
 

 

 
PROPOSTES PEL PACTE PER BARCELONA – TAULA DE DRETS SOCIALS – SEGONA REUNIÓ 28-5-2020 

 
Com  ja ha passat anteriorment, la xarxa familiar és la primera de la que rebem suport en moments de crisi. 
En aquest sentit, tot el que sigui reforçar el suport a les famílies és fonamental. Les llars de famílies 
nombroses són les que tenen un risc més elevat d’exclusió social, seguit de les monoparentals o 
monomarentals. Per reforçar-les davant la crisi que ja vivim, proposem: 
 
EIX 1. Emergència habitacional: 

- Facilitar l’adquisició d’habitatge per part de les famílies nombroses. Que puguin optar a habitatges 
protegits de grandària adequada (actualment cap promoció d’habitatge protegit passen dels 90 m2 
per habitatge).  

- Ajudes específiques per a la compra d’un habitatge (subvencions a fons perdut, per exemple).  
- Establiment d’una quota obligada d’habitatges de grandària superior en totes les promocions 

d’habitatge. 

EIX 2. Garantia d’ingressos:  
- Fer una revisió de totes les prestacions existents establint un límit de “renda per càpita” (tenint en 

compte que el cas de discapacitat sempre compta per dos).  
- Endarrerir aquests any el cobrament de l’IBI i l’impost de circulació.  
- Ampliar la bonificació de l’IBI de les famílies nombroses i establir una bonificació per a aquest 

col·lectiu a les taxes i preus públics. 

EIX 3. Polítiques d’inserció laboral:  
- Prioritzar la inserció laboral de persones amb infants dependents a càrrec. 

EIX 5. Lluita contra l’estigmatització:  
- Afavorir els espais inclusius, en aquest sentit promoure un segell family-friendly per establiments, 

activitats, etc. 

EIX 6. Abordatge diferencial: Infància al centre:  
- Evitar l’escletxa digital de les famílies nombroses, donar-los suport per tenir equipament suficient.  
- Afavorir la conciliació i l’atenció dels infants: suport per a famílies nombroses en situació de 

dificultat per atendre els seus fills i filles. 
- Establir un suport específic per naixement: les caixes bebè (baby-box) que es fan a ciutats de 

Dinamarca són un bon model. 
- Promoure l’ús dels bancs d’intercanvi de material per a infants de 0 a 3 anys (com el que ja fem a 

FANOC). 

EIX 7. Acords interinstitucionals.  
- Adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a la Xarxa Europea de Municipis Family-Friendly 

(www.elfac.org/the-network), la seu de la qual tenim precisament establida a aquesta ciutat.  
- Establir un àrea de família que faci un informe de l’impacte familiar de totes les mesures de les 

diferents àrees previ a la seva aprovació (similar al d’impacte mediambiental). 


