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6. 
 

DEFINICIÓ I OBJECTIUS 

El que solem anomenar carnet de família nombrosa
família nombrosa i atorga diversos avantatges.
 

•••• EN QUÈ CONSISTEIX? 
 

És el títol per acreditar que és forma part 
ells/elles és discapacitat/discapacitada o bé en cas que l’altr
 

• FINALITAT  
 

L’objectiu del títol de família nombrosa és o
 
Objectius específics: 

• Facilitar l’accés a l’habitatge
• Atorgar beneficis a nivell, educatiu, laboral i de la seguretat social.
• Proporcionar ajudes econòmiques i descomptes 

 
•••• CAL TENIR PRESENT QUE: 

 
Les famílies nombroses es classifiquen en dues categories, en funció del número de fill/filles:

� Categoria especial:  
• 5 fillls/filles o més
• 4 fills/filles: 

o dels quals almenys 3 procedeixen de part, adopció o acolliment permanent o 
preadoptiu múltiple, o

o quan els ingressos anuals de la unitat familiar , dividit per el nombre de 
persones que la composen , no s
pagues extraordinàries.

 
*Cal tenir en compte que cada fill que pateix discapacit
 

� Categoria general: La resta de situacions.
 
És un títol destinat a les famílies nombroses, residents a Catalunya, que 
i beneficis: 

• Ampliació del període cotitzat i de 
d’un fill/filla. 

• Ampliació de la suspensió del contracte de treball per paternitat (20 dies pels naixements, 
adopcions o acolliments).
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6. Família nombrosa  

carnet de família nombrosa  és un títol oficial que acredita la condició de 
família nombrosa i atorga diversos avantatges.  

per acreditar que és forma part d’una família formada per tres o més fills/filles, o dos si un/una de 
ells/elles és discapacitat/discapacitada o bé en cas que l’altra persona progenitora hagi mort.

del títol de família nombrosa és oferir beneficis a les famílies nombroses. 

Facilitar l’accés a l’habitatge 
Atorgar beneficis a nivell, educatiu, laboral i de la seguretat social. 

ajudes econòmiques i descomptes  

E:  

Les famílies nombroses es classifiquen en dues categories, en funció del número de fill/filles:

5 fillls/filles o més 

dels quals almenys 3 procedeixen de part, adopció o acolliment permanent o 
preadoptiu múltiple, o 
quan els ingressos anuals de la unitat familiar , dividit per el nombre de 
persones que la composen , no superin el 75% de l’IPREM vigent, incloses les 
pagues extraordinàries. 

*Cal tenir en compte que cada fill que pateix discapacitat computa per 2 a l’hora de determinar la categoria.

Categoria general: La resta de situacions. 

És un títol destinat a les famílies nombroses, residents a Catalunya, que atorga els següents avantatges 

Ampliació del període cotitzat i de reserva del lloc de treball en cas d’excedència per cura 

Ampliació de la suspensió del contracte de treball per paternitat (20 dies pels naixements, 
adopcions o acolliments). 
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s un títol oficial que acredita la condició de 

família formada per tres o més fills/filles, o dos si un/una de 
a persona progenitora hagi mort. 

 

Les famílies nombroses es classifiquen en dues categories, en funció del número de fill/filles: 

dels quals almenys 3 procedeixen de part, adopció o acolliment permanent o 

quan els ingressos anuals de la unitat familiar , dividit per el nombre de 
uperin el 75% de l’IPREM vigent, incloses les 

at computa per 2 a l’hora de determinar la categoria. 

atorga els següents avantatges 

reserva del lloc de treball en cas d’excedència per cura 

Ampliació de la suspensió del contracte de treball per paternitat (20 dies pels naixements, 
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• Drets de preferència per a aconseguir beques, reduccions del 50%
preus públics en educació.

• Bonificació del 45 % de les quotes de la Seguretat Social per a la contractació d’una 
persona cuidadora al servei de la família nombrosa

• Increment del límit d’ingressos per tenir dret a l’assignació econ
Social per fill/filla a càrrec menor de 18 anys.

• Dret al subsidi per necessitats educatives especials associades a la discapacitat per al 
menjador i transport.

• Bonificació de 20 al 50% a les tarifes de transport. 
• Benefici en justícia 
• Beneficis en habitatge
• Ajuts per a l’adquisició d’habitatges de protecció pública 
• Prestació econòmica amb infants menors de 6 anys.
• Prestació econòmica per part, adopció o acolliment múltiple
• Reducció del IRPF per lloguer de l’habitatge
• Reducció  en l’impost sobre transmissions patrimonia

reducció del tipus impositiu passa del 7 al 5 % i la suma de les bases imposables en 
l'impost sobre la renda de les persones físiques corresponents a les persones membres de 
la família nombrosa no ha de ser superior a 30.000 
en 12.000 € més per cada fill o filla que excedeixi del nombre de fills/es que la legislació 
vigent exigeix com a mínim perquè una família tingui la condició legal de

• Bonificacions en l’I
pot arribar fins als 90 %, i pot variar en funció del nombre de fills o filles, del nivell de renda 
familiar o del valor cadastral de l'immoble. Cal tenir e
només podrà sol·licitar
ordenances fiscals.

• Reducció de l’impost de matriculació de vehicles d’un 50%
• Altres ajuts en normalització lingüística, museus, albergs, espec

 

El reconeixement  d’aquest títol correspon al Departament d'Acció Social i Ciutadania (Secretaria de 
Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania).
 
El títol col·lectiu per a tota la família, també dó na dret a la possessió d'un 
una de les persones membres beneficiàries.
 
El títol té una validesa fins que el fill/filla més gran faci 21 anys i a partir d'aquest moment, té una validesa 
biennal, tret dels supòsits específics.
 
Els supòsits específics de validesa de títols (anomenats títols provisionals) són els següents:

• En el cas d'acolliments simples de durada superior a un any: validesa d'igual durada que 
l'acolliment. 

•  En el cas de persones estrangeres residents: validesa d'igual durada que el permís de
• Si la renovació del permís està en tramitació: validesa de fins a 6 mesos de durada.
• En el cas d'acreditació d'estudis mitjançant matrícules de l'any anterior per no haver formalitzat 
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Drets de preferència per a aconseguir beques, reduccions del 50% 
preus públics en educació. 
Bonificació del 45 % de les quotes de la Seguretat Social per a la contractació d’una 
persona cuidadora al servei de la família nombrosa. 
Increment del límit d’ingressos per tenir dret a l’assignació econ
Social per fill/filla a càrrec menor de 18 anys. 
Dret al subsidi per necessitats educatives especials associades a la discapacitat per al 
menjador i transport. 
Bonificació de 20 al 50% a les tarifes de transport.  

 gratuïta. 
Beneficis en habitatge 
Ajuts per a l’adquisició d’habitatges de protecció pública  
Prestació econòmica amb infants menors de 6 anys. 
Prestació econòmica per part, adopció o acolliment múltiple 
Reducció del IRPF per lloguer de l’habitatge 

l’impost sobre transmissions patrimonials en l’adquisició d’habitatges: 
reducció del tipus impositiu passa del 7 al 5 % i la suma de les bases imposables en 
l'impost sobre la renda de les persones físiques corresponents a les persones membres de 
a família nombrosa no ha de ser superior a 30.000 €. Aquesta quantitat s'ha d’incrementar 

€ més per cada fill o filla que excedeixi del nombre de fills/es que la legislació 
vigent exigeix com a mínim perquè una família tingui la condició legal de
Bonificacions en l’Impost sobre Bens Immobles (IBI): Bonificació de la quota íntegra 
pot arribar fins als 90 %, i pot variar en funció del nombre de fills o filles, del nivell de renda 
familiar o del valor cadastral de l'immoble. Cal tenir en compte que aquesta bonificació 
només podrà sol·licitar-se en els municipis que ho hagin aprovat dins les seves 
ordenances fiscals. 
Reducció de l’impost de matriculació de vehicles d’un 50% 
Altres ajuts en normalització lingüística, museus, albergs, espectacles i activitats d’oci

El reconeixement  d’aquest títol correspon al Departament d'Acció Social i Ciutadania (Secretaria de 
Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania). 

El títol col·lectiu per a tota la família, també dó na dret a la possessió d'un títol individual per a cada 
una de les persones membres beneficiàries.  

El títol té una validesa fins que el fill/filla més gran faci 21 anys i a partir d'aquest moment, té una validesa 
biennal, tret dels supòsits específics. 

lidesa de títols (anomenats títols provisionals) són els següents:
n el cas d'acolliments simples de durada superior a un any: validesa d'igual durada que 

En el cas de persones estrangeres residents: validesa d'igual durada que el permís de
Si la renovació del permís està en tramitació: validesa de fins a 6 mesos de durada.
En el cas d'acreditació d'estudis mitjançant matrícules de l'any anterior per no haver formalitzat 
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 o excepcions de taxes i 

Bonificació del 45 % de les quotes de la Seguretat Social per a la contractació d’una 

Increment del límit d’ingressos per tenir dret a l’assignació econòmica de la Seguretat 

Dret al subsidi per necessitats educatives especials associades a la discapacitat per al 

ls en l’adquisició d’habitatges: La 
reducció del tipus impositiu passa del 7 al 5 % i la suma de les bases imposables en 
l'impost sobre la renda de les persones físiques corresponents a les persones membres de 

€. Aquesta quantitat s'ha d’incrementar 
€ més per cada fill o filla que excedeixi del nombre de fills/es que la legislació 

vigent exigeix com a mínim perquè una família tingui la condició legal de nombrosa. 
ificació de la quota íntegra que 

pot arribar fins als 90 %, i pot variar en funció del nombre de fills o filles, del nivell de renda 
n compte que aquesta bonificació 

se en els municipis que ho hagin aprovat dins les seves 

tacles i activitats d’oci. 

El reconeixement  d’aquest títol correspon al Departament d'Acció Social i Ciutadania (Secretaria de 

títol individual per a cada 

El títol té una validesa fins que el fill/filla més gran faci 21 anys i a partir d'aquest moment, té una validesa 

lidesa de títols (anomenats títols provisionals) són els següents: 
n el cas d'acolliments simples de durada superior a un any: validesa d'igual durada que 

En el cas de persones estrangeres residents: validesa d'igual durada que el permís de residència. 
Si la renovació del permís està en tramitació: validesa de fins a 6 mesos de durada. 
En el cas d'acreditació d'estudis mitjançant matrícules de l'any anterior per no haver formalitzat 
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encara la matrícula de l'any en curs i de matrícules de les
l'entitat bancària: validesa de 3 mesos.

• En el cas que l'atorgament del títol depengui dels ingressos: validesa anual (cas de categoria 
especial). 

PERSONES DESTINATÀRIES 

A nivell més concret, la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania reconeix el dret  al títol a 
les següents famílies nombroses:  
 

• Una o dues persones progenitores amb 3 o més fills/ filles (menors de 21 anys o fins als 25 
inclosos, si estudien, i conviuen amb les persones progenitores), siguin o no comuns/comunes. 

• Persones progenitores separades o divorciades amb 3 o més fills/filles, siguin o no 
comuns/comunes, encara que estiguin en diferents unitats familiars, sempre que es trobin sota l
seva dependència econòmica, tot i que no visquin en el mateix domicili. 

• Una o dues persones progenitores amb 2 fills/filles, sigui o no comuns/comunes, quan almenys 
un/una d'aquests/aquestes sigui discapacitat/discapacitada o incapacitat/incapacitada pe

• Dues persones progenitores, quan ambdues siguin discapacitades, o almenys una d'elles acrediti 
un grau de discapacitat superior al 65% o estigui incapacitada per al treball, amb 2 fills/filles, siguin 
o no comuns/comunes.  

• Una persona progenitora amb 2 fills/filles, en cas de defunció de l'altra persona progenitora. 
• 2 o més germans/germanes orfes de pare i mare sotmesos/sotmeses a tutela, acolliment o guarda 

que convisquin amb la persona tutora, acollidora o guardadora, però que no depenguin
econòmicament d'ella.  

• 3 o més germans/ germanes orfes de pare i de mare, majors de 18 anys, o 2 si un/una d'ells 
/d'elles és una persona discapacitada, que convisquin i tinguin una dependència econòmica entre 
ells/elles. 

• Un persona progenitora amb dos 

COM S’HI  ACCEDEIX?  I ON CAL ANAR A DEMANAR

Procediment:  
 
La sol·licitud es pot realitzar mitjançant tres vies:
 

� Presencialment o per correu:
Es necessari presentar l’imprès de sol·licitud,

• Les oficines d’Acció Ciutadana
• Els serveis territorials del Departament d’Acció Social i Ciutadana.
• Els òrgans o instancies previst per la llei 30/1992.

 
� Per telèfon: 

• Dins de Catalunya: 012
• Fora de Catalunya: 902 4

 
� Per Internet: 
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encara la matrícula de l'any en curs i de matrícules de les quals no consti el segell de pagament de 
l'entitat bancària: validesa de 3 mesos. 
En el cas que l'atorgament del títol depengui dels ingressos: validesa anual (cas de categoria 

PERSONES DESTINATÀRIES  

A nivell més concret, la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania reconeix el dret  al títol a 
 

Una o dues persones progenitores amb 3 o més fills/ filles (menors de 21 anys o fins als 25 
ien, i conviuen amb les persones progenitores), siguin o no comuns/comunes. 

Persones progenitores separades o divorciades amb 3 o més fills/filles, siguin o no 
comuns/comunes, encara que estiguin en diferents unitats familiars, sempre que es trobin sota l
seva dependència econòmica, tot i que no visquin en el mateix domicili.  
Una o dues persones progenitores amb 2 fills/filles, sigui o no comuns/comunes, quan almenys 
un/una d'aquests/aquestes sigui discapacitat/discapacitada o incapacitat/incapacitada pe
Dues persones progenitores, quan ambdues siguin discapacitades, o almenys una d'elles acrediti 
un grau de discapacitat superior al 65% o estigui incapacitada per al treball, amb 2 fills/filles, siguin 

itora amb 2 fills/filles, en cas de defunció de l'altra persona progenitora. 
2 o més germans/germanes orfes de pare i mare sotmesos/sotmeses a tutela, acolliment o guarda 
que convisquin amb la persona tutora, acollidora o guardadora, però que no depenguin

3 o més germans/ germanes orfes de pare i de mare, majors de 18 anys, o 2 si un/una d'ells 
/d'elles és una persona discapacitada, que convisquin i tinguin una dependència econòmica entre 

Un persona progenitora amb dos fills o filles, quan hagi mort l’altra persona progenitora.

I ON CAL ANAR A DEMANAR -HO? 

realitzar mitjançant tres vies: 

Presencialment o per correu: 
Es necessari presentar l’imprès de sol·licitud, emplenat i signat, que es pot obtenir a:

Les oficines d’Acció Ciutadana 
Els serveis territorials del Departament d’Acció Social i Ciutadana. 
Els òrgans o instancies previst per la llei 30/1992. 

de Catalunya: 012 
Fora de Catalunya: 902 400 012 
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quals no consti el segell de pagament de 

En el cas que l'atorgament del títol depengui dels ingressos: validesa anual (cas de categoria 

A nivell més concret, la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania reconeix el dret  al títol a 

Una o dues persones progenitores amb 3 o més fills/ filles (menors de 21 anys o fins als 25 
ien, i conviuen amb les persones progenitores), siguin o no comuns/comunes.  

Persones progenitores separades o divorciades amb 3 o més fills/filles, siguin o no 
comuns/comunes, encara que estiguin en diferents unitats familiars, sempre que es trobin sota la 

Una o dues persones progenitores amb 2 fills/filles, sigui o no comuns/comunes, quan almenys 
un/una d'aquests/aquestes sigui discapacitat/discapacitada o incapacitat/incapacitada per al treball. 
Dues persones progenitores, quan ambdues siguin discapacitades, o almenys una d'elles acrediti 
un grau de discapacitat superior al 65% o estigui incapacitada per al treball, amb 2 fills/filles, siguin 

itora amb 2 fills/filles, en cas de defunció de l'altra persona progenitora.  
2 o més germans/germanes orfes de pare i mare sotmesos/sotmeses a tutela, acolliment o guarda 
que convisquin amb la persona tutora, acollidora o guardadora, però que no depenguin 

3 o més germans/ germanes orfes de pare i de mare, majors de 18 anys, o 2 si un/una d'ells 
/d'elles és una persona discapacitada, que convisquin i tinguin una dependència econòmica entre 

fills o filles, quan hagi mort l’altra persona progenitora. 

emplenat i signat, que es pot obtenir a: 
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És necessari donar-se d’alta al portal. Una vegada fet això, la persona interessada ha d’identificar
se amb el seu  certificat digital personal (IdCat, DNI digital, entre altres) o bé amb el nom d’usuari i 
contrasenya. Desprès, cal accedir al formulari de la sol·licitud 
últim, s’ha d’enviar la documentació addicional a l’oficina més propera.
*Les famílies nombroses amb fills o filles discapacitats majors de 26 anys no poden fer ús 
d’aquesta via. 
 

Documentació:  
 
En tots els procediments és necessari aportar la següent documentació (si es fa via Internet, no cal 
compulsar-los): 
 

• Document identificador – NIF (*) o NIE si s’escau
fills/filles majors de 18 anys.

• Llibre o llibres de família, sentencia, acta notarial, resolució administrativa de l’adopció 
en el cas que aquest document no s’hagi lliurat prèviament a l’Institut Català de l’Acolliment i de 
l'Adopció o que no consti en el llibre 

 
En casos específics, serà necessari aportar:

• Certificat de convivència de la unitat familiar dels últims dos anys o acta notarial, en cas 
d’unions estables de parella amb fills/filles no comuns/nes

• Certificat de convivència de la unitat familiar a la data de la presentació de la sol·licitud, en 
cas de fills/filles majors de 21 anys (*).

• Certificat d’estudis o matrícula abonada de l’any en curs, quan es tracti de fills/filles majors 
de 21 anys i menors de 

• Certificat de defunció de l’altra persona progenitora , en el cas de no figurar en el llibre de 
família. 

• Resolució judicial en procediments de família que estableixi mesures de guarda i/o 
pensions d’aliments.

• Declaració certificada de l’impost de 
exercici disponible o certificat d’imputació de rendes en cas de no estar obligats a declarar 
pel que fa als fills majors de 21 anys (*).

• En cas de ser una persona amb nacionalitat d’un altre país de l
comunitari de la persona o persones sol·licitants i dels fills o filles majors de 18 anys que 
formen part de la unitat familiar. Si no es disposa d’aquest, cal presentar una fotocopia 
compulsada del certificat 
inscripció en el registre central d’estrangers de la Direcció General de la Policia i de la 
Guardia Civil com a resident comú i fotoco
d’identitat del seu país d’origen. 

• Persones amb nacionalitat extracomunitaria: Permís de residència vigent de totes les 
persones membres de la unitat familiar. 

• Declaració jurada de complir els deures inherents a la potestat, en cas de que no hi hagi 
convivència amb els fills/filles.

NORMATIVA:  
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se d’alta al portal. Una vegada fet això, la persona interessada ha d’identificar
se amb el seu  certificat digital personal (IdCat, DNI digital, entre altres) o bé amb el nom d’usuari i 

accedir al formulari de la sol·licitud i omplir les dades necessàries. I, per 
últim, s’ha d’enviar la documentació addicional a l’oficina més propera. 

es nombroses amb fills o filles discapacitats majors de 26 anys no poden fer ús 

els procediments és necessari aportar la següent documentació (si es fa via Internet, no cal 

NIF (*) o NIE si s’escau- de la/les persona/nes  progenitora/res i dels 
de 18 anys. 

Llibre o llibres de família, sentencia, acta notarial, resolució administrativa de l’adopció 
en el cas que aquest document no s’hagi lliurat prèviament a l’Institut Català de l’Acolliment i de 
l'Adopció o que no consti en el llibre de família- o resolució judicial de la tutela.

En casos específics, serà necessari aportar: 
Certificat de convivència de la unitat familiar dels últims dos anys o acta notarial, en cas 
d’unions estables de parella amb fills/filles no comuns/nes (*). 

ficat de convivència de la unitat familiar a la data de la presentació de la sol·licitud, en 
fills/filles majors de 21 anys (*). 

Certificat d’estudis o matrícula abonada de l’any en curs, quan es tracti de fills/filles majors 
de 21 anys i menors de 26 anys. 
Certificat de defunció de l’altra persona progenitora , en el cas de no figurar en el llibre de 

Resolució judicial en procediments de família que estableixi mesures de guarda i/o 
pensions d’aliments. 
Declaració certificada de l’impost de la renda sobre les persones físiques (IRPF) del darrer 
exercici disponible o certificat d’imputació de rendes en cas de no estar obligats a declarar 
pel que fa als fills majors de 21 anys (*). 
En cas de ser una persona amb nacionalitat d’un altre país de la UE: Permís de resdiència 
comunitari de la persona o persones sol·licitants i dels fills o filles majors de 18 anys que 
formen part de la unitat familiar. Si no es disposa d’aquest, cal presentar una fotocopia 
compulsada del certificat emès pel Registre Central d’Estrangers, justificatiu de la 
inscripció en el registre central d’estrangers de la Direcció General de la Policia i de la 
Guardia Civil com a resident comú i fotocopia compulsada del passaport o document 

país d’origen.  
es amb nacionalitat extracomunitaria: Permís de residència vigent de totes les 

persones membres de la unitat familiar.  
Declaració jurada de complir els deures inherents a la potestat, en cas de que no hi hagi 
convivència amb els fills/filles. 
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se d’alta al portal. Una vegada fet això, la persona interessada ha d’identificar-
se amb el seu  certificat digital personal (IdCat, DNI digital, entre altres) o bé amb el nom d’usuari i 

omplir les dades necessàries. I, per 

es nombroses amb fills o filles discapacitats majors de 26 anys no poden fer ús 

els procediments és necessari aportar la següent documentació (si es fa via Internet, no cal 

de la/les persona/nes  progenitora/res i dels 

Llibre o llibres de família, sentencia, acta notarial, resolució administrativa de l’adopció -únicament 
en el cas que aquest document no s’hagi lliurat prèviament a l’Institut Català de l’Acolliment i de 

o resolució judicial de la tutela. 

Certificat de convivència de la unitat familiar dels últims dos anys o acta notarial, en cas 

ficat de convivència de la unitat familiar a la data de la presentació de la sol·licitud, en 

Certificat d’estudis o matrícula abonada de l’any en curs, quan es tracti de fills/filles majors 

Certificat de defunció de l’altra persona progenitora , en el cas de no figurar en el llibre de 

Resolució judicial en procediments de família que estableixi mesures de guarda i/o 

la renda sobre les persones físiques (IRPF) del darrer 
exercici disponible o certificat d’imputació de rendes en cas de no estar obligats a declarar 

a UE: Permís de resdiència 
comunitari de la persona o persones sol·licitants i dels fills o filles majors de 18 anys que 
formen part de la unitat familiar. Si no es disposa d’aquest, cal presentar una fotocopia 

entral d’Estrangers, justificatiu de la 
inscripció en el registre central d’estrangers de la Direcció General de la Policia i de la 

pia compulsada del passaport o document 

es amb nacionalitat extracomunitaria: Permís de residència vigent de totes les 

Declaració jurada de complir els deures inherents a la potestat, en cas de que no hi hagi 
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Llei 40/2003 de protecció a la família nombrosa
Llei 18/2003 de suport a les famílies
Decret 151/2009 de desplegament parcial de la llei 18/2003 de suport a les famílies
Decret 324/2001  
Ordre BES/262/2002 

PREGUNTES FREQÜENTS: 

 

• Són compatibles els títols de família monoparental i família nombrosa
Sí, són compatibles. No obstant, els beneficis del mateix tipus 

 

• Com es consideren les famílies amb categoria d’honor?
Les famílies que hagin gaudit de la categoria d’honor d’acord a la 
als beneficis per la categoria especial, independentment el nombre de fills/filles sigui inferior al que 
aquesta llei requereix per a ser qualificada com família nombrosa.
 

• Existeix alguna obligació per part de les 
Sí, aquestes persones estan obligades a comunicar a la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de 
Ciutadania, en un termini màxim de 3 mesos, les variacions de les circumstàncies familiars o personals 
sempre que puguin ser tingudes en compte a efectes de la modificació o extinció del dret del títol.

 

ON ADREÇAR-SE  PER  MÉS INFORMACIÓ

•••• Dins de la UGT:  
• A la teva Unió o  Federació  
• igualtat@catalunya.ugt.org
• Més informació de contacte a:  

 

•••• Administració pública:  
• Departament d’Acció Social i Ciutadania

900 300 500/ 012/
902 400 012 (fora de Catalunya)
www.gencat.cat/benestar/

TEMES RELACIONATS:  

Títol família monoparental, Ajuts per fills/filles
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Llei 40/2003 de protecció a la família nombrosa 
Llei 18/2003 de suport a les famílies 
Decret 151/2009 de desplegament parcial de la llei 18/2003 de suport a les famílies 

PREGUNTES FREQÜENTS:  

títols de família monoparental i família nombrosa ? 
s. No obstant, els beneficis del mateix tipus no són acumulatius

m es consideren les famílies amb categoria d’honor?  
Les famílies que hagin gaudit de la categoria d’honor d’acord a la llei antiga estatal, conserven el dret 
als beneficis per la categoria especial, independentment el nombre de fills/filles sigui inferior al que 
aquesta llei requereix per a ser qualificada com família nombrosa. 

Existeix alguna obligació per part de les persones titulars del títol? 
Sí, aquestes persones estan obligades a comunicar a la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de 
Ciutadania, en un termini màxim de 3 mesos, les variacions de les circumstàncies familiars o personals 

ingudes en compte a efectes de la modificació o extinció del dret del títol.

SE  PER  MÉS INFORMACIÓ 

A la teva Unió o  Federació   
igualtat@catalunya.ugt.org /  93 3298273 
Més informació de contacte a:  www.ugt.cat 

Departament d’Acció Social i Ciutadania 
900 300 500/ 012/ 

fora de Catalunya) 
www.gencat.cat/benestar/ 

Títol família monoparental, Ajuts per fills/filles 
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no són acumulatius 

llei antiga estatal, conserven el dret 
als beneficis per la categoria especial, independentment el nombre de fills/filles sigui inferior al que 

Sí, aquestes persones estan obligades a comunicar a la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de 
Ciutadania, en un termini màxim de 3 mesos, les variacions de les circumstàncies familiars o personals 

ingudes en compte a efectes de la modificació o extinció del dret del títol. 


