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Les famílies a Catalunya

Com han de ser les polítiques de 
suport familiar?

Instruments i mesures 
relacionades amb el procés de 
formació de les famílies

Instruments i mesures 
relacionades amb el procés de 
consolidació i/o expansió de les 
famílies

Instruments i mesures 
relacionades amb situacions de 
dependència, sovint en processos 
d’envelliment

• Conèixer la situació demogràfica i 
socioeconòmica de les famílies a Catalunya

• Anàlisi de les polítiques de suport a les famílies 
en països del nostre entorn i a Catalunya.

• Detectar els elements de millora de les polítiques 
de suport a les famílies aplicades a Catalunya i 
formular un conjunt de recomanacions al Govern 

Objectius

• Revisió de fonts bibliogràfiques, documentals i 
normatives

• Explotació estadística de bases de dades 

• Anàlisi de les 10 compareixences de persones 
expertes en la matèria

• Assistència a fòrums de debat 

Metodologia
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Diversificació de les estructures familiars

Evolució

49,4%

62,1%

35,1%

27,3%

12,1%

8,6%

3,4%

1,9%

2011

1991

Parella amb fills/es Parella sense fills/es Mare amb fills/es Pare amb fills/es

Creix l’heterogeneïtat en la distribució dels nuclis familiars

reconstituïdes monoparentals monomarentals

parelles amb fills

parelles sense fills

homoparentalsparelles de fet multiculturals ...
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▼el nombre
promig de fills/es

▲edat mitjana
al primer fill/a

▲població > 65 anys
▲població que pateix 

alguna discapacitat

▲% dones
que NO serà mare 

Manca de 
corresponsabilitat

les dones encara dediquen
més temps diari a la llar

i la família que els homes
▲edat mitjana 

d’emancipació

Alt percentatge de famílies
amb fills/es que viu

en risc de pobresa
més intens en monoparentals

▲nombre
de parelles de fet

2009 2016

28,3 29,4

2014 2017

16,7% 18,7%

2003 2011

Dones 4:37h 4:14h

Homes 2:14h 2:35

Nascudes
anys 60 anys 70

14% 25%

Taxa de risc 2013 2017
Amb fills/es 24,8% 24,2%
Monoparentals 43,3% 35,3%

2003 2017

29,4 31,0

2001 2017

4,2% 7,3%

2000 2017

17,3% 18,5%

2003 2017
Promig 1,44 1,36
Desig 2,35 -

Situació
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Conceptualització

• Definir el concepte família

• Incorporar en la definició les llars 
unipersonals per causa sobrevinguda o 
involuntària

• Adaptar normativa vigent i les 
polítiques al concepte família, incloent 
les llars unipersonals i fent atenció al 
canvi en les estructures familiars

Coneixement de la realitat

• Estadístiques sobre la realitat familiar de 
manera àmplia

• Potenciar l’Observatori català de les 
famílies 

Serveis i mesures

• Cartera de serveis al llarg de tot el cicle de vida 

• Millorar les mesures per evitar que la composició 
familiar tingui impacte en el risc de pobresa

• Per evitar pobresa: prendre mesures efectives en 
l’àmbit habitatge i de pobresa energètica

Accions de difusió

i actuacions de caire pedagògic

• Per afavorir l’acceptació dels diversos models de 
famílies

• Per fomentar la corresponsabilitat en l’àmbit 
domèstic i de cura

• Per posar en valor els treballs d’atenció i cura en 
l’àmbit domèstic com un bé públic i modificar els 
estereotips de gènere.

RECOMANACIONS
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Universals
vs específiques

Afavorir condicions
per a la natalitat

vs polítiques natalistes

Prevenir
vs reparar

Generar benestar
a la població:

material i subjectiu

Incrementar
la corresponsabilitat

Principals debats i propostes
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Instruments de les polítiques

Mesures de 
conciliació de la 
vida personal, 

familiar i laboral

Permisos i llicències

Gestió del temps
de treball

Ajuts econòmics
i transferències 

monetàries

Prestacions i crèdits 
familiars

Mesures fiscals

Serveis d’atenció
i cura

Infants

Llars d’infants

Atenció a la infància
al domicili

Serveis de suport 
parental i a la criança

Família

Dependència
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Objectius prioritaris

• Família en el centre de les decisions i fer més 
inversió econòmica, dins del marc pressupostari

• Prioritzar els recursos per a famílies en situació 
de vulnerabilitat

• Impulsar nova Llei de suport a les famílies i 
accelerar aprovació Pla integral

• Incorporar perspectiva de gènere

• Aprofundir en el caràcter universal, en la 
idoneïtat i en l’impacte social i econòmic

Organització i gestió

de l’Administració

• Garantir la coordinació interdepartamental
i dels agents públics i privats implicats en 
prestació de serveis

• Finestreta única i resposta ràpida/àgil

• Desenvolupar xarxa de punts presencials o 
físics al territori

• Garantir cartera de serveis en equitat 
territorial i amb dotació pressupostària

• Dimensionar la dotació i el nombre d’equips 
de serveis socials bàsics per donar resposta 
a les famílies

Formació

• Pla de formació permanent per als i les 
professionals, a més de suport psicològic i 
atenció emocional

• Accions formatives especifiques i adients per a 
cuidadors/ores no professionals

RECOMANACIONS

Avaluació periòdica

• De les necessitats de les famílies per 
planificar i distribuir ajudes i serveis i 
potenciar mesures preventives

• De les polítiques de suport (quantitativa i 
qualitativa)



Instruments i mesures relacionades amb el procés de 
formació de les famílies 
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Dificultats 
d’emancipació

Situació laboral 
inestable Problemes d’accés

a l’habitatge

Insuficients ajudes 
financeres

Baix poder 
adquisitiu

Formació
dilatada

Barrera
en la creació
de famílies

Dilació a la 
maternitat

Infecunditat
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formació de les famílies 
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Polítiques i mesures

• Impulsar les mesures del Pla 
d’actuació de polítiques de joventut 
2017-2020 des d’una visió integral i 
posant en el centre la persona

Habitatge

• Ampliar l’oferta d’habitatge social i 
d’habitatge adaptat

Indicadors

• Ampliar indicadors d’edat d’emancipació 
fins els 40 anys

RECOMANACIONS
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Instruments i mesures relacionades amb el procés de 
consolidació i/o expansió de les famílies

21%

27%

33%

38%

38%

33%

60%

58%

53%

7%

5%

13%

10%

12%

25%

14%

19%

24%

72%

68%

54%

53%

50%

42%

26%

23%

23%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Regne Unit

Països Baixos

UE-27

Alemanya

França

Portugal

Dinamarca

Espanya

Suècia

Oferta de serveis públics Permisos parentals Ajuts econòmics a la familia

Despesa en protecció social de les famílies, per països (2015)

UE-27

% PIB

2,8

1,1

2,4

3,2

2,6

1,2

3,5

1,3

3,0

Poca convergència
entre els països d’Europa

Espanya

Unitats: distribució en percentatge i percentatge del Producte Interior Brut (PIB).

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Eurostat i l’OCDE.
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Instruments i mesures relacionades amb el procés de 
consolidació i/o expansió de les famílies

DINAMARCA
Estàndard de qualitat pedagògica i funció 
compensadora i igualadora.

Infància + família 

Universal

Reduir el cost d’oportunitat d’atendre la infància i afavorir la participació laboral 

Llars d’infants o escoles bressol amb esperit educatiu.                                   
 Problemes de finançament dels 0-3.
 Debat sobre l’atenció al domicili 0-1.

Serveis d’atenció a la infància

Serveis de suport parental i a la criança

% PIB % Infants % Satisfacció

1,3 + 0,4 86% 94%

% PIB % Infants % Satisfacció

0,5 + 0,2 3,6% 12,3%

Per millorar les capacitats parentals dels progenitors 
en l’àmbit de la criança, d’ús encara minoritari:
• grups de recuperació psicofísica postpart,
• espais familiars,
• programa “créixer en família”,
• servei d’orientació i acompanyament familiar, i
• espais i grups de criança.

Infància + família
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Instruments i mesures relacionades amb el procés de 
consolidació i/o expansió de les famílies

RECOMANACIONS

Elaboració de Plans integrals

• Nou Pla integral d’atenció i protecció

a la infància i l’adolescència 

• Pla integral pels menors no acompanyats

Educació

• Garantir l’educació

de tots els infants de 0-3 anys

• Garantir la gratuïtat de forma gradual

• Escola bressol de qualitat

• Accés a l’educació en el lleure

• Regular l’estructuració

dels serveis d’atenció al domicili

• Posar en marxa

els serveis d’intervenció 

socioeducativa

Mesures preventives i pal·liatives

• Infants i adolescents en relació

amb addiccions, assetjaments,

violència masclista, discriminacions...

• Efectes psicològics i emocionals

dels infants i adolescents

en situació de vulnerabilitat

Reduir el cost d’oportunitat d’atendre la infància i afavorir la participació laboral 

Infància
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Instruments i mesures relacionades amb el procés de 
consolidació i/o expansió de les famílies

Elaboració de Plans integrals

• Cartera de serveis més adequada a les diferents realitats

• Model més horitzontal de participació conjunta (Administració, centres, entitats i famílies)

• Apostar pels Serveis d’Orientació a les Famílies

• Prevenció per evitar situacions de violència (dones, gent gran o altres col·lectius)

• Incrementar el suport per a famílies amb infants amb problemes

Reduir el cost d’oportunitat d’atendre la infància i afavorir la participació laboral 

RECOMANACIONS

Suport familiar i a la criança
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Instruments i mesures relacionades amb el procés de 
consolidació i/o expansió de les famílies

Millorar l’equilibri entre la vida personal, familiar i laboral

Prestacions en temps que protegeixen econòmicament
i jurídica les primeres setmanes de vida del nadó.
 Permisos individuals intransferibles, tret del de 

maternitat, bastant flexibles.

Durada total 2.304 dies

100% retribuïts 144
(112 maternitat + 32 paternitat)

NO retribuïts 2.160
(1.080 mare + 1.080 pare)

Durada total 539 dies

100% retribuïts 105
(91 mare + 14 pare)

80% retribuïts 434
(91 mare + 91 pare

+ 252 familiar)

Pacte per la reforma horària. 
 Perquè l’any 2025 les persones puguin viure

amb uns horaris més racionals i equiparar 
Catalunya a Europa. 

Comparació entre països Permisos i llicències

Gestió del temps de treball

NORUEGA
Permís parental mixt molt flexible.

PAÏSOS BAIXOS
Flexible Working Act 2016
Dret a reduir, augmentar o ajustar la jornada
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Instruments i mesures relacionades amb el procés de 
consolidació i/o expansió de les famílies

Permisos

• Canviar la terminologia per incloure tots 
els models de família

• Valorar l’ampliació de la intransferibilitat 
i la remuneració

• Permís parental de la mateixa durada 
per a ambdós progenitors, intransferible i 
remunerat al 100%

• Valorar permís parental, remunerat total 
o parcialment, que pugui ser gaudit, de 
manera total o parcial, fins els 12 anys 
del menor

• Valorar idoneïtat d’un permís de curta 
durada per indisposicions temporals 
infantils o de familiars en situació de 
dependència. 

Gestió del temps de treball

• Fomentar les mesures de l’Acord d’impuls 
laboral de la reforma horària en el marc 
de la negociació col·lectiva

• Ajuts a les empreses per poder 
desenvolupar mesures de gestió del 
temps (adquisició d’aplicatius, consultoria 
organitzativa...)

• Facilitar l’accés al teletreball o
la flexibilitat horària (borses horàries, 
jornada continuada, reducció pausa dinar...)

• Sensibilització i formació per fomentar 
una nova cultura organitzativa

RECOMANACIONS
Millorar l’equilibri entre la vida personal, familiar i laboral
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Instruments i mesures relacionades amb el procés de 
consolidació i/o expansió de les famílies

Ajuts econòmics i transferències monetàries

Prestacions familiars
 Focalitzades.
 De baixa quantia.
Una única prestació no subjecta a recursos
• Per naixement de dos o més infants per part

o adopció múltiple (àmbit estatal)

Renda garantida de la ciutadania
• Cal tenir-la en compte

Tributació conjunta o individual
NOMÉS per als matrimonis

Prestacions i crèdits familiars
0,5% PIB

Mesures fiscals

Desgravacions de l’IRPF
 Mínim personal i familiar
 Per custòdia de fills < 3 anys
 Per família nombrosa
 Maternitat exempta (Tribunal Suprem)

REGNE UNIT
Crèdit Universal
o ajuts a la criança per a les famílies
• Amb necessitats especials
• De treballadors en risc de pobresa
• De la part inferior de l’escala d’ingressos

2% PIB
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Instruments i mesures relacionades amb el procés de 
consolidació i/o expansió de les famílies

IRPF

• Assimilar situacions de dependència
a discapacitat

• Corregir biaix que beneficia només matrimonis

Prestacions

• Desplegar Renda Garantida de Ciutadania

• Prioritzar prestacions econòmiques directes

• Incorporar assignació periòdica i universal per 
fill/a a càrrec fins els 16 anys, considerant 
diverses variables

• Valorar increment prestació actual dones 
treballadores sense cotització mínima i atorgar-
ne una a les que no tenen treball remunerat.Seguretat Social

• Cobrir costos de despeses 
odontològiques, audiòfons, ulleres, 
medicaments...

• Bonificar al 100% contractació persona 
per atenció i cura

• Reconeixement reduccions jornada per 
cura

Revisar per

• Donar suport a les famílies nombroses 
en funció de la seva situació 
socioeconòmica. En tot cas, equiparar a 
monoparentals

• Evitar possibles efectes no desitjats en el 
mercat de treball

Ajuts econòmics i transferències monetàries
RECOMANACIONS



Instruments i mesures relacionades amb
situacions de dependència, sovint en processos d’envelliment

Polítiques de suport a les famílies  #FamíliesCTESC

ALEMANYA
Diversistat de permisos per atendre la 
dependència al llarg de la vida
• Pflegezeit o temps de cura

• Familien pflegezeit
o temps de cura familiar:
 Dret legal a reduir la jornada laboral 

fins a un mínim de 15 hores de 
treball a la setmana durant 2 anys. 

Millorar l’equilibri entre la vida personal, familiar i laboral

Poques mesures de conciliació
 Permisos individuals intransferibles.

Durada total 1.085 dies màxim

100% retribuïts 2 a 5 dies (sector públic)

NO retribuïts 1.080 dies (sector públic)

720 dies (sector privat)

Durada total 200 dies màxim

90% retribuïts 10 dies 

NO retribuïts 190 dies
(no cal el consentiment

de l’empresa)

Reducció de la jornada laboral per atendre familiars 
dependents
 Mínim 12,5% i màxim 50%

reducció del salari proporcional a la part que no es treballa

Permisos i llicències

Gestió del temps de treball
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situacions de dependència, sovint en processos d’envelliment
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Compensació pels costos associats a la cura de persones dependents

Desgravacions de l’IRPF:
 Mínim personal i familiar.
 Persones amb discapacitat >65%: per lloguer de 

l’habitatge habitual.
 Persones amb discapacitat a càrrec.

Desgravacions sobre l’Impost de transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentats:
 Persones amb discapacitat a càrrec.

Prestacions familiars: 
 Renda garantida de la ciutadania

Prestacions i crèdits familiars

Mesures fiscals

SUÈCIA
Alt efecte redistributiu de la fiscalitat
• Deducció fiscal per a persones que 

consumeixin serveis d’atenció a la 
dependència i que perceben les 
proveïdores del servei (RUT i ROT)

Expansió del 
treball de cura



Instruments i mesures relacionades amb
situacions de dependència, sovint en processos d’envelliment
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Reduir el cost d’oportunitat d’atendre dependents i afavorir la participació laboral 

Caràcter prioritari i facilitats pel sistema públic de 
serveis socials
 Bàsics: atenció domiciliaria.
 Especialitzats: prevenció de la dependència i, 

centres d’atenció a la gent gran, sociosanitaris i 
d’atenció a persones amb discapacitat.

  finançament públic entre 2007-2017
  de l’aportació de l’Estat a la meitat.
 Terminis molt amplis, tant per valorar les 

sol·licituds, com de llistes d’espera per rebre 
prestacions

% PIB Població Distribució

0,9% 3,3% 21% + 48% + 31%

Despesa en atenció de llarga durada

Domicili + Institucional + diners

Serveis d’atenció a la dependència

Centrat en la persona 
dependent

DINAMARCA
Prestar servei a qualsevol persona
que el necessiti
• Independentment de l’edat, els ingressos, 

la situació familiar o qui en el futur la 
pugui cuidar.

Universal

% PIB Població Distribució

2,5% 2,8% 66% + 34% + 0%

Despesa en atenció de llarga durada

Domicili + Institucional 
+ diners



Instruments i mesures relacionades amb
situacions de dependència, sovint en processos d’envelliment
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Persones cuidadores

• Cotització a la Seguretat Social de les 
persones cuidadores no 
professionals

• Garantir cobertura àgil en períodes 
d’absència de la persona cuidadora 
habitual

• Serveis de descàrrega familiar

• Reconeixement figura cuidador/a 
nadó amb necessitats especials de 
suport

• Acordar col·lectivament distribució de tasques 
d’atenció i cura quotidiana

• Integració de l’atenció social i sanitària

• Nova Llei de promoció de l’autonomia 
personal i d’atenció a les persones en situació 
de dependència

• Agilitar tràmits reconeixement grau de 
dependència i cobrament de prestació i servei

• Augmentar freqüència elaboració Enquesta 
sobre discapacitats, autonomia personal i 
situacions de dependència

RECOMANACIONS
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