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La Generalitat elimina les ajudes directes per fills de 
fins a 3 anys 
 
Benestar Social dedicarà la prestació només a llars en «situació vulnerable» 
 
La partida dedicada a aquesta comesa passa de 192 milions el 2010 a 34 el 2011 
 
BARCELONA,- 2 de juny de 2011 
 
L’ajuda de 638 euros anuals que reben els pares amb fills menors de tres anys, que en el cas de les famílies 
monoparentals i nombroses es fa extensible fins que els nens arriben als sis anys i puja a un mínim de 745 euros, 
deixarà de ser una prestació universal en el moment en què s’aprovin els pressupostos de la Generalitat del 2011. 
A partir de llavors es destinarà en exclusiva a llars que es trobin en «situació vulnerable».  
 
 Aquesta mesura –que es va aprovar el mateix dia que es va suprimir totalment l’impost de successions– no tindrà 
caràcter retroactiu, sinó que es començarà a aplicar a les famílies amb fills nascuts a partir de l’entrada en vigor 
dels comptes, segons la Conselleria de Benestar Social i Família.  
 
 El departament que encapçala Josep Lluís Cleries passarà de dedicar un total de 192 milions anuals a aquesta 
comesa a disposar únicament de 34 milions, que equival a una retallada del 82% dels recursos . El 2009 una 
partida similar, pressupostada en 194 milions, va arribar a 308.000 nens.  
 
 La mesura forma part del paquet de retallades que ha hagut d’aplicar el departament, que ha vist reduït el seu 
pressupost en un 5,9%. Setmanes enrere, el secretari de Família, Ramon Terrassa, ja va avançar que seria «molt 
difícil» mantenir aquesta prestació si no es restringien els criteris de concessió, i que s’estudiaven diferents 
fórmules per evitar que desaparegués del tot.  
  
 COMPLIR ELS ENDARRERIMENTS / La Conselleria va assegurar ahir que les ajudes es mantindran en els 
supòsits de parts múltiples, adopcions i acollides i que els que estan pendents del cobrament de les ajudes dels dos 
últims anys, que esperen unes 15.000 famílies, tampoc es veuran afectats per aquesta decisió. Benestar Social 
també ha donat a entendre que hi ha la voluntat de recuperar el caràcter universal de l’ajuda una vegada s’hagi 
superat la difícil conjuntura econòmica.  
  
 REFORMA ANUNCIADA / El maig de l’any passat el tripartit ja va prendre la determinació d’eliminar la 
universalitat de l’ajuda i utilitzar en posteriors exercicis el criteri de la renda familiar per elegir els seus 
beneficiaris. Els departaments d’Economia i Acció Social, rebatejat ara com a Benestar Social i Família, van rebre 
llavors l’encàrrec d’estudiar quina forma s’adoptaria per aplicar aquesta decisió i fixar el moment en què es 
començaria a fer efectiva.  
 
 Després de les resistències inicials d’ERC, el soci del Govern que gestionava el departament d’Acció Social i que 
qualificava aquesta mena de prestacions d’«intocables», el tripartit va acordar finalment escometre una futura 
reforma dels criteris de repartiment de les ajudes. 


