
 

Carnet Família Monoparental 
Qui és Família Monoparental? 

 Els fills estan reconeguts només per un pare o una mare. 
 Persona viuda amb fill/s que en depenguen econòmicament. 
 El progenitor que tinga la guàrdia i custòdia del fill/s no haja rebut la pensió per 
aliments establida, durant tres mesos en els últims dotze mesos 
 Quan una persona aculla un o més menors, per mitjà de resolució administrativa o 
judicial per un temps igual o superior als dotze mesos 
• Títol per a la família i un carnet individual per a cada una de les persones. 
 

Requisits dels fills: 
• Ser menor de 21 anys. (Fins els 25 anys si en la universitat o CFGS) 
• Tindre discapacitat => 33% 
• Incapacitat per a treballar (independentment de l’edat) (incapacitat permanent 
absoluta o gran incapacitat) 

 
• Conviure amb l’ascendent (pare/mare) 
• Dependre econòmicament de l’ascendent. 
 Termini: Presentació de sol·licituds: Quan es complisquen els requisits. 
 Lloc: PROP-  Correus – Registre de la Direcció Territorial d’Igualtat i Polítiques Inclusives 

(C/Teatre, 37 i 39. Alacant. 03001. Telf: 96 593 69 37) 
 

Documentació: 
 DNI de la persona sol·licitant i dels fills majors de 14 anys. (Espanyols) 
 NIE o permís de residència de totes les persones que integren la unitat familiar 

(Estrangers) 
 Còpia compulsada de Llibre/s de Família, sentència, acta notarial, resolució 

administrativa d’adopció, tutela o acolliment familiar. 
 Certificat d’empadronament de les persones que integren la unitat familiar. 
 Certificat de Convivència de data de presentació de la sol·licitud. 
 Certificat d’estudis dels fills majors de 21 anys 
 Còpia compulsada del certificat de defunció de l’ascendent que ha mort, si no consta 

en el llibre de família. 
 

Resolucions Judicials 
 Resolució judicial o conveni regulador de la custòdia i pensió d’aliments. 
 Resolució judicial que s’ha iniciat procediment d’execució de sentència per 

impagament de pensió d’aliments. 
 Resolució del Jutjat en què s’acredita que el procés per reclamació d’aliments 

continua en tramitació 
 Sentència ferma acreditativa de l’impagament…”Aquelles en les quals el pare o la mare 

tinga la guarda o custòdia dels fills o filles no haja percebut la pensió per aliments establida 
judicialment o en conveni regulador, a favor dels fills o filles, durant tres mesos, consecutius o 
alterns, en el període dels dotze mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud” 

 Declaració de la Renda o autorització a l’òrgan gestor  per a sol·licitar les dades a 
l’Agència Tributària. 

 Declaració Jurada de no constituir unió estable de parella ni d’haver contret 
matrimoni amb una altra persona. 

 Declaració Jurada dels fills de no rebre ingressos superiors al valor de l’IPREM 
 Sentència ferma on conste la privació de la pàtria potestat. 
 Exclosos: Condemnat/da per homicidi al cònjuge 
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Categories 
 

1. Especial: 
a. Dos fills/es quan els ingressos anuals dividits pel nombre d’integrants 

no superen en còmput anual el 75% de l’IPREM 
b. Tres o més fills. 

2. General: 
a. Les que no es troben en els supòsits de l’Especial 

 
Es computen com a dos fills/es cada fill/a que es trobe en les situacions següents: 

• Discapacitat igual o superior al 33% 
• Conviure amb l’ascendent. 
• Dependre econòmicament de l’ascendent. 

 
 

Vigència 
• Fins que algun fill complisca els 21 anys 
• Vigència especial.: 

o Major de 21 anys, vigència d’un any. 
o Acolliments amb duració determinada (eixa duració) 
o Estrangers (Igual que la residència) 
o Per estudis del fill/a (anual) 

 
Obligacions 

 
• Comunicar a la Direcció Territorial les variacions que es produïsquen ans de 

tres mesos. 
• Presentar en 2n trimestre la declaració de la Renda, sempre que s’haja tingut 

en compte per a  la declaració de Família Monoparental. 
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