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Ofereix suport econòmic a les famílies on hagi tingut lloc el naixement,Ofereix suport econòmic a les famílies on hagi tingut lloc el naixement,

adopció, tutela o acolliment d’un o més infants i que no superin unadopció, tutela o acolliment d’un o més infants i que no superin un

determinat nivell d’ingressos.determinat nivell d’ingressos.

Cal tramitar-ho dins el termini d’un mes després del naixement, adopció,Cal tramitar-ho dins el termini d’un mes després del naixement, adopció,

tutela o acolliment.tutela o acolliment.

És una assignació econòmica que es reconeix per cada fill a càrrec delÉs una assignació econòmica que es reconeix per cada fill a càrrec del

beneficiari menor de 18 anys o major de 18 anys afectat per una discapacitatbeneficiari menor de 18 anys o major de 18 anys afectat per una discapacitat

igual o superior al 65%.igual o superior al 65%.

Prestació econòmica de pagament únic pel naixement o adopció d'un fill/aPrestació econòmica de pagament únic pel naixement o adopció d'un fill/a

condicionat a un límit d'ingressos familiars.condicionat a un límit d'ingressos familiars.  

Subsidi universal i únic en casos de part o adopció múltiples per compensar,Subsidi universal i únic en casos de part o adopció múltiples per compensar,

en part, l'augment de despeses que comporta aquesta situació.en part, l'augment de despeses que comporta aquesta situació.  

Els fill/es afectats amb una discapacitat igual o superior al 33% computen elEls fill/es afectats amb una discapacitat igual o superior al 33% computen el

doble.doble.

Pot sol·licitar-ho qualsevol dels dos progenitors que no percebi prestacionsPot sol·licitar-ho qualsevol dels dos progenitors que no percebi prestacions

de la mateixa naturalesa.de la mateixa naturalesa.  

Família formada per un/una o més fills/filles menors de 21 anys, o de 26 anysFamília formada per un/una o més fills/filles menors de 21 anys, o de 26 anys

si estudien, que conviuen i depenen econòmicament d’una sola persona.si estudien, que conviuen i depenen econòmicament d’una sola persona.

Aquest títol atorga una sèrie de beneficis, avantatges fiscals i bonificacions.Aquest títol atorga una sèrie de beneficis, avantatges fiscals i bonificacions.  

AJUTS PER A FAMÍLIES AMB INFANTSAJUTS PER A FAMÍLIES AMB INFANTS

Més informació: Més informació: oficina d’Afers Socials i Família, C/del Doctor Raguer, 20. Ripolloficina d’Afers Socials i Família, C/del Doctor Raguer, 20. Ripoll

PRESTACIONS PER FILLS A CÀRRECPRESTACIONS PER FILLS A CÀRREC

Més informació:Més informació:  oficina de la Seguretat Social o la web oficina de la Seguretat Social o la web www.seg-social.eswww.seg-social.es  

PRESTACIÓ ECONÒMICA PER NAIXEMENT O ADOCPIÓ D'UN FILL EN ELPRESTACIÓ ECONÒMICA PER NAIXEMENT O ADOCPIÓ D'UN FILL EN EL
SUPÒSIT DE FAMÍLIES NOMBROSES, MONOPARENTALS I EN ELS CASOSSUPÒSIT DE FAMÍLIES NOMBROSES, MONOPARENTALS I EN ELS CASOS
DE MARES AMB DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 65%DE MARES AMB DISCAPACITAT IGUAL O SUPERIOR AL 65%

Més informació:Més informació:  oficina de la Seguretat Social o la web oficina de la Seguretat Social o la web www.seg-social.eswww.seg-social.es  

PRESTACIÓ ECONÒMICA PER PART O ADOPCIÓ MÚLITPLEPRESTACIÓ ECONÒMICA PER PART O ADOPCIÓ MÚLITPLE

Més informació: Més informació: oficina de la Seguretat Social o la web oficina de la Seguretat Social o la web www.seg-social.eswww.seg-social.es  

TÍTOL DE FAMÍLIA MONOPARENTALTÍTOL DE FAMÍLIA MONOPARENTAL

Més informació:Més informació:  oficina d’Afers Socials i Família, C/del Doctor Raguer, 20. Ripolloficina d’Afers Socials i Família, C/del Doctor Raguer, 20. Ripoll

http://www.seg-social.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.seg-social.es/


Permet gaudir d’avantatges davant diverses institucions, entitats iPermet gaudir d’avantatges davant diverses institucions, entitats i

establiments comercials.establiments comercials.  

UUn o dos ascendents amb tres fills/es o més siguin comuns o no.n o dos ascendents amb tres fills/es o més siguin comuns o no.  

Un o dos ascendents amb dos fills/es, siguin comuns o no, i que un delsUn o dos ascendents amb dos fills/es, siguin comuns o no, i que un dels

infants tingui reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%.infants tingui reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%.  

Un o dos ascendents amb dos fills/es, siguin comuns o no, quan tots dosUn o dos ascendents amb dos fills/es, siguin comuns o no, quan tots dos

ascendents tinguin reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%,ascendents tinguin reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%,

cadascun d’ells o almenys un d'ells tingui un grau de discapacitat igual ocadascun d’ells o almenys un d'ells tingui un grau de discapacitat igual o

superior al 65%.superior al 65%.  

Progenitors separats o divorciats, amb tres fills o més al seu càrrec, siguinProgenitors separats o divorciats, amb tres fills o més al seu càrrec, siguin

comuns o no, encara que estiguin en diferents unitats familiars, sempre quecomuns o no, encara que estiguin en diferents unitats familiars, sempre que

es trobin sota la seva dependència econòmica.es trobin sota la seva dependència econòmica.

Dos o més germans o germanes orfes de pare i mare sotmesos a tutela,Dos o més germans o germanes orfes de pare i mare sotmesos a tutela,

acolliment o guarda que convisquin amb la persona tutora, acollidora oacolliment o guarda que convisquin amb la persona tutora, acollidora o

guardadora, però que no depenguin econòmicament d'aquesta.guardadora, però que no depenguin econòmicament d'aquesta.

Tres o més germans o germanes orfes de pare i mare, majors de divuit anys, oTres o més germans o germanes orfes de pare i mare, majors de divuit anys, o

dos germans si un d'ells té reconeguda una discapacitat, que convisquin idos germans si un d'ells té reconeguda una discapacitat, que convisquin i

tinguin una dependència econòmica entre ells.tinguin una dependència econòmica entre ells.

Una persona progenitora amb dos fills o filles, quan hagi mort l'altra personaUna persona progenitora amb dos fills o filles, quan hagi mort l'altra persona

progenitora.progenitora.

Es tracta d’una ajuda econòmica pel transport per assistir a determinatsEs tracta d’una ajuda econòmica pel transport per assistir a determinats

serveis, entre ells els serveis d’atenció precoç o CDIAP.serveis, entre ells els serveis d’atenció precoç o CDIAP.  

Poden sol·licitar-la les famílies dels infants que viuen en poblacions diferentsPoden sol·licitar-la les famílies dels infants que viuen en poblacions diferents

a la del CDIAP i que es desplacen per rebre l’atenció fins al CDIAP.a la del CDIAP i que es desplacen per rebre l’atenció fins al CDIAP.  

Per la realització del tràmit és important que l'infant disposi de DNI/NIE i quePer la realització del tràmit és important que l'infant disposi de DNI/NIE i que

sigui titular d'un número de compte.sigui titular d'un número de compte.

La convocatòria per accedir a aquesta ajuda s’obre un cop l’any.La convocatòria per accedir a aquesta ajuda s’obre un cop l’any.  

Dirigit a persones que es troben en una situació de precarietat econòmica,Dirigit a persones que es troben en una situació de precarietat econòmica,

que tinguin reconegut judicialment el dret a una pensió compensatòria i /oque tinguin reconegut judicialment el dret a una pensió compensatòria i /o

d'aliments que és impagada per la persona obligada al pagament.d'aliments que és impagada per la persona obligada al pagament.

Prestació amb caràcter de bestreta que ha de ser retornada quan la personaPrestació amb caràcter de bestreta que ha de ser retornada quan la persona

obligada satisfà el deute que estableix la resolució judicial corresponent.obligada satisfà el deute que estableix la resolució judicial corresponent.  

TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSATÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA

Família formada per:Família formada per:

Més informació:Més informació: oficina d’Afers Socials i Família, C/del Doctor Raguer, 20. Ripoll oficina d’Afers Socials i Família, C/del Doctor Raguer, 20. Ripoll

AJUDES PUA DE TRANSPORT PER ASSISTIR AL CDIAPAJUDES PUA DE TRANSPORT PER ASSISTIR AL CDIAP

FONS DE GARANTIA DE PENSIONS I PRESTACIONSFONS DE GARANTIA DE PENSIONS I PRESTACIONS

Més informació:Més informació: oficina d’Afers socials i família, C/del Doctor Raguer, 20. Ripoll oficina d’Afers socials i família, C/del Doctor Raguer, 20. Ripoll



Prestació social de naturalesa econòmica i percepció periòdica, a través de laPrestació social de naturalesa econòmica i percepció periòdica, a través de la

qual s’asseguren els mínims d’una vida digna a les persones i unitats familiarsqual s’asseguren els mínims d’una vida digna a les persones i unitats familiars

que es troben en situació de pobresa.que es troben en situació de pobresa.  

La poden rebre aquelles persones que no disposen de recursos o els queLa poden rebre aquelles persones que no disposen de recursos o els que

tenen són insuficients per cobrir les necessitats bàsiques, sempre quetenen són insuficients per cobrir les necessitats bàsiques, sempre que

compleixin una sèrie de requisits.compleixin una sèrie de requisits.

Té l'objectiu de garantir un nivell mínim d'ingressos així com també unaTé l'objectiu de garantir un nivell mínim d'ingressos així com també una

millora real en oportunitats per a la inclusió social i laboral de les personesmillora real en oportunitats per a la inclusió social i laboral de les persones

que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica.que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica.  

Per sol·licitar-lo cal tenir residència a l'estat espanyol, estar en situació dePer sol·licitar-lo cal tenir residència a l'estat espanyol, estar en situació de

vulnerabilitat econòmica (d'acord amb els criteris establerts), haver sol·licitatvulnerabilitat econòmica (d'acord amb els criteris establerts), haver sol·licitat

les pensions i prestacions a què la persona pugui tenir dret i estar inscrit comles pensions i prestacions a què la persona pugui tenir dret i estar inscrit com

a demandant d'ocupació.a demandant d'ocupació.  

Dirigit a persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixiDirigit a persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi

el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin elsel seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els

requisits de la convocatòria.requisits de la convocatòria.  

La convocatòria s'obre durant un període de dos mesos de forma anual.La convocatòria s'obre durant un període de dos mesos de forma anual.  

RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA (RGC)RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA (RGC)

Com puc demanar la Renda garantida de ciutadania (RGC)?Com puc demanar la Renda garantida de ciutadania (RGC)?
1. Consulta l’Assistent virtual de la Renda Garantida de Ciutadania o truca al 9001. Consulta l’Assistent virtual de la Renda Garantida de Ciutadania o truca al 900

400 012.400 012.

2. Cita prèvia2. Cita prèvia

3. Sol·licitud3. Sol·licitud

INGRÉS MÍNIM VITALINGRÉS MÍNIM VITAL

Més informació:Més informació:  oficina de la Seguretat Social o la web oficina de la Seguretat Social o la web www.seg-social.eswww.seg-social.es  

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUERSUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER

Més informació:Més informació: a l'Oficina d'Habitatge del vostre municipi, a l'Agència a l'Oficina d'Habitatge del vostre municipi, a l'Agència

d'Habitatge de Catalunya o a la pàgina web d'Habitatge de Catalunya o a la pàgina web www.gencat.catwww.gencat.cat

  

http://www.seg-social.es/
http://www.gencat.cat/


Document administratiu que acredita la discapacitat.Document administratiu que acredita la discapacitat.  

LLa discapacitat igual o superior al 33%a discapacitat igual o superior al 33%    facilita l’accés a diversos drets, serveis,facilita l’accés a diversos drets, serveis,

programes i prestacions.programes i prestacions.  

Destinat a aquelles persones que tenen una pèrdua d’autonomia i per tant,Destinat a aquelles persones que tenen una pèrdua d’autonomia i per tant,

necessiten el suport d’una tercera persona per realitzar les activitats bàsiquesnecessiten el suport d’una tercera persona per realitzar les activitats bàsiques

de la vida diària.de la vida diària.  

El reconeixement oficial de la situació de dependència es genera una vegadaEl reconeixement oficial de la situació de dependència es genera una vegada

realitzada la sol·licitud i la valoració de l’equip tècnic corresponent.realitzada la sol·licitud i la valoració de l’equip tècnic corresponent.

L’assignació d’un grau és requisit bàsic per accedir a les prestacionsL’assignació d’un grau és requisit bàsic per accedir a les prestacions

econòmiques i de serveis socials establertes en la Llei de la dependència.econòmiques i de serveis socials establertes en la Llei de la dependència.

Ofereix suport puntual a la família pel que fa a la atenció i cura de la personaOfereix suport puntual a la família pel que fa a la atenció i cura de la persona

amb discapacitat.amb discapacitat.

PPer poder sol·licitar el servei, podeu contactar amb la treballadora social deler poder sol·licitar el servei, podeu contactar amb la treballadora social del

Centre Tàndem (C/Vallfogona, 5 o al 972 70 03 84)Centre Tàndem (C/Vallfogona, 5 o al 972 70 03 84)  

Poden sol·licitar-la aquells progenitors que hagin de realitzar la cura delPoden sol·licitar-la aquells progenitors que hagin de realitzar la cura del

menor hospitalitzat o que requereixi d'un tractament continuat per estarmenor hospitalitzat o que requereixi d'un tractament continuat per estar

afectat per una malaltia greu inclosa en el llistat del RD 1145/2011 i, per tant,afectat per una malaltia greu inclosa en el llistat del RD 1145/2011 i, per tant,

requereixi d'una cura directa, continua i permanent.requereixi d'una cura directa, continua i permanent.  

Els progenitors han d'estar afiliats i d'alta a la Seguretat Social.Els progenitors han d'estar afiliats i d'alta a la Seguretat Social.

Per tramitar-la cal contactar amb la Mútua de Treball o l'Institut Nacional dePer tramitar-la cal contactar amb la Mútua de Treball o l'Institut Nacional de

la Seguretat Social.la Seguretat Social.

Prestació destinada a contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisicióPrestació destinada a contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició

de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l’autonomiade productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l’autonomia

de les persones amb discapacitat.de les persones amb discapacitat.

RECONEIXEMENT DE LA DISCAPACITATRECONEIXEMENT DE LA DISCAPACITAT

Més informació:Més informació:  oficina d’Afers Socials i Família, C/del Doctor Raguer, 20. Ripolloficina d’Afers Socials i Família, C/del Doctor Raguer, 20. Ripoll

DEPENDÈNCIADEPENDÈNCIA

Més informació: Més informació: oficina d’Afers Socials i Família, C/del Doctor Raguer, 20. Ripolloficina d’Afers Socials i Família, C/del Doctor Raguer, 20. Ripoll

PROGRAMA PERSONAL DE SUPORT DE DINCATPROGRAMA PERSONAL DE SUPORT DE DINCAT

REDUCCIÓ DE JORANADA PER CURA DE MENOR AMB MALALTIA GREUREDUCCIÓ DE JORANADA PER CURA DE MENOR AMB MALALTIA GREU
(CUME)(CUME)

AJUDES PUAAJUDES PUA

Més informació: Més informació: oficina d’Afers Socials i Família, C/del Doctor Raguer, 20. Ripolloficina d’Afers Socials i Família, C/del Doctor Raguer, 20. Ripoll



L’objectiu del servei és atendre situacions de dependència i discapacitat
temporal i/o permanent per tal de prevenir riscos en el desenvolupament
funcional i facilitar el dia a dia de les persones cuidadores.
Els professionals del servei realitzen una valoració i planificació de la situació
de la persona i el seu entorn, així com també una intervenció educativa,

assessoren i orienten a la persona i a la família de com utilitzar els productes
de suport i quin és el més indicat en cada situació.

Per accedir al servei i poder fer ús dels productes de suport cal fer la
sol·licitud a través de serveis socials bàsics, recursos sanitaris i altres entitats
socials.

Per aquells infants que requereixen l’ús de bolquers de talles no comercials 
Es sol·licita des de l’Àrea Bàsica de Salut.

SERVEI DE PRODUCTES DE SUPORT I TERÀPIA OCUPACIONAL -BAT

AJUT BOLQUERS

ENTITATS D’INTERÈS:

ACPAD (Associació Comarcal per a la Promoció i Ajut a les persones amb
Discapacitat)
L’ACPAD és una associació que té la funció de vetllar per les persones amb
qualsevol tipus de discapacitat de la comarca del Ripollès i les seves famílies.
Està formada per un grup de professionals, familiars: pares, mares, germans… i
persones sensibilitzades amb la discapacitat. 
Contacte: pàgina de Facebook, Instagram o Twitter: ACPAD Ripollès. E-mail:
acpadripolles@gmail.com o telèfon 621271485.

SOM PREMATURS (ASSOCIACIÓ DE PREMATURS DE CATALUNYA) 
És una associació creada el 2015 amb l'objectiu d'acompanyar i donar resposta a
les necessitats de les famílies amb infants prematurs. www.somprematurs.cat

ASSOCIACIÓ ASPERGER DE CATALUNYA
És una entitat sense ànim de lucre formada per famílies amb un o més
membres dins l'espectre de l'autisme, que treballa dia a dia per aconseguir la
plena inclusió, la igualtat d'oportunitats i millorar l'autonomia tot empoderant el
col·lectiu. www.asperger.cat A Osona hi ha l'associació Síndrome d'Asperger
Osona. www.aspergerosona.blogspot.com

https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Associacio-Acpad-530484843768135/
mailto:acpadripolles@gmail.com
http://www.somprematurs.cat/
http://www.asperger.cat/
http://www.aspergerosona.blogspot.com/


PÀGINES WEB D’INTERÈS:

NEIX UN FILL. GENCAT 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/neix-un-fill/

GUIA DE PRESTACIONS I SERVEIS A ES FAMÍLIES - Departament de Drets

Socials:
https://dretssocials.gencat.cat/ca/detalls/Article/Guia_prestacions_families

GUÍA DE AYUDAS SOCIALES I SERVICIOS PARA LAS FAMILIAS – Govern

d'Espanya, Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030:

https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/pdf/Guia_ayudas_y_servicios_para_f
amilias_2021.pdf

SI US HEU QUEDAT AMB DUBTES O NECESSITEU MÉS
INFORMACIÓ: 

Podeu entrar al racó informatiu del nostre Blog
https://centretandem.fundaciomap.org/espai-families/raco-informatiu, on
s’exposen cada una de les ajudes presentades de forma més completa i on
trobareu articles que poden ser del vostre interès. 

També podeu contactar amb la Treballadora Social del nostre centre, Ester
Ordeig, trucant al 972 700 384 i demanant cita prèvia amb ella.

https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/neix-un-fill/
https://dretssocials.gencat.cat/ca/detalls/Article/Guia_prestacions_families
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/pdf/Guia_ayudas_y_servicios_para_familias_2021.pdf
https://centretandem.fundaciomap.org/espai-families/raco-informatiu/


CENTRE TÀNDEM 
972 70 03 84

C/Vallfogona, 5 · 17500 Ripoll

centretandem@fundaciomap.com

https://centretandem.fundaciomap.org   

Sevrei gestionat per


