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INSTRUCCIÓ
Número 2/2021

Data: 31 de març de 2021

INSTRUCCIÓ RELATIVA A L'APLICACIÓ DEL DECRET 14/2021, DE 29 DE
GENER, DEL CONSELL, DE REGULACIÓ DEL PROCEDIMENT D'EMISSIÓ I
RENOVACIÓ DEL TÍTOL I CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA.

Àmbit. DIRECCIONS TERRITORIALS DE LA VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA
D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES
El Decret 14/2021, de 29 de gener, del Consell, de regulació del procediment d’emissió
i renovació del títol i carnet e família nombrosa, publicat al Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana número 9014, de 5 de febrer de 2021, entra en vigor el dia 6 de
febrer de 2021.
Aquest decret s'adapta a les novetats respecte al procediment electrònic establit per la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i a les modificacions en la Llei 40/2003 realitzats a través de la Llei 26/2015,
de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència,
que han suposat un canvi important en el manteniment del reconeixement del títol de
família nombrosa fins que l’última persona descendent deixe de complir els requisits, i
han creat unes noves situacions que en l’àmbit de la gestió cal tindre en compte.
En aquest decret es recullen les diferents instruccions emeses per a agilitar les
sol·licituds de família nombrosa, per a facilitar la renovació per estudis i la de categoria
especial per ingressos econòmics, eliminar la finalització dels efectes a la situació de
discapacitat, establir criteris únics en alguns supòsits i aclarir la tramitació de la
pròrroga del títol mentre es tramita una renovació.
El decret pretén adaptar el procediment a les normes indicades, així com facilitar la
presentació, renovació del títol per part de les famílies interessades, en concordança
amb les modificacions legislatives i avanços administratius.
En la Disposició derogatòria única d'aquest Decret es deroga l'Ordre de 21 de
setembre de 2007, de la Conselleria de Benestar Social, sobre títol i carnet de família
nombrosa expedits a la Comunitat Valenciana.
Una vegada en vigor, es considera necessari establir unes directrius sobre l'aplicació
d'aquest nou decret, a través de la següent
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INSTRUCCIÓ
PRIMERA. Vincle conjugal
En relació a l’existència de vincle conjugal, es considerarà que existeix entre les
persones ascendents en el cas de matrimoni o parella de fet. En eixe sentit, en la
documentació a presentar per part de les persones sol·licitants s’ha inclòs la unió de
fet formalitzada o document que acredite la convivència, és a dir una declaració
responsable i empadronament.
SEGONA. Documentació a presentar
En relació a la documentació a presentar per part de les persones sol·licitants s'han
inclòs les següents novetats:
a. Es considerarà com a document acreditatiu de la condició de persona discapacitada
la presentació de la sol·licitud de renovació del certificat acreditatiu, al costat del
certificat caducat, d'aquesta situació personal en els casos que aquesta sol·licitud
encara no haja sigut resolta.
b. Per a les situacions de persones ascendents separades s'afig, en funció de la seua
situació, la següent documentació:
b.1.- La persona ascendent sol·licitant no conviu amb les persones
descendents i la persona ascendent que conviu amb les persones descendents
no compleix els requisits per a poder ser reconeguda com a família nombrosa:
- Declaració responsable que la persona ascendent amb la qual
conviuen les persones descendents no reuneix els requisits per a poder
ser reconeguda com a família nombrosa.
b.2.- La persona ascendent sol·licitant no conviu amb les persones
descendents i la persona ascendent que conviu amb les persones descendents
reuneix els requisits per a poder ser reconeguda com a família nombrosa:
- Autorització de la persona ascendent que conviu amb les persones
descendents en què expresse el seu consentiment per a la inclusió de
la descendència en el títol de família nombrosa de la persona
ascendent sol·licitant.
b.3.-En els casos de custòdia compartida en els quals existisca acord entre les
persones ascendents:
- Document signat per totes dues persones en el qual es determine qui
serà el titular o l'alternança entre les mateixes per a ser titular per
períodes concrets.
b.4.- En els casos de custòdia compartida i presentació de la sol·licitud per part
de cadascuna de les persones ascendents sense existència d'acord entre
ambdues la sol·licitud, amb la finalitat d'establir la prioritat, s'haurà de
completar l'expedient amb la documentació acreditativa de:
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- Reconeixement de grau de discapacitat o grau de dependència de la
persona sol·licitant.
- Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat familiar.
c. Es considerarà com a document acreditatiu de la situació d'estar realitzant estudis
encaminats a l'obtenció d'un lloc de treball, a més de les certificacions acadèmiques,
és a dir, per a les persones descendents que es troben preparant oposicions:
- Presentació de declaració responsable al costat de la factura emesa per part
d'una persona o empresa preparadora.
- Presentació del justificant d'inscripció en procediment selectiu les proves del
qual, o alguna d'elles, tinga data de realització posterior a la data de la
presentació de sol·licitud del reconeixement de la condició de família
nombrosa.
TERCERA. Vigència del títol de família nombrosa
En relació a la vigència del reconeixement administratiu de la condició de família
nombrosa s'haurà de tindre en compte:
a. En relació amb la vigència quan una persona descendent compleix els 21 anys i es
presenta la sol·licitud de renovació per estudis, es tramitarà la sol·licitud de renovació
i emetran, una volta comprovat que la sol·licitud reuneix els requisits corresponents, el
títol de Família Nombrosa, amb una vigència, si no n’hi ha una altra circumstància
familiar que exigisca una data anterior, fins al dia anterior al que, el fill o filla de més de
21 anys i de major edat que acredite trobar-se en situació d’estudis, complisca els 26
anys.
També es tindrà en compte que, l'acreditació documental de trobar-se realitzant
estudis, solament es farà en el moment que la persona descendent complisca els 21
anys d'edat, sense haver de tornar a acreditar aquesta situació en futures renovacions
del Títol de Família Nombrosa, corresponent a la unitat familiar l'obligació de
comunicar qualsevol canvi d'aquesta situació personal.
b. En relació amb la vigència quan una persona beneficiària de la condició de família
nombrosa es trobe en situació de discapacitat, els títols en els quals conste una
persona amb discapacitat no fixaran la finalització dels efectes en funció de la
temporalitat del certificat que reconega la mateixa, sinó en funció dels requisits
generals establits per la Llei de protecció a les famílies nombroses.
c. En relació amb la vigència dels títols de família nombrosa de categoria especial
concedits per la situació econòmica de la unitat familiar deixen de tindre una vigència
anual, passant a calcular-se la data de finalització dels efectes en funció dels requisits
generals establits per la Llei de protecció a les famílies nombroses. En aquest cas, les
famílies estaran obligades a aportar a l'Administració, una declaració responsable
sobre els ingressos econòmics que hagen tingut, en els tres primers mesos de cada
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any, mantenint la seua vigència i categoria mentre complisquen els requisits
econòmics establits sense necessitat de renovar el reconeixement de manera anual.
QUARTA. Pròrroga del títol de família nombrosa
En relació a l'emissió del document que acredita la pròrroga del títol de família
nombrosa:
- Per als casos de presentació presencial de la sol·licitud de renovació, el document de
pròrroga haurà de ser aportat per la persona sol·licitant emplenant-lo amb les mateixes
dades que consten en el títol del qual se sol·licita la renovació i validat per la direcció
territorial davant la qual es presente la sol·licitud de renovació.
- Per als casos de presentació electrònica de la sol·licitud de renovació, el document
de pròrroga es validarà automàticament i formarà part del justificant electrònic de
presentació de la sol·licitud de renovació.
- Per a aquelles persones interessades que sol·liciten el document de pròrroga amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud de renovació o finalitzada la validesa de la
pròrroga que tenien sense que s'haja resolt la sol·licitud presentada, es tramitarà de
manera presencial davant les direccions territorials aportant la còpia de la sol·licitud de
renovació presentada, el justificant de registre electrònic de presentació, o la pròrroga
anterior, així com el títol del qual es va sol·licitar la renovació. En aquest cas, també
s'establirà un tràmit electrònic per a la seua tramitació, del qual s'informarà quan estiga
disponible.
Aquest document tindrà una validesa de tres mesos a partir de la data de finalització
dels efectes del títol que s'ha sol·licitat renovar. En cas d’una segona o posterior
pròrroga, la validesa serà de tres mesos des de la finalització de la pròrroga anterior.
CINQUENA. Data d’efectes dels títols
En relació als terminis de presentació de les sol·licituds, la novetat és que, per a les
sol·licituds de renovació que es presenten en data posterior a la de pèrdua d’efectes
del títol de família nombrosa, es manté el dret de ser reconeguda administrativament
com a tal, però, la data d'efectes del nou títol serà la de la presentació de la sol·licitud
de renovació.
SISENA. Resolució administrativa expressa de la condició de família nombrosa.
En el moment en què es trobe disponible la seua generació des de l'aplicació
informàtica TACTICA, la remissió del títol i carnets individuals acreditatius de la
condició de família nombrosa aniran acompanyats de la resolució expressa d'aquest
reconeixement, és a dir, en el tràmit d'enviament per correu al domicili indicat per la
família sol·licitant, el sobre contindrà, l'escrit de remissió, la resolució expressa, el títol
de família nombrosa i els carnets individuals.
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La resolució expressa s'obtindrà des de l'apartat "Documentació" del corresponent
expedient en TACTICA.
A manera informativa, indicar que, quan una sol·licitud s'haja presentat
electrònicament, i hagen autoritzat les notificacions electròniques, des de l'aplicació
TACTICA es remetrà de manera automàtica, sense intervenció del personal de les
direccions territorials, a la família interessada la notificació i resolució que corresponga
a la seua sol·licitud, sense que això signifique que, en el moment de remissió del títol i
carnets, es puga obviar, la remissió de la resolució.
SETENA. Del manteniment de la categoria especial
En els casos de títols de família nombrosa amb cinc persones descendents
(comptades tenim en compte les possibles situacions de discapacitat), quan es
produïsca l’eixida d’una d’elles del títol (per edat, no continuar els estudis, fi de la
convivència, no dependència econòmica o mort), en la renovació corresponent es
mantindrà la categoria especial per a la família nombrosa amb quatre persones
descendents, i així successivament fins a l’última persona descendent que complisca
els requisits establits a l’article 3 de la Llei 40/2003.
En el cas de les famílies que han obtingut la categoria especial pels seus ingressos
econòmics, les mateixes mantindran la categoria especial mentre es complisca
aquesta situació, encara que el nombre de persones descendents que consten en el
títol siga inferior a quatre, sempre que els ingressos econòmics d'aquesta unitat
familiar, dividits entre les persones que consten com a beneficiàries del reconeixement
administratiu de la condició de família nombrosa, complisca la condició establida de
ser inferior al 75% del IPREM calculat en 14 pagues.
Es tindrà en compte que, en el cas en què la categoria especial s’aconseguira perquè
una de les persones descendents té una discapacitat i compta doble i que aquesta
persona deixara de ser reconeguda com a persona amb discapacitat i això comportés
una baixada de la categoria, no es mantindrà la categoria especial.
HUITENA. De la tramitació dels recursos d’alçada
La direcció territorial competent, remetrà a la direcció general, en el termini de deu dies
des de la recepció d’un recurs d’alçada, l'expedient sencer de la sol·licitud la resolució
de la qual haja sigut recorreguda.
Es remetrà una còpia completa i ordenada de l’expedient, comptant amb un índex de
documents i s'acompanyarà d'un informe en el qual es valoren les actuacions
realitzades així com la proposta de resolució del recurs interposat.
En el cas de trobar-se tota la documentació informatitzada en el seu expedient, tan
sols es remetrà, per part de les direccions territorials, l'índex de documents i l’informe
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proposta, en el qual s'indicarà el número d'expedient per a la seua localització i
resolució per part de la direcció general.
NOVENA. De la facultat de comprovació
El Decret estableix que, correspon a les direccions territorials, la facultat de revisió del
manteniment de les condicions que van donar lloc a un reconeixement administratiu de
la condició de família nombrosa, podent, sense requerir cap altre tràmit, resoldre i
notificar, quan corresponga, la modificació del títol pel canvi de categoria, inclusió o
supressió d'alguna persona beneficiària i fins i tot, en el seu cas, l'extinció del
reconeixement administratiu de la condició de família nombrosa.
Això es realitzarà mitjançant la corresponent obertura d'un expedient de renovació
d'ofici, resolent i notificant el mateix com corresponga.
DESENA. Del procediment sancionador
Les direccions territorials, a través de la seua Secretaria Territorial, incoaran i
instruiran els possibles procediments sancionadors establits en la Llei 40/2003, de 18
de novembre, de protecció a les famílies nombroses, corresponent la seua resolució a
la direcció general competent en família.
Per a això, des de la Secretaria Territorial, una vegada finalitzada la instrucció del
procediment sancionador, es remetrà a la direcció general l'expedient complet, al
costat de l’informe proposta dels fets i de la sanció que es considere que correspon
imposar.
EL DIRECTOR GENERAL D’IGUALTAT EN LA DIVERSITAT
Firmat per José De Lamo Pastor el
31/03/2021 13:13:19
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