Resolució sobre la necessitat de regulació de la protecció integral del model
familiar monoparental i la seva equiparació en quant a bonificacions a la resta
de models familiars

Les famílies monoparentals són i han estat, tradicionalment, objecte de
estigmatització social per raons culturals, socials i religioses. A aquesta casuística,
la qual afecta especialment a les dones que acostumen a assumir la maternitat en
solitari, s’ha unit de forma creixent i arrel de canvis produïts a la nostra societat que
ha afectat a les famílies, conjuges separats o divorciats amb menors a càrrec.
Les famílies monoparentals poden constituir-se per diverses causes, algunes de
caire voluntari i altres derivades de circumstàncies no desitjades. Algunes de les
seves causes són les següents: mares o pares separats o divorciats que
assumeixen, en solitari, la custòdia dels seus fills i filles, vidues i vidus amb fills o
filles, mares o pares sense parella amb menors a càrrec i altres situacions que es
caracteritzen per l’existència d’una única o únic progenitor amb diverses persones
dependents al seu càrrec, fundamentalment menors.
Els models de família, en consonancia amb el contingut disposat en la Constitució,
requereixen de la implementació d’una regulació i una mostra clara de suport per
part de la administració pública, respecte a la seva protecció i a la superació de les
desigualtats i les discriminacions derivades de la seva raó de ser.
A Catalunya hi han un total de 69.882 famílies amb la consideració legal de família
monoparental. Aquest títol atorga el reconeixement de família especialment
vulnerable per part l’administració, assimilable a la de família nombrosa.
Cal destacar que d’aquestes prop de 70 mil unitats familiars monoparentals, 4.192
están constituïdes per un ascendent home front 65.652 que estan formades per una
ascendent dona, les quals per condició social ja pateixen un desequilibri econòmic
per raons de la bretxa salarial.
La concessió del reconeixement de la condició de família monoparental, concedeix a
aquestes famílies una posició per la qual els organismes públics catalans tenen el

mandat d’oferir un seguit de supports, en especial econòmics, en virtut de la Llei
18/2003, de suport a les famílies.
Tenint en compte el mandat de la llei de suport a les famílies, que contempla de
forma especial les més vulnerables com són les nombroses i les monoparentals, la
Generalitat de Catalunya aprova anualment, mitjançant el Decret de Preus de la
Generalitat de Catalunya, els preus públics de la matrícula per a crèdits universitaris,
incloent exempcions i bonificacions a l’hora de formalitzar la matrícula universitària i
el pagament de crèdits per a famílies nombroses, excloent a les famílies
monoparentals

en aquest àmbit de bonificacions. En conseqüència, la norma

estableix una bonificació del 50% per a famílies nombroses en règim general i
exempcions per valor de la totalitat del preu de la matrícula per integrants de
famílies nombroses en règim especial, deixant excloses a les

famílies

monoparentals en aquestes bonificacions.
D’altre banda, pel que fa els preus fixats per a la formació professionals de cicles
formatius, la norma sí que contempla a les famílies monoparentals com a titulars de
les bonificacions, però equipara els dos règims de família monoparental (especial i
general) a la situació de la família nombrosa en régimen general de tal manera que
les famílies monoparentals, amb independència de la seva classificació, només
poden rebre una bonificació del 50% de la matrícula, a diferència de les famílies
nombroses que gaudeixen de bonificacions en corcondança als membres de la seva
unitat familiar, en la seva categoria general i especial amb les bonificacions fixades
de 50% i 100% respectivamente. D’igual manera succeeix en les Escoles Oficials
d'Idiomes i els seus ensenyaments.
Des de la Joventut Socialista de Catalunya considerem que les circumstàncies que
afecten a la família nombrosa i a la família monoparental obliga a les
administracions públiques al reconeixement d’una situació de desequilibri econòmic
dins dels nuclis familiars de totes dues categories, un desequilibri que tot i no estar
basat en el mateix fonament, les necessitats i vulnerabilitats econòmiques que es
deriven són equiparables i requereixen de protecció similar.
Per aquests motius, la Joventut Socialista de Catalunya insta al Govern de la
Generalitat de Catalunya iniciar els mecanismes legislatius pertinents per a :

-

La equiparació de les bonificacions i excepcions previstes actualment per la
categoría de la família nombrosa a la categoría de la família monoparental,
tenint en compte i repectant el tipus de régim segons sigui general o especial.

-

Creació d’una Llei integral de Families Monoparentals que defineixi aquest
model familiar, reguli els seus drets i els seus deures, i les protegeixi de les
desigualtats i discriminacions.
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