LES FAMILIES NOMBROSES
A LA COMUNITAT VALENCIANA

COM SOL·LICITAR-LO?

FAMÍLIES
NOMBROSES

A través d’una sol·licitud electrònica
en sede.gva.es, o pots aconseguir l’imprès,
emplenar-lo i presentar-lo en les oficines PROP
i en les direccions territorials de la Vicepresidència
i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

El reconeixement de les famílies nombroses ve
regulat per la Llei de Protecció de les Famílies
Nombroses de l’any 2003, i té àmbit estatal, per
tant es tracta d’un títol que és igual de vàlid en tota
Espanya. Els requisits per a obtenir-lo estan indicats a
l’interior d’aquest fullet. A més, des del 17 d’agost de
2015 el títol es manté fins que l’últim fill o l’última filla
deixa de complir els requisits, així les famílies
mantenen aquest reconeixement per més anys.
La gestió i emissió del títol de família nombrosa es
realitza per les comunitats autònomes.
En el nostre cas, per part de la Vicepresidència i
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, que ha
introduït en la tramitació dues novetats importants:
en primer lloc, les famílies de categoria especial que
no accedisquen a la mateixa pel requisit de renda,
mantindran la mateixa categoria fins que l’última filla
o l’últim fill deixe de complir els requisits. I en segon
lloc, que la renovació per estudis només es realitzarà
una vegada per cada filla o fill. Així, evitem en la
majoria dels casos la necessitat de renovació anual, i
facilitem que les famílies nombroses accedisquen
als beneficis als quals tenen dret amb més
tranquil·litat.

CASTELLÓ

AVINGUDA GERMANS BOU, 81

VALÈNCIA

AVINGUDA DE L’OEST, 36

ALACANT

RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, 41

Més informació en: www.inclusio.gva.es

Requisits per al reconeixement,
emissió del títol i beneficis.

Requisits:

QUÈ ÉS UNA FAMÍLIA
NOMBROSA?

Dues germanes o germans en
situació d’orfandat, menors d’edat,
que convisquen amb una persona
tutora, però que no tinguen
dependència econòmica d’ella.

Aquelles famílies¹ que compten amb:

Tres o més
filles o fills.

Les famílies amb
cinc o més filles o fills.

ڿ33%

ڿ65%

Dues filles o fills i una persona
ascendent amb un grau de
discapacitat mínim del 65%.
+18

Tres o més germans o germanes
en situació d’orfandat, majors
d’edat i que tinguen dependència
econòmica entre si.

+18

ڿ33%

+18

+18

Dos germans o germanes en
situació d’orfandat, quan un
tinga un grau de discapacitat
mínim del 33%, siguen majors
d’edat i tinguen dependència
econòmica entre si.

•

Ser menor de 21 anys. S’ampliarà fins als 25 anys
sempre que seguisca estudiant. El límit d’edat
desapareix quan té un grau de discapacitat
mínim del 33%.

•

Estar soltera o solter.

•

Conviure en la unitat familiar, encara que poden
existir situacions de separació transitòria motivada
per estudis, treball, qüestions mèdiques, etc.

•

Dependre econòmicament de la unitat
familiar.

Les famílies amb quatre
fills o filles, quan almenys
tres procedisquen del
mateix part, adopció o
acolliment múltiple.

ڿ33%

Dues filles o fills i dues persones
ascendents tenint ambdues
un grau de discapacitat
mínim del 33%.

Les famílies amb quatre fills o filles,
quan els ingressos anuals de la
unitat familiar, dividits pel nombre
de persones que la componen,
no superen en còmput anual
el 75% de l’IPREM.
Haver tingut reconeguda la
categoria de família nombrosa d’honor.

La resta de casos tindran la categoria general.
¹ Integrades per una o dues persones ascendents amb filles o fills siguen o no
comuns.
² Cada fill o filla amb un grau de discapacitat mínim del 33%, o amb incapacitat per
a treballar, computarà com a dos per a determinar la categoria en què es classifica la
unitat familiar de la qual forma part.

Quan en la unitat familiar hi haja dues persones
ascendents, haurà d’haver-hi vincle conjugal
perquè ambdues figuren en el títol.

A més, cada filla o fill per a estar en el títol haurà de:

Categories:

Dues filles o fills
quan la persona ascendent
siga vídua.

+18

-18

Les families nombroses tindran la categoria d’especial²,
que incrementa i millora els beneficis als quals es té
accés en el títol, en els següents casos:

ڿ33%

Dues filles o fills quan un
tinga un grau de discapacitat
mínim del 33%.

•

-18

Beneficis:
•

Deduccions en matrícules universitàries
i de formació professional.

•

Punts per a l’elecció de centre educatiu
i beques de menjador.

•

Descomptes en billets de tren, avió, metro i autobús.

•

Deduccions en el tram autonòmic i estatal de l’IRPF.

•

Bonificaciones en l’IBI i altres impostos
municipals.

•

Accés al bo social contra la pobresa energètica.

•

Descomptes en espais culturals i d’oci.

