
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

RESOLUCIÓ TSF/819/2020, de 7 d'abril, per la qual es prorroga la vigència del reconeixement i dels títols de
família nombrosa i monoparental expedits per la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Atès el que disposen l'article 6 i la disposició addicional quarta del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel
qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que
estableixen que cada Administració conserva les competències que li atorga la legislació vigent en la gestió
ordinària dels seus serveis per adoptar les mesures que estimi necessàries en el marc de les ordres directes de
l'autoritat competent als efectes de l'estat d'alarma i sens perjudici del que estableixen els articles 4 i 5, i que
els terminis de prescripció i caducitat de qualsevol acció i dret queden suspesos durant la vigència de l'estat
d'alarma i, si escau, de les pròrrogues que s'adoptin;

Atesa la publicació del Reial decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel
Reial decret 463/2020, de 14 de març, abans esmentat;

Atès el que disposa el preàmbul de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, la finalitat de la qual
és determinar les bases i les mesures per a una política de suport i protecció a la família, a més d'establir que
els poders públics estan obligats a garantir la igualtat d'oportunitats a les famílies amb més càrregues, com les
famílies amb infants petits i les famílies nombroses i monoparentals;

Atès el que disposa l'article 6 del Decret 151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei
18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies, que estableix que correspon al departament competent en
matèria de polítiques familiars el reconeixement de la condició de família nombrosa i de família monoparental, i
de la categoria que correspongui dins de cadascuna, a les famílies residents a Catalunya que compleixin els
requisits establerts, així com l'expedició i la renovació del títol que ho acredita;

Atès el Decret 234/2019, de 12 de novembre, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies que estableix que la Direcció General de Prestacions Socials té la competència de validar i expedir els
títols de família nombrosa i monoparental;

Vista la situació actual, tenint en compte la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i la necessitat de garantir
els drets de les famílies nombroses i monoparentals,

 

RESOLC:

 

Primer

Prorrogar per un any la validesa dels títols de família nombrosa que hagin caducat o caduquin entre l'1 de
novembre de 2019 i el 31 de maig de 2020, i per sis mesos els que caduquin entre l'1 de juny i el 31 d'octubre
de 2020, expedits o renovats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya.

 

Segon

Prorrogar per un any la validesa dels títols de família monoparental que hagin caducat o caduquin entre l'1 de
novembre de 2019 i el 31 de maig de 2020, i per sis mesos els que caduquin entre l'1 de juny i el 31 d'octubre
de 2020, expedits o renovats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya.

 

Tercer

Independentment del que disposin els apartats anteriors sobre la pròrroga automàtica de validesa dels títols de
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família nombrosa i monoparental, en cas que el títol caduqui durant el període prorrogat, les famílies tenen
l'obligació de sol·licitar-ne la renovació quan hagi finalitzat l'estat d'alarma provocat per la crisi del COVID-19.

 

Quart

En el cas dels fills que durant el període de pròrroga automàtica compleixin 21 anys o més i no cursin estudis
adequats a la seva edat i titulació o encaminats a obtenir un lloc de treball, o compleixin 26 anys i, en ambdós
casos, no tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, no se'ls aplicarà la pròrroga dels
efectes del títol en qüestió i deixaran de ser-ne beneficiaris, atès que no compleixen els requisits legals que
estableix l'article 3 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, en el cas de
les famílies nombroses, o perquè no compleixen els requisits necessaris que regula l'article 4 del Decret
151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les
famílies, en el cas de famílies monoparentals. En el supòsit que aquest fet provoqui l'extinció del títol de família
nombrosa o monoparental perquè no és aplicable a cap altra persona descendent, la pròrroga automàtica
deixarà de tenir efectes i les persones beneficiàries no podran fer ús dels avantatges que ofereix el
reconeixement de família nombrosa o monoparental.

 

Aquesta Resolució exhaureix la via administrativa i les persones interessades poden interposar recurs
contenciós administratiu, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de
l'endemà de la seva publicació al DOGC o recurs de reposició, d'acord amb els articles 123 y 124 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, davant la
persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el termini d'un mes a comptar de
l'endemà de la seva publicació al DOGC.

 

Barcelona, 7 d'abril de 2020

 

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

 

(20.098.021)
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