
Prestacions i ajuts per pares i mares primerencs 
(març 2012) 

 
En general podem classificar segons procedència: 
 

1 Ajuts i prestacions d’hisenda 
www.agenciatributaria.es (901 200 345) 

o Codis postals: 08017, 08021 y 08022 → Administració de Via Augusta (Via 
Augusta 197) 
o Codi postal:08034 → Administració de Sants- Les Corts (C/Caballero 52-
56) 

1.1.DEDUCCIÓ PER MATERNITAT 
Què és ? 
Es tracta d’una deducció adreçada, només, a les mares que treballen fora de la llar, per 
compte propi o aliè, amb infants menors de 3 anys que convisquin amb les mares i que 
estiguin donades d’alta en algun règim de la Seguretat Social o Mutualitat 
Dos sistemes alternatius 
1. Incloure la deducció en la declaració anual de l’impost de la renda de les persones 
físiques o, en el cas de les mares no obligades a declarar (per no arribar als ingressos 
mínims), en la sol·licitud de devolució ràpida corresponent. Deducció de 1.200 euros. 
2. De forma anticipada, aquest sistema permet el cobrament mensual de 100 euros per fill o 
filla mitjançant transferència bancària. 
 
En cas de mort de la mare o bé quan la guarda i custòdia s’atribueixi exclusivament al pare, o si escau a un tutor, aquest 
tindrà dret a la pràctica de la deducció pendent, sempre que compleixi els requisits previstos per tenir dret a la seva 
aplicació 
 

2 Ajuts i prestacions de l’INSS 
www.seg-social.es (900 166 565) C/Reus 29 

 
2.1 PRESTACIÓ ECONÒMICA FAMILIAR PER FILL/AO MENOR ACOLLIT/DA 

A CÀRREC 
Què és ? 
És un ajut econòmic subjecte als recursos familiars, que té l’objectiu de donar suport a les 
unitats familiars amb fills/filles o menors acollits que en depenguin econòmicament i 
convisquin amb la persona beneficiària, ja siguin menors de 18 anys o bé amb fills/filles o 
acollits amb una discapacitat reconeguda en grau igual o superior al 33% si és menor 
d’edat, amb una discapacitat reconeguda en grau igual o superior al 65% si és major d’edat, 
i amb una discapacitat reconeguda en grau igual o superior al 75% si és major d’edat i 
necessita una tercera persona. 
Qui s’hi pot acollir? 



S’hi podran acollir les persones, el pare o la mare, que tinguin fills/es a càrrec seu (de la 
persona beneficiària) o del cònjuge o menors acollits, que resideixin legalment en territori 
espanyol i no tinguin dret a prestacions de la mateixa naturalesa en qualsevol altre règim 
públic de protecció social. 
Situacions: 

a)Fills o menors acollits menors de 18 anys no discapacitats 

291,00 euros anuals (24,25 euros mensuals), quan els ingressos del beneficiari no superin el 
límit establert de 11.376,66 euros anuals més un 15% per cada fill o menor acollit a càrrec a 
partir del segon.  

Si es tracta de famílies nombroses, el límit serà de 17.122,59 euros, en els supòsits en què 
concorrin 3 fills a càrrec, i s'incrementarà en 2.773,39 euros per cada fill a càrrec a partir 
del quart, inclusivament. 

b)Fills o menors acollits menors de 18 anys amb una discapacitat igual o superior al 
33% 

1.000,00 euros anuals per fill (250,00 euros trimestrals). No s'exigeix en aquests casos un 
límit de recursos econòmics, ja que es tracta d'una persona discapacitada.  

 

2.2. PRESTACIÓ ECONÒMICA PER NAIXEMENT O ADOPCIÓ DE TERCER O 
SUCCESSIUS FILLS 
Què és? 
Prestació econòmica de pagament únic que té per objecte compensar, en part, l'augment de 
despeses que produeix el naixement o l'adopció del tercer o posteriors fills en aquelles 
famílies que no superen un determinat nivell d'ingressos. 
Qui s’hi pot acollir? 
No percebin ingressos anuals, de qualsevol naturalesa, superiors a 9.328,39 euros. La 
quantia esmentada s'incrementarà en un 15% per cada fill o menor acollit a càrrec, a partir 
del segon, inclòs aquest. 
Quan es tracti de famílies nombroses, els ingressos anuals no seran superiors a 15.903,65 
euros, en els supòsits en els quals concorrin 3 fills a càrrec, i s'incrementaran en 2.575,95 
euros per cada fill a càrrec a partir del quart, inclusivament. 
No obstant això, es pot superar el límit d'ingressos, quan els ingressos del beneficiari, 
encara que superin la quantia del límit establert, siguin inferiors a la xifra que resulti de 
sumar a la quantia esmentada quantia l'import (450.76 euros) de la prestació econòmica pel 
naixement del tercer o successius fills. 
Import: 
Pagament únic de 450,76 euros 

 



2.3 PRESTACIÓ ECONÒMICA PER NAIXEMENT O ADOPCIÓ DE FILL/A EN 
ELS SUPÒSITS DE FAMÍLIES NOMBROSES, MONOPARENTALS I EN ELS 
CASOS DE MARES AMB DISCAPACITAT 
 
Què és ? 
És una prestació econòmica de pagament únic pel naixement o adopció d’un/a fill/a, 
condicionat a un límit d’ingressos familiars, en els casos de famílies nombroses, 
monoparentals i en els casos de mares amb una discapacitat igual o superior al 65%. 
Requisits 
→ La persona que fa la sol·licitud (el pare o la mare) ha de ser espanyola o estrangera, però 
en ambdós casos ha de tenir la residència legal a l’Estat espanyol. 
→ El nivell d’ingressos familiars no pot ser superior a 11.376,66 euros, incrementant-se 
aquesta quantia un 15% per cada fill o menor adoptat a càrrec, a partir del segon fill, aquest 
inclòs. 
→ Si es tracta de famílies nombroses, els ingressos anuals no han de ser superiors a 
17.122,59 euros, en el cas de tres fills o filles.  
Import i pagament de l’ajut 
L’ajut és de 1.000 € per cada fill/a nascut/uda, que s’abonaran en un sol pagament. 
 

2.4. PRESTACIONS ECONÒMIQUES PER PART O ADOPCIONS MÚLTIPLES 
Què és: Prestació econòmica de pagament únic que es concedeix per tal de compensar, en 
part, l'augment de despeses que produeix en les famílies el naixement o l'adopció 
simultània de dos fills o més 
Límit i pagament ajut 
Pagament únic subjecte a límits econòmics: 

o 2 fills:2.565,60 
o 3 fills: 5.131,20 
o 4 o més fills: 7.696,80 

 

3 Ajuts i prestacions de la Generalitat de Catalunya 
www.gencat.cat (012) C/Providència 42 

 
3.1 PRESTACIÓ ECONÒMICA PER FILL A CÀRREC, AJUDA PER PART, 

ADOPCIÓ O ACOLLIMENT MÚLTIPLE 
L'ajut econòmic, sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar, per naixements, 
adopcions, tuteles i acolliments per al 2012 està pendent de convocatòria. 
Altres: 
 
3.2 TÍTOL FAMÍLIA MONOPARENTAL 
Què és ? 
El Títol de família monoparental és un títol oficial que acredita la condició de família 
monoparental i que concedeix diversos beneficis. El títol de família monoparental dóna dret 
a la possessió d'un títol individual per a cada membre de la família, d'ús personal i 



intransferible, vàlid a Catalunya i a tot l'Estat. El títol individual es lliura juntament amb el 
títol de família monoparental. 
Què és una família monoparental 
Segons la normativa aplicable, s'entén per família monoparental aquella que està formada 
per un o més fills menors de vint-i-un anys, o de vint-i-sis si estudien, que conviuen amb 
una sola persona i en depenen econòmicament. Les famílies monoparentals poden estar 
formades per: 
• Una persona progenitora i els seus fills o filles que conviuen amb altres persones amb les 
quals no tenen un vincle matrimonial ni formen una unió estable de parella. 
• Una persona vídua o en situació equiparada amb fills o filles a càrrec. 
• Una persona separada o divorciada que té la guarda dels seus fills o filles i que compleix 
algun dels requisits següents: 
→ No percebre la pensió d'aliments fixada judicialment. 
→ Percebre la pensió per un import inferior al 50% de l'IRSC (índex de renda de 
suficiència de Catalunya) per cada infant. 284,56 euros. 
→ En el cas que un progenitor tingui infants a càrrec i que l'altre progenitor estigui 
empresonat o hospitalitzat o en altres situacions similars durant un any o més. 
Categories 
1. Categoria especial 
→ Les famílies amb dos o més fills/es. 
→ Les famílies en les quals o bé el/la progenitor/a o bé un/a fill/a és una persona 
discapacitada o està incapacitat/da per treballar. 
2. Categoria general 
→ Les famílies que no es trobin en les situacions descrites en l'apartat anterior. 
Avantatges i beneficis: 
Preinscripció escolar, entrades museus, xarxa albergs, ajuts accés habitatge, transport, etc. 
 
3.3 TÍTOL FAMÍLIA NOMBROSA 
Què és ? 
El Títol de família nombrosa és un títol oficial que acredita la condició de família 
nombrosa, atorgat pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya i que concedeix diversos beneficis. 
Què és una família nombrosa 
Segons la normativa aplicable, s’entén per família nombrosa aquella que està formada pels 
membres següents: 
Un o dos ascendents amb 3 o més fills/es (menors de 21 anys o fins als 25 inclosos, si 
estudien, i que convisquin amb els ascendents), siguin comuns o no. 
Altres supòsits: 
→Un o dos ascendents amb 2 fills/es, quan almenys un d'aquests fills sigui discapacitat o 
incapacitat per al treball. 
→Dos ascendents amb 2 fills/filles, quan ambdós ascendents siguin discapacitats o almenys 
un d'ells, sempre que el grau de discapacitat d'aquest sigui igual o superior al 65% o estigui 
incapacitat per al treball. 
→El pare o la mare separats o divorciats, amb 3 o més fills, siguin comuns o no, encara que 
estiguin en diferents unitats familiars, sempre que es trobin sota la seva dependència 
econòmica, tot i que no visquin en el domicili conjugal. 



→Dos o més germans o germanes orfes/òrfenes de pare i mare sotmesos a tutela, 
acolliment o guarda que convisquin amb el/la tutor/a, acollidor/a o guardador/a, però que 
no depenguin econòmicament d'ell/a. 
→ Tres o més germans o germanes orfes/òrfenes de pare i de mare, majors de 18 anys, o 2 
si un d'ells és discapacitat, que convisquin i tinguin una dependència econòmica entre ells. 
Categories 
N’hi ha dues: l’especial i la general. 
→ Categoria especial: 
→ 5 fills/filles o més; 
→ 4 fills/filles dels quals tres siguin de part, adopció, acolliment múltiple o quan els 
ingressos anuals de la unitat familiar, dividits pel nombre de membres que la componen, no 
superin el 75% del SMI. 
Avantatges i beneficis 
Entre altres avantatges, tenir el Títol de família nombrosa dóna dret a la reducció de 
l'impost de matriculació de vehicles i a descomptes en la matrícula universitària. 
 
3.4 VACANCES EN FAMÍLIA 
Què és? 

“Vacances en Família” ofereix la possibilitat de gaudir d'unes vacances en diversos albergs 
de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de la Generalitat de Catalunya en períodes clàssics 
de vacances, alguns ponts i caps de setmana. Es tracta, doncs, d’una bona oportunitat per 
passar uns dies en família i conèixer millor el nostre país. 

A qui va dirigit 

Poden participar en el programa aquelles famílies residents a Catalunya que tinguin fills i 
filles a càrrec fins als 17 anys d’edat inclosos en el moment de gaudir de l’estada. 

Terminis sol·licitud. 

Actualment resta tancat el termini de presentació de noves sol·licituds. Termini per 
sol·licitar la segona convocatòria(torns de setembre 2012 a febrer 2013): la preinscripció es 
pot fer des del 2 de juliol de 2012 (a partir de les 12 hores) al 23 de juliol de 2012 (fins a les 
12 hores). 

Quin és el preu? 
o Adults i infants a partir de 14 anys: 25,55 € 
o Infants entre 7 i 13 anys (25% de descompte): 19,15 € 
o Infants entre 4 i 6 anys (50% de descompte) : 12,75 € 
o Infant de 0 a 3 anys : 0,00 € 
 
 
SMI (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya): 641,40 
IRSC (Indicador Públic de Renta de Efectos Múltiples): 569,12 
IPREM (Salari Mínim Interprofesional): 532,51 


