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L’Ajuntament obre una nova convocatòria d’ajuts
d’emergència per a famílies amb infants menors de
16 anys
»

Durant l’any 2015, prop d’11.000 nens i nenes van rebre aquest suport de 100
euros mensuals per a despeses en alimentació, material escolar, higiene i roba

»

El govern municipal ha intensificat la detecció de possibles beneficiaris per
ampliar la cobertura de l’ajut i ha dotat una partida inicial de 10,8 milions d’euros
que s’ampliarà en funció de la demanda

La Comissió de Govern del passat 9 de juny va aprovar una dotació pressupostària inicial de
10,8 milions d’euros per al Fons extraordinari d’ajuts puntuals d’urgència social, adreçat a les
famílies amb infants a càrrec d’entre 0 i 16 anys.
El govern municipal reedita així per segon any consecutiu la Renda 0-16, consistent en una
subvenció de 100 euros mensuals, que les famílies perceben a través de la Targeta Barcelona
Solidària, utilitzable per a despeses en alimentació, material escolar, higiene i roba. La
subvenció és complementària a d’altres ajuts finalistes com les beques menjador o la renda
mínima d’inserció, i és per a cadascun dels menors que reuneixin els requisits.
Durant l’any 2015, amb una dotació inicial de 9,2 milions d’euros, que va ser ampliada el juliol
amb dos milions més per donar resposta a tota la demanda, el Fons va arribar a 10.921
infants de la ciutat i les seves famílies.
Enguany, s’han intensificat els esforços de prospecció i s’enviaran cartes a 12.000 llars
susceptibles de rebre l’ajut. També se n’ha simplificat la tramitació, per tal que el fons arribi al
màxim nombre d’infants possible. La partida inicial acordada s’ampliarà per donar cobertura a
tota la demanda existent.

Objectiu: combatre la pobresa infantil
Els alts nivells de creixement econòmic registrats les darreres dècades no només no han estat
suficients per reduir substancialment el risc social de la infància, sinó que han fet reaparèixer la
vulnerabilitat d’aquest col·lectiu. La crisi econòmica ha transformat el rostre de la pobresa a la
ciutat de Barcelona. Si bé en un primer moment, les situacions d’exclusió social afectaven
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principalment la gent gran i, de manera més colpidora les dones grans que vivien soles, la
pobresa s’ha anat intensificant en les llars amb infants.
El dèficit de polítiques socials en matèria de família i infància de l’Estat espanyol, en particular
de polítiques monetàries que compensin els costos de criança i d’educació dels menors a
càrrec, constitueix una altra de les principals causes que expliquen l’augment de la pobresa
infantil els darrers anys.
La pobresa en edats primerenques està associada amb dèficits cognitius, baix rendiment
escolar i, a llarg termini, taxes d’atur elevades, alhora que és un factor de perpetuació del cicle
de la pobresa d’una generació a una altra.

Segons el Baròmetre de la infància i les famílies a Barcelona, elaborat l’any 2014, a la ciutat
hi havia un 21,2% de les llars amb menors a càrrec, el 12,6% de les quals eren monoparentals.
L’informe revelava que:







El 27,9 de les llars amb menors arriben amb dificultat a final de mes, un 49% en el
cas de les llars monoparentals.
El 39,4% de les llars amb menors no poden fer front a una despesa imprevista
(650€), el 66% en el cas de les llars monoparentals.
El 8,1% de les llars amb menors de 16 anys no tenen cap dels progenitors o
responsables treballant.
Un 1,4% dels menors de 16 anys viuen en llars on no es poden permetre un àpat de
carn, pollastre o peix (o els equivalents pels vegetarians) almenys cada dos dies.
El 7,5% no poden participar en els viatges i esdeveniments escolars pels quals s’ha
de pagar.
El 13,3% dels menors de 16 anys viuen en llars que pateixen pobresa energètica.

La finalitat de la Renda 0-16 és, doncs pal·liar situacions de vulnerabilitat d’infants i adolescents
amb situació de necessitat, de manera que la situació econòmica familiar no comporti
impediments per a cobrir necessitats bàsiques imprescindibles en matèria d’alimentació,
higiene i material escolar.

Requisits per accedir al Fons
Les persones que vulguin accedir al cobrament d’aquest ajut han de:
1. Ser integrants d’unitats familiars amb un nivell de renda personal disponible que no
superin els següents ingressos:
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Membres de la
unitat familiar
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 o més

Ingressos bruts anuals
11.951,60 €
14.939,49 €
17.927,39 €
20.915,29 €
23.903,29 €
26.891,09 €
29.878,99 €
32.866,89 €
35.854,79 €
38.842,68 €
41.830,58 €

2. Disposar d’una valoració social acreditativa de la seva situació de necessitat.
3. Estar empadronats a la ciutat de Barcelona a data 1 de gener de 2016 i residir-hi al
llarg de tot l’any 2016.
4. Hi ha d’haver convivència efectiva dels membres de la unitat familiar (sol·licitant i
infant o adolescent) al llarg de tot l’any 2016.
5. La persona o persones que sol·liciten l’ajut han d’exercir la guarda i custòdia dels
infants i/o adolescents que consten a la sol·licitud. En el supòsit de guarda
compartida, qualsevol de les dues persones progenitores pot presentar la sol·licitud
d’ajut. En qualsevol cas, cada infant dóna dret a un únic ajut econòmic i es
prioritzarà la unitat familiar amb menors ingressos.
6. Els infants no han de superar els 16 anys d’edat. Si els compleixen al llarg del 2016,
s’abonarà la part proporcional.
7. En cas de tutela i acolliment, les persones sol·licitants han de ser persones físiques.
Per tal d’ampliar la cobertura de l’ajut, l’Institut Municipal de Serveis Socials ha realitzat una
tasca de prospecció entre totes les persones usuàries dels serveis socials i ha detectat 12.000
llars amb infants que podrien ser beneficiaris de l’ajut. Aquestes famílies rebran en els propers
dies una carta informant-los de la possibilitat de tramitar l’ajut, juntament amb la documentació
necessària i un sobre amb franqueig pagat, per tal que no s’hagin de desplaçar per realitzar la
gestió.
Les famílies que no rebin aquesta carta i compleixin els requisits esmentats podran adreçar-se
a les dependències habilitades per l’IMSS per fer el tràmit entre el 27 de juny i el 27 de juliol.
Un cop revisades totes les sol·licituds, les resolucions seran comunicades a les famílies per
SMS o correu electrònic. Se’ls informarà també de l’adreça on hauran de recollir la seva
Targeta, que serà carregada mensualment amb l’import aprovat. La resolució tindrà efectes
retroactius a 1 de gener. Els imports dels primers mesos de l’any s’abonaran de manera
prorratejada en diversos pagaments.
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Avaluació de l’aplicació del Fons 2015
Durant l’any 2015, un total de 6.479 llars amb 10.921 infants van ser beneficiàries del Fons.
Segons la distribució territorial dels ajuts:
Districte
Nou Barris
Sant Martí
Sants-Montjuïc
Horta-Guinardó
Ciutat Vella
Sant Andreu
Eixample
Gràcia
Les Corts
Sarrià-Sant Gervasi
TOTAL

Infants perceptors
2.674
1.627
1.449
1.239
1.383
1.024
684
511
177
153
10.921

Segons l’edat dels infants beneficiaris:
Edat
0
1
2
3
4
5
6
7
8
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Nombre
d’infants
676
545
604
780
807
816
956
811
797

Edat
9
10
11
12
13
14
15
16

Nombre
d’infants
764
739
704
509
558
500
354
1
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