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 Codi civil català 
El llibre II acull les relacions familiars basades en formes de convivència diferents 
de la matrimonial, com les famílies formades per un progenitor sol amb els seus 
descendents, la convivència en parella estable i les relacions convivencials d’ajuda 
mútua.  

 

 Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport de les famílies. 

En el desplegament reglamentari d'aquesta Llei, el Govern ha de tenir en compte 
la problemàtica específica de les famílies monoparentals i de les famílies 
nombroses, per tal de fer efectiu el principi d'igualtat establert per l'article 8.2 de 
l'Estatut d'autonomia de Catalunya. 

 

 Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial 
de la Llei 18/2003. 

Regula el reconeixement de la condició de família monoparental. 
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Conceptualització 
Article 4.1 del Decret 151/2009  

 

Les famílies monoparentals són les que estan formades per  

un o més fills o filles que compleixen els requisits establerts   

i que conviuen i depenen  

econòmicament d'una sola persona. 
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 Una sola persona: 
 
• Persona sense relació matrimonial o d'unió estable de parella.   
• Persona vídua o en situació equiparada.  
• Persona progenitora amb la guarda dels fills o filles sense pensió pels aliments 

d'ells o elles establerta judicialment o aquesta és inferior a la meitat de l'import 
de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) vigent mensual per 
cada fill o filla. 

• Persona progenitora que ha patit violència per part de l'altra persona 
progenitora o convivent. 

• Persona progenitora que ha patit abandonament de família per part de l'altra 
persona progenitora o convivent. 

• Una de les persones progenitores convivents ha estat en situació de privació de 
llibertat, d'hospitalització o d'altres causes similars durant un període igual o 
superior a un any. 

 



Les famílies monoparentals    

 Els fills i filles: 

 

• Ser menors de 21 anys 

• tenir una discapacitat o estar incapacitats per treballar, amb 
independència de l'edat.  

• Aquest límit d'edat s'amplia fins als 25 anys si cursen estudis: 
 d'educació universitària en els diversos cicles i 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 altre de naturalesa anàloga, o bé si cursen estudis encaminats a 
obtenir un lloc de treball. 
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 Conviure amb la persona progenitora.  
• Una separació transitòria d'un període igual o inferior a dos anys motivada per raó 

d'estudis, feina, tractament mèdic, rehabilitació o altres causes similars, incloent-hi els 
supòsits de força major, privació de llibertat de la persona progenitora o dels fills o 
filles o internament d'acord amb la normativa reguladora de la responsabilitat penal 
dels menors no trenca la convivència entre la persona progenitora i els fills o filles, 
encara que sigui conseqüència d'un trasllat temporal a l'estranger. 

 

 Dependre econòmicament de la persona progenitora.  
• Es considera que hi ha dependència econòmica sempre que els fills o filles no 

obtinguin, cadascun d'ells, uns ingressos per rendiment del treball superiors, en 
còmput anual, a l'IRSC vigent. 

 

 Tenir la residència a Catalunya i la nacionalitat espanyola o d'un estat 
membre de la Unió Europea o d’algun dels estats restants que formen 
part de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu. 
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Pèrdua de la condició 

 

Una família monoparental perd aquesta condició en el 
moment en el qual la persona que encapçala aquesta unitat 

familiar: 

  contrau matrimoni amb una altra persona  

 constitueix una unió estable de parella d'acord amb la 
legislació civil catalana,  

 o bé aquesta unitat familiar deixa de complir qualsevol de 
les condicions 
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 Acreditació de la identificació: 
• Document identificador de la persona sol·licitant i dels fills o filles de 

més de 18 anys que formen part de la unitat familiar. 

 

 Acreditació de la filiació: 
• Llibre o llibres de família complets,  

• Sentència, acta notarial o resolució administrativa de l'adopció,  

• Resolució judicial de tutela o administrativa d'acolliment familiar. 

 

 Acreditació de la convivència:  
• Certificat de convivència de la unitat familiar. 
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 Acreditació dependència d’una sola persona: 

 
• Llibre de família 

• Certificat de defunció de l'altra persona progenitora.  

• Resolució judicial en procediments de família que estableixin 
mesures de guarda i custòdia o pensions d'aliments. 

• Resolució judicial, o bé qualsevol altre mitjà de prova acreditatiu de 
situació de violència. 

• Resolució judicial d'incoació de diligències prèvies per un delicte 
d'abandonament o bé qualsevol altra mitjà de prova establert per la 
legislació vigent que acrediti aquesta situació d'abandonament. 

• Certificat de permanència en centre d'execució penal. 

• Certificat de permanència en centre hospitalari. 

• Declaració jurada de no constituir unió estable de parella ni haver 
contret matrimoni amb una altra persona. 
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 Acreditació dependència econòmica: 
 

• Resolució judicial en procediments de família que estableixin mesures 
de guarda i custòdia o pensions d'aliments. 

La persona progenitora que té la guarda dels fills o filles no percep pensió pels 
aliments d'ells o elles establerta judicialment o, tot i percebre-la, aquesta és inferior 
a la meitat de l'import de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) 
vigent mensual per cada fill o filla. 

• Resolució judicial acreditativa que s'ha iniciat procediment d'execució 
de sentència per impagament de pensions d'aliments. 

• Declaració de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) del 
darrer exercici disponible dels fills o filles de més de 18 anys, només en 
el cas de no autoritzar l'òrgan gestor a obtenir les dades econòmiques 
directament de l'Agència Tributària de Catalunya. 
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Acreditació altres requisits: 

 

 Targeta de residència en cas de persones procedents de països no 
comunitaris o de persones familiars de ciutadans/es de la Unió Europea, 
o certificat de registre com a persona resident comunitària. 

 

 Certificat d'estudis en cas de fills o filles de més de 21 anys que formen 
part de la unitat familiar o matrícula abonada de l'any en curs. 
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