inclogui un paquet integral de compromisos en els àmbits 
competencials de les Corporacions Locals. 

(S’accepta l’esmena núm.4 del GP SOC) 

Aprovat: 70 vots a favor (Cs i PSC, CSQP, PPC, CUP i no adscrit) 59 vots 
en contra (JxSí) 

5. Donar a conèixer, el termini de tres mesos, el calendari de desplegament de la Llei 
18/2003, de suport a les famílies, i dels recursos econòmics que s’hi destinaran, així 
com mesures de protecció de les famílies nombroses. 

(Transacció de l’apartat 5 amb l’esmena núm.5 del GP SOC) 

Aprovat: 61 vots a favor (Cs, PSC, CSQP, PPC i no adscrit) 59 vots en 
contra (JxSí)  i 9 abstencions (CUP) 

6. Facilitar l'adquisició d'habitatge per part de les famílies nombroses, establint una 
quota obligada d'habitatges d'una mida adient en totes les promocions de protecció 
oficial, públiques o privades, tenint en compte que actual-ment cap d'elles supera els 
90 metres quadrats. 

Rebutjat: 10 vots a favor (PPC) 87 vots en contra (JxSí, PSC, CUP i no 
adscrit)  i 31 abstencions (Cs, CSQP) 

7. Agilitzar la tramitació de l'expedició i renovació dels títols de família nombrosa, 
destinant-hi el personal i recursos necessaris per tal que els beneficiaris no perdin 
drets per manca del títol. 

Rebutjat: 61 vots a favor (Cs, PSC, CSQP, PPC, i no adscrit) 68 vots en 
contra (JxSí i CUP) 

8. Recuperar, de forma progressiva, l'ajut universal a les famílies amb fills a càrrec, 
revisar els criteris existents establint criteris de renda per càpita i recolzar Iniciatives 
legislatives que tinguin com a objecte incorporar mesures legislatives de protecció a 
les famílies en situacions de vulnerabilitat.  Dotar pressupostàriament i de manera 
suficient aquelles iniciatives que tinguin com a objecte l'atorgament de concessions de 
prestacions directes a les famílies nombroses en situació de vulnerabilitat. 

(S’accepta l’esmena núm.4 del GP Cs) 

Aprovat: 61 vots a favor (Cs, PSC, CSQP, PPC i no adscrit) 59 vots en 
contra (JxSí)  i 9 abstencions (CUP) 
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9. Establir, a partir del proper curs 2017-2018, una línia específica de suport per a les 
despeses d’inici de curs escolar en forma de prestació directa, desgravació fiscal o xec 
vàlid per a comerços del municipi de residència per a les famílies de Catalunya en 
funció de la renda familiar, tenint especial atenció les famílies nombroses i les que es 
troben en risc d’exclusió social. 

(Transacció de l’apartat 9 amb les esmenes núm.5 del GP Cs i núm.1 del GP CSP) 

Rebutjat: 54 vots a favor (Cs, CSQP, PPC, CUP i no adscrit) 60 vots en 
contra (JxSí)  i 15 abstencions (PSC) 

10. Normativitzar, per a tota Catalunya els descomptes en el preu de l’aigua per a les 
famílies nombroses, en funció del seu nivell de renda, i per a les famílies en risc 
d’exclusió social, no penalitzant el seu consum elevat, tot establint criteris per evitar 
el malbaratament. 

(Transacció de l’apartat 10 amb les esmenes núm.6 del GP Cs, núm.2 del GP CSP i 
núm.3 del GP CUP-CC) 

Aprovat: Unanimitat (129 vots a favor) 

11. Complir amb la llei 40/2003 de protecció a les famílies i les sentències del Tribunal 
Superior de Justícia pel que respecta a l'aplicació de descomptes en el transport 
públic, prioritzant criteris de vulneració socioeconòmica familiar. 

(S’accepta l’esmena núm.7 del GP Cs) 

Aprovat: 120 vots a favor (JxSí, Cs, PSC, CSQP, PPC i no adscrit) i 9 
abstencions (CUP) 

12. Estar present, com s'ha fet sempre, a través de la Direcció general de Famílies, a 
la quarta edició del Saló de Famílies Nombroses de Catalunya que es celebrarà els 
propers 4 i 5 de novembre. 

13. Dur a terme campanyes informatives en l'espai públic i mitjans de comunicació 
sobre els drets de les famílies nombroses, tant pel que fa a descomptes i avantatges 
fiscals, independentment de quina sigui l'administració que atorga aquests drets. 

14. Sol·licitar al Govern d'Espanya a, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, 
aplicar el tipus d'IVA reduït als bolquers. 

15. Garantir la igualtat efectiva als serveis bàsics com l'educació per a famílies en 
situació de vulnerabilitat, evitant així el cost de materials indispensables per a 
l'ensenyament, com per exemple llibres de text. 

(Transacció de l’esmena núm.8 del GP Cs) 
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16. Incrementar la inversió en polítiques de suport a la família de la Generalitat de 
Catalunya fins a I'1,2% del PIB en els propers dos anys. 

(S’accepta l’esmena núm.7 del GP SOC) 

Rebutjat: 61 vots a favor (Cs, PSC, CSQP, PPC, i no adscrit) 68 vots en 
contra (JxSí i CUP) 
 

 

 
 

  

 


