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AGRUPACIO                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 313. Suport a les famílies 
 
Pla de Govern:  1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom 
Pla Departamental: 6.Fomentar una societat cohesionada que dóna suport a les famílies 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
En un context com l'actual on es superposen per una banda la diversificació de les realitats i models familiars, i per l'altra la influència de la crisi 
econòmica, es produeix una sobrecàrrega i desbordament de la institució familiar en la protecció dels seus membres. En un marc de contenció de la 
despesa pública, pren especial rellevància la necessitat de donar suport a les famílies, i en especial aquelles amb major grau de dificultat per gestionar 
la seva realitat. Paral·lelament, la persistència d'expressions de violència masclista obliga a l'administració a esmerçar esforços en el desenvolupament 
de recursos per a l'atenció i recuperació integral de les dones en situacions de violència masclista i els seus fills a càrrec. També s'ha constatat 
l'envelliment de la població catalana i l'augment del nombre de persones grans dins del conjunt de la societat. La majoria d'aquesta gent gran ja no 
participa del mercat de treball, però això en cap cas significa que la inactivitat laboral vagi relacionada amb la inactivitat en la resta d'àmbits socials. De 
fet, la participació de la gent gran en la vida política, econòmica, cultural i social del nostre país és una necessitat que ajuda a construir una societat 
més democràtica i cohesionada. Així mateix, l'activitat de la gent gran millora la qualitat de vida i el benestar d'aquest col·lectiu i permet desmuntar els 
estereotips negatius sovint associats a l'envelliment. 
 

Població objectiu: 
La població objectiu del programa el conformen el conjunt i diversitat de famílies del territori català, en especial les famílies nombroses i 
monoparentals. També en formen part aquelles dones i els seus fills que pateixen o han patit situacions de violència masclista, així com aquells 
col·lectius més vulnerables i susceptibles de patir expressions de violència familiar com és el cas de la gent gran i els infants. El col·lectiu al qual també 
va adreçat el programa és el de la gent gran activa, que inclou totes les persones de 65 anys i més que viuen a Catalunya. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
La família és una peça clau de la societat, en tant que institució transmissora de valors, d'atenció i socialització dels infants, així com de suport i 
solidaritat als membres que en formen part. L'any 2017, segons l'IDESCAT, es preveu que naixeran 65.830 infants a Catalunya. Les projeccions de 
població que fa l'IDESCAT per a l'any 2018 és que hi haurà 3.084.461 llars familiars amb una dimensió mitjana de 2,54 membres i amb una tendència 
progressiva a baixar fins a 2,53 membres l'any 2020. 
Per la seva banda, la violència masclista és una vulneració dels drets humans i constitueix un impediment perquè les dones puguin assolir la plena 
ciutadania, autonomia i llibertat. Segons l'Observatori contra la violència domèstica i de gènere, a Catalunya, durant l'any 2015, el nombre de 
denúncies va ser de 12.790 mentre que 6 dones morien per violència masclista en l'àmbit de la parella. En un context on es produeixen expressions de 
violència masclista, cal una intervenció urgent i decidida per tal de desenvolupar recursos per l'atenció i recuperació integral de les dones que pateixen 
o han patit situacions de violència masclista i els seus fills i filles a càrrec al conjunt del territori de Catalunya. Les dades disponibles es basen en 
registres, expedients de població atesa i en denúncies policials. Tanmateix, els experts creuen que només es coneix entre el 17% i el 20% de la 
violència masclista real. L'augment de l'envelliment i el sobre envelliment és una tendència demogràfica que s'està donant arreu d'Europa. 
L'increment de l'esperança de vida al néixer, la baixa taxa de mortalitat al néixer i una taxa moderada de fecunditat i natalitat han estat els principals 
factors d'aquest envelliment poblacional. 
L'any 2016 Catalunya compte amb 1.379.230 persones majors de 65 anys, que suposen el 18,3% de la població catalana. Les projeccions mitjanes de 
l'IDESCAT situen aquest grup de població per l'any 2018 en 1.414.860 persones, el que suposaria el 19,3%, i per l'any 2020 en 1.460.345, un 19,8%. 
D'altra banda, el mateix any 2016 compte amb 220.689 persones majors de 85 anys, el 2,9% de la població total de Catalunya. En aquest context 
demogràfic apareix el paradigma de les persones grans actives. 
L'envelliment actiu es defineix com el procés d'optimitzar oportunitats per al benestar físic, psíquic i mental a tot el decurs de la vida, per tal d'estendre 
l'expectativa de vida, la productivitat i la qualitat de vida en l'edat avançada. Així, quan parlem de gent gran activa ens hi referim en un sentit ampli que 
inclou, a banda de la salut, la participació com a subjectes i protagonistes en la vida econòmica, política, social, cultural i cívica. D'altra banda cal 
abordar aquelles expressions de violència que tradicionalment han restat invisibles i relegades a l'àmbit privat i domèstic i que afecten a col·lectius 
especialment sensibles i vulnerables com poden ser, entre d'altres, les persones grans. Amb dades del Departament d'interior, durant el 2015 es van 
atendre un total de 1.121 víctimes majors de 65 anys per violència domèstica, tres de les quals van ser víctimes mortals. La intervenció i compromís de 
les institucions públiques així com l'articulació de mesures preventives és fonamental per tal de lluitar i eradicar aquesta i altres formes de 
maltractament. 
 

Marc regulador del programa: 
Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies. Llei 5/2008, de 24 d'abril del dret de les dones a eradicar la violència masclista. La Llei 12/2007 de 
Serveis Socials en l'article 7 contempla les situacions de vulnerabilitat, de risc o de dificultat social per a la gent gran, així com situacions de violència 
masclista o familiar com situacions que requereixen una atenció especial. L’estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006, en el capítol I, article 18 diu: les 
persones grans tenen dret a viure amb dignitat, lliures d'explotació i de maltractaments, sense que puguin ésser discriminades a causa de l'edat. 
 

Missió 
Millorar i potenciar la qualitat de vida de les famílies; prevenir les situacions de risc i eradicar maltractaments en els nuclis familiars oferint protecció a 
les persones més vulnerables i promovent la família com a estructura social bàsica, integradora i transmissora de valors, per tal de contribuir a fer de 
Catalunya una societat cohesionada, inclusiva, activa, generadora de solidaritat. Donar suport a la gent gran potenciant la seva participació a la vida 
ciutadana i comunitària, i promovent l'envelliment actiu per tal de donar valor a l'envelliment i construir una societat més participativa, dinàmica i activa. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar el suport a les famílies, amb especial atenció a les famílies nombroses i monoparentals (OE6.1) 

 
1. Implantar un nou sistema per a la gestió dels títols de família - títols família nombrosa i monoparental - per beneficiar a 21.000 famílies dels 

seus avantatges. 

 
2. Mantenir i gestionar l'atorgament de les bestretes per impagament de pensions alimentàries i compensatòries del Fons de Garantia de 

Pensions i Prestacions. 
 3. Gestionar l'atorgament de 8.100 ajuts per naixement de fill, adopció, tutela i/o acolliment per a les famílies amb menys ingressos. 
· Millorar i enfortir la conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral (OE6.2) 

 
1. Incrementar fins a 15 el nombre de serveis d'atenció a les famílies amb infants de 0 a 3 anys (SOAF) i de serveis d'atenció a les famílies 

especialitzats (SAFE). 
· Acompanyar, assessorar, enfortir i empoderar les famílies en la criança dels fills i la parentalitat positiva. (OE6.3) 
 1. Mantenir la xarxa de serveis d'Orientació i Acompanyament a les Famílies i de Serveis especialitzats de suport a les famílies. 
 2. Assolir la realització de 930 tallers en parentalitat positiva en el marc del Créixer en Família i de 30 en el marc de l'Àpats en Família. 
· Millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar la violència masclista i violència familiar (OE6.4) 

 
1. Mantenir en 9 els serveis i recursos de la xarxa d'atenció i recuperació integral per a dones que pateixen violència masclista i incrementar 

fins a 24 els serveis tècnics de punt de trobada (STPT). 
 2. Mantenir la resposta a les dones que han patit violència de gènere i als seus fills a càrrec. 
 3. Mantenir la resposta a les dones que han patit violència de gènere mitjançant els serveis d'acollida del CSSB. 
· Augmentar la participació activa de la gent gran a la societat, impulsar les relacions intergeneracionals com a mesura d'enriquiment mutu i de cohesió 
social i millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar les situacions de maltrac. de la GG (OE6.5) 

 
1. Implantar un programa de subvencions per a entitats sense ànim de lucre per a la lluita contra la violència i el maltractament a les persones 

grans. 
 2. Incrementar fins a 80 les entitats que desenvolupen programes de promoció de les persones grans actives. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de bestretes del Fons de Garantia de Pensions 
tramitades 

Nombre OE6.1 177,00 197,00 200,00 200,00

2. Nombre de Serveis d'Atenció a les Famílies (SOAF) Nombre OE6.2 5,00 5,00 5,00 15,00

3. Nombre de famílies participants en els tallers de formació i 
acompanyament a les famílies. 

Nombre OE6.1 2.890,00 2.500,00 2.500,00

4. Nombre d'ajuts a famílies amb un nou naixement, adopció, 
tutela o acolliment. 

Nombre OE6.1 8.038,00 7.300,00 8.100,00

5. Nombre de títols de família nombrosa i monoparental 
atorgats 

Nombre OE6.1  20.000,00 21.000,00

6. Nombre de subvencions atorgades a entitats del programa de 
lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans.

Nombre OE6.5  15,00 25,00

7. Nombre de Serveis d'atenció a les famílies especialitzat 
(SAFE) 

Nombre OE6.3  85,00 111,00

8. Nombre d'indemnitzacions per a dones víctimes de violència 
masclista 

Nombre OE6.4  48,00 48,00

9. Nombre de subvencions concedides a entitats del programa 
de promoció de les persones grans actives. 

Nombre OE6.5  15,00 80,00

10. Nombre de famílies i infants atesos als Serveis Tecnics 
Punts de Trobada. 

Nombre OE6.4   3.350,00

11. Nombre de dones i fills/es ateses als Serveis d'Intervenció 
Especialitzada per a dones víctimes de la violència masclista i 
els seus fills a càrrec. 

Nombre OE6.4   4.600,00

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 364.345,86
2 Despeses corrents de béns i serveis 10.620.849,71
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 8.695.466,56
6 Inversions reals 362.800,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 900.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 20.943.462,13
 

Llocs de treball pressupostats del programa 10
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AGRUPACIÓ                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 313. Suport a les famílies 
GESTOR DE PROGRAMA          : BE05. Direcció General de Famílies Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar el suport a les famílies, amb especial atenció a les famílies nombroses i monoparentals (OE6.1) 

 
1. Implantar un nou sistema per a la gestió dels títols de família - títols família nombrosa i monoparental - per beneficiar a 20.000 famílies dels 

seus avantatges. 

 
2. Mantenir i gestionar l'atorgament de les bestretes per impagament de pensions alimentàries i compensatòries del Fons de Garantia de 

Pensions i Prestacions. 
 3. Gestionar l'atorgament de 7.300 ajuts per naixement de fill, adopció, tutela i/o acolliment per a les famílies amb menys ingressos. 
· Millorar i enfortir la conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral (OE6.2) 

 
1. Mantenir el nombre de serveis d'atenció a les famílies amb infants de 0 a 3 anys (SOAF) i de serveis d'atenció a les famílies especialitzats 

(SAFE). 
· Acompanyar, assessorar, enfortir i empoderar les famílies en la criança dels fills i la parentalitat positiva. (OE6.3) 
 1. Mantenir la xarxa de serveis d'Orientació i Acompanyament a les Famílies i de Serveis especialitzats de suport a les famílies. 
 2. Assolir la realització de 930 tallers en parentalitat positiva en el marc del Créixer en Família i de 30 en el marc de l'Àpats en Família. 
· Millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar la violència masclista i violència familiar (OE6.4) 

 
1. Mantenir en 8 els serveis i recursos de la xarxa d'atenció i recuperació integral per a dones que pateixen violència masclista i incrementar 

fins a 24 els serveis tècnics de punt de trobada (STPT). 
 2. Mantenir la resposta a les dones que han patit violència de gènere amb dret a prestació econòmica. 
· Augmentar la participació activa de la gent gran a la societat, impulsar les relacions intergeneracionals com a mesura d'enriquiment mutu i de cohesió 
social i millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar les situacions de maltrac. de la GG (OE6.5) 

 
1. Implantar un programa de subvencions per a entitats sense ànim de lucre per a la lluita contra la violència i el maltractament a les persones 

grans. 
 2. Mantenir i gestionar els programes de promoció de les persones grans actives. 

  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 

 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de tallers de formació a pares i mares Nombre OE6.1 926,00 798,00 930,00 930,00

2. Nombre de subvencions atorgades a entitats del programa de 
lluita contra la violència masclista i la violència familiar. 

Nombre OE6.4   50,00

3. Nombre de dones i fills/es ateses en els serveis d'acolliment 
substitutori de la llar 

Nombre OE6.4   190,00

4. Nombre de dones i fills/es ateses en els serveis d'acolliment i 
recuperació 

Nombre OE6.4   350,00

5. Nombre de Serveis d'Intervenció Especialitzada per a dones 
víctimes de la violència masclista i els seus fills a càrrec 

Nombre OE6.4 8,00 8,00 8,00 9,00

6. Nombre de Serveis Tecnics Punts de Trobada Nombre OE6.4 23,00 24,00 24,00
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Implementació dels Serveis d'Orientació i Acompanyament a les famílies (SOAF) 
2. Suport a entitats que presten serveis a famílies amb necessitats especials(SAFE) 
3. Posada en marxa d'una unitat de detecció i prevenció del maltractament contra la gent gran 
4. Reforçar la xarxa d'equipaments adreçats a les dones víctimes de violència i als seus fills i filles 
5. Celebració del Dia Internacional de la Família 
6. Fomentar un envelliment actiu saludable i l'aprofitament del potencial de la gent gran. 
7. Formació de pares i mares en temes de parentalitat positiva per tot el territori de Catalunya 
8. Subvencions i/o ajuts a famílies en situació de vulnerabilitat i programes de suport a la família. 
9. Gestió dels títols de família nombrosa i família monoparental 

10. Gestió de les indemnitzacions per a dones víctimes de violència masclista 
11. Gestió de les bestretes per l'impagament de pensions alimentàries i compensatòries 
12. Medalla centenària com a reconeixement a la llarga vida i contribució de les persones grans a la societat quan compleixen 100 anys. 

  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 10.263.749,71
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 8.695.466,56
6 Inversions reals 362.800,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 900.000,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 20.222.016,27
 

Llocs de treball pressupostats del gestor 0


