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PRESENTACIÓ

Us presentem aquesta Guia com a eina d’informació vers els recursos i els serveis,
en els àmbits públic i privat, de què disposen les famílies nombroses a Catalunya.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, en matèria de polítiques familiars, promou
la participació de tota la ciutadania a la comunitat i pretén impulsar, entre d’altres, un
major suport a les famílies nombroses, tot reconeixent l’especial aportació que
aquestes fan a la societat.

La Guia està formada per dos volums: aquest primer, editat, conté informació sobre
el Títol de família nombrosa, les prestacions i els ajuts per a aquest col·lectiu familiar
i els serveis, les bonificacions i els descomptes d’institucions i entitats públiques i
privades. 

El segon volum està dedicat a presentar els establiments col·laboradors i els avan-
tatges i els serveis que aquests ofereixen al col·lectiu esmentat.

A fi de facilitar-ne la consulta i permetre una actualització periòdica del seu contin-
gut, s’ha publicat la Guia a la web de la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de
Ciutadania (www.gencat.net/benestar/secretariafamilia).

Amb aquesta nova edició, s’ha procurat fer partícips les entitats públiques i privades
en la recerca i l’exposició de la informació que s’ofereix a les famílies nombroses. És
per això que tenim el convenciment que serà una eina pràctica i d’especial utilitat.

Presentació
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1.

TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA

Què és
El Títol de família nombrosa és un títol oficial que acredita la condició de família nom-
brosa, atorgat per la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania del De-
partament d’Acció Social i Ciutadania, de la Generalitat de Catalunya, la possessió
del qual reporta diversos beneficis en tot l’Estat.

Què és una família nombrosa
Segons la normativa aplicable, s’entén per família nombrosa aquella que està forma-
da per:
• Un o dos ascendents amb tres o més fills/es (menors de 21 anys o fins als 25 in-
closos, si cursen estudis oficials i conviuen amb els ascendents), siguin comuns o no.
• Un o dos ascendents amb dos fills/es, siguin comuns o no, sempre que almenys
un d’aquests sigui discapacitat o estigui incapacitat per treballar.
• Dos ascendents amb dos fills/es, siguin comuns o no, quan ambdós ascendents
siguin discapacitats o almenys un d’ells tingui un grau de discapacitat igual o supe-
rior al 65%, o estiguin incapacitats pel treball.
• El pare o la mare separats o divorciats, amb tres o més fills/es, siguin comuns o
no, encara que estiguin en diferents unitats familiars, sempre que es trobin sota la
seva dependència econòmica, tot i que no convisquin al mateix domicili.

En aquest supòsit, el progenitor o la progenitora que opti per sol·licitar el títol,
proposant que es tinguin en compte els fills i  les filles que no convisquin amb
ell/ella, haurà de presentar la resolució judicial (conveni regulador) en la qual es
declari la seva obligació de passar una pensió d’aliments.

• Dos o més germans orfes de pare i mare sotmesos a tutela, acolliment o guarda
que convisquin amb la persona tutora, acollidora o guardadora, però que no depen-
guin econòmicament d’aquesta.
• Tres o més germans orfes de pare i de mare, majors de 18 anys, o dos si un d’ells
és discapacitat, que convisquin i tinguin una dependència econòmica entre ells.

Cal tenir en compte que també es reco-
neixen com a ascendents les parelles de
fet reconegudes mitjançant certificat 
de convivència o acta notarial, o bé que
tinguin un/a fill/a en comú.

Títol de família nombrosa
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Quines categories hi ha per a famílies nombroses
N’hi ha dues categories: l’especial i la general.

• Categoria especial. Hi ha diferents supòsits:
— cinc fills/filles o més,
— quatre fills/filles dels quals almenys tres siguin de part, adopció, acolliment per-
manent o bé preadopció múltiple,
— quatre fills/filles quan els ingressos anuals de la unitat familiar, dividits pel nom-
bre de membres que la componen, no superin el 75% del salari mínim interprofes-
sional vigent.

• Categoria general. La resta de les unitats familiars. Hi ha diferents supòsits:
— quatre fills/filles quan els ingressos anuals de la unitat familiar, dividits pel nom-
bre de membres, superi el 75% del salari mínim interprofessional vigent,
— tres fills/filles,
— * dos fills/filles quan un d’ells sigui discapacitat o estigui incapacitat pel treball,
— * dos fills/filles quan el pare o la mare sigui discapacitat amb una valoració del
65% o més, o estigui incapacitat pel treball,
— dos fills/filles quan el pare i la mare (tots dos) siguin discapacitats amb un grau
igual o superior al 33%,
— dos fills/filles quan la unitat familiar tutela un germà o una germana de la mare o del
pare.

* S’entén per discapacitat o discapacitada aquella persona que tingui reconegut
un grau de minusvalidesa igual o superior al 33% i s’entén per incapaç per al tre-
ball qui tingui reduïda la capacitat de treball en un grau equivalent al de la incapa-
citat permanent absoluta o gran invalidesa.

Legislació bàsica: Llei 40/2003, de 19 de novembre, de protecció de la família
nombrosa (BOE núm. 277 de 19/11/2003). Reial decret 1621/2005, de 30 de se-
tembre, pel qual s’aprova el Reglament de la llei de protecció a les famílies nom-
broses (BOE núm. 1515 de 18/01/2006).

Reconeixement de la condició de família nombrosa
S’acredita mitjançant el títol oficial atorgat per la Generalitat de Catalunya, que té la
competència en la seva expedició i renovació.

Quant a aquest títol:
• Té validesa a tot el territori nacional.
• No hi ha límit d’edat per als fills i les filles amb discapacitat, sempre que convis-
quin amb la família.
• En el cas d’unitats familiars originàries d’estats membres de la Unió Europea, el
reconeixement de família nombrosa és el mateix que per a les famílies originàries del
territori espanyol.
• En el cas d’unitats familiars originàries de països extracomunitaris, cal acreditar
la residència de tots els seus membres.

Guia de recursos i serveis per a famílies nombroses 2007
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Quina documentació cal presentar per a la tramitació 
del Títol de família nombrosa
La documentació que cal presentar varia segons diferents supòsits:
• Alta (o primera sol·licitud).
• Renovació (amb variació o sense).

Alta:
Quan es dóna d’alta. En general, quan neix el tercer fill o filla cal presentar la docu-
mentació següent:
• Sol·licitud d’alta degudament emplenada i signada per les persones sol·licitants.
• Original o fotocòpia compulsada del DNI dels ascendents (NIE vigent en cas
d’estrangers no comunitaris).
• Original o fotocòpia compulsada del/s llibre/s de família.
• Certificat de convivència quan els fills o les filles són majors de 21 anys i també
en cas de convivència amb fills/es no comuns.
• En cas de fills o filles majors de 21 anys i menors de 26, s’haurà d’acreditar que
estudien mitjançant certificat d’estudis, o bé fotocòpia compulsada de la matrícula
de l’any actual (en què consti el segell conforme s’ha abonat l’import de la matrícula).

Renovació:
Quan es renova. Quan el fill o la filla més gran faci els 21 anys. A partir d’aquest
moment es renovarà cada dos anys i també cada cop que hi hagi variacions en les
circumstàncies familiars, les quals hauran de ser comunicades al Departament d’Ac-
ció Social i Ciutadania.

Podrà ser renovat fins al darrer dia de vigència d’aquest títol. Passada aquesta data,
si no se n’ha sol·licitat la renovació amb anterioritat, s’entendrà caducat.

A Catalunya, el Títol de família nombrosa dóna dret a la possessió d’un Títol indivi-
dual per a cada membre de la família, que permet gaudir d’una sèrie de beneficis
quan es presenta als organismes que atorguen aquests avantatges i a les entitats,
comerços, etc. incorporats a aquesta Guia. Els títols individuals es lliuren juntament
amb el Títol de família nombrosa.

Renovació amb variació. Es considera que hi ha variació quan es produeix qualse-
vol canvi en la situació familiar, des del canvi de domicili al naixement d’un/a altre/a
fill/filla, etc. En aquests casos, s’ha de comunicar la variació en un termini màxim de 
3 mesos i cal presentar la documentació següent:
• Sol·licitud de renovació degudament emplenada i signada per les persones sol-
licitants.
• El Títol de família nombrosa que s’ha de variar.
• Certificat de convivència quan els fills i  les filles són majors de 21 anys i també
en cas de convivència amb fills/es no comuns.
• En cas de fills i filles majors de 21 anys i menors de 26, s’haurà d’acreditar que estu-
dien mitjançant un certificat d’estudis, o bé una fotocòpia compulsada de la matrícula
de l’any actual (en què consti el segell conforme s’ha abonat l’import de la matrícula).

Títol de família nombrosa
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Documentació específica per a les renovacions amb variació
• En cas de viduïtat: certificat de defunció del cònjuge.
• En cas de separació legal o divorci: original o còpia compulsada de la sentència de
separació/divorci i conveni de l’acord regulador de la guarda dels fills i les filles. També
caldrà aportar el certificat de convivència, en el cas de fills/es majors de 21 anys.
• En cas de separacions de fet: s’haurà d’aportar el conveni regulador, fet al jutjat
o davant de notari, i un certificat de convivència en què constin tots els fills computa-
bles a efectes del Títol de família nombrosa.
• En cas que hi hagi algun membre de la unitat familiar amb la condició legal de dis-
capacitat (a partir del 33%), s’haurà d’acreditar aportant el certificat corresponent.
• Si es fan estudis fora de l’àmbit territorial corresponent a la residència, caldrà
aportar un certificat de convivència per tal d’acreditar que no ha canviat l’empadro-
nament; si no hi figurés, no es podria constar al Títol com a membre computable.

Nota: la compulsa de les fotocòpies es pot fer a les mateixes dependències on es
fa la sol·licitud o bé per notari amb la presentació prèvia del document original.

Família nombrosa. Títol individual

Què és
El títol individual és el document que acredita la persona portadora com a compo-
nent d’una família amb un número de Títol de família nombrosa.

• El Títol individual és d’ús personal i intransferible, vàlid a Catalunya i a tot l’Estat.
• L’obtenen tots els membres de les famílies nombroses que acrediten estar en
possessió del Títol oficial de família nombrosa.
• Al Títol individual, hi figura el nom i els cognoms de la persona titular, el número
de títol, la categoria, general o especial, la data d’expedició i la data de validesa, en-
tre altres dades.
• Els serveis i avantatges per a les famílies nombroses estan recollits a la present
Guia de recursos i serveis per a famílies nombroses que s’actualitza constantment a
la web del Departament d’Acció Social i Ciutadania.

Observacions
En cas que els estudis siguin a l’es-
tranger i el certificat d’estudis o la ma-
trícula estiguin en un idioma diferent al
català o al castellà, és convenient apor-
tar una traducció feta per un organisme
oficial, excepte en el cas de llengües co-
munitàries.

En cas d’estrangers no comunitaris,
serà necessari que el permís de resi-

Guia de recursos i serveis per a famílies nombroses 2007
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dència de totes les persones beneficiàries sigui vigent, i la data de caducitat del títol
en cap cas podrà excedir la data del permís esmentat; a més, també s’haurà d’apor-
tar el certificat de convivència.

En cas de pèrdua del Títol, cal comunicar-ho a la Secretaria de Polítiques Familiars
i Drets de Ciutadania o a qualsevol oficina d’Acció Social i Ciutadania, on es farà un
duplicat igual que l’extraviat.

En cas que el permís de residència estigui en tràmit de renovació, també s’expedi-
rà un títol provisional fins a sis mesos.

Imprès de sol·licitud
L’imprès es pot obtenir a qualsevol oficina d’Acció Ciutadana del Departament de Go-
vernació i Administracions Públiques o als serveis territorials del Departament d’Acció
Social i Ciutadania, i també des d’Internet: http://www.gencat.net/benestar.

On cal adreçar-se per obtenir el Títol de família nombrosa o per informar-se
Es poden iniciar els tràmits de les sol·licituds d’alta o renovació del Títol de família
nombrosa de la manera següent:
• Telemàticament, a través del portal de l’Administració Oberta de Catalunya
(AOC): http://www.cat365.net
• Pel telèfon del portal CAT365: 902 012 345

En ambdós casos, després cal presentar la documentació que es demana de la ma-
nera següent:
• Per correu a:

Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania
Palau de Mar, plaça Pau Vila, 1
08039 Barcelona

• Presencialment a:
— Xarxa d’Oficines d’Acció Ciutadana del Departament de Governació i Adminis-
tracions Públiques.
— Punts d’Atenció Ciutadana dels serveis territorials del Departament d’Acció So-
cial i Ciutadania.

Títol de família nombrosa
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Xarxa d’Oficines d’Acció Ciutadana del
Departament de Governació i Administracions
Públiques i punts d’Atenció Ciutadana dels serveis
territorials del Departament d’Acció Social i
Ciutadania

Les oficines d’Acció Ciutadana tenen com a funció informar i orientar la ciutadania,
tant de manera col·lectiva com individual, sobre totes les prestacions existents en
matèria d’atenció social que facilita la Generalitat, efectuar els tràmits i les gestions
necessaris per gaudir d’aquestes prestacions, i impulsar i donar suport a accions de
tipus cultural, social i cívic que fomentin el desenvolupament del teixit associatiu als
barris.

La relació d’oficines d’Acció Ciutadana es manté actualitzada a la web del De-
partament de Governació i Administracions Públiques: http://www.gencat.net/
governacio-ap/ACCIO—CIUTADANA/Adreces/oficines.htm

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i dimarts i dijous, de
16 a 18 h, amb excepció de l’Oficina de Vilafranca del Penedès.
Horari d’estiu: de l’1 de juny al 30 de setembre (ambdós inclosos), de 9 a 14 h, de
dilluns a divendres. Agost, tancat.

Observacions als horaris:
• L’Oficina de Vilafranca del Penedès:
— Horari, tot l’any, de 9 a 14 h, de dilluns a divendres. Agost, tancat.
• Els punts d’atenció de Sants-Eixample, Barcelona, Girona, Lleida, Tarrago-
na i Amposta tenen un horari diferent.
• Durant el mes d’agost es poden adreçar als punts d’atenció de Sants-Ei-
xample, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Amposta.

Telèfon d’atenció ciutadana: 012 (cost de la trucada segons tarifa vigent).

Xarxa d’Oficines d’Acció Ciutadana

El Bages

Manresa
C/ Verge de la Joncadella, s/n
08240 Manresa
Tel. 93 873 28 75

El Baix Camp

Reus
Pl. Mas Pellicer, 55
43204 Reus
Tel. 977 75 79 91



El Baix Ebre

Tortosa
C/ Tarragona, 7-9
43500 Tortosa
Tel. 977 58 03 69

El Baix Llobregat

Cornellà - Sant Ildefons
Cristòfol Llargués,12
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 375 37 54

Can Vidalet
Cedres, 29
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 93 473 97 11

El Prat de Llobregat
C/ Centre, 39-41
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93 370 00 12

Martorell
Pl. de les Cultures, s/n
08760 Martorell
Tel. 93 774 24 94

Camps Blancs
Pl. Euskadi
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 652 48 42

El Baix Llobregat - Sant Boi
C/ Bonaventura Aribau, 11
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 654 36 11

Sant Feliu de Llobregat
Laureà Miró, 69
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 632 66 32

Viladecans
C/ Sant Marià, 34-38
08840 Viladecans
Tel. 93 637 44 10

El Baix Penedès

Baix Penedès - Vendrell
C/ General Prim, 12
43700 El Vendrell
Tel. 977 66 75 26

El Barcelonès

Badalona - Sant Roc
Av. Maresme, 182-190, 1r
08918 Badalona 
Tel. 93 383 37 11

Llefià - la Salut
C/ La Pau, 23
08913 Badalona
Tel. 93 460 25 66

Lloreda - Sant Crist
Rbla. Sant Joan, 79
08915 Badalona 
Tel. 93 399 54 11

Pomar
Av. Sabadell, s/n
08915 Badalona
Tel. 93 395 06 01

Ciutat Meridiana
Pl. Roja (cant. Vallcivera, 12)
08033 Barcelona
Tel. 93 359 17 04

Ciutat Vella - Raval
C/ Sant Pau, 46
08001 Barcelona
Tel. 93 302 36 74

Xarxa d’Oficines
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El Camp de l’Arpa
C/ Còrsega, 709
08026 Barcelona
Tel. 93 456 63 04

El Carmel
Pl. Pastrana, 15
08032 Barcelona 
Tel. 93 420 90 36

El Poblenou
C/ Marià Aguiló, 46
08005 Barcelona
Tel. 93 300 44 25

Gràcia
C/ Providència, 42
08024 Barcelona
Tel. 93 284 27 21

Hostafrancs
C/ Sant Roc, 28
08014 Barcelona
Tel. 93 424 37 71

La Guineueta
C/ Lorena, 57-59
08042 Barcelona
Tel. 93 359 18 54

La Verneda
C/ Maresme, 286
08020 Barcelona
Tel. 93 314 61 11

Sant Andreu
Pg. Fabra i Puig, 13
08030 Barcelona
Tel. 93 345 14 04

Vilapicina
C/ Petrarca, 57
08031 Barcelona
Tel. 93 429 24 97

Verdum
C/ Luz Casanova, 8-10
08042 Barcelona 
Tel. 93 350 39 72

Zona Franca
C/ Mineria, 8
08004 BARCELONA
Tel. 93 332 54 54

Bellvitge
Av. Mare de Déu de Bellvitge, 20
08907 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 336 51 62

L’Hospitalet - La Florida
Av. Masnou, 66
08905 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 334 09 58

Sant Adrià de Besòs - Centre
C/ Major, 8-10
08930 Sant Adrià de Besòs
Tel. 93 460 02 98

Santa Coloma
Av. Generalitat, 57
08922 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 466 30 33

Singuerlín
C/ Singuerlín, 51
08924 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 392 07 11

El Berguedà

El Berguedà - Berga
Pl. Sant Joan, s/n
08600 Berga
Tel. 93 822 27 00

Guia de recursos i serveis per a famílies nombroses 2007
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El Garraf

Garraf - Vilanova i la Geltrú
C/ Forn del vidre, 12
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 815 71 59

El Gironès

Les Bernardes
C/ Sant Dionís, 40
17190 Salt
Tel. 972 24 11 28

El Maresme 

El Masnou
C/ Pujades Truch, 1 A (edifici Centre)
08320 El Masnou
Tel. 93 540 28 80

El Maresme - Mataró
C/ Vitòria, 17
08303 Mataró
Tel. 93 798 41 34

El Priorat

El Priorat - Falset
C/ Miquel Barceló, 21
43730 Falset
Tel. 977 83 11 39

El Ripollès

El Ripollès - Ripoll
Pl. Tomàs Raguer, 4
17500 Ripoll
Tel. 972 70 14 41

El Vallès Occidental

Badia
Pl. de les Entitats, s/n
08214 Badia del Vallès
Tel. 93 718 06 36

Cerdanyola
C/ Sant Antoni, 36
08290 Cerdanyola del Vallès
Tel. 93 691 82 11

La Creu de Barberà
C/ Verge de la Paloma, 19-21
08204 Sabadell
Tel. 93 710 20 99

Sabadell - Ca n’Oriac
Av. Matadepera, 10
08207 Sabadell
Tel. 93 716 87 54

Sabadell - Gràcia
C/ Reina Elionor, 110
08205 Sabadell
Tel. 93 710 18 99

Terrassa
C/ Matagalls, s/n
08227 Terrassa
Tel. 93 785 11 13

Terrassa - La Farinera
C/ Colom, 90 (interior)
08222 Terrassa
Tel. 93 784 70 50

El Vallès Oriental

Canovelles
Pl. Pau Casals, s/n
08420 Canovelles
Tel. 93 846 45 22

Xarxa d’Oficines
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Vallès Occidental - Granollers
C/ Sant Jaume, 48
08400 Granollers
Tel. 93 879 20 86

Mollet - Rambla
Rbla. de Balmes, 2
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 570 89 23

L’Alt Empordà

L’Alt Empordà - Figueres
C/ Dr. Barraquer, 1
17600 Figueres
Tel. 972 67 42 49

L’Alt Penedès

L’Alt Penedès - Vilafranca del Penedès
Hermenegild Clascar, 1-3
Tel. 93 817 06 76
08720 Vilafranca del Penedès

L’Alt Urgell

L’Alt Urgell - La Seu
C/ Garriga i Massó, 22
25700 La Seu d’Urgell
Tel. 973 35 25 61

L’Anoia

L’Anoia - Igualada
Pg. Mossèn Jacint Verdaguer, 67
08700 Igualada
Tel. 93 805 17 14

L’Urgell

Tàrrega - L’Urgell
Pl. Nacions sense Estat, s/n
25300 Tàrrega
Tel. 973 50 13 13

La Garrotxa

La Garrotxa - Olot
C/ Proa, 9
17800 Olot
Tel. 972 27 13 04

La Noguera

La Noguera - Balaguer
C/ Miracle, 23
25600 BALAGUER
Tel. 973 45 04 62

Ribera d’Ebre

Móra d’Ebre
C/ Bonaire, 37
43740 Móra d’Ebre
Tel. 977 40 28 34

La Selva

La Selva - Blanes
Pl. Espanya, 3
17300 Blanes
Tel. 972 35 27 40

La Segarra

Cervera
C/ Manuel Ibarra, s/n
25200 Cervera
Tel. 973 53 40 53

Osona

Osona - Vic
Rbla. de l’Hospital, 15
08500 Vic
Tel. 93 883 24 94

Guia de recursos i serveis per a famílies nombroses 2007
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Punts d’Atenció Ciutadana dels serveis territorials
del Departament d’Acció Social i Ciutadania

PAC - Palau de Mar 

Pl. Pau Vila, 1
08039 Barcelona 
Tel. 93 483 10 00

Horari d’hivern: dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 14 h. Dimarts i dijous, de 9 a 18 h.

Horari d’estiu: de l’1 de juny al 30 de setembre (ambdós inclosos), de 8.30 a 14.30 h,
de dilluns a divendres.

PAC - Servei Territorial de Barcelona

C/ Tarragona, 141-147
08014 Barcelona
Tel. 93 567 51 60

Horari d’hivern: dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 14 h. Dimarts i dijous, de 9 a 14 h
i 16 a 18 h.

Horari d’estiu: de l’1 de juny al 30 de setembre (ambdós inclosos), de 9 a 14 h, de di-
lluns a divendres.

PAC - Servei Territorial de Girona

Emili Grahit, 2
17002 Girona
Tel. 972 48 60 60

Horari d’hivern: dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 9 a 14 h, i dimarts de 9 a 18 h
ininterrompudament.

Horari d’estiu: de l’1 de juny al 30 de setembre (ambdós inclosos), de 9 a 14 h.

PAC - Servei Territorial de Lleida 

Av. Segre, 4
25007 Lleida
Tel. 973 70 36 50 / 973 23 05 02

Horari d’hivern: dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 14 h. Dimarts i dijous, de 9 a 18 h.

Horari d’estiu: de l’1 de juny al 30 de setembre (ambdós inclosos), de 9 a 14 h, de di-
lluns a divendres.

Xarxa d’Oficines
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PAC - Servei Territorial de Tarragona

Av. Andorra, 9 bxs.
43002 Tarragona
Tel. 977 24 18 88 / 977 21 34 71

Horari d’hivern: dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 14 h. Dimarts i dijous, de 9 a 18 h.

Horari d’estiu: de l’1 de juny al 30 de setembre (ambdós inclosos), de 9 a 14 h.

PAC - Servei Territorial de Terres de l’Ebre

Ruiz d’Alda, 33
43870 Amposta
Tel. 977 70 65 34

Horari d’hivern: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 15 a 17.30 h.

Horari d’estiu: de l’1 de juny al 30 de setembre (ambdós inclosos), de dilluns a diven-
dres, de 8 a 15 h.

Oficina d’Atenció Ciutadana de la Cerdanya (Departament de la Presidència)

Pl. del Rec, 5
17520 Puigcerdà
Tel. 972 88 02 79

Horari d’hivern: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 15 a 17.30 h.

Horari d’estiu: de l’1 de juny al 30 de setembre (ambdós inclosos), de dilluns a diven-
dres, de 8 a 15 h.

Guia de recursos i serveis per a famílies nombroses 2007

22

Fa
m

íli
a 

no
m

b
ro

sa

A



PRESTACIONS I AJUTS PER A FAMÍLIES
NOMBROSES

A continuació es descriuen les prestacions familiars més significatives a les quals
poden accedir les famílies nombroses específicament, així com altres prestacions
per a totes les famílies en general. S’hi han inclòs els ajuts econòmics directes, uni-
versals o sotmesos al nivell d’ingressos i les mesures fiscals, tant en l’àmbit autonò-
mic com en l’àmbit estatal.

1. Prestació econòmica de caràcter universal per a les famílies 
nombroses amb fills i filles menors de 6 anys 25

2. Prestació econòmica de caràcter universal per part, adopció 
o acolliment múltiple 26

3. Ajut per part, adopció o acolliment múltiple sotmès al nivell 
d’ingressos de la unitat familiar 28

4. Ajut per adopció internacional sotmès a un nivell d’ingressos 
per a famílies que adoptin un o una menor d’un altre país 29

5. Prestació econòmica per naixement o adopció del/de la tercer/a 
fill/a i dels posteriors 30

6. Prestació econòmica per part o adopció múltiple 32

7. Prestació econòmica familiar per fill/a o menor acollit/ida a càrrec 33

8. Deducció fiscal en el tram autonòmic de l’IRPF per naixement 
o adopció del/de la primer/a fill/a i posteriors 36

9. Deducció fiscal en el tram autonòmic de l’IRPF per lloguer 
de l’habitatge habitual 37

10. Deducció per maternitat (mares treballadores amb fills/es menors 
de 3 anys a càrrec) 38

11. Reducció del tipus impositiu aplicable en l’impost sobre transmissions
patrimonials en l’adquisició d’habitatges per a famílies nombroses 40

12. Ajuts per a l’adquisició d’habitatges de protecció pública 
per a famílies nombroses 41

13. Reducció en l’impost de matriculació de vehicles per a famílies 
nombroses 43

14. Bonificació en la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles per 
a famílies nombroses (només en els municipis que hagin aprovat 
aquesta bonificació) 44
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1.

PRESTACIÓ ECONÒMICA DE CARÀCTER
UNIVERSAL PER A LES FAMÍLIES NOMBROSES
AMB FILLS I FILLES MENORS DE 6 ANYS(1)

Què és
Aquesta prestació és un ajut econòmic per a totes les famílies amb infants menors
de 6 anys que hagin nascut dins el període que s’indica en la convocatòria.

Qui s’hi pot acollir
Totes les famílies nombroses que compleixin els punts següents:
• Que siguin residents a Catalunya.
• Que tinguin al seu càrrec infants menors de 6 anys nascuts entre l’1 de gener de
2001 i el 31 de desembre de 2007 (ambdues dates incloses).
• Que tinguin infants en acolliment o en adopció, sempre que la data de l’acta no-
tarial, la sentència de l’adopció o la resolució administrativa de l’acolliment estigui
compresa entre l’1 de gener de 2001 i el 31 de desembre de 2007 (ambdues dates
incloses).

Import econòmic i forma de pagament
L’ajut és de 730 euros per cada infant menor de 6 anys de família nombrosa.
A les famílies nombroses amb infants menors de 6 anys nascuts durant l’any 2001 o
bé durant l’any 2007, els imports de la prestació econòmica se’ls atorguen de forma
proporcional segons el mes de naixement de l’infant.

Termini per a la presentació de sol·licituds
El termini per a la presentació de sol·licituds s’acaba el 31 de desembre de 2007.
Excepcionalment, per a les famílies amb infants nascuts, adoptats o acollits durant
el mes de desembre de 2007, aquest termini s’amplia fins al 31 de gener de 2008.

Compatibilitat
Aquesta prestació és compatible amb la resta de prestacions i ajuts inclosos en
aquest apartat.

Informació i sol·licituds
• A les oficines d’Acció Ciutadana del Departament de Governació i Administra-
cions Públiques, i als serveis territorials del Departament d’Acció Social i Ciutadania
de la Generalitat de Catalunya.
• A través del portal de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) http://www.
cat365.net o al telèfon 902 01 23 45 (24 h).
• Al telèfon d’atenció ciutadana: 012 (cost de la trucada segons tarifa vigent).

(1) Les dades incloses en aquesta prestació corresponen a la convocatòria de l’any 2007.

Prestació econòmica de caràcter universal per a les famílies nombroses 
amb fills i filles menors de 6 anys
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2.

PRESTACIÓ ECONÒMICA DE CARÀCTER
UNIVERSAL PER PART, ADOPCIÓ O ACOLLIMENT
MÚLTIPLE(2)

Què és
Aquesta prestació és un ajut econòmic directe per a totes les famílies en les quals
s’hagi produït un part múltiple o hagin adoptat o acollit dos infants o més de forma
simultània, amb l’objectiu de compensar l’esforç que aquestes famílies fan amb l’ar-
ribada simultània de dos infants o més i contribuir a millorar el seu benestar.
L’acolliment ha de ser permanent o preadoptiu.

Qui s’hi pot acollir
Totes les famílies que compleixin els punts següents:
• Que siguin residents a Catalunya.
• Que hagin tingut un part múltiple entre l’1 de gener de 2007 i el 31 de desembre
de 2007 (ambdues dates incloses).
• Que hagin adoptat o acollit dos infants o més de forma simultània, sempre que la
data de la sentència de l’adopció, l’acta notarial o la resolució administrativa de l’a-
colliment estigui compresa entre l’1 de gener de 2007 i el 31 de desembre de 2007
(ambdues dates incloses).

Import i pagament de l’ajut
La quantia de la prestació és de:
• 650 euros per família, en cas de part doble, adopció o acolliment simultani de
dos infants,
• 1.000 euros per família, en cas de part triple, adopció o acolliment simultani de
tres infants,
• 1.200 euros per família, en cas de part quàdruple o més, adopció o acolliment si-
multani de quatre infants o més.

La prestació s’atorga un sol cop i l’abonament es fa en un sol pagament.

Termini per a la presentació de sol·licituds
La presentació de sol·licituds s’acaba el 31 de desembre de 2007.
Excepcionalment, per a les famílies amb infants nascuts, adoptats o acollits durant
el mes de desembre de 2007, aquest termini s’amplia fins al 31 de gener de 2008.

Compatibilitat
Aquesta prestació és compatible amb la resta de prestacions i ajuts inclosos en
aquest apartat.

(2) Les dades incloses en aquesta prestació corresponen a la convocatòria de l’any 2007.

Guia de recursos i serveis per a famílies nombroses 2007
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Informació i sol·licituds
• A les oficines d’Acció Ciutadana del Departament de Governació i Administra-
cions Públiques, i als serveis territorials del Departament d’Acció Social i Ciutadania
de la Generalitat de Catalunya.
• A través del portal de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) http://www.
cat365.net o al telèfon 902 01 23 45 (24 h).
• Al telèfon d’atenció ciutadana: 012 (cost de trucada segons tarifa vigent).

Prestació econòmica de caràcter universal per part, adopció o acolliment múltiple
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3.

AJUT PER PART, ADOPCIÓ O ACOLLIMENT
MÚLTIPLE SOTMÈS AL NIVELL D’INGRESSOS 
DE LA UNITAT FAMILIAR(3)

Què és
És una prestació econòmica per a famílies en què s’hagi produït un part, una adopció o
un acolliment permanent de dos infants o més i tinguin un nivell d’ingressos determinat.

Qui s’hi pot acollir
Poden demanar aquesta prestació econòmica:
• Les famílies residents en les quals s’hagi produït un part doble o hagin adoptat o
acollit dos infants de forma simultània entre l’1 de gener de 2004 i el 31 de desembre
de 2007 (ambdues dates incloses), i que no superin el nivell d’ingressos, en concep-
te de renda, previst en la convocatòria.
• Les famílies residents en les quals s’hagi produït un part de tres infants o més, o
hagin adoptat o acollit tres infants o més de forma simultània entre l’1 de gener de
1995 i el 31 de desembre de 2007 (ambdues dates incloses), i que no superin el nivell
d’ingressos en concepte de renda previst en la convocatòria.

Import i pagament de l’ajut
És una prestació econòmica sotmesa al nivell d’ingressos familiars (48.921,60 eu-
ros), ponderats segons el nombre de membres de la unitat familiar.

La quantia de l’ajut és de:
• 2.400 euros per família, en cas que els ingressos familiars no superin la xifra de
48.921,60 euros, ponderats segons el nombre de membres de la unitat familiar,
• 3.200 euros per família, en cas que els ingressos familiars no superin els 34.944
euros, ponderats segons el nombre de membres de la unitat familiar.

Termini per a la presentació de sol·licituds
El termini per a la presentació de sol·licituds s’acaba el 31 de desembre de 2007.
Excepcionalment, per a les famílies amb infants nascuts, adoptats o acollits durant
el mes de desembre de 2007, aquest termini s’amplia fins al 31 de gener de 2008.

Informació i sol·licituds
• A les oficines d’Acció Ciutadana del Departament de Governació i Administra-
cions Públiques, i als serveis territorials del Departament d’Acció Social i Ciutadania
de la Generalitat de Catalunya.
• A través del portal de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) http://www.
cat365.net o al telèfon 902 01 23 45 (24 h).
• Al telèfon d’atenció ciutadana: 012 (cost de la trucada segons tarifa vigent)

(3) Les dades incloses en aquesta prestació corresponen a la convocatòria de l’any 2007.

Guia de recursos i serveis per a famílies nombroses 2007
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4.

AJUT PER ADOPCIÓ INTERNACIONAL SOTMÈS 
A UN NIVELL D’INGRESSOS PER A FAMÍLIES 
QUE ADOPTIN UN O UNA MENOR D’UN ALTRE
PAÍS(4)

Què és
És un ajut econòmic per a famílies que adoptin un/a menor procedent d’un altre país
i tinguin un nivell d’ingressos determinat.

Qui s’hi pot acollir
Poden demanar aquesta prestació econòmica:
• Les famílies residents a Catalunya que hagin adoptat –amb la intervenció de
l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció– un infant procedent d’un altre país, i tin-
guin la sentència, l’acta notarial o la resolució administrativa d’adopció, o qualsevol
altra documentació acreditativa de l’adopció, entre l’1 de gener i el 31 de desembre
de 2007 (ambdues dates incloses) i que no superin el nivell d’ingressos, en concepte 
de renda, previst en la convocatòria (97.843,20 euros).

Import i pagament de l’ajut
La quantia de l’ajut és de 2.300 euros per família en cas que els ingressos familiars
no superin la xifra dels 97.843,20 euros, ponderats segons el nombre de membres
de la unitat familiar, d’acord amb el que estableix la convocatòria.

Termini per a la presentació de sol·licituds
El termini per a la presentació de sol·licituds s’acaba el 31 de desembre de 2007.
Excepcionalment, per a les famílies amb infants nascuts, adoptats o acollits durant
el mes de desembre de 2007, aquest termini s’amplia fins al 31 de gener de 2008.

Informació i sol·licituds
• A les oficines d’Acció Ciutadana del Departament de Governació i Administra-
cions Públiques, i als serveis territorials del Departament d’Acció Social i Ciutadania
de la Generalitat de Catalunya.
• A través del portal de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) http://www.
cat365.net o al telèfon 902 01 23 45 (24 h).
• Al telèfon d’atenció ciutadana: 012 (cost de la trucada segons tarifa vigent)

(4) Les dades incloses en aquesta prestació corresponen a la convocatòria de l’any 2007.

Ajut per adopció internacional sotmès a un nivell d’ingressos 
per a famílies que adoptin un o una menor d’un altre país 
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5.

PRESTACIÓ ECONÒMICA PER NAIXEMENT 
O ADOPCIÓ DEL/DE LA TERCER/A FILL/A 
I DELS POSTERIORS

Què és
És una prestació econòmica de caràcter estatal de pagament únic pel naixement o
adopció del/de la tercer/a fill/a o posteriors, condicionat a un límit d’ingressos fami-
liars.

Requisits
• La persona que fa la sol·licitud (el pare o la mare) ha d’estar donada d’alta en al-
gun règim de la Seguretat Social, o bé ser pensionista.
• Tenir un nivell d’ingressos familiars no superior a 9.328,39 euros, incrementant-
se aquesta quantia un 15% per cada fill o menor adoptat a càrrec, a partir del segon
fill, aquest inclòs.
• Si es tracta de famílies nombroses, sempre que els ingressos anuals no siguin
superiors a 15.903,65 euros, en el cas de tres fills o filles. Aquest import augmenta
en 2.575,95 euros per cada fill/a a càrrec a partir del quart (aquest inclòs).
• Si els ingressos familiars estan compresos dins de la taula següent, l’import de
l’ajut serà la diferència entre el límit màxim i els ingressos de la unitat familiar corres-
ponent:

(Ingressos corresponents a les famílies nombroses)

Import i pagament de l’ajut
L’ajut és de 450,76 euros (75.000 PTA) per cada fill nascut a partir del tercer, que s’a-
bonaran en un sol pagament.

Nre. de fills/es 
a càrrec (n)

Límit mínim 
d’ingressos (Lm)

Límit màxim 
d’ingressos (LM)

3 15.903,65 16.354,41

4 18.479,60 18.930,36

5 21.055,55 21.506,31

6 23.631,50 24.082,26

7 26.207,45 26.658,21

8 28.783,40 29.234,16

9 31.359,35 31.810,11

10 33.935,30 34.386,06

Guia de recursos i serveis per a famílies nombroses 2007
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Compatibilitats
Aquesta prestació per naixement del/de la tercer/a fill/a o posteriors és compatible
amb:
• La prestació per part múltiple.
• Les assignacions per fill/a a càrrec.
• La pensió d’orfenesa i en favor de néts i germans que, si escau, li puguin corres-
pondre.

Termini de presentació de sol·licituds
El dret al reconeixement d’aquesta prestació prescriu als 5 anys, comptats des de
l’endemà del naixement del fill o filla.

Informació i sol·licituds
• Oficines de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) del lloc de residència
de la unitat familiar.
• Línia de pensions i altres prestacions (INSS): telèfon 900 16 65 65.

Prestació econòmica per naixement o adopció del/de la tercer/a fill/a i dels posteriors
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6.

PRESTACIÓ ECONÒMICA PER PART 
O ADOPCIÓ MÚLTIPLE

Què és
És un subsidi universal i únic, de caràcter estatal, en casos de part o adopció múlti-
ple (a partir de dos infants nascuts en el mateix part o bé adoptats simultàniament),
per tal de compensar, en part, l’augment de despeses que comporta aquesta situa-
ció.

Qui s’hi pot acollir
Poden sol·licitar aquesta prestació tant les persones acollides en la modalitat contri-
butiva com a la no contributiva del sistema de la Seguretat Social, i el subsidi no està
condicionat al nivell d’ingressos de la unitat familiar.
També s’exigeix que el naixement dels infants sigui a l’Estat espanyol i que es donin
els requisits de l’article 30 del Codi civil.

Import econòmic
Varia segons el nombre d’infants nascuts en el part:

Compatibilitats
Aquesta prestació per part múltiple és compatible amb:
• La prestació per naixement o adopció del/de la tercer/a fill/a o posteriors.
• El subsidi especial de maternitat per part, adopció o acolliment múltiple.
• Les assignacions econòmiques per fill/a o menor acollit a càrrec.
• La pensió d’orfenesa i en favor de néts i germans que, si s’escau, li puguin cor-
respondre.

Informació i sol·licituds
• Oficines de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) del lloc de residència
de la unitat familiar.
• Línia de pensions i altres prestacions (INSS): telèfon 900 16 65 65.

Dos infants 2.282,40 euros

Tres infants 4.564,80 euros

A partir de quatre infants 6.847,20 euros

Guia de recursos i serveis per a famílies nombroses 2007
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7.

PRESTACIÓ ECONÒMICA FAMILIAR PER FILL/A 
O MENOR ACOLLIT/IDA A CÀRREC

Què és
És un ajut econòmic, de caràcter estatal, subjecte als recursos familiars, que té l’ob-
jectiu de donar suport a les unitats familiars amb fills/es o menors acollits/ides que
en depenguin econòmicament i convisquin amb la persona beneficiària, ja siguin
menors de 18 anys, o bé amb fills/filles acollits amb una discapacitat reconeguda en
grau igual o superior al 33% sense límit d’edat, o més grans de 18 anys si estan afec-
tats per una discapacitat en grau igual o superior al 65% (en aquest cas, no subjecte
a recursos familiars).

Qui s’hi pot acollir
S’hi podran acollir les persones, el pare o la mare, que tinguin fills i filles a càrrec seu
(de la persona beneficiària) o del cònjuge o menors acollits que resideixin legalment
al territori espanyol, i no tinguin dret a prestacions de la mateixa naturalesa en qual-
sevol altre règim públic de protecció social.

També són persones beneficiàries de l’ajut els orfes de pare i mare, menors de 18
anys o amb alguna discapacitat amb un grau igual o superior al 33%, o més grans de
18 anys si tenen una discapacitat amb un grau igual o superior al 65%.

També els que no siguin orfes però hagin estat abandonats pels seus pares, sempre
que no es trobin en règim d’acolliment familiar, amb una discapacitat amb un grau
igual o superior al 33% si són menors de 18 anys i en grau igual o superior al 65% si
són més grans de 18 anys.

Finalment, els fills amb discapacitat més grans de 18 anys que no hagin estat decla-
rats incapacitats judicialment i conservin llur capacitat d’obrar.

Si el fill o la filla és major d’edat i necessita l’ajuda d’una tercera persona per realitzar
els actes essencials de la vida quotidiana, cal que tingui un grau de discapacitat
igual o superior al 75%.

Prestació econòmica familiar per fill/a o menor acollit/ida a càrrec
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Límits d’ingressos de la unitat familiar

En referència als ingressos computables cal diferenciar els punts següents:
• Quan es tracti de fills/es menors de 18 anys sense discapacitat, el reconeixe-
ment del dret a la quantia del subsidi és segons el nivell d’ingressos esmentats.
• Quan es tracti de fills/es amb algun tipus de discapacitat, sense tenir en compte
l’edat, no està subjecte a cap limitació dels ingressos familiars.
• En els supòsits de convivència del pare i la mare, quan el fill sigui menor de 18
anys no afectat per una discapacitat, els ingressos anuals d’ambdós pares es com-
putaran conjuntament. Es presumeix que hi ha convivència, si no es demostra el
contrari, sempre que no hi hagi separació judicial o divorci.
• En els supòsits de separació o divorci, els ingressos anuals que es computin se-
ran només els del pare o de la mare que tinguin el fill o la filla menor a càrrec.

Import i pagament de l’ajut
Per a les famílies nombroses, el límit d’ingressos serà de 15.903,65 euros en cas de
concórrer 3 fills/es a càrrec, incrementat en 2.575,95 euros per a cada infant a càrrec
a partir del quart, aquest inclòs.

En tot cas, es pot superar el límit d’ingressos establert si aquests són inferiors a la
quantia que resulta de sumar a aquesta xifra el producte de multiplicar l’import anual
de l’assignació per fill/a pel nombre de fills/es a càrrec de les persones beneficiàries.

En aquest cas, l’assignació serà la diferència entre el límit màxim i els ingressos
anuals de la unitat familiar, sempre que sigui superior a 24,25 euros anuals per a
cada fill menor acollit. Això és el que s’anomena assignació reduïda.

Nre. de fills/es 
a càrrec (n)

Límit mínim 
d’ingressos (Lm)

Límit màxim 
d’ingressos (LM)

3 fills/es 15.903,65 euros 16.776,65 euros

4 fills/es 18.479,60 euros 19.643,60 euros

5 fills/es 21.055,55 euros 22.510,55 euros

6 fills/es 23.631,50 euros 25.377,50 euros

7 fills/es 26.207,45 euros 28.244,45 euros

8 fills/es 28.783,40 euros 31.111,40 euros

9 fills/es 31.359,35 euros 33.978,35 euros

10 fills/es 33.935,30 euros 36.845,30 euros

Guia de recursos i serveis per a famílies nombroses 2007
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L’abonament de la prestació econòmica per fill/a a càrrec es fa amb una periodicitat
semestral (gener i juliol), a mes vençut, quan es tracta d’assignacions per a fills/es
menors de 18 anys (amb discapacitat o sense), i amb periodicitat mensual, a mes
vençut, quan es tracta d’assignacions per a fills/es més grans de 18 anys amb algu-
na discapacitat.

Informació i sol·licituds
• Oficines de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) de la localitat on resi-
deix la unitat familiar.
• Línia de pensions i altres prestacions (INSS): telèfon 900 16 65 65.

Prestació econòmica familiar per fill/a o menor acollit/ida a càrrec
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8.

DEDUCCIÓ FISCAL EN EL TRAM AUTONÒMIC DE
L’IRPF PER NAIXEMENT O ADOPCIÓ DEL/DE LA
PRIMER/A FILL/A I POSTERIORS

Què és
Aquesta deducció fa referència a la capacitat normativa del Govern de la Generalitat
de Catalunya sobre el tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones fí-
siques.
Els nuclis familiars en què hagi nascut o que hagin adoptat el/la primer/a fill/a o pos-
teriors durant el període impositiu podran deduir 300 euros de la quota íntegra de
l’impost.

Compatibilitat
Aquesta deducció és compatible amb la reducció percentual que correspongui so-
bre l’import total de les deduccions de la quota establertes per la Llei de l’Estat regu-
ladora de l’impost.

Import de la deducció
Declaració conjunta dels/de les progenitors/es (import únic) 300 euros
Declaració individual (import per a cada progenitor/a) 150 euros

Informació i gestions
• Direcció General de Tributs del Departament d’Economia i Finances de la Gene-
ralitat de Catalunya: http://www.gencat.net/economia/tributs/index.htm
• Oficines (delegacions i administracions) de l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària del Ministeri d’Economia i Hisenda.
• Centre d’atenció telefònica de l’Agència Tributària: 901 200 345.
• Servei d’Informació Tributària: 901 335 533.

Guia de recursos i serveis per a famílies nombroses 2007
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9.

DEDUCCIÓ FISCAL EN EL TRAM AUTONÒMIC DE
L’IRPF PER LLOGUER DE L’HABITATGE HABITUAL

Què és
Aquesta deducció fa referència a la capacitat normativa del Govern de la Generalitat
de Catalunya sobre el tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones fí-
siques (IRPF).

Qui s’hi pot acollir
Els/les contribuents que pertanyin a una família nombrosa podran deduir el 10%,
fins a un màxim de 600 euros anuals, de les quantitats satisfetes en el període impo-
sitiu en concepte de lloguer de l’habitatge habitual, sempre que compleixin aquests
dos requisits: a) llur base imposable no ha de superar els 20.000 euros anuals i, b) les
quantitats satisfetes en concepte de lloguer no han d’excedir el 10% dels rendi-
ments nets del subjecte passiu.

Compatibilitat
Aquesta deducció és incompatible amb la compensació per deducció en l’arrenda-
ment d’habitatge establerta en la Llei estatal de l’impost sobre la renda de les perso-
nes físiques.

Informació i gestions
• Direcció General de Tributs del Departament d’Economia i Finances de la Gene-
ralitat de Catalunya: http://www.gencat.net/economia/tributs/index.htm
• Oficines (delegacions i administracions) de l’Agència Estatal de l’Administració
Tributària del Ministeri d’Economia i Hisenda.
• Centre d’atenció telefònica de l’Agència Tributària: 901 200 345.
• Servei d’Informació Tributària: 901 335 533.

Deducció fiscal en el tram autonòmic de l’IRPF per lloguer de l’habitatge habitual
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10.

DEDUCCIÓ PER MATERNITAT 
(MARES TREBALLADORES AMB FILLS/ES 
MENORS DE 3 ANYS A CÀRREC)

Què és
Es tracta d’una deducció dirigida, només, a les mares que treballen fora de la llar, per
compte propi o aliè, amb infants menors de 3 anys que convisquin amb les mares, i
que estiguin donades d’alta en algun règim de la Seguretat Social o mutualitat, sem-
pre que l’infant no obtingui rendes superiors a 8.000 euros anuals.

Dos sistemes alternatius
1. Incloure la deducció en la declaració anual de l’impost de la renda de les persones
físiques o, en el cas de les mares no obligades a declarar (per no arribar als ingres-
sos mínims), en la sol·licitud corresponent de devolució ràpida. Les mares que optin
per la deducció convencional hauran d’esperar a fer la declaració de la renda corres-
ponent, a fi de fer la deducció dels 1.200 euros.
2. Fer-la de forma anticipada: aquest sistema permet el cobrament mensual de 100
euros per fill/a, mitjançant transferència bancària.

Quan la guarda i custòdia s’atribueixin exclusivament al pare, o, si s’escau, a una
persona tutora, aquest tindrà dret a la pràctica de la deducció pendent, sempre que
compleixi els requisits previstos per tenir dret a la seva aplicació.

En els casos d’adopció o acolliment, permanent i preadoptiu, la deducció es podrà
practicar, amb independència de l’edat del/de la nen/a, al llarg dels tres anys se-
güents a la data d’inscripció en el Registre Civil o bé de la resolució judicial o admi-
nistrativa corresponent.

Procediment per a la modalitat de pagament anticipat. On es presenta l’im-
près?
Qui s’aculli a aquest tipus de pagament anticipat haurà de sol·licitar-lo presentant el
model 140 a les oficines de l’Agència Tributària, per correu ordinari, a través d’Inter-
net o trucant al centre d’atenció telefònica de l’Agència Tributària (901 200 345).

Qualsevol que sigui el mitjà escollit, hauran de comunicar-se les dades identificati-
ves de la persona sol·licitant i el/s fill/s, el règim i número d’afiliació a la Seguretat
Social o mutualitat en el qual figuri d’alta i el compte corrent en què vulgui rebre l’in-
grés.

Documents que cal adjuntar amb l’imprès de sol·licitud
• Etiqueta identificativa o fotocòpia del NIF
• Imprès emplenat

Guia de recursos i serveis per a famílies nombroses 2007
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Un cop presentada la sol·licitud d’abonament anticipat no caldrà reiterar-la durant
tot el període en què es tingui dret a l’abonament anticipat de la deducció, excepte
en cas d’haver de comunicar l’alta de nous fills amb dret a la deducció.

Presentació de la sol·licitud de l’abonament anticipat de la deducció per mater-
nitat quan l’Agència Tributària remet prèviament el document personalitzat
corresponent: quan l’Agència Tributària remet al o la contribuent, a efectes mera-
ment informatius, el document corresponent i el sobre de devolució en el qual cons-
ten les dades acreditatives del seu dret a l’aplicació de la deducció per maternitat i al
cobrament anticipat d’aquest, inclosa la dada sobre el compte corrent en què s’abo-
narà l’ingrés, i sempre que no calgui efectuar cap correcció en les dades comunica-
des, la persona contribuent podrà confirmar aquestes dades mitjançant: 1) correu
ordinari amb el sobre adjuntat, 2) presentant-lo directament en alguna delegació de
l’Agència Tributària, 3) o bé mitjançant una trucada telefònica al 901 200 345, tenint
en compte que l’Administració podrà adoptar totes les mesures que cregui oportu-
nes per tal de verificar i garantir la identitat de la persona que realitza la sol·licitud.

Informació i sol·licituds
• El model d’imprès 140 està disponible en les oficines de l’Agència Tributària, en
els registres civils o per Internet (www.agenciatributaria.es).
• Centre d’atenció telefònica de Gestió Tributària: 901 200 345.
• Servei d’Informació Tributària: 901 335 533.

Deducció per maternitat (mares treballadores amb fills/es menors de 3 anys a càrrec)
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11.

REDUCCIÓ DEL TIPUS IMPOSITIU APLICABLE 
EN L’IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS
PATRIMONIALS EN L’ADQUISICIÓ D’HABITATGES
PER A FAMÍLIES NOMBROSES

Descripció
Es tracta d’una reducció del tipus impositiu aplicable a la transmissió d’un immoble
que hagi de constituir l’habitatge habitual d’una família nombrosa.

Requisits
• El/la subjecte passiu ha de ser membre de la família nombrosa.
• La suma de les bases imposables en l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques corresponents als membres de la família nombrosa no ha de ser superior a
30.000 euros. Aquesta quantitat s’ha d’incrementar en 12.000 euros més per cada
fill o filla que excedeixi del nombre de fills que la legislació vigent exigeix com a mí-
nim perquè una família tingui la condició legal de nombrosa.

Import de la reducció
La reducció del tipus impositiu en l’impost sobre transmissions patrimonials en l’ad-
quisició d’habitatges per a famílies nombroses passa del 7% al 5%.

Informació i gestions
• Direcció General de Tributs del Departament d’Economia i Finances de la Gene-
ralitat de Catalunya, i delegacions i oficines liquidadores del mateix Departament.
• http://www.gencat.net/economia/tributs/index.htm
• http://www.e-tributs.net/pt/ca/Tributs/Tributs/Transmissions+patrimonials/

Guia de recursos i serveis per a famílies nombroses 2007
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12.

AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ D’HABITATGES 
DE PROTECCIÓ PÚBLICA PER A FAMÍLIES
NOMBROSES

Què és
Es considera habitatge de protecció pública el que té una superfície útil màxima de
90 m2, excepte en el supòsit d’habitatges destinats a famílies nombroses que pot
arribar a 120 m2, i ha estat declarat com a tal.

Qui s’hi pot acollir
Poden accedir als ajuts específics per a famílies nombroses (complementaris dels
establerts amb caràcter general) les famílies que, tenint aquesta condició, tinguin
uns ingressos familiars ponderats que no superin 5,5 vegades l’IPREM (indicador
públic de renda d’efectes múltiples) i siguin superiors al 5% del preu de venda de 
l’habitatge.

Import de l’ajut
L’import de la subvenció s’estableix segons el nombre de fills/es: 3, 4, 5 fills/es o
més. Per a les famílies nombroses, els ajuts per la subsidiació del préstec s’incre-
menten en un 5% els 5 primers anys.

La subsidiació consisteix en l’abonament d’un percentatge de les quotes d’amortit-
zació de capital i interessos durant un període de temps que es farà efectiva a partir
de la data de l’escriptura de formalització de préstec qualificat, o de la subrogació en
aquest.

Els/les adquirents amb uns ingressos inferiors a 2,5 vegades l’IPREM podran gaudir
d’un ajut especial directe a l’entrada:

Per saber a quina zona pertany el vostre municipi, cal entrar a l’adreça d’Internet següent del Departament
de Medi Ambient i Habitatge: http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/habitatge/ajuts_adquisi-
cio_2004-2007.jsp?ComponentID=50064&SourcePageID=61389#1

Amb 3 fills/es Zona A
11.000 €

Zona B
10.550 €

Zona C
10.300 €

Zona D
10.000 €

Amb 4 fills/es Zona A
11.600 €

Zona B
11.150 €

Zona C
10.900 €

Zona D
10.600 €

Amb 5 fills/es o més Zona A
12.200 €

Zona B
11.750 €

Zona C
11.500 €

Zona D
11.200 €

Ajuts per a l’adquisició d’habitatges de protecció pública per a famílies nombroses
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Informació i gestions
• Departament de Medi Ambient i Habitatge
• http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/habitatge/

DECRET 454/2004, de 14 de desembre, de desplegament del Pla per al dret a l’habitatge 2004-
2007 (DOGC núm. 4281, de 16/12/2004).

Guia de recursos i serveis per a famílies nombroses 2007
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13.

REDUCCIÓ EN L’IMPOST DE MATRICULACIÓ 
DE VEHICLES PER A FAMÍLIES NOMBROSES

Què és
Es tracta de la reducció del 50% de l’import de la base imposable en l’impost de ma-
triculació de vehicles per a famílies nombroses, que és regulat per la Llei 14/2000, de
29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.

Requisits
Les condicions necessàries per acollir-se a la reducció són les següents:
• Que es tingui reconeguda la condició de família nombrosa amb el títol correspo-
nent.
• Que el vehicle tingui la capacitat homologada d’entre cinc i nou places, inclosa
la del/de la conductor/a.
• Que el vehicle es destini a l’ús exclusiu de la família nombrosa.
• Que el vehicle estigui matriculat a nom del pare, la mare o de tots dos.
• Que el vehicle no sigui venut en els quatre anys posteriors a la matriculació.
• Que hagin transcorregut quatre anys des d’una matriculació prèvia que hagi
gaudit de reducció (excepte els casos de sinistre total del vehicle).

L’atorgament de la reducció també estarà condicionada al reconeixement previ per
l’Administració tributària. La certificació acreditativa de la condició de família nom-
brosa és el Títol de família nombrosa expedit pel Departament d’Acció Social i Ciuta-
dania de la Generalitat de Catalunya.

Informació i gestions
• Per a gaudir de la reducció d’aquest impost de matriculació, cal presentar el Tí-
tol de família nombrosa en el concessionari de vehicles en el moment de la compra.
El concessionari realitzarà les gestions necessàries davant la Delegació d’Economia
i Hisenda, on presentarà la documentació del vehicle juntament amb l’imprès de
sol·licitud corresponent (model 567).
• Telèfon d’informació de l’Agència Tributària: 901 200 345.

Reducció en l’impost de matriculació de vehicles per a famílies nombroses
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14.

BONIFICACIÓ EN LA QUOTA ÍNTEGRA DE
L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES PER 
A FAMÍLIES NOMBROSES (NOMÉS EN ELS
MUNICIPIS QUE HAGIN APROVAT AQUESTA
BONIFICACIÓ)

Què és
Es tracta d’una bonificació en la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles a fa-
vor d’aquells subjectes passius que compleixin la condició de titulars de família
nombrosa. Cal tenir en compte que aquesta bonificació només podrà sol·licitar-se
en els municipis que ho hagin aprovat dins les seves ordenances fiscals.

Requisits
• El subjecte passiu ha de ser membre d’una família nombrosa i poder demostrar-
ho amb la presentació del Títol de família nombrosa.
• Segons cada municipi, la bonificació pot variar depenent del nombre de fills/fi-
lles.
• En alguns municipis, la bonificació també varia segons el nivell de renda familiar.
• En alguns municipis, es podrà gaudir de la bonificació o no, depenent del valor
cadastral de l’immoble.

Import de la bonificació
La bonificació pot arribar fins al 90% de la quota íntegra de l’impost, depenent del
municipi on se sol·liciti.

Informació i gestions
• Per a més informació, cal adreçar-se al propi ajuntament.

Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora
de les hisendes locals (BOE núm. 311, de 28/12/2002).

Guia de recursos i serveis per a famílies nombroses 2007

44

P
re

st
ac

io
ns

 i 
aj

ut
s 

p
er

 a
 fa

m
íli

es
 n

o
m

b
ro

se
s

B



OFERTES I SERVEIS D’INSTITUCIONS I ENTITATS

1. Habitatge 47

2. Transport 49

3. Educació 55

4. Ajuntaments 65

5. Subministraments 81

6. Associacions 85

7. Cultura i lleure 89

8. Serveis financers 118

9. Mutualitats i assistència sanitària 141

10. Col·legis professionals i gremis 152

11. Comerç per Internet 155

45

C





1.

HABITATGE

Departament de Medi Ambient i Habitatge

Ajuts a l’adquisició d’un habitatge a famílies nombroses

El Decret 454/2004, de 14 de desembre, de desplegament del Pla per al dret a l’ha-
bitatge 2004-2007, recull un seguit d’ajuts per facilitar l’accés a un habitatge i per a
rehabilitar-lo.

Aquests ajuts consisteixen a concedir les quotes d’amortització dels préstecs quali-
ficats i subvencions a fons perdut.

A més dels ajuts establerts amb caràcter general, n’hi ha d’específics per a les famí-
lies nombroses, que són complementaris d’aquells.

Entre les mesures destinades específicament a les famílies nombroses, es poden ci-
tar les següents:

• Els habitatges amb protecció oficial tenen una superfície útil màxima de 90 m2.
En el cas d’habitatges destinats a famílies nombroses, la superfície útil pot arribar
fins als 120 m2.
• Tots els ajuts (a l’adquisició d’habitatge, al pagament del lloguer o a la rehabilita-
ció) són concedits d’acord amb els ingressos familiars ponderats amb relació al
nombre de vegades l’IPREM. La ponderació dels ingressos familiars es fa d’acord
amb la zona on està ubicat l’habitatge i amb el nombre de membres de la unitat fami-
liar. D’aquesta manera, s’obté una relació més justa entre els ingressos requerits per
poder accedir als ajuts i la situació familiar.
• Només es pot accedir als anomenats ajuts directes, subsidis i subvencions si es
tracta del primer accés a l’habitatge en propietat. Però en el cas de les famílies nom-
broses, també es pot gaudir dels ajuts, encara que s’hagi estat propietari/ària d’un
habitatge, per accedir a un altre de major superfície.

Pel que fa als ajuts, les famílies nombroses tenen un subsidi addicional a l’establert
amb caràcter general a l’adquisició d’habitatge protegit:

En el cas de famílies nombroses amb ingressos ponderats de fins a 2,5 vegades 
l’IPREM: 132 euros/any els 5 primers anys i 82 euros/mes els 5 anys següents. En el
cas d’ingressos entre 2,5 i 3,5 vegades l’IPREM: 78 euros/any els primers 5 anys.

Habitatge
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I l’ajut directe a l’entrada per als adquirents d’habitatge amb protecció oficial o usat
és privilegiat i pot ser el següent, segons les àrees:

Adquirents amb ingressos familiars fins a 2,5 vegades l’IPREM

Adquirents amb ingressos familiars entre 2,5 i 3,5 vegades l’IPREM

Informació:
La web del Departament de Medi Ambient i Habitatge: http://mediambient.gencat.net
La seu de la Direcció General d’Habitatge i els seus serveis territorials.
Les oficines locals d’habitatge.

Famílies nombroses Zona A Zona B Zona C Zona D

amb 3 fills/es 8.000 7.550 7.300 7.000

amb 4 fills/es 8.600 8.150 7.900 7.600

amb 5 fills/es o més 9.200 8.750 8.500 8.200

Famílies nombroses Zona A Zona B Zona C Zona D

amb 3 fills/es 11.000 10.550 10.300 10.000

amb 4 fills/es 11.600 11.150 10.900 10.600

amb 5 fills/es o més 12.200 11.750 11.500 11.200
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2.

TRANSPORTS

2.1. Transport metropolità

Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
c/ Muntaner, 315-321
08021 Barcelona
Tel. 93 362 00 20
A/e: atm@atm-transmet.org
Internet: www.atm-transmet.org

El sistema tarifari integrat

La implantació del sistema tarifari integrat té per objectiu incentivar la utilització del
transport públic, i permet l’ús dels diferents modes de transport (metro, autobús
urbà i interurbà, tramvia, FGC i Renfe Rodalies) necessaris per realitzar un desplaça-
ment (origen-destinació) amb els transbordaments despenalitzats econòmicament
dins d’un horari limitat.

El territori subjecte a integració tarifària abasta la regió metropolitana de Barcelona
ampliada fins als límits dels serveis ferroviaris de rodalies, amb un total de 202 muni-
cipis i més de 5 milions d’habitants.

Aquest territori ha estat dividit en 6 corones i diferents sectors. S’anomena zona tari-
fària a l’àrea resultant de la intersecció de corones i sectors, i les tarifes s’estableixen
comptant el nombre de zones tarifàries transitades en un desplaçament. Si es tra-
vessen 6 o més zones tarifàries, el títol de transport que s’ha d’adquirir serà de 6 zo-
nes.

Els desplaçaments complets que tinguin origen i destinació entre municipis limítro-
fes (un sol mode de transport) o entre estacions contigües en el cas només ferroviari
es consideraran d’1 zona, encara que es transiti en 2 zones de transport; aquesta
consideració només es pot donar en els títols amb viatges limitats. Els títols il·limitats
només seran vàlids a les zones delimitades per la primera validació.

El transbordament està despenalitzat sempre que es dugui a terme dins d’un horari
limitat, que és d’1 hora i 15 minuts per als títols d’una zona i s’incrementa en 15 mi-
nuts per a cada zona addicional.

La gamma de títols integrats va des d’una targeta T-10 fins a una targeta T-Trimestre.

Transports
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Targeta T-Familiar

La targeta T-Familiar no és una targeta exclusiva per a famílies nombroses, però pot
ser d’interès per a aquestes, ja que permet l’ús conjunt del mateix títol per a diversos
membres de la mateixa unitat familiar.

Es tracta d’un títol de transport destinat principalment a les famílies que es despla-
cen juntes.

La T-Familiar permet fer 70 desplaçaments integrats en tots els modes de transports
segons les zones transitades (d’1 a 6 zones). El període de validesa és de 30 dies
consecutius des de la primera validació i permet la utilització simultània del mateix tí-
tol per a diverses persones (cadascuna consumint un viatge), l’únic requisit és fer el
desplaçament conjuntament, des de l’origen fins a la destinació.

Tarifes de l’exercici 2007. T-Familiar

2.2. Transport per ferrocarril

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Av. Pau Casals, 24, 8a
08021 Barcelona
Tel. 93 205 15 15
A/e: rrpp@fgc.cat
Internet: http://www.fgc.cat

Reduccions en les tarifes dels bitllets monooperadors de Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya per a famílies nombroses, a les línies
Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia

Reduccions en les tarifes dels bitllets senzills
Famílies de categoria general: 20% de descompte
Famílies de categoria especial: 50% de descompte

Targeta per a famílies nombroses
Targeta T-50/30 per a famílies nombroses: és una targeta unipersonal que permet
fer 50 viatges en 30 dies a partir de la primera validació. Té un descompte d’entre un

1 zona 2 zones 3 zones 4 zones 5 zones 6 zones

Preu (€) 42,00 59,25 81,20 100,00 115,00 124,00

Preu per viatge (€) 0,60 0,84 1,16 1,42 1,64 1,77
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50

O
fe

rt
es

 i 
se

rv
ei

s 
d

’in
st

it
uc

io
ns

 i 
en

ti
ta

ts

C



60% i un 68% amb referència al bitllet senzill, depenent de les zones a les quals cor-
respongui.

La targeta T-50/30 per a famílies nombroses ofereix el mateix preu per a tots els
membres de la família, és a dir, per als fills o filles i per al pare i la mare, i, per utilitzar-
la, cal acreditar-se mitjançant el Títol de família nombrosa.

Tarifes de la targeta T-50/30 per a famílies nombroses. 2007

Cremallera i Funiculars de Montserrat
Tel. 902 31 20 20
Internet: http://www.cremallerademontserrat.cat

Famílies de categoria general: 20% de descompte
Famílies de categoria especial: 50% de descompte

Aquestes condicions també són d’aplicació per als funiculars de Sant Joan i de la
Santa Cova.

Cremallera Ribes-Queralbs-Núria:
Famílies de categoria general: 20% de descompte
Famílies de categoria especial: 50% de descompte

Observació: en el trajecte Ribes-Queralbs no s’aplica el descompte.

RENFE - ADIF
Pl. Països Catalans, s/n (Estació de Sants)
08014 Barcelona
Telèfon d’informació i reserves: 902 24 02 02 (24 hores)
Internet: http://www.renfe.es

Les reduccions en les tarifes dels bitllets senzills, en els trens de rodalies, mitja i llar-
ga distància, són les següents:

1 zona 2 zones 3 zones 4 zones 5 zones 6 zones

28,60 € 47,95 € 67,30 € 83,75 € 99,25 € 110,00 €
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Famílies de categoria general: Adult 20%
Nen 53%

Famílies de categoria especial: Adult 50%
Nen 72%

Observacions: RENFE comunica que el Títol de família nombrosa pot ser usat per
obtenir aquests descomptes a qualsevol comunitat autònoma de l’Estat.

El telèfon d’informació és únic per a tot l’Estat, atén les 24 hores i, en el cas de Bar-
celona, disposa d’un servei de lliurament de bitllets a domicili.

2.3. Transport aeri

Ordre FOM/3837/2006, de 28 de novembre, per la qual s’estableix el
procediment de bonificació de les tarifes aèries nacionals als
membres de famílies nombroses

El procediment s’aplicarà per a les companyies aèries, les seves delegacions i agèn-
cies, per a la reducció de l’import de les tarifes establertes pels serveis regulars na-
cionals amb origen i destinació dins el territori nacional.

Acreditació
Els viatgers hauran d’acreditar la pertinença a una família nombrosa mitjançant el Tí-
tol de família nombrosa o el document individual (Títol individual) de família nombro-
sa en vigor. En cas que el bitllet sigui emès electrònicament, es demanarà la presen-
tació del Títol de família nombrosa i el DNI a la facturació prèvia a l’embarcament.

La quantia de la bonificació
• Categoria general: 5%
• Categoria especial: 10%
En cap supòsit es podrà bonificar cap import que equivalgui als preus de les tarifes
de classe superior. Tampoc hi haurà bonificació de tarifes en trajectes amb escales
fora del territori nacional.

Guia de recursos i serveis per a famílies nombroses 2007
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Air-Europa Línies Aèries, SA
Tel. 902 401 501
http://www.air-europa.com/es

Descomptes per a famílies nombroses

Els membres d’una família nombrosa de les diferents categories que siguin inclosos
en el Títol emès oficialment, podran beneficiar-se de les reduccions següents en el
preu del bitllet del transport aeri amb Air Europa:

F1 = Categoria general
20% de descompte sobre tarifa en classes Y (turista superior) i M (turista superior
amb major restricció).
F2 = Categoria especial
40% de descompte sobre tarifa en classes Y i M.

Condicions generals d’aplicació
• Aplicable a vols nacionals de línia regular.
• Aplicable a tarifes completes en classes Y o M.
• En trajectes entre dos punts de la península, han de viatjar simultàniament un
mínim de 2 membres de la família.
• En trajectes entre la península i les illes Canàries o Balears no hi ha un mínim de
membres que hagin de viatjar junts, per la qual cosa se’n pot beneficiar un sol mem-
bre de la família.
• No aplicable en bitllets amb trajectes internacionals.
• En el moment del pagament i l’emissió del bitllet, és necessari presentar el Títol
de família nombrosa en vigor en què figurin la categoria i els membres oficialment re-
coneguts. S’acceptarà l’original o bé la fotocòpia compulsada.
• No és possible deixar pendent de presentació el Títol de família nombrosa, per a
la seva posterior devolució.
• És acumulable el descompte de resident balear i/o canari en cas que es gaudei-
xi del dret a aquesta subvenció.
• El descompte de família nombrosa corresponent (F1 – F2) és l’últim a aplicar-se,
en el cas que hi hagués més descomptes acumulables.
• El descompte s’aplicarà automàticament en realitzar la tarifació del bitllet, prèvia
introducció de la categoria corresponent.

Transports 
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2.4. Transport marítim

Acciona-Trasmediterránea:
Moll Sant Bertran, s/n.
Telèfon d’informació i reserves: 902 45 46 45
Internet: http://www.trasmediterranea.es

Reducció en les tarifes:

Categoria general: 20%
Categoria especial: 50%

2.5. Transport de mercaderies

MRW

Pla gran família

Les famílies nombroses poden fer un enviament gratuït al mes, sempre que la perso-
na remitent el dipositi en una franquícia MRW i presenti el Llibre de família o bé el Tí-
tol de família nombrosa o el Títol individual.

L’enviament ha de ser d’un paquet o farcell de fins a 25 kg mitjançant els serveis Ur-
gent 10 i d’Avui per a Avui. Els impostos, els arbitris i les prestacions complementa-
ris no són gratuïts.

Per fer un enviament, cal trucar al 902 300 400.
Internet: http://www.mrw.es/

Guia de recursos i serveis per a famílies nombroses 2007
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3.

EDUCACIÓ

3.1. Estudis universitaris

Els/les estudiants beneficiaris/àries del Títol de família nombrosa que es matriculin
per cursar estudis universitaris oficials i homologats en centres docents universitaris
integrats en universitats públiques gaudiran de les exempcions i bonificacions que
preveu la normativa vigent, d’acord amb el que estableix el Decret que anualment
aprova el Govern de la Generalitat de Catalunya pel qual es fixen els preus de la
prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques per al curs acadèmic
corresponent.

El curs acadèmic 2006-2007 està regulat a l’article 9 del Decret 296/2006, de 18 de
juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques
de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2006-2007 (DOGC
núm. 4681, de 21 de juliol de 2006).

Els i les estudiants membres de famílies nombroses, a l’inici de la prestació de l’acti-
vitat acadèmica, es poden acollir a les exempcions i bonificacions que preveu la Llei
40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, i altra legislació
vigent i concordant.

Els centres adscrits a les universitats públiques també apliquen aquest benefici,
però només pel que fa a la part corresponent als preus que són fixats pel Decret de
preus públics, i no pas la part en què cadascun dels centres adscrits esmentats fixen
com a preus propis.

Observacions: per gaudir del descompte, cal presentar el Títol de família nombrosa
(original o fotocòpia compulsada).

Informació:
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
Via Laietana, 33, 6è 2a
08003 Barcelona
Tel. 93 552 67 00
A/e: dgu.sur@gencat.net
Internet: http://www.gencat.net/educacio universitats

Educació
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3.2. Ensenyament

Els drets i beneficis reconeguts, en matèria d’ensenyament, als alumnes matriculats
en centres docents que depenen de la Generalitat de Catalunya són els següents:

1. Taxes i exempcions
Als alumnes membres de les famílies nombroses, se’ls apliquen les exempcions i les
bonificacions establertes a la legislació vigent relativa a la protecció d’aquestes fa-
mílies, pel que fa a les taxes següents:

Regulat per:
Les taxes vigents estan recollides a l’Ordre EDC/29/2006, de 10 de febrer, per la
qual s’informa de les taxes vigents que es gestionen en el Departament d’Educació.

Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Cata-
lunya. Ha estat modificada i actualitzada.

• Expedició de títols acadèmics i professionals, excepte els corresponents a en-
senyaments obligatoris, l’expedició dels quals és gratuïta.

• Drets de formació d’expedients per a l’expedició de títols i diplomes acadè-
mics, docents i professionals, corresponents a plans d’estudi anteriors a la Llei orgà-
nica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu, llevat dels
que corresponen als ensenyaments obligatoris, l’expedició dels quals és gratuïta.

• Prestació dels serveis docents de les escoles oficials d’idiomes.

• Prestació dels serveis docents de l’Escola Superior de Conservació i Res-
tauració de Béns Culturals de Catalunya i la prestació dels serveis docents que per-
meten obtenir el títol de disseny de l’especialitat corresponent als ensenyaments de
disseny que estableix l’article 49 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’orde-
nació general del sistema educatiu.

• Inscripció a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau supe-
rior de formació professional específica i als dels ensenyaments d’arts plàstiques i
de disseny, i als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d’esport i tèc-
nic o tècnica superior d’esport, i a les formacions esportives de nivell 1 i 3.

• Inscripció en les proves per obtenir determinats títols
(totes les matèries o matèries soltes dels títols de batxillerat, formació professional,
cicles formatius d’arts plàstiques i disseny).

Guia de recursos i serveis per a famílies nombroses 2007
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• Inscripció en les proves per a l’acreditació de les unitats de competència
(fase d’orientació i assessorament i fase d’avaluació).

2. Preus públics i exempcions
Als alumnes membres de famílies nombroses, se’ls apliquen les exempcions i les
bonificacions establertes en la legislació vigent relativa a la protecció d’aquestes fa-
mílies, pel que fa als preus públics següents:

• Ensenyaments de formació professional i esports
Prestació dels ensenyaments que substitueixen la prova d’accés als cicles formatius
de formació professional específica de grau superior en algunes famílies professio-
nals.

Regulada per:
Ordre de 14 d’agost de 2000, per la qual es crea el preu públic per a la prestació dels
ensenyaments que substitueixen la prova d’accés als cicles formatius de formació
professional específica de grau superior en algunes famílies professionals, i se’n fixa
l’import (DOGC núm. 3215, de 30/8/2000).

Prestació del servei del curs de preparació de la part comuna de la prova d’accés als
cicles formatius de formació professional de grau superior.

Regulada per:
Ordre EDU/322/2006, de 22 de juny, per la qual es crea el preu públic per a la pres-
tació del servei del curs de preparació de la part comuna de la prova d’accés als ci-
cles formatius de formació professional de grau superior, i se’n fixa l’import (DOGC
núm. 4665, de 29/6/2006).

Matriculació en els ensenyaments de formació professional impartits en centres
educatius del Departament d’Educació en la modalitat a distància.

Regulada per:
Ordre EDC/226/2006, de 3 de maig, per la qual es creen diversos preus públics per a
la matriculació en els ensenyaments de formació professional impartits en centres
educatius del Departament d’Educació en la modalitat a distància (DOGC núm. 4632,
de 12/5/2006).

Ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions oficials de tèc-
nic/a d’esport.

Regulats per:
Ordre EDC/391/2005, de 13 de setembre, per la qual es creen diversos preus pú-
blics dels ensenyaments de règim especial que condueixen a les titulacions oficials
de tècnic/a d’esport (DOGC núm. 4479, de 29/9/2005).
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Inscripció a la prova de caràcter específic per a l’accés als ensenyaments de règim
especial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic o tècnica d’esport i de
tècnic o tècnica superior d’esport, en qualsevol modalitat esportiva, que duguin a
terme els centres docents.

Regulada per:
Ordre EDC/80/2006, de 28 de febrer, per la qual es crea el preu públic per a la ins-
cripció a la prova de caràcter específic per a l’accés als ensenyaments de règim es-
pecial que condueixen a les titulacions oficials de tècnic o tècnica d’esport i de tèc-
nic o tècnica superior d’esport, en qualsevol modalitat esportiva, que duguin a terme
els centres docents (DOGC núm. 4590 de 10/03/2006).

• Ensenyaments a distància
Compra de les guies d’aprenentatge i la guia d’estudis, i accés als serveis de l’en-
senyament telemàtic a distància en l’ensenyament secundari obligatori i el batxillerat
prestats per l’IES Obert de Catalunya.

Regulada per:
Ordre EDC/79/2006, d’1 de març, per la qual es modifiquen, per al curs 2006-2007,
el preu públic per a la compra de les guies d’aprenentatge i la guia d’estudis, i el preu
públic per als serveis de l’ensenyament telemàtic a distància en l’ensenyament se-
cundari obligatori i el batxillerat prestats per l’Institut Català d’Ensenyament Secun-
dari a Distància (DOGC núm. 4590, pàg. 11251 de 10/03/2006) (correcció d’errades,
DOGC núm. 4624, de 2/5/2006).

Ordre de 14 de juliol de 1998, per la qual es creen els preus públics per a determinats
serveis de l’ensenyament telemàtic a distància en la modalitat de batxillerat de cièn-
cies de la naturalesa i de la salut, prestats per l’Institut Català d’Ensenyament Se-
cundari a Distància (DOGC núm.2727, de 18/9/1998).

• Música i dansa
Serveis d’ensenyament de música i de dansa als col·legis d’educació primària i artís-
tica.

Regulats per:
Ordre EDU/330/2006, de 22 de juny, per la qual es modifiquen els preus públics dels
serveis d’ensenyament de música i de dansa als col·legis d’educació primària i artís-
tica per al curs 2006-2007 (DOGC núm. 4667, de 3/7/2006).

Ordre de 16 de maig de 1997, per la qual es creen els preus públics per al servei
d’ensenyament de música i per al servei d’ensenyament de dansa als col·legis d’e-
ducació de primària i artística del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 2401,
de 29/5/1997).
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• Escoles oficials d’idiomes
Diversos serveis docents del Departament d’Educació: autoaprenentatge i servei de
cursos monogràfics a les EOI.

Regulats per:
Ordre EDU/383/2006, de 19 de juliol, per la qual es modifiquen els preus públics a di-
versos serveis docents del Departament d’Educació i Universitats (DOGC núm. 4687,
de 31/07/2006).

Decret 238/1994, de 30 d’agost, pel qual es fixen els preus públics a diversos serveis
docents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm.1951, 23/9/1994).

Prestació del servei de cursos d’actualització de coneixements i perfeccionament
professional de persones adultes a les escoles oficials d’idiomes del Departament
d’Educació.

Regulada per:
Ordre EDU/474/2006, de 9 d’octubre, per la qual es crea el preu públic per a la pres-
tació del servei de cursos d’actualització de coneixements i perfeccionament pro-
fessional de persones adultes a les escoles oficials d’idiomes del Departament d’E-
ducació i Universitats (DOGC núm. 4741, de 17/10/2006).

• Altres serveis
Servei de cursos monogràfics a les escoles d’art.

Regulat per:
Ordre EDU/383/2006, de 19 de juliol, per la qual es modifiquen els preus públics a di-
versos serveis docents del Departament d’Educació i Universitats (DOGC núm. 4687,
de 31/07/2006).

Decret 238/1994, de 30 d’agost, pel qual es fixen els preus públics a diversos serveis
docents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 1951, 23/9/1994).

Servei d’allotjament i manutenció per als escolars que assisteixen als camps d’apre-
nentatge del Departament d’Educació.

Regulat per:
Ordre EDC/149/2006, de 28 de març, per la qual es modifiquen, per al curs 2006-
2007, els preus públics per a la utilització del servei d’allotjament i manutenció per
als escolars que assisteixen als camps d’aprenentatge del Departament d’Educació
(DOGC núm. 4609, de 6/4/2006).

Ordre de 4 de novembre de 1999, per la qual es crea el preu públic i se’n fixa l’import per a
la utilització del servei d’allotjament i manutenció per als escolars que assisteixen als
camps d’aprenentatge del Departament d’Educació (DOGC núm. 3026, de 30/11/1999).
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3. Criteris generals de prioritat d’admissió en centres docents sufragats amb
fons públics (proposta de Decret pendent d’aprovació per a enguany)
Quan les sol·licituds d’ingrés superen la capacitat del centre d’ensenyament es tin-
dran en compte els criteris d’admissió següents:

• Germans matriculats al mateix centre o pares o tutors que hi treballin (40 punts).
• Proximitat del domicili de l’alumne o alumna (30 punts) o del lloc de treball del
pare, la mare, el tutor o la tutora, el guardador o la guardadora –en cas de guarda le-
gal segons el Codi civil– (20 punts). A la ciutat de Barcelona, quan el domicili és al
mateix districte municipal, però no a la seva àrea de proximitat (15 punts). A la resta
de municipis (10 punts).
• La renda anual de la unitat familiar que és del 75% del sou mínim interprofessio-
nal (SMI) en el cas de les famílies nombroses.
• Quan el pare o la mare, el tutor o la tutora, siguin beneficiaris de la renda mínima
d’inserció (10 punts).
• Discapacitat d’algun membre de la unitat familiar (10 punts).
• Expedient acadèmic en el cas del batxillerat (punts corresponents a la nota mit-
jana definitiva).
• En cas d’empat, en els criteris generals es tindrà en compte la condició legal de
família nombrosa (15 punts).

4. Beques i ajuts
• Ajuts de residència al Complex Educatiu de Tarragona
Ajuts de residència, en règim d’internat, per a l’alumnat que cursa estudis en els cen-
tres del Complex Educatiu de Tarragona per sufragar totalment o parcialment, se-
gons la disponibilitat econòmica familiar, el cost de places. Aquests ajuts estan con-
dicionats a la realització d’estudis que l’alumne/a no pot cursar a la seva comarca i la
seva concessió s’estableix també segons el rendiment acadèmic.

Per al curs 2006-2007, s’estableix que quan el pare, la mare o la persona tutora de
l’aspirant sigui titular de la condició de família nombrosa, se li assignaran 2 punts.

Regulats per:
Ordre EDC/101/2006, de 14 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores
per a l’adjudicació de places de residència a l’alumnat escolaritzat als centres edu-
catius del Complex Educatiu de Tarragona, i s’obre la convocatòria pública per al
curs escolar 2006-2007 (DOGC núm. 4597, de 21/3/2006).

• Ajuts individuals de menjador
Els alumnes escolaritzats en centres de titularitat pública poden sol·licitar un ajut in-
dividual de menjador que en cobreixi el cost totalment o parcialment. Aquests ajuts
són gestionats pels consells comarcals, a excepció de la ciutat de Barcelona, on els
ajuts són gestionats pels Serveis Territorials d’Educació a Barcelona-I (ciutat), mit-
jançant convocatòria pública.
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Per a l’atorgament dels ajuts es tenen en compte les condicions socioeconòmiques,
geogràfiques i familiars de l’alumne/a, com també l’escolarització en centres d’aten-
ció educativa preferent.

Per al curs 2006-2007, s’estableix que, per als ajuts de menjador adreçats a l’alum-
nat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres edu-
catius de la ciutat de Barcelona sufragats amb fons públics, la condició de família
nombrosa gaudirà d’1 punt.

Regulats per:
Ordre EDC/289/2006, de 14 de juny, per la qual s’aproven les bases per a l’atorga-
ment d’ajuts de menjador adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de se-
gon cicle d’educació infantil de centres educatius de la ciutat de Barcelona sufragats
amb fons públics, i s’obre la convocatòria per al curs escolar 2006-2007 (DOGC
núm. 4656, de 16/6/2006).

• Ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic complementari
Aquests ajuts van adreçats a alumnes matriculats en centres sostinguts amb fons
públics a qualsevol curs d’educació primària i d’educació secundària obligatòria.
Poden sol·licitar aquestes beques les famílies dels alumnes que ja les van obtenir el
curs acadèmic anterior; també poden sol·licitar-les les famílies dels alumnes la renda
de les quals, l’any anterior al de la convocatòria, no superi els llindars màxims que
s’estableixin.

Per al curs 2006-2007, les famílies nombroses deduiran 1.500 euros de la renda fa-
miliar obtinguda.

El curs 2006-2007 la quantia individual màxima de l’ajut és de 90 euros.

Regulats per:
Ordre ECI/1305/2006, de 25 d’abril, per la qual es convoquen ajuts per a l’adquisició
de llibres de text i material didàctic complementari, per al curs acadèmic 2006-2007
(BOE núm. 105, de 3/05/2006).

• Ajuts per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu
Poden demanar aquests ajuts alumnes que presenten necessitat específica de su-
port educatiu derivada de discapacitats o trastorns greus de conducta, o d’una alta
capacitat intel·lectual.

Per al curs 2006-2007, s’estableix una deducció de 1.500 euros sobre la renda de la
unitat familiar, per a les famílies nombroses.

Regulats per:
Ordre ECI/1568/2006, de 8 de maig, per la qual es convoquen ajuts per a l’alumnat
amb necessitat específica de suport educatiu per al curs acadèmic 2006-2007 (BOE
núm. 123, de 24/5/2006).
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• Beques i ajuts a l’estudi de caràcter general per a l’alumnat de nivells pos-
tobligatoris no universitaris
Aquestes beques de caràcter general inclouen diferents tipus d’ajut: el compensato-
ri, el de desplaçament (transport interurbà), l’ajut per a material didàctic i l’ajut de re-
sidència obligatòria per raó d’estudis fora del domicili familiar.

Les famílies nombroses de caràcter general tenen una deducció de 400 euros sobre
la renda familiar, per cada fill/a, inclosa la persona sol·licitant, de la unitat familiar.

Les famílies nombroses de caràcter especial tenen una deducció de 600 euros sobre
la renda familiar, per cada fill/a, inclosa la persona sol·licitant, de la unitat familiar.

Regulats per:
Ordre ECI/2118/2006, de 16 de juny, per la qual es convoquen beques i ajuts a l’es-
tudi de caràcter general, per al curs acadèmic 2006-2007, per a alumnes de nivells
postobligatoris no universitaris i per a universitaris que cursin estudis a la seva co-
munitat autonòma (BOE núm. 156, d’1/7/2006).

• Ajuts per al segon cicle d’educació infantil
Els ajuts es destinen a alumnes de tres, quatre i cinc anys d’edat matriculats en el
segon cicle d’educació infantil en centres no sostinguts amb fons públics.

Les famílies nombroses de caràcter general tenen una deducció de 400 euros sobre
la renda familiar, per cada fill/a, inclosa la persona sol·licitant, de la unitat familiar.

Les famílies nombroses de caràcter especial tenen una deducció de 600 euros sobre
la renda familiar, per cada fill/a, inclosa la persona sol·licitant, de la unitat familiar.

Regulats per:
Ordre ECI/2684/2006, de 13 de juiol, per la qual es convoquen ajuts per al segon ci-
cle d’educació infantil per al curs 2006-2007 (BOE núm. 197, de 18/8/2006).

5. Altres bonificacions
Les accions d’aquest apartat no són específiques per a famílies nombroses. En po-
den gaudir tots els alumnes que compleixin els requisits establerts.

• Adquisició de llibres i material didàctic
Tant els alumnes membres d’una família nombrosa com els que no ho són, poden
gaudir d’un descompte màxim del 12% sobre el preu de venda al públic dels llibres
de text i material didàctic editat principalment complementari al desenvolupament i
l’aplicació dels currículums corresponents a l’educació primària i l’educació secun-
dària obligatòria.

Regulats per:
Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre so-
cial, article 92.
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• Preus públics dels serveis prestats a les llars d’infants de titularitat del De-
partament d’Educació
Per obtenir les bonificacions dels preus públics dels serveis prestats a les llars d’in-
fants, es tenen en compte, entre d’altres, el total d’ingressos de la unitat familiar divi-
dits pel nombre total de membres d’aquesta.

Regulats per:
Ordre EDU/329/2006, de 22 de juny, per la qual es modifiquen els preus públics dels
serveis prestats a les llars d’infants de titularitat del Departament d’Educació i se
n’aprova el barem per a les bonificacions per al curs 2006-2007 (DOGC núm. 4667,
de 3/7/2006).

Serveis territorials:

Barcelona-I (ciutat) Barcelona-II (comarques)
Av. Paral·lel, 71-73 Casp, 15
08004 Barcelona 08010 Barcelona
Tel. 93 443 95 00 Tel. 93 481 60 00

Baix Llobregat - Anoia Vallès Occidental
Laureà Miró, 328-330 Marquès de Comillas, 67-69
08980 Sant Feliu de Llobregat 08202 Sabadell
Tel. 93 685 94 50 Tel. 93 748 44 55

Girona Lleida
Ultònia, 13 Pica d’Estats, 2
17002 Girona 25003 Lleida
Tel. 972 48 30 00 Tel. 973 27 99 99

Tarragona Terres de l’Ebre
Sant Francesc, 7 Providència, 5-9
43003 Tarragona 43500 Tortosa
Tel. 977 25 14 40 Tel. 977 44 87 11

Internet: http://www.gencat.net/educacioiuniversitats
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3.3. Lingüística

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)
Mallorca, 272, 8è
08037 Barcelona
Tel. 93 272 31 00
A/e: cpnl@cpnl.cat
Internet: http://www.cpnl.org
Vegeu el directori dels centres i serveis a: http://www.cpnl.cat/xarxa/index.html

El Consorci per a la Normalització Lingüística és un ens creat a partir de la voluntat
comuna de la Generalitat i de nombrosos ajuntaments, consells comarcals i diputa-
cions amb l’objectiu de facilitar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua prò-
pia de Catalunya en tots els àmbits.

Quan els cursos admeten reducció de matrícula, els membres de famílies nombro-
ses de categoria general gaudeixen d’un 50% de descompte en l’import de la matrí-
cula (igual que els jubilats i els pensionistes) i els membres de famílies nombroses de
categoria especial d’un 70% (igual que les persones que estan a l’atur).
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4.

AJUNTAMENTS

Convé destacar la possibilitat que els ajuntaments disposin de bonificacions en ma-
tèria de I’impost sobre béns immobles (IBI), així com altres ajuts portats a terme per
les diferents regidories. Vegeu la pàgina 44 en què es descriu aquesta bonificació en
la quota de l’IBI i s’especifica que es podrà sol·licitar en els municipis que ho hagin
aprovat dins les seves ordenances fiscals revisades periòdicament.

Per a qualsevol informació referent a aquests recursos i serveis, cal adreçar-se als
punts d’informació dels ajuntaments corresponents.

Diverses administracions municipals han informat dels recursos i serveis que oferei-
xen a les famílies nombroses residents al seu territori.

Ajuntament de Barberà del Vallès
Av. Generalitat, 70
08210 Barberà del Vallès
Tel. 93 729 71 71

IBI: gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’impost els subjectes
passius que, d’acord amb la normativa vigent, demostrin la condició de titulars de
família nombrosa en la data de meritament de l’impost (és a dir, l’1 de gener, respec-
te del bé que constitueixi l’habitatge habitual de la família) i acreditin una renda anual
inferior a 6.000 euros per cada membre de la família nombrosa.

Educació:
Centre obert: s’estableix un preu inferior per a germans.
Així mateix, hi ha la possibilitat d’optar a l’exempció total de la taxa per a aquelles fa-
mílies que, per raons econòmiques o socials, considerin que no poden abonar la
taxa normal establerta, demostrant documentalment les raons en les quals es basa
la seva petició.

Llars municipals: tant sobre la taxa general d’assistència com sobre la taxa pel servei
específic d’atenció educativa de la segona quinzena de juliol, existeix un preu infe-
rior a l’establert per a germans.

Així mateix, hi ha la possibilitat d’optar a una taxa reduïda o a l’exempció total per a
aquelles famílies que, per raons econòmiques o socials, considerin que no poden
abonar la taxa normal establerta, demostrant documentalment les raons en les quals
es basa la seva petició.

Servei de menjador a les llars d’infants municipals: s’estableix un preu inferior a la
taxa normal per a germans. Així mateix, hi ha la possibilitat d’optar a una taxa reduï-
da o a l’exempció total per a aquelles famílies que, per raons econòmiques o socials,
considerin que no poden abonar la taxa normal establerta, demostrant documental-
ment les raons en les quals es basa la seva petició.
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Escola de música: s’estableix una reducció de preus.
• Germans: el 25% de la quota mensual sobre la quota del segon germà i successius.
• Família nombrosa: el 50% de la quota mensual als alumnes menors de 18 anys
que acreditin pertànyer a una família nombrosa.

Esports:
Instal·lacions esportives municipals:
• Abonament per a esports: hi ha la possibilitat de fer abonament familiar.
• Abonament per a piscines d’estiu: hi ha quotes familiars que varien segons el
nombre de persones de què consta la família.

Ajuntament de Canet de Mar
C. Ample, 11-13
08360 Canet de Mar
Tel. 93 794 39 40

IBI: bonificació de fins al 50% a favor dels subjectes passius que tinguin la condició
de titulars de famílies nombroses, sota les condicions següents:
• Cal estar empadronat al municipi.
• Cal que la bonificació correspongui a l’habitatge familiar habitual.
• Cal que la bonificació correspongui pel concepte de propietari de l’habitatge fa-
miliar habitual, no pel concepte d’arrendatari.

Educació: reducció d’un 10% en les mensualitats de la llar d’infants municipal.

Subministraments: l’empresa que s’encarrega del subministrament d’aigua és So-
rea. Les famílies de més de tres membres poden sol·licitar l’ampliació dels trams del
cànon de l’aigua afegint 3 m3 mensuals per persona segons els límits establerts.

Ajuntament de Castelldefels
Pl. l’Església, 1
08860 Castelldefels
Tel. 93 665 11 50

IBI: segons les ordenances fiscals i de preus públics 2007, tindran dret a una bonifi-
cació del 50% de la quota líquida anual de l’impost els subjectes passius que de-
mostrin la condició de titulars de família nombrosa, sempre que es compleixin els re-
quisits següents:
• Sol·licitud cursada abans de l’1 d’abril.
• Empadronament vigent de tots els membres de la família.
• Valor cadastral igual o inferior a 300.000 euros.
• Cap membre de la família pot ser titular d’altres béns immobles, excepte una
plaça d’aparcament, un traster o una cambra de mals endreços.
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La bonificació per família nombrosa només serà aplicable a l’habitatge i no a la plaça
d’aparcament o traster o cambra de mals endreços, que en quedaran exclosos. A tal
fi, en els supòsits de les unitats fiscals en què el rebut de l’IBI de l’habitatge inclogui
aquests annexos, es tindrà en compte aquesta circumstància, aplicant-se la bonifi-
cació amb el prorrateig que correspongui en cada cas.

Educació: segons els criteris per optar a la sol·licitud de bonificacions en les quotes
de l’escola bressol municipal La Casa dels Infants, tenen opció a sol·licitar-les les fa-
mílies que tinguin dos o més fills o filles escolaritzats en el centre –sempre que, a cri-
teri de la comissió, respongui a una necessitat dels infants–, les quals podran obtenir
fins a un màxim de 2 punts (Ordenança fiscal 21 de preus públics de 2006, annex 6).

Esports: El Patronat Municipal d’Esports ofereix un abonament familiar (parella i
fills/es fins a 18 anys) per a la utilització de les piscines i altres instal·lacions esporti-
ves (Ordenança fiscal 21 de preus públics de 2006, annex 7).

Serveis socials: segons el barem de puntuació per a la concessió de prestacions
econòmiques que s’aplica en aquesta àrea, es beneficien les famílies segons el
nombre de fills/es de la unitat de convivència (un punt per cada fill/a fins a 18 anys) i
les famílies monoparentals (un punt amb només un/a fill/a o dos punts amb dos fills
o més).

Ajuntament de Gavà
Pl. Jaume Balmes, s/n
08850 Gavà
Tel. 93 263 91 00

IBI: segons es desprèn de l’Ordenança fiscal 9 de l’impost sobre béns immobles, en
el seu article desè, de bonificacions i subvencions:

Tindran dret a una bonificació de la quota íntegra de l’impost de béns immobles de
categoria urbana els subjectes passius que demostrin la condició de titulars de famí-
lia nombrosa, en els percentatges següents:
• famílies amb 3 fills/es o amb 2 fills/es quan hi hagi alguna discapacitat: 50%
• famílies amb més de 3 fills/es i fins a 5: 70%
• famílies amb 5 fills/es o més i les de 4 fills/es dels quals almenys 3 procedeixin
de part, adopció o acolliment permanent o preadoptiu múltiples: 90%

Han de complir-se els requisits següents:
• De renda familiar: la que s’establexi cada any segons l’actualització de l’orde-
nança vigent.
• Que els/les fills/es estiguin empadronats en el domicili familiar objecte de la bo-
nificació.

Ajuntaments

67

O
fe

rt
es

 i 
se

rv
ei

s 
d

’in
st

it
uc

io
ns

 i 
en

ti
ta

ts

C



A fi de fer efectiva la bonificació, les persones interessades l’hauran de sol·licitar a
l’Ajuntament aportant la documentació preceptiva.

Els llogaters tindran la mateixa bonificació, prèvia aportació dels rebuts correspo-
nents ja pagats, que hauran d’incloure la repercussió de l’impost i el compliment
dels requisits expressats.

El Patronat Municipal de Serveis Comunitaris de l’Ajuntament de Gavà estableix els
terminis de presentació de les sol·licituds, així com la documentació complementà-
ria que cal aportar per a la tramitació de l’expedient i la consegüent resolució d’a-
cord amb la normativa vigent.

Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1
17004 Girona
Tel. 972 41 90 00

IBI:

Es destaca la bonificació del 20% en els supòsits següents:
• quan l’immoble sigui residència habitual.
• quan els ingressos de les famílies siguin inferiors a 36.000 euros anuals.

Educació:
• Escola Municipal de Música de Girona
Per raó de ser membre d’una família nombrosa s’apliquen els descomptes següents:
a) El 50% de reducció en l’import de la matrícula (compatible amb altres ajuts esta-
blerts).
b) A partir del tercer germà/ana matriculat/ada en el centre, s’aplicarà una reducció
d’un 10% en la quota mensual per a cadascun (incompatible amb altres ajuts esta-
blerts).
• Escola Bressol: subvencionada per a tothom amb nivells addicionals d’ajut se-
gons la renda per càpita mensual igual o inferior a 220 euros.

Cultura:
Centre Cultural la Mercè
Es fa un descompte del 25% del preu públic establert a les famílies nombroses per
portar a terme les activitats següents:
• Cursos i tallers de l’Escola Municipal d’Art
• Cursos i tallers de l’Aula d’Humanitats
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Ajuntament de l’Hospitalet
Pl. Ajuntament, 11
08901 L’Hospitalet de Llobregat
Tel. 93 402 94 00

Descripció de les bonificacions que es troben en les ordenances fiscals de l’exercici
2007.

IBI: a l’Ordenança reguladora de l’impost de béns immobles es fa efectiva una boni-
ficació sobre la quota íntegra de l’impost per als subjectes passius que demostrin la
condició de titulars de família nombrosa i estiguin empadronats en aquest municipi,
respecte a aquells béns immobles que constitueixin el seu domicili habitual, sempre
que el seu valor cadastral sigui inferior a 60.000 euros i en els percentatges se-
güents:
• fins a 3 fills/es, el 20% de la quota,
• amb 4 fills/es, el 30% de la quota,
• amb 5 fills/es, el 40% de la quota,
• amb 6 fills/es o més, el 50% de la quota.

Aquesta bonificació es reconeix anualment a aquelles famílies que tinguin el títol de
família nombrosa, emès pel Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generali-
tat de Catalunya, vigent a la data de meritació de l’impost, sempre que els i les con-
tribuents mantinguin la seva condició.

Educació i Cultura:
• Servei de reprografia de la Secció de Patrimoni Cultural de l’Àrea d’Educació i
Cultura: s’aplica un 10% de descompte als membres de famílies nombroses que uti-
litzin aquest servei de centres culturals, seccions del patrimoni cultural, i a l’Escola
de Música Centre de les Arts s’aplica un 25% dels preus públics en els tallers, cur-
sos i seminaris que s’efectuïn.
• Centre Cultural Tecla Sala i la Secció de Patrimoni Cultural: s’aplica un 10% de
bonificació pel que fa als preus públics per catàlegs i publicacions.
• Teatre Joventut: s’aplica un 25% de bonificació en les entrades dels actes cultu-
rals que es realitzin.
• Centre Cultural Barrades i altres equipaments: s’aplica un 50% de bonificació en
les entrades dels actes culturals.

Esports: s’estableixen dos tipus de descompte en matricular-se en els poliesportius
de la ciutat, un 50% de descompte en cas de famílies nombroses de categoria gene-
ral i un 100% en el cas de famílies nombroses de categoria especial.

Segons els diferents poliesportius, hi ha diferents tarifes dedicades a l’ús exclusiu de
famílies nombroses de categoria general i especial.
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Ajuntament de Lleida
Pl. Paeria, s/n
25007 Lleida
Tel. 973 70 03 00

IBI: els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, tinguin la condició
de titulars de família nombrosa en el moment de la meritació de l’impost correspo-
nent a l’habitatge habitual gaudiran d’una bonificació de 60 euros, amb el límit que
aquest impost representi com a màxim el 90% de la quota.

Documentació que cal presentar:
• Sol·licitud de bonificació en què es farà constar obligatòriament la referència ca-
dastral de l’immoble pel qual se sol·licita la bonificació.
• Títol vigent de família nombrosa.

Aquesta bonificació, que haurà de ser sol·licitada pel subjecte passiu, es concedirà
pel període de vigència del Títol de família nombrosa i es mantindrà fins que no variïn
les circumstàncies familiars.

Els/les contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament. La
bonificació es podrà sol·licitar fins al 31 de desembre de l’exercici immediatament
anterior al que hagi de ser efectiva la bonificació, sense que pugui tenir caràcter re-
troactiu.

Aquesta bonificació només s’aplicarà a aquells immobles que tinguin un valor ca-
dastral inferior a 180.000 euros.

Infància i joventut:
• Les famílies amb el títol de família nombrosa podran gaudir d’un descompte del
10% en el moment de fer la inscripció a «Estiu dels Petits / Estiu de Joc» (referent a
l’Ordenança 2.17).
• Pel que fa als serveis educatius municipals, s’aplicaran les exempcions i bonifi-
cacions de les taxes que s’especifiquen en l’article 12 de la Llei 40/2003, de 18 de
novembre, de protecció a les famílies nombroses (referent a l’Ordenança 2.11 sobre
serveis educatius).

Turisme:
L’oficina de Turisme ofereix:
• Visites guiades amb un descompte del 25%.
• Botiga de l’Oficina de Turisme: s’aplica un descompte del 10%.
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Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. Vila, 1
17310 Lloret de Mar
Tel. 972 36 18 00

IBI: els subjectes passius de l’impost que demostrin la condició de titulars de família
nombrosa, gaudiran d’una bonificació de 30 euros de la quota íntegra de l’impost,
quan concorrin les circumstàncies següents:
• Que el bé immoble constitueixi l’habitatge habitual del subjecte passiu.
• Que el valor cadastral del bé immoble, dividit pel nombre d’integrants de la uni-
tat familiar del subjecte passiu, d’acord amb la definició de l’article 68 de la Llei
40/1998, de 9 de desembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, si-
gui inferior a 8.500 euros.

Les persones interessades han d’aportar la documentació que se’ls demani, que in-
clou els certificats de família nombrosa i el d’empadronament.

Educació:
Pel que fa a l’educació, s’ofereixen:
• Prioritat en beques de menjador escolar
• Ajuts en l’adquisició de llibres

Subministraments:
Aigua: les famílies de 4 membres o més poden sol·licitar l’ampliació dels trams del
cànon de l’aigua.

Ajuntament d’Olot
Pg. Bisbe Guillamet, 10
17800 Olot
Tel. 972 27 91 00

IBI: s’aplica un descompte del 25% a l’impost.

Educació:
Institut Municipal d’Educació:
• S’aplica un descompte del 50% a les quotes de les llars d’infants (no de la matrícula).
• S’aplica un descompte del 50% de les quotes de l’Escola d’Expressió i de l’Es-
cola de Música (no de la matrícula).

Cultura i lleure:
Institut de Cultura d’Olot:
Teatre: fan descompte a tots els nens i les nenes.

Esports: s’aplica un descompte del 10% en les activitats que es fan a l’estiu a través de
l’Estiu Riu.

Joventut: es fa un descompte del 10% en les activitats de l’Estiu Riu i les del Nadal Diver.
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Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Pl. Ajuntament, 1
08740 Sant Andreu de la Barca
Tel. 93 635 64 00

IBI: els immobles propietat dels subjectes passius que, d’acord amb la normativa vi-
gent, demostrin la condició de titulars de família nombrosa en la data de meritatge
de l’impost, tindran dret a una bonificació de la quota íntegra d’acord amb l’escala
següent, sempre que l’immoble de què es tracti constitueixi l’habitatge habitual de la
família.

S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu
en el padró municipal d’habitants.

Educació: s’ofereix un punt per cada fill/a, comptabilitzable fins a tres fills/es en el
barem de la sol·licitud d’ajuts per a material escolar.

Esports: es destaca la quota familiar de la taxa per la utilització dels serveis prestats
pel Patronat Municipal d’Esports i de les instal·lacions esportives.

Infància: hi ha ordre de prioritat per accedir a la plaça del Centre Obert Municipal
Colorines.

Suministraments: es destaca la bonificació del cànon de l’aigua i escombraries,
subjecte a la renda per càpita.

Ajuntament de Sant Cugat
Pl. Barcelona, 17
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel. 93 565 70 00
Fax. 93 675 54 06
A/e: atenciociutadana@santcugat.cat
Internet: http://www.santcugat.cat

IBI: bonificació del 30% de l’IBI (amb bonificació mínima de 95 euros i màxima de
300 euros).

Valor cadastral de l’habitatge Bonificació

Fins a 40.000 € 50%

De 40.001 € a 60.000 € 40%

De 60.001 € a 80.000 € 30%

De 80.001 € a 100.000 € 20%

De 100.001 € en endavant 10%

Guia de recursos i serveis per a famílies nombroses 2007

72

O
fe

rt
es

 i 
se

rv
ei

s 
d

’in
st

it
uc

io
ns

 i 
en

ti
ta

ts

C



Educació:
• Bonificació del 50% de les quotes d’escolaritat de les escoles bressol municipals.
• Bonificació del 20% en els tallers lliures de l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques i
Disseny.
• Bonificació del 50% als estudis oficials de l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques i
Disseny (serà del 100% en la categoria especial).
• Bonificació del 50% als estudis oficials de l’Escola Municipal de Música Victòria
dels Àngels (serà del 100% en la categoria especial).

Cultura i lleure:
• Bonificació del 20% de les taxes d’escolaritat al Taller d’Expressió Triangle.
• Bonificació del 20% de les taxes d’utilització dels Tallers Espai Jove.
• Bonificació del 20% en les quotes dels tallers i les ludoteques dels centres cívics
i de la Casa de Cultura de Mira-sol.
• Bonificació del 20% en la quota de la Casa dels Infants.
• Descompte del 50% en el preu d’entrada del Museu de Sant Cugat per als mem-
bres majors de 16 anys (per als menors d’aquesta edat, l’entrada sempre és gratuïta).
• Descompte del 20% a les activitats de «Viu l’Estiu» realitzades per l’Ajuntament.

Esports:
• Bonificació del 20% en els preus de les piscines municipals del Parc Central i de
la Floresta.

Transport:
• Descompte del 10% en el preu del carnet d’autobús per a estudiants.

Subministraments:
• Bonificació sobre la tarifa de consum d’aigua: cal sol·licitar-la a l’Agència Cata-
lana de l’Aigua (ACA), que pertany a la Generalitat de Catalunya (http://gencat.net/
principal.htm), o bé al 012. També es pot consultar des de: www.sorea.es/scugat.

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Pl. Mercat, 6-9
17220 Sant Feliu de Guíxols
Tel. 972 32 70 00
A/e: alcaldia@guixols.net

IBI: podran gaudir d’una bonificació del 10% en la quota íntegra de l’impost els sub-
jectes passius que demostrin la condició de titulars de famílies nombroses. Aquesta
bonificació es limita a l’immoble que sigui la residència habitual de la família nom-
brosa, i sempre que els ingressos de la unitat de convivència siguin inferiors a 2,5 ve-
gades l’IPREM anual (indicador públic de renda d’efectes múltiples, creat pel Reial
decret llei 3/2004, de 25 de juny, per la racionalització de la regulació del salari mínim
interprofessional i per l’increment de la seva quantia) i que cap membre de la unitat
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de convivència sigui propietari d’altres béns immobles, ni de saldos bancaris dels
quals la suma del saldo mitjà ponderat anual de tots els comptes superi una vegada
l’IPREM anual.

En la sol·licitud de bonificació corresponent, el subjecte titular de la família nombro-
sa haurà d’acreditar el compliment d’aquest requisit.

Les persones que gaudeixin d’aquesta bonificació estaran obligades a notificar
qualsevol canvi en les circumstàncies que varen motivar el seu atorgament.

Aquesta bonificació serà sol·licitada anualment per la persona interessada en ins-
tància adreçada a l’alcalde i acompanyada de la documentació acreditativa que li
demanin. L’Àrea de Benestar Social tramitarà i gestionarà l’expedient administratiu
mitjançant la proposta a l’Alcaldia. La bonificació és compatible amb altres de la ma-
teixa ordenança.

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Pl. Vila, 1
08980 Sant Feliu de Llobregat
Tel. 93 685 80 00
A/e: ajuntament@santfeliu.org
Internet: www.santfeliu.org

IBI: els subjectes passius que tinguin la condició de titulars de família nombrosa tin-
dran dret a una bonificació sobre la quota íntegra de l’impost corresponent al domi-
cili habitual de 80 euros, amb el límit que aquest import representi com a màxim el
90% de la quota. En cas que la quantitat indicada superi el 90% de la quota, es dis-
minuirà aquesta fins al percentatge indicat. Aquesta bonificació serà aplicable als pi-
sos llogats. En aquest cas l’exempció haurà de ser sol·licitada cada any, conjunta-
ment per la persona propietària i l’arrendatària.

Educació:
• Escoles-bressol municipals: les famílies nombroses de la nostra població tenen
dret a una bonificació del 50% en totes les quotes establertes amb relació als dife-
rents serveis prestats per les escoles-bressol municipals (ensenyament, menjador,
acolliment...).
• Escola Municipal de Música: les famílies nombroses tenen dret a una bonificació
del 50% en totes les seves quotes.

Infància: serveis familiars. Les famílies nombroses tenen dret a una bonificació del
50% en totes les quotes establertes en els diferents serveis d’atenció a la infància i
llurs famílies: espai del nadó, espai familiar, espai obert...

Serveis socials: prestacions econòmiques. Els serveis socials d’atenció primària
atorguen diferents tipus d’ajudes econòmiques a les famílies que es troben en una
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situació de precarietat econòmica i també a les famílies nombroses i les monopa-
rentals.

Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Pl. Vila, 1
08810 Sant Pere de Ribes
Tel. 93 896 73 00
A/e: ajuntament@pereribes.diba.es
Internet: www.santperederibes.org

IBI: l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, a les seves ordenances fiscals, preveu un
ajut específic de l’impost sobre béns immobles per a les famílies.
Els subjectes passius que, d’acord amb la normativa vigent, demostrin la condició
de titulars de família nombrosa en la data de meritament de l’impost, tindran dret a
una bonificació del 50% en la quota íntegra d’aquest, sempre que l’immoble de què
es tracti constitueixi l’habitatge habitual de la família.

Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà, anualment, pel perío-
de de vigència del títol de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les cir-
cumstàncies familiars. Els/les contribuents hauran de comunicar qualsevol modifi-
cació a l’Ajuntament. La bonificació es podrà sol·licitar fins al 30 de novembre de
l’exercici immediat anterior a aquell en què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui
tenir caràcter retroactiu.

Ajuntament de Tarragona
Pl. Font, 1
43003 Tarragona
Tel. 977 29 61 00
A/e: ajtargna@tinet.org
Internet: www.ajtarragona.es

IBI: els subjectes passius que demostrin la condició de titulars de famílies nombro-
ses tindran, sobre la quota íntegra de l’impost, el percentatge de bonificació que
s’estableix al quadre adjunt, sempre que es compleixin tots els requisits que s’indi-
quen a continuació.

VALOR CADASTRAL NOMBRE DE FILLS/ES

7 o més De 4 a 6 3 fills/es

Fins a 30.000 € 90% 50% 30%

De 30.001 € a 60.000 € 60% 35% 20%

De 60.001 € a 100.000 € 30% 20% 10%
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S’han d’acreditar els requisits següents:
• Títol de família nombrosa.
• Domicili habitual.
• Bonificació per un termini de 2 períodes impositius com a màxim, sempre que la
documentació aportada no acrediti un temps inferior.
• Si durant el període bonificat es produeixen variacions que incideixen en la boni-
ficació, es podrà deixar sense efecte la liquidació girada i efectuar-ne d’altres ajusta-
des al que correspongui.
• El còmput del nombre de fills/es preveu la condició de minusvalidesa física o
psíquica per comptabilitzar-los segons estableixen les normes reguladores de la
condició de família nombrosa.
• Quan el reconeixement de la condició de família nombrosa, segons la regulació
legal aplicable, no sigui conseqüència del nombre mínim de 3 fills/es, s’aplicaran així
mateix els beneficis previstos per al grup “3 fills/es” al quadre, o si escau, el que el
substitueixi o el que sigui assimilable atesa la situació concurrent.

Igualment s’aplicarà el quadre esmentat, sense necessitat de donar-se la condició
legal de filiació, sempre que es doni qualsevol de les situacions previstes legalment
que permeten l’aplicació del concepte de família nombrosa; amb el benentès que
el benefici que s’ha d’aplicar serà el que correspongui si hi concorregués en els
membres subjectes a dependència o tutela la condició legal de filiació que exigeixi
l’Ajuntament i que s’ha de sol·licitar la bonificació en el temps que aquesta admi-
nistració indiqui, tenint en compte que el període impositiu coincideix amb l’any
natural.

Educació: en els preus públics dels serveis educatius que gestiona el Departament
d’Educació, s’han tingut en compte les bonificacions per a les famílies nombroses
d’acord amb la definició de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, així mateix, el nivell
de renda de les famílies. Aquests preus s’aproven per cada curs escolar.

Llars d’infants municipals: s’aplica una bonificació del 100% a membres de família
nombrosa de categoria especial i una del 50% per a les famílies de categoria gene-
ral. Les famílies nombroses han d’acreditar aquesta condició amb el Títol vigent cor-
responent i complir tots els requeriments especificats en la normativa vigent.

A les famílies que documentalment acreditin la seva condició de família nombrosa
se’ls aplicarà la quota corresponent d’acord amb els ingressos familiars, i sobre
aquesta s’aplicarà el que especificarà la llei.
• La quota d’escolarització s’haurà de fer efectiva mensualment per domiciliació
bancària i per la totalitat dels mesos que roman obert el centre. Si el període d’ober-
tura de l’escola bressol fos de dotze mesos, es pagarà per dotze. Excepcionalment,
en el cas dels infants que continuen escolaritzats el curs següent, es podrà admetre
la baixa durant el mes de juliol per continuar el setembre.
• Els infants del grup de nadons podran acollir-se únicament durant el primer mes
d’assistència al centre a qualsevol de la resta d’horaris existents amb la quota cor-
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responent. A partir de llavors, la seva quota serà la que els correspongui per renda i
la que està consignada a l’aula de nadons.
• Depenent de l’organització del centre durant el període d’adaptació, els infants
que comencin les classes a partir del 14 del mes pagaran la meitat de la quota que
els pertoqui. Aquesta circumstància únicament s’aplicarà el primer curs que l’infant
assisteix a la llar i només per a una mensualitat.
• Els descomptes de menjador únicament són aplicables a les persones usuàries
de quota íntegra.
• Els horaris que comprenen la tarda inclouen el berenar.
• El còmput general de les quotes està dividit per mesos, i, per tant, tots els mesos
tenen el mateix cost, independentment del nombre de dies lectius.
• Els preus no inclouen impostos repercutibles, ni l’IVA, en cas que aquest es me-
rités.

Escola Municipal de Música:
• Categoria especial: s’aplica una bonificació del 100%.
• Categoria general: s’aplica una bonificació del 50%.

Les famílies nombroses han d’acreditar aquesta condició amb el Títol de família nom-
brosa corresponent i complir tots els requeriments especificats en la normativa vigent.

L’Ensenyament d’Adults: els preus municipals es revisen cada curs i se’n publica
l’actualització al butlletí oficial de la província. El pagament és únic en concepte de
matrícula i es fa a l’inici de curs per transferència bancària.

Per a qualsevol informació addicional, us podeu adreçar a les entitats següents:
• Centre Municipal de Formació d’Adults

C/ Pere Martell, 14
Tel. 977 24 28 33
A/e: cmadults@tinet.org

• Ajuntament de Tarragona
Departament d’Ensenyament
Tel. 977 29 61 37
A/e: ensenyament.tgna@altanet.org

• Oficina Municipal d’Escolarització (Tarragona)
Tel. 977 21 11 19
A/e: ome@tgna.altanet.org

Altres serveis educatius: les famílies nombroses també es beneficien d’activitats
subvencionades de caràcter general. Aquestes activitats són les que es detallen a
continuació:
• Transport escolar gratuït per a les activitats escolars d’alumnes d’educació in-
fantil i també per als de les llars d’infants municipals.
• Transport públic gratuït per a les activitats escolars per a alumnes d’educació
primària i ESO.
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• Per a centres d’atenció educativa preferent (CAEP):
1. Subvenció al centre per al menjador escolar.
2. Aplicació del 50% sobre el preu de les entrades de l’activitat “Les escoles van al
teatre”.

Habitatge: es destaca la puntuació específica addicional en les bases d’adjudicació
d’habitatges de protecció pública promoguts pel Servei Municipal de l’Habitatge i
Actuacions Urbanes, SA.

Subministraments:
Aigua:
En la tarifa de l’aigua, el tercer bloc de consum s’inicia en:
• 5 membres a partir de 58 m3 / trimestre
• 6 membres a partir de 69 m3 / trimestre
• 7 membres a partir de 80 m3 / trimestre
• 8 membres a partir de 92 m3 / trimestre

Clavegueram: les famílies nombroses tenen una tarifa reduïda a partir dels 57 m3 per
trimestre.

Ajuntament de Tortosa
Pl. Espanya, 1
43500 Tortosa
Tel. 977 58 58 00
A/e: Aj.tortosa@tortosa.altanet.org
Internet: www.tortosa.altanet.org

IBI: tindran dret a una bonificació del 90% de la quota íntegra els subjectes passius
que tinguin la condició de titulars de família nombrosa i quan el valor cadastral de
l’immoble sigui inferior a 45.000 euros.

Educació:
Escola Municipal de Música:
• Gaudirà de bonificació del 10% l’alumne/a que formi part d’una família nombrosa.
• Gaudiran de bonificació del 20% els alumnes (2 o més membres matriculats)
d’una família nombrosa.

Esports: les famílies nombroses tindran dret a gaudir d’una bonificació del 10% en
activitats esportives.
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Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Cort, 14
08720 Vilafranca del Penedès
Tel. 93 892 03 58
A/e: ajuntament@ajvilafranca.es
Internet: www.ajvilafranca.es

IBI: tindran dret a una bonificació del 40% de la quota íntegra de l’impost els subjec-
tes passius que demostrin la condició de família nombrosa i que tinguin com a mínim
un/a fill/a amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Pl. Vila, 8
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 814 00 00
A/e: Ajt_vilanova@vilanova.org
Internet: www.vilanova.org

Les famílies nombroses que estan empadronades en aquest municipi poden obtenir
descomptes en els serveis següents:

IBI: gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota els subjectes passius que com-
pleixin un seguit de condicions que es detallen a continuació.

En cas de ser propietaris:
a) Cal tenir la condició de titular de família nombrosa.
b) S’ha de complir la totalitat dels requisits establerts a l’article 3 de l’ordenança fiscal
general.
c) Cal que el valor cadastral de l’habitatge no superi el barem següent:

IPREM: indicador públic de renda a efectes múltiples, article 2 del RDL
3/2004, en còmput anual.

En el cas de ser llogaters: a més a més de les mateixes condicions anteriors, cal que
el propietari o la propietària els repercuteixi la quota de l’impost.

Membres Ingressos unitat familiar Valor cadastral

1 a 3 3 IPREM 125.000,00

4 3,6 IPREM 160.000.00

5 4,2 IPREM 190.000,00

6 4,8 IPREM 220.000,00

7 5,4 IPREM 250.000,00

Més de 7 6 IPREM 285.000,00
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Requisits addicionals:
a) Tots els membres de la unitat familiar hauran d’estar empadronats a Vilanova i la
Geltrú.
b) Ni el subjecte passiu ni els altres membres de la unitat familiar no hauran de posseir
cap altre immoble excepte l’habitatge habitual, que inclou una plaça d’aparcament.
c) No tenir cap deute, ja sigui derivat d’ingressos de dret públic o de dret privat, pen-
dent amb l’Ajuntament.

Educació:
Escoles Municipals i Piscina Carrer Olivella: es destaca la bonificació del 30% de les
tarifes reduïdes (són les aplicables als empadronats a Vilanova i la Geltrú) a les esco-
les municipals (Música, Art i Baldufa) i als cursets de natació desenvolupats a la pis-
cina del carrer Olivella i a la utilització de les instal·lacions d’aquesta piscina (no es
bonifica el parc del Garraf).

Cultura:
• S’aplica un 40% de descompte a l’entrada al Teatre Principal.
• S’aplica un 48% de descompte a l’entrada de la Biblioteca Museu Víctor Bala-
guer.
• S’aplica un 56% de descompte a l’entrada del Museu Romànic Can Papiol.

Infància:
• Activitats d’estiu: per a aquestes activitats d’estiu (casals i colònies), el percen-
tatge de les beques s’aplica segons el nombre de membres de la unitat familiar.
• Ludoteques: es fa el 20% de descompte a les ludoteques municipals.

Centres cívics:
Hi ha un descompte del 20% en els cursos dels centres cívics.
A/e: participació@vilanova.cat

Subministraments:
Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú:
C. Col·legi, 38
Tel. 93 811 58 58
A/e: aigües@vilanova.cat

La Companyia d’Aigües aplicarà descomptes en el subministrament d’aigua a les fa-
mílies nombroses segons l’especificat en les ordenances fiscals municipals.
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5.

SUBMINISTRAMENTS

5.1. Entitats subministradores de gas

Gas Natural

Amb l’objectiu de contribuir al programa d’ajudes per a les famílies nombroses, Gas
Natural Serveis ofereix un descompte d’un 50% en la quota del primer any en els
serveis de manteniment de la llar T-Solventa següents:

• ServiGas: manteniment i assistència de les instal·lacions i els aparells de gas na-
tural de la llar.
• ServiHogar Direct: assistència general per a la llar (fontaner, manyà, vidrier, as-
sessoria personal, etc.).

Per a gaudir d’aquests descomptes o si es desitja més informació, es pot trucar al
telèfon del servei d’atenció al client de Gas Natural Serveis (900 710 720) o consultar
la pàgina web (http//www.gasnatural.com).

Repsol Butano

Repsol Butano

Repsol Butano, SA preveu (a través de les agències distribuïdores de Repsol Buta-
no) una línia d’ajudes i de descomptes per a les famílies nombroses sobre els articles
següents:

Un 5% de descompte en:
• Plaques superiors vitroceràmiques, glp
• Forns de gas butà, glp
• Conjunts de plaques superiors i forns, glp
• Frigorífics de gas butà, glp

Un 10% de descompte en:
• Escalfador de butà, glp
• Estufes de butà, glp
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Per a obtenir informació de les agències distribuïdores, es pot trucar al telèfon d’in-
formació: 901 100 100.

Observacions: la relació d’agències distribuïdores de «Repsol Butano» es pot con-
sultar a l’apartat de recursos per a municipis.

5.2. Serveis de subministrament d’aigua

Agència Catalana de l’Aigua

Nota: aquesta informació no afecta només les famílies nombroses, ni fa referència a
totes elles, sinó aquelles que viuen en habitatges on constin empadronats més de 3
membres (les persones amb un grau de discapacitat superior al 75% seran conside-
rades com una persona addicional a l’efecte de l’aplicació dels trams del cànon de
l’aigua per a usos domèstics).

L’Agència Catalana de l’Aigua, normalment per mitjà de l’entitat subministradora,
factura el cànon de l’aigua que té un disseny progressiu (en tres blocs de consum)
per tal de beneficiar els consums més eficients, d’acord amb la Directiva marc de
l’aigua del Parlament Europeu.

Aquesta normativa representa un plantejament ambiciós i innovador amb vista a la
gestió de l’aigua, establint un marc comunitari per a la protecció de les aigües: per
prevenir i reduir la seva contaminació; per promoure el seu ús sostenible; per prote-
gir el medi ambient; per millorar l’estat dels ecosistemes aquàtics i alleugerir els
efectes de les inundacions i les sequeres.

La modalitat de tres trams recull els principis inspiradors de la nova cultura de l’ai-
gua i, principalment, pretén modificar les conductes no sostenibles dels usos de
l’aigua, augmentar el coneixement i el control d’aquests usos i garantir l’ús bàsic o
vital del cicle de l’aigua.

En compliment d’aquests principis, el primer tram és el tram protegit, més econò-
mic, per tal de garantir l’ús bàsic o vital del cicle de l’aigua (fins a 30 m3/trimestrals).
El tercer tram (a partir de 54 m3/trimestrals), però, està gravat, atès que els volums
d’aquest tram s’han de considerar de consum sumptuari, en excedir els 200 litres
per persona i dia.

A partir de l’1 d’abril de 2005, els límits dels trams consideren 3 persones per habi-
tatge. Per als habitatges amb més de tres persones empadronades i per tal de ga-
rantir la progressivitat del tribut, es pot sol·licitar l’ampliació dels límits dels trams 
(3 m3 mensuals per persona addicional a la tercera).
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Per a més informació:

Agència Catalana de l’Aigua - Àrea Tributària i d’Ingressos
Provença, 204-208
08036 Barcelona
Telèfon d’informació d’ampliació dels trams del cànon de l’aigua: 012
Internet: http://www.gencat.net/aca

Entitats subministradores d’aigua
A part del cànon de l’aigua, de competència de la Generalitat de Catalunya, algunes
entitats subministradores apliquen facturacions especials a famílies nombroses de-
penent de les ordenances reguladores del subministrament d’aigua del municipi.

Així, per exemple, les entitats subministradores dels municipis de l’àmbit de l’àrea
metropolitana de Barcelona, per raó de l’ordenança metropolitana reguladora de la
tarifa del servei de subministrament domiciliari d’aigua potable, apliquen factura-
cions principals.

Per a més informació, cal adreçar-se a la pròpia entitat subministradora.

Subministraments
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6.

ASSOCIACIONS

F A N O C

Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC)
C. Balmes, 92, 4t 1a B
08008 Barcelona
Tel. 93 351 10 00
Fax 93 467 32 98
A/e: info@fanoc.org
Internet: http://www.fanoc.org

És una satisfacció, com a associació representativa de les famílies nombroses de
Catalunya, donar suport a la continuïtat i millora de la Guia de recursos i serveis per a
les famílies nombroses.

Es tracta d’una eina plena d’utilitats per a les famílies nombroses, on es pot trobar en
les seves pàgines una informació global i completa dels beneficis i procediments ad-
ministratius de la legislació que els afecta i interessa.

L’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC), com a entitat en defen-
sa i promoció dels drets i els interessos d’aquest col·lectiu a Catalunya, participa
com a intermediària de les reivindicacions ciutadanes davant les administracions
públiques per impulsar les polítiques familiars, i ofereix tot un ventall de serveis a les
famílies associades.

Des de la constitució de la Secretaria de Famílies i d’Infància, actualment Secretaria
de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania, dins del Departament d’Acció Social i
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, hem trobat acollida a les nostres reivindi-
cacions, i es disposa d’un instrument eficaç per a impulsar les mesures de suport i
protecció a la família. Prova d’això és aquesta mateixa Guia, així com, per exemple,
les prestacions econòmiques universals per als fills i les filles de famílies nombroses.
Sabem que millorar la situació de les famílies nombroses, i aconseguir un tracte just
i positiu en tots els àmbits que els afecten, és un dels objectius del Govern de Cata-
lunya. En aquest llarg camí que tenim pel davant, FANOC no deixa de treballar con-
juntament amb les institucions, portant la veu, les necessitats i les reivindicacions de
les famílies nombroses de Catalunya, i proporcionant a les famílies serveis adequats
a les seves necessitats.

Per aquestes raons i altres us convidem a associar-vos; és molt important que les fa-
mílies ens impliquem en els assumptes que ens afecten i siguem protagonistes de la
societat de la qual formem part.

Agraïm un any més l’esforç de tot l’equip que fa possible aquesta iniciativa.

Regina Molins
Presidenta de FANOC





F A N O C
Fitxa d’inscripció

Núm. del Títol de família nombrosa 

Nom i cognoms del pare DNI 

Nom i cognoms de la mare DNI 

Nre. de fills Edats compreses entre i anys

Adreça 

Població Província 

Codi postal Tel. 

Adreça electrònica 

Data 

Signatura:

Sol·licito ser membre de FANOC com a:
Soci amb una quota de: 40 €
Semestral Anual

Soci protector amb una quota (de més de 40 €) €

Semestral Anual

Associació de Famílies Nombroses de Catalunya

C. Balmes, 92, 4t 1a B (08008) Barcelona Tel. 93 351 10 00
Fax. 93 467 32 98 A/e: info@fanoc.org

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Desitjo que el rebut corresponent a la meva aportació em sigui carregat a:

Nom i cognoms del titular 

Nom del banc o caixa Agència 

Adreça de l’agència Tel.

Població 

Codi del compte de client

   
Entitat Oficina Control Nre. de compte

Compte Llibreta Signatura del titular del compte o llibreta

Data 

Aquest compromís quedarà extingit en el moment que el sotasignant ho decideixi.
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7.

CULTURA I LLEURE

7.1. Llibreries

Llibreries de la Generalitat de Catalunya

S’ofereixen descomptes del 5% sobre el preu de tots els productes editorials de la
Generalitat de Catalunya i de la majoria dels coeditats amb altres editors (excepte al-
gunes col·leccions il·lustrades de gran format que el coeditor no institucional comer-
cialitza mitjançant subscripció o venda a crèdit i a terminis preestablerts).

Llibreries de la Generalitat:

Rbla. dels Estudis, 118 (Palau Moja)
08002 Barcelona (Barcelonès)
Tel. 93 302 64 62
A/e: llibrbcn@gencat.net 

C. Calàbria, 147 – C. Rocafort, 122
08015 Barcelona
Tel. 93 292 54 17
A/e: subsdogc@gencat.net

Gran Via de Jaume I, 38
17001 Girona (Gironès)
Tel. 972 22 72 67
A/e: llibrgi@gencat.net

C. Fleming, 19 baixos
25006 Lleida (Segrià)
Tel. 973 28 19 30
A/e: llibrlle@gencat.net

C. Major, 37
43003 Tarragona
Tel. 977 21 17 97
A/e: llibrtar@gencat.net
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7.2. Museus i monuments

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Museus i monuments dependents del Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació

En els museus que gestionen el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i
els seus ens autònoms, s’aplicaran als o les titulars de família nombrosa les tarifes
reduïdes amb un import del 70% de les tarifes normals.

En els monuments que gestionen el Departament de Cultura i Mitjans de Comunica-
ció i les entitats que en depenen, s’aplicarà als o les titulars de família nombrosa la
tarifa reduïda de 0,60 euros menys que la tarifa normal, excepte al monestir de San-
tes Creus i al monestir de Sant Pere de Rodes, en els quals la tarifa és de 1,20 euros
menys que la tarifa normal.

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Barcelona
Pg. Santa Madrona, 39-41 - parc de Montjuïc
08038 Barcelona
Tel. 93 424 65 77 / 93 423 21 49
Fax 93 424 56 30
A/e: difusiomac.cultura@gencat.net
Internet: http://www.mac.es

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Empúries
Ruïnes d’Empúries
17130 Empúries - L’Escala
Tel. 972 77 02 08
Fax 972 77 42 60
A/e: difusiomac.cultura@gencat.net
Internet: http://www.mac.es

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Girona
Pl. Santa Llúcia. Monestir de Sant Pere de Galligants
17007 Girona
Tel. 972 20 26 32 / 972 20 46 37
Fax 972 21 04 54
A/e: difusiomac.cultura@gencat.net
Internet: http://www.mac.es



Museu d’Arqueologia de Catalunya - Olèrdola
Castell d’Olèrdola
08734 Olèrdola
Tel. 93 890 14 20
A/e: difusiomac.cultura@gencat.net
Internet: http://www.mac.es

Museu d’Arqueologia de Catalunya - Ullastret
Puig de Sant Andreu
17114 Ullastret
Tel. 972 17 90 58
Fax: 972 17 90 58
A/e: difusiomac.cultura@gencat.net
Internet: http://www.mac.es

Museu d’Història de Catalunya
Pl. Pau Vila, 3
08003 Barcelona
Tel. 93 225 47 00 / 93 225 47 26 / 93 225 47 32
Fax 93 225 47 58
A/e: mhc.cultura@gencat.net
Internet: http://www.mhcat.net

Museu d’Història de Catalunya 
Reial Monestir de Santes Creus
Pl. Jaume el Just, s/n
43815 Santes Creus. Aiguamúrcia
Tel. 977 63 83 29
A/e: santescreus.cultura@gencat.net
Internet: http://www.mhcat.net

Museu d’Història de Catalunya 
Capella Reial de Santa Àgata
Pl. Rei, 1
08002 Barcelona
Tel. 93 315 11 11 / 93 225 47 00
A/e: mhc.cultura@gencat.net
Internet: http://www.mhcat.net
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Museu d’Història de Catalunya 
Convent de Sant Bartomeu de Bellpuig
Ctra. de Belianes, s/n
25250 Bellpuig
Tel. 973 32 02 92
A/e: bellpuig.cultura@gencat.net
Internet: http://www.mhcat.net

Museu d’Història de Catalunya 
Castell i Canònica de Sant Vicenç de Cardona
08261 Cardona
Tel. 93 868 41 69
A/e: cardona.cultura@gencat.net
Internet: http://www.mhcat.net

Museu d’Història de Catalunya 
Casa Museu Prat de la Riba
Pl. Prat de la Riba, 7
08183 Castellterçol
Tel. 93 866 63 62
A/e: pratdelariba.cultura@gencat.net
Internet: http://www.mhcat.net

Museu d’Història de Catalunya 
Seu Vella de Lleida
Turó de la Seu Vella
25002 Lleida
Tel. 973 23 06 53
A/e: seuvella.cultura@gencat.net
Internet: http://www.mhcat.net

Museu d’Història de Catalunya 
Castell de Miravet
Camí del Castell
43747 Miravet
Tel. 977 40 73 68
A/e: mhc.cultura@gencat.net
Internet: http://www.mhcat.net

Museu d’Història de Catalunya 
Casa Museu Rafael Casanova
C. Rafael Casanova, 13
08180 Moià
Tel. 93 830 01 43
A/e: rafaelcasanova.cultura@gencat.net
Internet: http://www.mhcat.net
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Museu d’Història de Catalunya 
Cartoixa d’Escaladei
Camí de la Cartoixa
43379 Escaladei. La Morera de Montsant
Tel. 977 82 70 06
A/e: escaladei.cultura@gencat.net
Internet: http://www.mhcat.net

Museu d’Història de Catalunya 
Monestir de Sant Pere de Rodes
Camí del Monestir, s/n
17489 El Port de la Selva
Tel. 972 38 75 59 / 972 19 40 04
Fax 972 19 42 31
A/e: mhc.cultura@gencat.net
Internet: http://www.mhcat.net

Museu d’Història de Catalunya 
Castell Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou
Ctra. d’Escornalbou
43771 Riudecanyes
Tel. 977 83 40 07
A/e: mhc.cultura@gencat.net
Internet: http://www.mhcat.net

Museu d’Història de Catalunya 
Canònica de Santa Maria de Vilabertran
C. Abadia, 4
17760 Vilabertran
Tel. 972 50 87 87
Fax 972 50 87 87
A/e: vilabertran.cultura@gencat.net
Internet: http://www.mhcat.net
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Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
Rbla. Ègara, 270
08221 Terrassa
Tel. 93 736 89 66
Fax 93 736 89 60
A/e: info@mnactec.com
Internet: http://www.mnactec.com

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
Museu de la Colònia Sedó
C. Contínues. Àrea Industrial Can Sedó
08292 Esparreguera
Tel. 93 789 22 44
A/e: info@mnactec.com
Internet: http://www.mnactec.com

Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya 
Museu del Ciment Asland de Castellar de n’Hug
Paratge del Clot del Moro
08696 Castellar de n’Hug
Tel. 93 825 70 37
Fax 93 825 70 66
A/e: museuciment@mnactec.com
Internet: http://www.mnactec.com
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Museu d’Art de Girona
Pujada de la Catedral, 12. Palau Episcopal
17004 Girona
Tel. 972 20 38 34 / 972 20 95 36
Fax 972 22 75 95
A/e: museuart_girona.cultura@gencat.net
Internet: http://museuart.com

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
Pl. del Rei, 5
43003 Tarragona
Tel. 977 23 62 09 / 977 25 15 15
Fax 977 25 22 86
A/e: mnat@mnat.es
Internet: http://www.mnat.es

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 
Museu i Necròpolis Paleocristians
Av. Ramón y Cajal, s/n
43005 Tarragona
Tel. 977 23 62 09 / 977 25 15 15
Fax 977 25 22 86
A/e: mnat@mnat.es
Internet: http://www.mnat.es

Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 
Vil·la Romana dels Munts
Pg. Fortí, s/n
43893 Altafulla
Tel. 977 65 28 06 / 977 25 15 15
Fax 977 25 22 86
A/e: mnat@mnat.es
Internet: http://www.mnat.es
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Museu Nacional Arqueològic de Tarragona 
Vil·la Romana de Centcelles
Afores, s/n
43120 Constantí
Tel. 977 52 33 74 / 977 25 15 15
Fax 977 25 22 86
A/e: mnat@mnat.es
Internet: http://www.mnat.es

Ajuntament de Barcelona 
Institut de Cultura de Barcelona

Les persones titulars del Títol de família nombrosa gaudeixen d’entrada reduïda d’a-
cord amb els preus públics aprovats anualment.

Museu de les Arts Aplicades

Museu de les Arts Decoratives
Av. Diagonal, 686
08034 Barcelona
Tel. 93 280 50 24
A/e: museuartsdecoratives@bcn.cat
Internet: http://www.museuartsdecoratives.bcn.cat

Museu de Ceràmica
Av. Diagonal, 686
08034 Barcelona
Tel. 93 280 16 21
A/e: museuceramica@bcn.cat
Internet: http://www.museuceramica.bcn.cat

Museu Tèxtil i d’Indumentària
C. Montcada, 12-14
08003 Barcelona
Tel. 93 319 76 03
A/e: museutextil@bcn.cat
Internet:http://www.museutextil.bcn.cat
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Museu Barbier-Mueller d’Art Precolombí
Montcada, 14
08003 Barcelona
Tel. 93 310 45 16
A/e: museubarbier@bcn.cat
Internet: amicsmuseuprecolombi.org

Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella 
Edifici de Zoologia 
Edifici de Geologia
Parc de la Ciutadella
08003 Barcelona
Tel. 93 319 68 95
A/e: museuciencies@bcn.cat
Internet: http://www.bcn.cat/museuciencies

Museu de la Música
Padilla, 155
Edifici l’Auditori, 2n pis
08013 Barcelona
Tel. 93 265 36 50
A/e: museumusica@bcn.cat
Internet: http://www.museumusica.bcn.cat
Propera inauguració: març 2007

Conjunt Monumental Plaça del Rei 
Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona
Pl. del Rei, s/n
08002 Barcelona
Tel. 93 315 11 11
A/e: museuhistoria@bcn.cat
Internet: http://www.museuhistoria.bcn.cat

Museu-Monestir de Pedralbes
Bda. del Monestir, 9
08034 Barcelona
Tel. 93 203 92 82
A/e: monestirpedralbes@bcn.cat

Centre d’Interpretació del Parc Güell
Pavelló de Consergeria, Parc Güell
Olot, s/n
08024 Barcelona
Tel. 93 285 68 99
Internet: http://www.museuhistoria.bcn.cat
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Museu-casa Verdaguer
Ctra. de l’Església, 104
Vil·la Joana. Vallvidrera
08017 Barcelona
Tel. 93 204 78 05
A/e: museuverdaguer@bcn.cat
Internet: http://www.museuhistoria.bcn.cat

Museu Etnològic
Pg. Santa Madrona, s/n
08038 Barcelona
Tel. 93 424 68 07
A/e: museuetnologic@bcn.catf
Internet: http://www.museuetnologic.bcn.cat

Museu Frederic Marès
Pl. Sant Iu, 5-6
08002 Barcelona
Tel. 93 310 58 00
A/e: museumares@bcn.cat
Internet: http://www.museumares.bcn.cat

Museu Picasso
C. Montcada, 15-23
08003 Barcelona
Tel. 93 319 63 10
A/e: museupicasso@bcn.cat
Internet: http://www.museupicasso.bcn.cat

Jardí Botànic
Dr. Font i Quer, 2
Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
Tel. 93 426 49 35
A/e: jardibotanic@bcn.cat
Internet: http://www.jardibotanic.bcn.cat
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Patronat Municipal de Turisme de Tarragona
C. Major, 39
43003  Tarragona
Tel. 977 25 07 95
A/e: turisme.tgna@altanet.org
Internet: www.tarragonaturisme.es

Les famílies nombroses que disposin del Carnet familiar podran entrar als recintes
històrics i monumentals de l’Ajuntament següents, pagant una sola entrada per cada
recinte que es visiti:

Amfiteatre Romà (MHT)
Parc del Miracle, s/n
43003 Tarragona
Tel. 977 24 25 79 / 977 24 22 20

Fòrum Local Romà (MHT)
Lleida, s/n
43001 Tarragona
Tel. 977 24 25 01 / 977 24 22 20

Muralles – Passeig Arqueològic (MHT)
Av. Catalunya, s/n
43002 Tarragona
Tel. 977 24 57 96 / 977 24 22 20

Casa Museu Castellarnau (MHT)
Cavallers, 14
43003 Tarragona
Tel. 977 24 22 20 / 977 24 27 52

Pretori i Circ Romans (MHT)
Pl. del Rei / Rbla. Vella
43003 Tarragona
Tel. 977 22 17 36 / 977 23 01 71 / 977 24 22 20

A les famílies nombroses que presentin el Títol de família nombrosa, se’ls aplicarà en-
trada reduïda per accedir als museus i les vil·les romanes de la Generalitat següents:
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Museu Nacional Arqueològic (MNAT)
Pl. del Rei, 5
43003 Tarragona
Tel. 977 23 62 09 / 977 25 15 15

Museu i Necròpolis Paleocristians (MNAT)
Av. Ramón y Cajal, 80
43001 Tarragona
Tel. 977 21 11 75 / 977 23 62 09 / 977 25 15 15

Vil·la Romana de Centcelles (MNAT)
Afores, s/n - Constantí
Tel. 977 52 33 74 / 977 23 62 09 / 977 25 15 15

Vil·la Romana dels Munts (MNAT)
Pg. Fortí, s/n - Altafulla
Tel. 977 65 28 06 / 977 23 62 09 / 977 25 15 15

Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona
Ctra. de la Mina, s/n
08261 Cardona
Tel. 93 869 24 75
A/e: comercial@salcardona.com
Internet: http://www.salcardona.com

S’ofereix un 10% de descompte per família en comprar les entrades per visitar el
Parc Cultural de la Muntanya de Sal de Cardona.

CosmoCaixa Barcelona
Museu de la Ciència de l’Obra Social de «la Caixa»
Teodor Roviralta, 47-51
08022 Barcelona
Tel. 93 212 60 50
A/e: savicosmocaixabcn.fundacio@lacaixa.es
Internet: www.laCaixa.es/ObraSocial
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CosmoCaixa Barcelona, el Museu de la Ciència de l’Obra Social «la Caixa», ofereix
30.000 metres quadrats dedicats a exposicions permanents i temporals, així com a
activitats científiques.

Es pot gaudir de les seves activitats familiars:

• Exploradors: vols convertir-te en un autèntic explorador?
• Planetari bombolla: què passa en realitat quan es fa de dia i quan es fa de nit?
• El cec d’ulls d’estrelles: conte infantil al Planetari.
• Toca toca! les selves, les mediterrànies, el desert... La visita al Toca toca! t’acos-
tarà a aquests ambients i als éssers vius que hi habiten.
• Clik: un espai per a descobrir ciència per a nens i nenes de 3 a 7 anys.
• Jocs de pistes: activitat pensada per als més petits, perquè s’ho passin d’allò
més bé visitant les exposicions i fent descobertes científiques.
• Un bosc amazònic a Barcelona: visita guiada entre 1.000 metres quadrats de
selva amazònica.

S’aplica un 30% de descompte en l’entrada general per a les famílies nombroses. Es
destaca la Sala Permanent, que inclou: Sala de la Matèria, Bosc Inundat, Mur Geolò-
gic i exposicions temporals.

Museu Etnològic del Montseny «La Gabella»
C/ Major, 6
17401 Arbúcies
Tel. 972 86 09 08

S’aplica un 10 % de descompte a les persones beneficiàries del Títol de família nom-
brosa.

Museu Egipci de Barcelona. Fundació Arqueològica Clos
C/ València, 284
08007 Barcelona
Tel. 93 488 0188
Fax 93 487 8060
A/e: infoclos@museuegipci.com
Internet: www.museuegipci.com
Entrada reduïda per als pares: 5 euros

Cultura i lleure

101

O
fe

rt
es

 i 
se

rv
ei

s 
d

’in
st

it
uc

io
ns

 i 
en

ti
ta

ts

C



Museu de Montserrat
Pl. Sta. Maria, s/n
08199 Montserrat
Tel. 93 877 77 27
A/e: museu@larsa-montserrat.com
Internet: www.montserratvisita.com

S’ofereix l’entrada reduïda per als adults (5,50 euros) i majors de 16 anys (3,50 eu-
ros). Els menors de 16 anys tenen entrada gratuïta.

Museu de Sant Cugat
Claustre del Monestir
08172 Sant Cugat del Vallès
Vallès Occidental
Tel. 93 675 99 51
A/e: museu@santcugat.cat
Internet: www.museu.santcugat.cat

Horari:
De dimarts a dissabtes: de 10 a 13.30 h i de 15 a 19 h (de juny a setembre fins a les
20 h)
Diumenges i festius de 10 a 14.30 h
Tancat els dilluns (excepte festius), i el dies 25 i 26 de desembre i l’1 i el 6 de gener.

Preus:
Entrada individual al Museu de Sant Cugat: 3 euros
Entrada individual amb tarifa reduïda: 1,5 euros
Accés gratuït per a menors de 16 anys
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7.3. Albergs

Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya

La Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT) –gestionada per Tu-
risme Juvenil de Catalunya, SA– consta de 46 albergs repartits per indrets de gran
interès turístic, natural i cultural de Catalunya, que potencien un turisme basat en la
descoberta de l’entorn, la convivència i el respecte al medi ambient.

D’aquests 46 albergs, 20 són de titularitat pública de la Generalitat de Catalunya,
mentre que els 26 restants són adherits i pertanyen a entitats, empreses o ajunta-
ments.

El caràcter de servei públic implica que aquests allotjaments turístics es diferencïin
de la resta pel seu alt compromís amb la qualitat humana i amb una àmplia oferta de
serveis dintre i fora de les instal·lacions. Els albergs són llocs d’acollida per compar-
tir i conviure, i reuneixen les condicions necessàries per a fer-hi qualsevol tipus d’es-
tada relacionada amb el temps de lleure, l’excursionisme, la natura i la descoberta
del país. Són també el lloc ideal per a les estades d’oci familiar amb espais adequats
especialment per als més petits.

Els serveis pensats per a les famílies nombroses són els següents:

• El Carnet familiar d’alberguista, que és gratuït per a tots els posseïdors del Títol
de família nombrosa. Amb el Carnet familiar d’alberguista poden allotjar-se en els al-
bergs tots els membres de la família, conjuntament o separada.
• Les famílies nombroses disposen d’un descompte en les seves estades indivi-
duals o familiars als 20 albergs de titularitat de Turisme Juvenil de Catalunya, SA.
Aquest descompte és ampliable a totes les persones beneficiàries del Carnet fami-
liar d’alberguista:
— El descompte és de 6 euros per dia d’estada, en règim de pensió completa per
a cada membre de la família.
— Es poden consultar les temporades i els albergs on s’aplica aquesta promoció a 
l’hora de fer la reserva o al web http://www.xanascat.net
— Aquest descompte no és acumulable amb cap altre promoció de la Xarxa Nacio-
nal d’Albergs de Catalunya.
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Per a més informació i reserves, consulteu el web www.xanascat.net i truqueu al te-
lèfon 93 483 83 63.

Descompte de 6 euros

Alberg Població Comarca

Àger Àger Noguera

Casa Gran Altafulla Tarragonès

Banyoles Banyoles Pla de l’Estany

Mare de Déu de Montserrat Barcelona Barcelonès

In / Out Barcelona Barcelonès

Center-Rambles Barcelona Barcelonès

Ideal Youth Hostel Barcelona Barcelonès

Alberg Studio Barcelona Barcelonès

Barcelona Mar Hostel Barcelona Barcelonès

Berga Berga Berguedà

Torre Ametller Cabrera de Mar Maresme

Mas Silvestre Canyamars Maresme

Colònies Viladoms de Baix Castellbell i el Vilar Bages

Santa Maria del Mar Coma-ruga Baix Penedès

Mn. Antoni Batlle Deltebre Baix Ebre

Josep M. Batista i Roca El Masnou Maresme

Cerverí de Girona Girona Gironès

Mare de Déu de les Neus La Molina Cerdanya

La Valira La Seu d’Urgell Alt Urgell

Empúries L’Escala Alt Empordà

Jaume I L’Espluga de Francolí Conca de Barberà

Sant Anastasi Lleida Segrià

Del Carme Manresa Bages

Mas de la Coixa Móra la Nova Ribera d’Ebre

Rectoria de la Selva Navès Solsonès

Pic de l’Àliga Núria (Queralbs) Ripollès

Torre Malagrida Olot Garrotxa

Pere Figuera Planoles Ripollès

L’Encanyissada Poble Nou del Delta Montsià

Les Estades Port-Ainé Pallars Sobirà

Era Garona Salardú Vall d’Aran

Sant Jordi Tarragona Tarragonès

Del Pallars Tremp Pallars Jussà

Canonge Collell Vic Osona

Vila-Nova Vilanova i la Geltrú Garraf
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FULL DE SOL·LICITUD DEL CARNET D’ALBERGUISTA GRATUÏT PER A FAMÍLIES
NOMBROSES ATORGAT PER LA SECRETARIA GENERAL DE JOVENTUT DEL DEPAR-
TAMENT D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

El/la sotasignant:

Cognoms:

Nom: DNI/passaport:

Data de naixement: Professió:

Nombre i edat dels fills: Telèfon:

C / pl. Núm.:

Municipi: Codi postal:

Núm. de Títol de família nombrosa vigent:

Sol·licita amb aquest imprès un carnet familiar d'alberguista gratuït

Data: 

(signatura)

Cal adjuntar el Títol de família nombrosa.

Rocafort, 116-122
08015 Barcelona
Tel. 93 483 83 81
Fax 93 483 83 50

Informació@tujuca.com
www.tujuca.com

Les dades següents les emplenarà l'oficina expedidora del carnet.

Núm. de carnet

Data de caducitat 





Fundació Pere Tarrés
C/ Numància, 149-151
Tel. 93 430 16 06
A/e: scv@peretarres.org
Internet: www.peretarres.org

Catalunya compta amb una incomparable riquesa natural i paisatgística que obre un
ampli ventall de possibilitats per convertir els caps de setmana en una aventura
apassionant. Rutes, excursions, esports, visites culturals o activitats lúdiques són al-
gunes de les opcions que el nostre país disposa per gaudir del temps de lleure de
forma individual, amb la família o amb grups d’amics. Precisament, la proximitat
amb la natura, el menjar casolà, un ambient càlid, la possibilitat de conèixer  perso-
nes i descobrir indrets nous a preus econòmics, són alguns dels atractius que ofe-
reix una estada en un dels allotjaments de la Fundació Pere Tarrés.

Els nostres allotjaments compten amb la garantia de més de 50 anys d’experiència
acollint grups d’amics, famílies, centres d’esplais, associacions i entitats, és a dir,
grups molt diversos que han trobat el seu espai en els nostres albergs. La seva con-
fiança i fidelitat durant tot aquest temps avalen aquesta proposta d’allotjaments per
gaudir del lleure i la natura a Catalunya.

Estades individuals o familiars: descompte del 15% per dia d’estada, en règim de
pensió complerta o mitja pensió per a cada fill o filla amb un màxim de 15 persones,
a partir de les quals s’aplica una tarifa especial de grup.

Condicions: aquest descompte no és acumulable amb cap altra promoció.

Per a més informació i reserves, cal trucar al telèfon 93 430 16 06 o consultar l’adre-
ça: http:// www.peretarres.org

Albergs de la Fundació Pere Tarrés
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Alberg Població Comarca
La Ruca Avinyó Bages

Pere Tarrés Barcelona Barcelonès

Santa Maria del Roure Cantonigròs Osona

La Sala La Pobla de Lillet Berguedà

Anna Maria Janer Llívia Cerdanya

Mas Coll de Dalt St. Feliu de Pallerols Garrotxa

Mas Po-Canyadó St. Fost de Campscentelles Vallès Oriental

Llar Talamanca Talamanca Bages

La Conreria Tiana Maresme

Artur Martorell Calafell Baix Penedès

Montsec Mur Guàrdia de Tremp Pallars Jussà



7.4. Residències de temps lliure

Les residències de temps lliure de la Generalitat de Catalunya que gestiona el Depar-
tament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme estan destinades a procurar als tre-
balladors i les treballadores la possibilitat de gaudir d’uns períodes de vacances i de
lleure amb unes contraprestacions inferiors al preus de mercat, en un ambient fami-
liar i amb activitats d’animació sociocultural especialment adreçades als infants i als
adolescents.

Aquestes residències de temps lliure són les següents:

• Ciutat de Repòs i de Vacances de Tarragona
Carretera de Barcelona, km 4,2. Tarragona. (Tarragonès)

• Residència de Llançà
Carrer Rafael Estela, 18. Llançà. (Alt Empordà)

• Residència de Les
Plaça de la Generalitat de Catalunya, 1. Les. (Vall d’Aran)

Com a avantatge per a les famílies nombroses està establert un descompte del
10% de l’import total de l’estada a les famílies en possessió del Títol de família nom-
brosa.

Per a més informació, cal trucar al telèfon 93 228 57 57 o consultar Internet
(http://www.gencat.net/treball).

7.5. Parcs temàtics

Aqua Brava
Ctra. de Cadaqués, km 0,78
17480 Roses
Tel. 972 25 43 44
A/e: info@aquabrava.com
Internet: http://www.aquabrava.com

El Parc Aquàtic Roses, SA, ofereix un 10% de descompte per la compra del tiquet
d’entrada a les taquilles del Parc a les persones titulars del Títol de família nombrosa.
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108

O
fe

rt
es

 i 
se

rv
ei

s 
d

’in
st

it
uc

io
ns

 i 
en

ti
ta

ts

C



Aqualeon
Finca les Basses, s/n
43716 Albinyana
Tel. 977 68 76 56

Aqualeon ofereix un 20% de descompte de l’entrada al Parc a les persones titulars
del Títol de família nombrosa.

Catalunya en Miniatura
Can Balasch de Baix
08629 Torrelles de Llobregat
Tel. 93 689 09 60
A/e: info@catalunyaenminiatura.com
Internet: http://www.catalunyaenminiatura.com

Catalunya en Miniatura ofereix un 20% de descompte en l’entrada a les persones ti-
tulars del Carnet familiar (per a adults i nens, excepte en la tarifa per a jubilats).

Parc d’Atraccions 
Tibidabo, SA
Plaça del Tibidabo, 3-4
08035 BARCELONA
Tel. 93 211 79 42
Fax 93 211 21 11
A/e: p.tibidabo@carworld.net

El parc d’atraccions de Barcelona, que va iniciar la seva història l’any 1899 amb la
fundació (per part del doctor Salvador Andreu) de la societat anònima El Tibidabo, és
un dels tres parcs més antics del món. La seva ubicació privilegiada, en un entorn
natural on conviuen joies de l’enginyeria de gran valor històric –com són les atrac-
cions emblemàtiques– amb instal·lacions d’última generació i espectacles sorpre-
nents, fa d’aquest parc un dels espais de lleure més representatius de la ciutat de
Barcelona. Aquesta temporada, s’han inaugurat les atraccions familiars «Els Glo-
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bus» i «El Pèndol», atraccions pioneres en el sector de l’oci espanyol que permeten
experimentar una caiguda al buit, aconseguint una velocitat de 100 km/h en 2,8 se-
gons que equival a una força d’uns 4 G’s.

El Parc d’Atraccions Tibidabo, SA ofereix una reducció de 3 euros en el preu d’en-
trada al Parc a les persones beneficiàries del Títol de família nombrosa.

L’Aquàrium de Barcelona
Moll d’Espanya del Port Vell, s/n
08039 Barcelona
Tel. 93 221 74 74
Fax 93 221 92 26
A/e: mundosubmarino@aquariumbcn.com
Internet: http://www.aquariumbcn.com

L’Aquàrium ofereix un 10% de descompte als o les titulars del Títol de família nom-
brosa.

Jardí Botànic de Barcelona
C/ Doctor Font i Quer, 2
(Parc de Montjuïc)
08038 Barcelona
Tel. 93 426 49 35
A/e: jardibotanic@bcn.cat
Internet: http://www.jardibotanic.bcn.cat/

El Jardí Botànic de Barcelona ofereix un 50% de descompte per a famílies nombroses.

El Jardí Botànic mostra una àmplia representació dels boscos i les comunitats ar-
bustives de les regions del món amb clima mediterrani: la conca mediterrània, Cali-
fòrnia, Xile, Sud-àfrica i Austràlia. Les col·leccions de plantes recreen, d’una forma
innovadora en relació amb altres jardins, els paisatges naturals.

Es destaquen els itineraris estacionals al llarg de l’any, així com el Consultori de
Plantes que es fa l’últim diumenge de mes, de març a octubre. L’any 2007 el Jardí
ofereix activitats i l’exposició Els colors ocults de la natura, amb motiu del Barcelona
Ciència 2007.
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Festival de la Infància i la 
Joventut (Fira de Barcelona)
Av. Reina M. Cristina, s/n
08004 Barcelona
Tel. 93 233 20 00
Internet: http://www.festivalinfancia.com

El Festival de la Infància i la Joventut ofereix als o les titulars del Títol de família nom-
brosa el 50% de descompte en la compra del tiquet d’entrada a les taquilles de la
Fira.
El Festival té lloc el desembre de cada any.
Lloc: Fira de Barcelona

Màgic Park Platja d’Aro, SL
Av. S’Agaró, 86
17250 Platja d’Aro
Tel. 972 81 78 64

Es fa l’obsequi de 5 fitxes per la compra d’un bonus de 50 euros.

Màgic Park Lloret, SL
Av. Just Marlés, 44-48
17310 Lloret de Mar
Tel. 972 36 57 81

S’aplica un 20% de descompte als o les titulars del Títol de família nombrosa.
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7.6. Estacions d’esquí

Estació de muntanya de la Molina
A/e: lamolina@lamolina.cat
Internet: http://www.lamolina.cat

Els membres de famílies nombroses gaudeixen d’un 10% de descompte sobre el
preu de venda al públic dels forfets.

Cal presentar el Títol de família nombrosa a qualsevol taquilla de l’estació en el mo-
ment de la compra del forfet per obtenir el descompte.

Vall de Núria
A/e: mailto:valldenuria@valldenuria.cat
Internet: http://www.valldenuria.cat

Cremallera i cremallera + forfet d’hivern de l’estació de muntanya de la Vall de
Núria:
Els membres de famílies nombroses de categoria general gaudeixen d’un 20% de
descompte sobre el preu de venda d’aquest títol (forfet sense assegurança), combi-
nat o no, i les de categoria especial tenen un 50% de descompte.

Afores, s/n
25595 Llavorsí (Llavorsí)
Tel. 973 622 2 01
Fax 973 622 260
A/e: yetiemotions@yetiemotions.com
Internet: http://www.yetiemotions.com

S’aplicarà el descompte del 10% en totes les activitats que s’ofereixen, sempre que
no hi hagi limitació d’edat. Els menors d’edat estaran subjectes a les activitats que pu-
guin fer per qüestions de seguretat.
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VALLTER 2000
Pla de Morens, s/n
17869 Setcases
Tel. 972 136 057
Fax 972 136 051
A/e: comercial@vallter2000.com
Internet: http://www.vallter2000.com

A l’estació d’esquí Vallter 2000, els membres de famílies nombroses gaudeixen de 2
euros de descompte sobre el preu de venda al públic del forfet de dia.

Cal presentar el Títol de família nombrosa a qualsevol taquilla de l’estació en el mo-
ment de la compra del forfet per obtenir el descompte.

PORT DEL COMTE
Apartat de correus, 65
25280 Solsona (Lleida)
Tel. 973 492 301
Fax 973 492 240
Informació de la neu: 973 492 139
A/e: esqui@portdelcomte.net
Internet: http://www.portdelcomte.net

Els membres de famílies nombroses gaudeixen d’un descompte de 3 euros sobre el
preu del forfet adult en temporada alta i d’1 euro en temporada baixa.

PVP 29,50 euros en temporada alta
PVP 22 euros en temporada baixa

Cal presentar el Títol de família nombrosa a qualsevol taquilla de l’estació en el mo-
ment de la compra del forfet per obtenir el descompte i solament es vendran un mà-
xim de 2 forfets per Títol de família nombrosa.

Amb el Títol individual solament es pot adquirir un forfet.
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Estació d’Espot Esquí
Ctra. Berradé, s/n
25597 Espot (Lleida)
Tel. 973 624 058
Fax 973 624 063
A/e: informacio@espotesqui.net
Internet: http://www.espotesqui.net

Aquest servei ofereix un 10% de descompte sobre el preu de venda al públic en el
forfet d’un dia. A fi d’obtenir aquest descompte, en el moment de la compra del for-
fet, s’haurà de presentar a les taquilles de l’estació el Títol de família nombrosa amb
el DNI.

7.7. Teatres i cinemes

Teatre Nacional de Catalunya
Pl. Arts, 1
08013 Barcelona
Tel. 93 306 57 00
A/e: info@tnc.cat
Internet: http://www.tnc.cat

S’apliquen tarifes especials per a famílies nombroses en els espectacles de tarifa A,
B i C (es poden consultar al programa general de temporada i al web www.tnc.cat).
Per als joves de fins a 25 anys, amb el carnet Connecta’t (gratuït), el cost de l’entra-
da té una reducció de més del 40% sobre la tarifa normal per a cada espectacle.
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Lepant, 150
08013 Barcelona
Tel. 93 247 93 00

Concerts en família, temporada 2006-2007
La música fa créixer, sorprèn, diverteix, estimula la intel·ligència i la imaginació. Fa
sentir, somiar, volar, i als nens, encara més.

Descobriu-ho amb els Concerts en Família de L’Auditori un concepte nou de con-
certs pensats especialment perquè petits i grans descobreixin la música d’una ma-
nera màgica, divertida, didàctica i emocionant.

Concerts en Família: es fa el 10% de descompte presentant el Títol de família
nombrosa.

La programació de músiques modernes de L’Auditori es basa sobretot en criteris de
qualitat i abasta un ventall ampli de gèneres: cançó d’autor, pop-rock, jazz, flamenc,
música tradicional, músiques del món, etc.

Es prioritzen els professionals de la música amb residència a Catalunya i es presta
una atenció especial als i les intèrprets en llengua catalana. Les músiques fetes per
la nova població immigrant establerta a Catalunya també es troben presents a la
programació, com a reflex de la realitat multicultural. L’impuls de les formacions jo-
ves és un altre dels objectius proposats.

Des del punt de vista de l’actuació, es té molta cura a no entrar en competència amb
les sales privades i a tenir en compte el sector professional: agents, companyies dis-
cogràfiques i especialment festivals sense finalitat de lucre. Amb tots ells hi ha un
diàleg fluid per establir línies d’actuació en què estan implicats.

Músiques modernes: es fa el 25% de descompte presentant el Títol de família
nombrosa.
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Teatre Poliorama
Rambla, 115
08002 Barcelona
Tel. 93 329 91 89

Es fa un descompte del 20% sobre el preu de l’entrada comprada a la taquilla.
Aquest descompte s’aplicarà, o no, segons la companyia i l’espectacle en progra-
mació.

Teatre Victòria
Av. Paral·lel, 67
08004 Barcelona
Tel. 93 329 91 89

Es fa un descompte del 20% sobre el preu de l’entrada comprada a taquilla. Aquest
descompte s’aplicarà, o no, segons la companyia i l’espectacle en programació.

Villarroel Teatre
Villarroel, 87
08011 Barcelona
Tel. 93 451 12 34

S’aplica un 25% de descompte per la compra de 2 entrades a les taquilles del tea-
tre.
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Filmoteca de Catalunya (Sala de Projeccions)
Av. Sarrià, 33.
08029 Barcelona (Cinema Aquitània)
Tel. 93 410 75 90
A/e: filmoteca.cultura@gencat.net
Internet: http://www.gencat.cat/cultura/icic

Per a les famílies nombroses, s’aplica la tarifa reduïda que té un cost de 2 euros. El
preu de l’entrada normal és de 2,70 euros.

Cinemes Nàpols
Sant Antoni M. Claret, 168
08025 Barcelona
Tel. 93 455 71 26

S’ofereix un descompte del preu d’entrada d’1,20 euros, de dilluns a divendres,
excepte els dies festius i els dies de l’espectador.
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SERVEIS FINANCERS

Diverses entitats financeres tenen obertes línies de serveis per a les famílies nom-
broses.

Bancs
• Banco Santander Central Hispano
• Bankinter
• BBVA

Caixes
• Caixa de Catalunya
• «la Caixa»: Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
• Caixa de Girona
• Caixa de Manlleu
• Caixa de Manresa
• Caixa de Sabadell
• Caixa de Tarragona
• Caixa de Terrassa
• Caixa del Penedès
• Caixa Laietana
• Caja Madrid

Oferta per a famílies nombroses de Catalunya

Compte de la nòmina
Compte corrent o d’estalvis remunerada al 0,25% i exempta de comissions d’admi-
nistració i manteniment (és imprescindible la domiciliació de la nòmina, i cal identifi-
car-se a l’oficina com a membre de Famílies nombroses de Catalunya i ser primer/a
titular del compte).

Mitjans de pagament
4B
Sense cost el primer any (5 euros durant els anys successius). Assegurança Master-
card d’accidents: 120.202 euros, abonant els bitllets de viatge amb la targeta. Sense
cost per pertànyer a «Queremos ser tu banco».

MASTERCARD STANDARD
Sense cost el primer any (15 euros durant els anys successius). Assegurança Stan-
dard d’accidents: 300.506,06 euros, abonant els bitllets de viatge amb la targeta.



VISA OR
Sense cost el primer any (30 euros durant els anys successius). Assegurança d’acci-
dents: 751.265,13 euros, abonant els bitllets de viatge amb la targeta i l’assegurança
d’assistència de viatge.

Supercrèdit personal
Fins a 30.050,61 euros i fins a 8 anys al 6,75% d’interès nominal. Comissions d’ober-
tura: 1%. GEI: exempt.

Supercrèdit d’habitatge hipotecari
Adquisició d’habitatge habitual. Hipoteca sobre l’habitatge.

(*) L’interès es fixarà segons el mercat i sempre dins del marc preferent d’aquest acord de col·laboració.

A la hipoteca a interès variable es podrà optar per la tarifa 1 o 2, segons els produc-
tes contractats amb el banc:
• Tarifa 1: implica la contractació d’hipoteca, la domiciliació de la nòmina o els in-
gressos, la domiciliació de dos rebuts, la targeta Visa o 4B i l’assegurança de la llar.
En aquest cas la revisió anual es farà a euríbor + 0,65.
• Tarifa 2: implica la contractació dels productes indicats a la tarifa 1, més la con-
tractació de l’assegurança protecció préstec i pla de pensions.
En aquest cas la revisió anual es farà a euríbor + 0,60.

Superhipoteca de construcció de l’habitatge unifamiliar
Amb les mateixes condicions financeres que la superhipoteca variable i dos anys de
carència mentre es construeix.

Superhipoteca de canvi de casa-quota zero
Amb les mateixes condicions financeres que la superhipoteca variable, fins a dos
anys sense pagar cap quota.

Oferta especial d’assegurances
Descompte de fins a un 20% en assegurances vida-llar complementari a pen-
sions-accidents, sobre tarifes bàsiques.

Bansacar. renting vehicles
Tarifes especials.

Modalitats Int. Nom. Term. 
Màx.

Com.
Obert.

Com.
Canc. Ant.

Com.
Canc. Ant.

GEI

Fix (*) 20 anys 0,50% 1,00% 1,00% Exempt

Variable Euríbor 
+ 0,75

30 anys 0,50% 0,50% 0,50% Exempt
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Banca electrònica i telefònica
www.gruposantander.es i superlínia: 902 24 24 24, les 24 hores del dia, tots els dies
de l’any.

Fons d’inversió i dipòsits
Rendibilitat amb la més àmplia oferta de fons d’inversió i dipòsits del mercat. Asses-
sorament especialitzat en un gran nombre de sucursals.

Plans de pensions
Per assegurar el futur del/de la client/a i el de la seva família, amb importants avan-
tatges fiscals i rendibilitat. S’ofereix un ampli ventall de plans de pensions que com-
binen rendibilitat i seguretat.

Aquesta oferta podrà ser modificada segons les variacions del mercat.

Oferta especial per als i les titulars del Títol de família nombrosa

Bankinter ha signat un acord de col·laboració amb el Departament d’Acció Social i
Ciutadania, segons el qual les famílies nombroses poden disposar d’una sèrie d’a-
vantatges específics que poden demanar a qualsevol oficina de Bankinter.

Compte de la nòmina
• Targeta Visa Bankinter gratis.
• Bestreta fins a l’import de la nòmina.
• Subscripció gratuïta al Servei Multiassistència de la Llar.
• Una assegurança d’accidents gratuïta.
• Servei de Banca Telefònica gratuït.
• Servei per canviar els rebuts domiciliats.
• Extracte integral dels comptes.
• Servei d’Internet gratuït.

Hipoteca
Per a la compra de la seva llar, una segona residència, etc.
• Euríbor + 0,50 sense arrodoniment
• Comissions: 0,40% d’obertura, 0,00% de cancel·lació total o parcial, 1,00% per
subrogació.
• Termini: fins a 35 anys

Préstec personal
Per a la compra del cotxe, viatges, informàtica, estudis, etc.
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• Interès: Mibor (1 mes) + 2 %
• Comissions: 1% d’obertura, 0% de cancel·lació
• Termini: fins a 8 anys

Internet: pot gaudir de tots els serveis i productes de Bankinter, SA a través de l’a-
dreça a http://www.ebankinter.com/

BBVA

Oferta especial per a les famílies nombroses de Catalunya

Pack nòmina
Amb la domiciliació de la nòmina al BBVA, es podrà gaudir de grans avantatges,
sens cap cost.

Comptes clars
Estalvi i transparència en els serveis bancaris. Es pot contractar molts dels produc-
tes i serveis bancaris de forma agrupada, sense despeses ni comissions.*

Amb Comptes Clars es pot gaudir de:

Finançament gratuït de descoberts en els 3 dies previs a l’arribada de la nòmina
fins a un màxim de 1.000 euros, sense interessos ni comissions (subjecte als requi-
sits habituals d’aprovació).
• Sense comissions de manteniment ni d’administració en el seu compte personal
• Sense cost d’emissió ni renovació de la “Tarjeta Diez”
• Sense cost per disposició d’efectiu en caixers propis
• Sense cost per consultes en caixers propis
• Sense cost per transferències nacionals
• Sense cost per transferències a la Unió Europea
• Sense cost per ingressos de xecs
• Sense cost per emissió de xecs bancaris
• Sense cost per despeses de correu
• Sense cost per domiciliació de rebuts

Serveis no financers gratuïts:
• Assistència a la llar: assistència professional en reformes, fontaneria, electricitat,
etc.
• Assistència jurídica i legal experta que assessora davant qualsevol imprevist.
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Bestreta de la nòmina
Si es necessita una bestreta de la nòmina, BBVA ofereix finançament preferent:

Comissions: obertura d’1,00% (mínim 60,10 euros)
Estudi: exempt
Cancel·lació parcial: 3%
Cancel·lació total anticipada: 3%

Compte Nòmina Família
Compte personal remunerat, amb nòmina domiciliada.
Tipus d’interès:
• Des d’1 euro fins a 30.050 euros: euríbor – 1,25 %
• A partir de 30.050 euros: euríbor – 0,75 %
Exempt de comissions d’administració.
BBVA s’encarrega de domiciliar tots els rebuts sense cap cost.
Pagament de rebuts en descobert fins a 300 euros.

Compte Corrent Família
Exempció de comissions d’administració, sense necessitat de domiciliar la nòmina.

Targeta BBVA Famílies Nombroses
BBVA ofereix una targeta especialment dissenyada per a famílies nombroses que fa-
cilitarà fer les compres.
Es destaquen dues modalitats de targetes: la Visa Electró i la Visa Clàssica. Amb-
dues són gratuïtes el primer any i també en anys successius, sempre que es faci una
compra a l’any amb la targeta Visa Electró o que el valor de les compres de la targe-
ta Visa Clàssica sigui superior a 1.500 euros.
A més, amb la Visa Clàssica Famílies Nombroses, les compres fetes tenen una boni-
ficació, ja que es retorna l’1% de la facturació en cas de pagament ajornat i el 0,4%
de la facturació en cas de pagament a fi de mes.

Termini màxim Import màxim Tipus 
d’interès 

Mensualitat per 6.000
euros, a termini màxim

Fins a 1 any 3 mensualitats (màxim 6.000 €) 6,25 % 517,09 €

Fins a 3 anys 6 mensualitats (màxim 6.000 €) 6,49 % 183,87 €

Guia de recursos i serveis per a famílies nombroses 2007

122

O
fe

rt
es

 i 
se

rv
ei

s 
d

’in
st

it
uc

io
ns

 i 
en

ti
ta

ts

C



Préstec personal
Import màxim 60.000 euros

Comissions obertura: 1,00 % (mínim 42,07 euros). Estudi: exempt.
Cancel·lació parcial: 3% (exempta fins al 25% del capital viu a l’inici de cada any).
Cancel·lació total anticipada: 3% (per a imports fins a 20.000 euros), 5 % (per a imports superiors).
(*) Aquests tipus d’interès es mantindran vigents tota la vida del préstec en tant que es conti-
nuïn mantenint els productes anteriorment indicats. Si no es compleix aquest requisit, que es
revisarà semestralment, els tipus s’incrementaran en 1,00 punt.

Préstec per atendre les necessitats socials de les famílies nombroses
Amb domiciliació de nòmina, pensió, subsidi d’atur o pagament de la quota d’autò-
noms.
Finalitats: naixement de fills/es, malalties greus de familiars fins al segon grau, acci-
dents, pagament d’estudis, i esdeveniments especials com bateigs, comunions, ca-
saments, etc.

Comissions obertura: 0,75%. Estudi: exempt.

Préstec hipotecari
BBVA ofereix la hipoteca més flexible del mercat.

Hipoteca Fàcil Plus
Es financia fins al 100% del valor de taxació en l’adquisició del primer o segon ha-
bitatge o la subrogació d’hipoteques d’altres entitats. Termini màxim fins a 40
anys per al finançament del primer habitatge.
Possibilitat de passar de tipus variable a tipus fix sense cap cost.
Carència de fins a 36 mesos, pagant només interessos.
Possibilitat de triar la quota a pagar cada any i ajornar el pagament de fins a dues
quotes anuals.
Per finançar la construcció del seu habitatge, es podrà formalitzar una Hipoteca Au-
topromotor amb un increment de 0,20 punts tant en el preu de sortida com en el di-
ferencial de les revisions posteriors.

Termini Import màxim Tipus d’interès Mensualitat per a 6.000
euros a termini màxim

Fins a 3 anys Fins a 6.000 euros 6,25 % 183,21 euros

Termini 
màxim

Tipus 
d’interès (*)

Mensualitat per 6.000 €
a termini màxim

Vinculació

3 anys 6,95 % 183,13 € Domiciliació de la
nòmina i
assegurança
personal o
assegurança de
prot. de pagaments

5 anys 7,25 % 119,52 €

8 anys 7,50 % 3,30 €

10 anys 7,75 % 72,01 €
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Comissions obertura: 0,60 % (mínim 450 €).
Cancel·lació parcial: 0,70 % (exempt fins al 25% del capital viu a l’inici de cada any, excepte en
la modalitat amb quota final).
Cancel·lació total anticipada: 0,70 %.
(*) Quota calculada per a 6.000 euros, durant el primer període, a termini màxim, segons l’índex
de referència publicat al BOE el 23/06/2007, corresponent al mes de maig (4,373).

Si el/la client/a té contractada una hipoteca en una altra entitat i la canvia a una Hipo-
teca Fàcil Plus, podrà reduir de forma considerable la seva quota mensual, i, a més,
BBVA es farà càrrec de les despeses de notaria, registre i gestoria que comporta-
ria una subrogació de llei.
La resta de despeses anirà a càrrec del/de la client/clienta, així com, si es dóna el
cas, les derivades d’una possible novació.
Aquestes condicions podran modificar-se a l’alça o a la baixa, d’acord amb les va-
riacions que experimenti el mercat en general. Les condicions no explicitades a l’o-
ferta es regiran d’acord amb les tarifes estàndard de BBVA.

Oferta especial per a les famílies nombroses de Catalunya

Caixa Catalunya, conscient de l’esforç suplementari que comporta el fet d’ésser una
família nombrosa, ha elaborat una oferta específica per als membres.

Tipus d’interès

Vinculació6 primers mesos Períodes següents
Revisions semestrals

Euríbor any + 0,45

Quota mensual (*)
25,32 €

Euríbor any + 0,45

Vinculació màxima: nòmina, pensió o quota
d’autònoms domiciliada, targeta de crèdit,
assegurança de la llar, assegurança de vida
o protecció de pagaments i pla de pensions

Euríbor any + 0,50

Vinculació mitja: nòmina, pensió o quota
d’autònoms domiciliada, targeta de crèdit,
assegurança de la llar i assegurança de vida
o protecció de pagaments

Euríbor any + 0,55
Vinculació bàsica: nòmina, pensió o quota
d’autònoms domiciliada, targeta de crèdit i
assegurança de la llar

Euríbor any + 0,70 Vinculació mínima: nòmina domiciliada
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Finançament per a l’habitatge
Programa per al canvi d’habitatge
Fórmula de finançament que constitueix la solució ideal per afrontar un canvi d’habi-
tatge que permet fer front a les primeres despeses derivades de la compra de l’ha-
bitatge nou.

Avantatges
• Se satisfà còmodament: impostos, tràmits d’escriptura, pagaments a compte
del promotor, etc., mitjançant el finançament més adequat, amb un tipus d’interès
hipotecari i amb la possibilitat de cancel·lar-lo sense comissió per cancel·lació anti-
cipada.
• S’ofereix esperar fins a la venda del pis antic.
• Garantia d’Espera de Venda que es lliurarà per escrit al client o la clienta, que tin-
drà la possibilitat de pagar únicament els interessos generats durant els primers 24
mesos i l’opció de no haver de pagar ni capital ni interessos durant un màxim de 12
mesos consecutius pel seu Crèdit o Préstec de Canvi d’Habitatge.
• Permet accedir a un finançament de fins al 100% del valor del pis nou.
• S’ofereixen els avantatges del Crèdit Total de Caixa Catalunya.
• S’ofereix assessorament personal i gratuït per analitzar les seves necessitats fi-
nanceres.

Finançament per a atencions diverses
La Caixa Catalunya ofereix un finançament a mida per a qualsevol compra o inver-
sió: bestreta de la devolució de l’IRPF, un ordinador, etc.

Per al finançament d’estudis: Crèdit Estudis
És una fórmula creditícia innovadora per a persones universitàries, que permet dis-
posar d’un crèdit permanentment obert durant el període que durin els estudis, des-
tinat a finançar les despeses directament relacionades amb la formació universitària
(matrícula, llibres, material d’estudi, desplaçament i despeses d’estada).

Estalvi: Pla Futur
Amb el Pla Futur es podrà anar estalviant un capital per a quan el fill o la filla sigui
major d’edat, assegurant una rendibilitat competitiva amb un mínim garantit. Ofereix
els avantatges següents:
• Es podrà disposar de la totalitat dels diners sense penalitzacions.
• S’obtindrà una rendibilitat mínima garantida per a tot el període i, alhora, una al-
tra rendibilitat addicional actualitzada semestralment.
• Permet flexibilitat en les aportacions.
• Es podrà fer aportacions de 6 euros al mes i sense límit màxim.
• Ofereix un tractament fiscal excel·lent.
• Les aportacions no estaran sotmeses a cap retenció i podrà gaudir de reduc-
cions fiscals fins a un 75% segons l’antiguitat del pla.

Per a la gestió diària
La Llibreta Total garanteix al client o la clienta una disponibilitat total dels diners,
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operativa en caixers automàtics, incorpora un talonari de xecs, li permet utilitzar tar-
getes i accedir a avantatges exclusius:
• Es pot accedir al servei de Línia Total per Internet, telèfon i SMS gratuitament.
• Assegurança d’accidents gratuïta de 10.000 euros pel fet de domiciliar la nòmina.
• Servei gratuït d’emergència a la llar les 24 hores del dia.
• Assegurança gratuïta d’assistència en viatges.
• Garantia de pagament de rebuts. Permet fer front a rebuts que no s’esperen, tot
i que en aquell moment no hi hagi prou diners al compte.
• Avantatges financers. Accés al Préstec Nòmina amb un tipus d’interès preferent
o a la bestreta de la nòmina sense interès.
• Descomptes en el Tel·Entrada: fins a un 25% de descompte en entrades de con-
certs i espectacles.

Per a més informació:
• Xarxa d’oficines
• Informació les 24 hores a Línia Total: 902 42 55 42
• Internet: www.caixacatalunya.es

“La Caixa”

Oferta per a les famílies nombroses de Catalunya

A «la Caixa», les famílies nombroses reben una atenció preferencial per resoldre les
seves necessitats financeres.

Hipoteca Oberta – Euríbor
Finançament de l’adquisició d’un habitatge per a necessitats familiars, que ofereix al
client o la clienta els avantatges següents:
• Finançar fins al 80% del valor de taxació de l’habitatge.
• Redisposar del capital amortitzat.
• Modificar a l’alça o a la baixa les quotes.
• Disposar de fins a 24 mesos de quota reduïda en qualsevol moment de la vida
del préstec (durant els quals el client o la clienta només pagarà interessos).
• Contractar una assegurança que cobreix les quotes o el pagament del deute da-
vant de situacions inesperades (Seviam).
• Disposar d’un període d’espera fins a 12 mesos.
• Permetre la possibilitat de triar entre quota creixent i constant.
• Oferir la possibilitat de deixar fins al 30% del capital per al final.
Les tarifes de preus i les comissions personalitzades són més avantatjoses segons
el grau de vinculació de cada client/a. Termini d’amortització: 30 anys.
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Hipoteca Oberta – IRPH
Termini d’amortització: 30 anys.

Hipoteca Jove – Euríbor
Finançament a l’accés al primer habitatge per a joves de fins a 35 anys. Termini d’a-
mortització: 40 anys.
Els avantatges són els següents:
• Finançar fins al 80% del valor de taxació de l’habitatge.
• Redisposar del capital amortitzat.
• Modificar a l’alça o a la baixa les quotes.
• Disposar de fins a 120 mesos de quota reduïda (només pagarà interessos).
• Contractar una assegurança (Seviam).
• Disposar d’un període d’espera de fins a 12 mesos.
• Triar entre quota creixent i constant.
• Deixar fins al 30% del capital per al final.

Hipoteca Oberta Interès Combinat – Euríbor
Aquesta modalitat permet al client o la clienta triar el percentatge d’interès fix i varia-
ble que desitgi per a la seva hipoteca. Termini d’amortització: 30 anys.

Bestreta de la nòmina
Per a fer front a necessitats urgents del client o la clienta. Import fins a una mensua-
litat.

Préstec Nòmina - Interès Fix
Un préstec que s’adapta a la seva situació, i molt més ràpid del que el client o la clien-
ta s’imagina.

Import fins a 10 mensualitats Índex inicial CECA Comissió d’obertura 1,00 %

Termini d’amortització: 6 anys Diferencial inicial 1,75 % Import mínim obertura 30 €

Préstec Estrella Express a 10 mesos
És un crèdit sense interessos ideal per a fer front a despeses puntuals i gaudir d’una
amortització ràpida.

Import mínim: 220 euros Comissió d’obertura: 3% Import mínim obertura: 27 €
Termini d’amortització: 10 mesos Comissió d’estudi: 1% Import mínim estudi: 6 €
Interès: 0%

Estalvi

Compte corrent indexat a l’euríbor
És un dipòsit de diners a la vista que permet fer ingressos i reintegraments en qual-
sevol moment. La remuneració és variable, referenciada a l’euríbor, i creixent segons
el saldo.
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Llibreta estrella
Dipòsit de diners a la vista que permet fer ingressos i reintegraments.

Llibreta Habitatge
Dipòsit d’estalvi a termini que es constitueix amb la finalitat de comprar el primer ha-
bitatge o rehabilitar-lo.

Llibreta futur
Permet generar un estalvi perquè, a partir d’una data determinada, es pugui obtenir
una renda a favor d’un/a menor.

Dipòsits d’estalvi a termini amb rendiment fix
S’ofereixen diferents productes que garanteixen sempre el 100% del capital invertit i
un tipus d’interès fix o creixent fins al venciment.

Dipòsits d’estalvi a termini amb rendiment variable
S’ofereixen diferents productes que garanteixen sempre el 100% del capital invertit.

Oferta de productes i serveis

Fons d’inversió
S’ofereix una àmplia gamma de fons d’inversió perquè pugui diversificar i rendibilit-
zar les seves inversions: fons garantits, de renda fixa, renda variable o fons mixtos.

Plans de pensions
Producte de previsió creat amb la finalitat de complementar les prestacions de la Se-
guretat Social en el moment de la jubilació

Pla d’estalvi assegurat
És una assegurança de vida estalvi que permet generar un capital per al futur de for-
ma còmoda.

Serveis

Línia Oberta
Permet al client o la clienta fer les operacions que necessiti a través del telèfon, Inter-
net o TV digital, les 24 hores del dia, tots els dies de l’any. Servei totalment gratuït.

Domiciliació de Rebuts

Rebut Únic
Nou servei, exclusiu de «la Caixa», que permet al client o la clienta afrontar les puja-
des i baixades i els desajustaments que els rebuts provoquen en l’economia indivi-
dual o familiar.
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Servei d’Alertes
Informem gratis el client o la clienta de l’ingrés de la seva nòmina a través del seu
mòbil.

ServiComptes
Són un conjunt de serveis, vinculats a un mateix compte i amb una utilització men-
sual determinada englobats en una tarifa única i integrada.

Targeta Visa Estrella
La nova targeta que permet al client o la clienta pagar còmodament les seves com-
pres diàries que es liquiden i carreguen un cop a la setmana. La quota és gratuïta du-
rant el primer any i els anys següents segons la utilització de la targeta.

Targeta Visa Clàssic
És una targeta de crèdit mensual.

Targeta Visa Gold
Targeta de prestigi amb la qual el client o la clienta disposarà d’un crèdit immediat,
sense necessitat de tràmits ni d’aprovacions.

Assegurança Nòmina
Assegurança d’accidents de 6.000 euros. Totalment gratuïta.

SegurCaixa Llar
Assegurança destinada a cobrir els danys que es poden produir en un habitatge més
freqüentment, tant en el continent com en el contingut.

SegurIngrés
Assegurança d’accidents.

Seviam Obert
Assegurança que permet a la persona titular o avaladora d’una operació creditícia
cobrir el pagament del deute en cas de defunció i, opcionalment, en cas d’invalidesa
absoluta i permanent.

Seviam Plus
En cas de patir una de les situacions d’atur o d’incapacitat temporal per accident o
malaltia.

Assegurança Vida Familiar
En cas de defunció del/de la titular.

Observacions: les condicions i les tarifes es modifiquen segons l’evolució del mer-
cat, i les operacions de crèdit estan subjectes a estudi i aprovació segons els criteris
habituals de «la Caixa».
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Últims valors publicats dels índexs oficials en la data d’impressió de l’oferta: CECA
5,25; IRPH-CAIXES 4,515; EURIBOR OFICIAL 3,715.

Més informació a www.lacaixa.es o trucant al telèfon 93 495 39 69.

La Caixa de Girona ha obert una línia d’atenció preferent per a les famílies nombro-
ses. Aquesta entitat ofereix els punts següents:

• Assegurança de la llar: descompte del 5% sobre la prima anual.
• Assegurança de vida: descompte del 5% sobre la prima anual.
• Assegurança salut: amb l’assegurança de salut dels pares, els dos primers me-
sos de l’assegurança dels/de les fills/es que es donin d’alta són gratuïts.
• Préstec habitatge: condicions preferents, tipus d’interès inicial excepcional.
• Préstec personal: condicions preferents.
• Campanyes de finançament d’objectes promocionals: condicions preferents.

Més informació a: Internet (http://www.caixagirona.es/).

Caixa de Manlleu

Caixa de Manlleu fa costat a totes les famílies nombroses. Només cal presentar el
Títol de família nombrosa de la Generalitat de Catalunya.

Ser família nombrosa té avantatges en la contractació dels productes següents:

Finançament:
• Préstec hipotecari: destinat a la compra del primer habitatge, amb 0,25 punts
de reducció respecte a les tarifes estàndard.
• Préstec consum: per a l’adquisició, el canvi o la millora de qualsevol bé, així com
per a inversions diverses, amb 0,25 punts de reducció respecte a les tarifes estàndard.
• Finançament per a estudis: per al pagament de les matrícules d’estudis, amb
0,25 punts de reducció respecte a les tarifes estàndard.

Captació de recursos:
• Plans d’estalvi infantil, destinats a fomentar l’estalvi infantil per part dels pares i
les mares, amb l’objectiu de rendibilitzar els recursos aportats per afrontar les ne-
cessitats futures dels seus fills i filles.
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• Comptes i llibretes d’estalvi a la vista, a termini, etc.
• Plans de pensions i jubilació, estalvi adaptable, etc.
• Fons d’inversió.

Serveis:
• Domiciliació de la nòmina.
• Targetes de crèdit i de dèbit sense quota de manteniment durant el primer any.
• Assegurances (llar, vida, accidents, mèdiques, ILT) amb descompte del 5% so-
bre la prima anual.
• Zona XXI (segment Jove).

A Caixa Manlleu, el Títol de família nombrosa dóna avantatges directes.

Per a més informació, podeu adreçar-vos a qualsevol de les oficines de la Caixa
Girona, o bé trucar al Servei Telefònic 902 20 40 40 o consultar la web a
http://www.caixamanlleu.es.

Caixa Manresa

Caixa Manresa ofereix a les famílies nombroses els seus productes i serveis amb els
avantatges següents:

Finançament:
• Préstec consum: ofereix condicions especials per a necessitats diverses de les
famílies nombroses. Rebaixa d’un 0,5% en la comissió d’obertura.
• Préstec habitatge: planteja diferents solucions per a la compra d’un habitatge a
preus preferents. Rebaixa d’un 0,25% en la comissió d’obertura.

Informació complementària de productes i serveis financers

Estalvi/inversió:
• Fons d’inversió: carteres amb renda fixa, variable, mixta, borsa europea i mun-
dial amb avantatges fiscals.
• Imposicions assegurades: producte d’alta rendibilitat, garantida o indexada,
amb avantatges fiscals.
• Pla de pensions: diferents plans segons les seves preferències. L’estalvi és més
rendible i les aportacions són úniques o periòdiques.
• Pla d’estalvi assegurat: rendibilitat coneguda a l’avançada. Assegurança de
vida. Les aportacions són úniques o periòdiques amb avantatges fiscals.

Serveis:
• Nòmina endavant: a banda dels avantatges habituals de la domiciliació, el/la
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client/a pot gaudir de la nova Línia Mèdica (un nou servei gratuït per a tota la família
que inclou orientació mèdica i servei de segona opinió mèdica).
• Assegurança multirisc de la llar: per protegir la llar de possibles imprevistos.
Disposa de les cobertures de continent i contingut.
• Assegurança de vida l’Escut: assegurança de protecció familiar. Amb millors
cobertures.
• Targetes Servired/Visa/Master: targetes de crèdit. Per disposar de diners en els
caixers automàtics i fer compres de la manera més còmoda. Quota gratuïta el primer any.
• Homecem. Servei Internet/Caixa electrònica/Caixa telefònica: facilita l’accés a
la xarxa d’Internet, adreça de correu electrònic, possibilitat de fer operacions finan-
ceres a través de la Caixa electrònica, Caixa telefònica i Internet. Tot gratuït.

Internet: http://www.caixamanresa.com

Caixa telefònica: 902 44 43 42

Servei «Família Nombrosa» de Caixa Sabadell

Proposta exclusiva per a famílies nombroses

El Servei «Carnet Familiar» de Caixa Sabadell permet a les famílies nombroses gau-
dir d’una amplia gamma de productes i serveis amb avantatges exclusius.

Finançament:
Per finançar la compra d’un habitatge nou, s’ofereixen al client o la clienta: la Hipoteca
Multiopció, la Hipoteca Variable Assegurada, la Hipoteca Fixa, la Hipoteca Semifi-
xa i la Hipoteca Quota Fixa.
S’ofereix diferents opcions per escollir les que necessita cada família. Descompte
del 50% en la comissió d’obertura.

CrediConsum
Per finançar els projectes i les il·lusions del client o la clienta: un cotxe nou, renovar
els mobles, reformes a la llar, comprar un ordinador, etc. S’ofereixen condicions pre-
ferents i la possibilitat d’ajornar 3 mesos l’inici del pagament de les quotes. Des-
compte del 50% en la comissió d’obertura.

CrediEstudis
Per finançar els estudis dels fills i les filles. Permet obtenir beques per pagar els inte-
ressos i fer pràctiques remunerades a Caixa Sabadell. Sense comissions.

Guia de recursos i serveis per a famílies nombroses 2007
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Visa Instant
La targeta de crèdit que ajuda al/a la client/a a gestionar, mes a mes, les despeses
corrents i les extraordinàries de manera que no perjudiquin l’economia familiar, amb
l’1% de devolució de les compres i reintegraments efectuats durant l’any (màxim
600 euros per targeta i any). Sense quota d’emissió el primer any i quota anual gra-
tuïta segons les compres.

Estalvi i previsió:

Pla 18
Per constituir un capital de forma progressiva i per cobrir la mort o invalidesa de la
persona representat legal del/de la menor. S’ofereix una rendibilitat fixa, prefixada
per semestres naturals, amb un mínim garantit del 2% per a tot el període.

Plans de pensions
Plans de pensions de renda fixa, mixta, variable o protegida per a la constitució d’un
complement per a la jubilació, amb avantatges fiscals importants. El client o la clienta
podrà diversificar la seva inversió i fer canvis en qualsevol moment sense cap cost.

Pla de previsió assegurat
Assegurança de vida que, mitjançant l’aportació de primes periòdiques i extraordi-
nàries, garanteix la constitució d’un capital per a la jubilació. Combina una rendibili-
tat assegurada amb els avantatges fiscals del pla de pensions.

Pla d’estalvi garantit
Permet estalviar obtenint una rendibilitat fixa, prefixada per semestres naturals, amb
una rendibilitat mínima garantida del 2% per a tot el període. Amb liquiditat immedia-
ta i amb avantatges fiscals importants.

Serveis
Els serveis més complets i que millor s’adapten a les necessitats del/de la client/a
són: Servei Nòmina, Espai Jove, targetes de dèbit i crèdit, Servei CODI de banca
electrònica, assegurances de vida i accidents, assegurança de la llar i de l’automò-
bil, prestació d’assistència sanitària, etc.
A més, s’ofereix el lliure accés a les biblioteques de l’entitat, conferències i exposi-
cions i, prèvia concertació, a través de qualsevol oficina de Caixa Sabadell, la parti-
cipació en les visites familiars a la Masia de Can Deu i als edificis modernistes de
Caixa Sabadell.

Per a més informació cal adreçar-se a qualsevol de les oficines de Caixa Sabadell, o
bé consultar la pàgina web www.caixasabadell.es o trucar al servei d’Atenció Telefò-
nica 902 22 22 33.

Servei «Família Nombrosa» de Caixa Sabadell.
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Caixa Tarragona té dissenyada una línia específica per a les famílies nombroses que
recull avantatges especials i tipus d’interès preferents en la contractació dels pro-
ductes i serveis següents:

• Llibreta Preferent:
Disposicions d’efectiu per xecs i per caixer automàtic, interessos proporcionals al
saldo, exempció de comissions de manteniment amb la nòmina domiciliada i acu-
mulació de punts bescanviables per regals.

• Servei Extra Nòmina:
El client o la clienta tindrà un servei de línia mèdica, descomptes en assegurances de
la llar, cotxe, salut, vida, viatges preferents, etc.

• Targeta de Crèdit:
Amb la Targeta Plus, el/la client/a podrà disposar de tota la xarxa de caixers de Cai-
xa Tarragona, flexibilitat per ajornar el pagament de les compres, així com obtenir
fins a un 5% de descompte i una assegurança d’accidents en viatge sense cap cost.

• Estalvi-inversió:
El/la client/a pot disposar d’un ampli ventall de productes: imposicions a termini, as-
segurances d’estalvi-inversió amb rendibilitats fins al 10%, fons d’inversió d’alt ren-
diment en els mercats més importants del món.
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Finançament

(1) Finançament fins al 80%.
(2) Interès en els primers 6 mesos. Revisió segons el nivell de bonificació per contractació i/o
utilització de productes.
(3) Valors de referència el 30 de novembre de 2006: euríbor 3,7159%; IRPH 4,515%.
– Oferta no vinculant a efectes contractuals. Les condicions d’aquesta oferta podran modificar-
se a l’alça o a la baixa, de resultes de les variacions del mercat monetari.
– Caixa Tarragona podrà sol·licitar les garanties que consideri oportunes per a cada operació
d’actiu.

Oficina 24 hores. www.caixatarragona.cat: l’oficina electrònica que Caixa Tarragona
posa a la disposició del/de la client/a a través d’Internet.

Línia preferent: 902 244 442

Característiques Interès i (2)
revisió

Comissions

Obertura Am.
parcial

Cancel·lació

Hipoteca
Habitatge (1)

Compra o
construcció de
l’habitatge habitual

Euríbor +
0,55 (3)

0,50% 0,00 0,50%

Multicrèdit (1) Primera disposició:
adquisició o
construcció
d’habitatge

Euríbor +
0,55 (3)

0,50% 0,00 0,50%

Ulteriors
disposicions: altres
finalitats

IRPH +
1,25 (3)

0,50% 0,00 1,00%

Hipoteca
mixta (1)

Condicions especials en modalitats mixtes a 30 anys amb els 3, 5 o 10 anys
primers amb interès fix i la resta variables, així com la modalitat de quota
fixa mensual, independent de les variacions a l’alça i a la baixa dels
interessos.

Préstec
personal

Interès fix o amb
revisions anuals
(imports superiors
a 5.000 €)

IRPH + 2(3) 0,85% 1,00% 2,00%
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Serveis financers adreçats especialment a les famílies nombroses

Els serveis que s’ofereixen són els següents:

• Condicions especials per a les noves contractacions de préstecs hipotecaris,
podent aconseguir fins a un euríbor+0,60 per a operacions < 80% i que compleixin
uns requisits de vinculació mínima (domiciliació d’ingressos), i la contractació d’al-
menys tres d’aquests productes: assegurança de la llar, assegurança de vida,
pex/ppi/fons d’inversió amb aportacions periòdiques o targeta de compra. A més,
un 0,50% en la comissió d’obertura.
• Condicions especials per a les noves contractacions en finançar béns de con-
sum amb préstec, aplicant la millor tarifa vigent que hi hagi en cada moment, amb
només 0,75% de comissió d’obertura i sense comissió d’estudi.
• Oferta de crèdits en les millors condicions de mercat per a finançar els estudis
dels fills i filles.
• Obsequi especial (100 punts extra) en la contractació de plans nous d’estalvi
amb aportacions periòdiques.
• Condicions preferents en la contractació d’assegurances: descomptes espe-
cials el primer any per a la contractació de noves assegurances (10% en contractar
una assegurança de vida, 5% en contractar una assegurança de la llar, 5% en con-
tractar una assegurança de salut).
• Descompte d’un 10% en contractar una assegurança d’accidents.
• Condicions preferents en la contractació de noves targetes de crèdit Visa Clàs-
sic i Visa Or: targetes gratuïtes el primer any i, a partir del segon, amb un descompte
del 50% del cost anual.
• Domiciliació de rebuts: un regal per domiciliar quatre rebuts bàsics (un regal per
client/a).
• Domiciliació de la nòmina: un regal per domiciliació de la nòmina i exempció de
les comissions de manteniment en tots els comptes a la vista.
• Banca electrònica: servei ctnet gratuït.

Aquesta oferta és vàlida fins al 30 de juny de 2007. Es manté actualitzada al web de
Caixa Terrassa (www. Caixaterrassa.es) i al de la Guia de recursos i serveis per a fa-
mílies nombroses.

Per a més informació:
Telèfon: 900 331 111
A/e: info@caixaterassa.es
Internet: http://www.caixaterrassa.es
O a qualsevol oficina de la Caixa Terrassa
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Internet: http://www.caixapenedes.es

Caixa Penedès posa a disposició de les famílies nombroses de Catalunya una línia
de productes i serveis en condicions avantatjoses.

Estalvi i inversió

Llibreta a la vista / compte corrent
Sense comissions de manteniment, amb la domiciliació de la nòmina i un saldo mig
mensual de 300 euros.
Sense comissions per apunt comptable, ingrés de xecs ni extractes de compte.

Llibreta júnior per als infants i els joves
Obertura d’una llibreta per a cada fill/a (fins als 3 mesos d’edat), amb 18 euros ini-
cials, obsequiats per Caixa Penedès.

Altres productes d’estalvi i d’inversió:
• Llibreta habitatge
• Dipòsits a termini fix
• Dipòsits estructurats
• Estalvi-vida
• Fons d’inversió
• Fons de pensió

(1) Els 5 primers anys: interès fix. / Resta d’anys: interès variable.
(2) Termini d’amortització variable que s’ajusta a les revisions de tipus d’interès podent arribar
als 30 anys.
(3) Fins als 35 anys, si el/la titular és menor de 35 anys d’edat.

Tipus d’interès Préstec Termini Màxim

Amb interès fix Quota constant 15 anys

Amb interès variable Quota blindada 15 anys(2)

Quota creixent 20 anys

Quota variable 30 anys(3)

Amb interès mixt(1) Hipoteca còmoda 30 anys
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Finançament

Préstecs personals a interès preferent, etc.
Per fer reformes o equipar la llar.
Per al finançament de vehicle.
Per a l’adquisició d’equipament informàtic, estudis, viatges, etc.

Préstecs hipotecaris: per la compra d’habitatge, s’ofereix un ampli ventall d’op-
cions per adaptar-se a les seves necessitats.

Serveis

Banca electrònica gratuïta

Targetes gratuïtes el primer any

Visa Electron
Per compres i disposicions d’efectiu amb càrrec immediat al compte.

Visa Classic
Per ajornar el pagament de les seves compres fins al mes següent.

Cep7
Per ajornar el pagament de les seves compres fins a la setmana següent.

Maxi-Cep
Per disposar d’un crèdit instantani per les seves compres.

Assegurances
S’ofereix un ampli ventall de productes d’assegurances adequats a les seves neces-
sitats. Descomptes aplicables fins al 10%.

CAIXA LAIETANA

Avantatges per a les famílies nombroses

Caixa Laietana ofereix un recull d’avantatges especials i tipus d’interès preferent en
la contractació dels productes següents:
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Productes de finançament:

Credi-Consum
Crèdit per a l’adquisició de béns de consum o qualsevol altra destinació, adquisició
de vehicles, electrodomèstics, vacances, reformes a la llar, etc.

Hipoteca llar
Préstec hipotecari per a l’adquisició d’habitatge. Possibilitat de concessió a tipus fix,
variable o mixt.

Crèdit Multiintegral
Crèdit hipotecari per a l’adquisició d’habitatge que permet la reutilització del capital
amortitzat per a altres finalitats a preu de producte hipotecari.

Informació complementària de productes i serveis financers

Productes d’estalvi

Llibreta Viva: termini a 6 mesos, 1, 2 o 3 anys, amb capitalització d’interessos men-
suals, trimestrals o en finalitzar el període.

Serveis

Assegurances: tarifes especials a clients per a la contractació d’assegurances de la
llar, el cotxe o la salut.

Mitjans de pagament:
• Visa Clàssic i Or
• Blau Card 6000-Maestro

Servei d’estranger:
• Canvi de moneda
• Xecs de viatge

Per a qualsevol consulta, podeu adreçar-vos al telèfon gratuït 900 101 665.

CAJA MADRID
L’oferta especial per a les famílies nombroses de Catalunya que ofereix Caja Madrid
és la següent:
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Productes de finançament

Préstecs hipotecaris per a l’adquisició d’habitatges:
• Import finançat: fins al 85% del valor de taxació.
• Tipus d’interès: des del 5% el primer semestre, la resta des de l’IRPH+0%.
• Termini: fins a 25 anys.
• Comissió d’obertura: des del 0,55%.
• Comissió subrogació: exempts.

Crèdit al consum bonificat:
• Per a cobrir les necessitats típiques de consum (reformes de la llar, compra
d’un vehicle, compra de mobiliari).
• Tipus d’interès des del 0% el primer trimestre. La resta, des del CECA+1,75%.
• Comissió d’obertura: 1,50%.

Crèdit al consum fix:
• Tipus d’interès: 8%.
• Comissió d’obertura: 0,50%.

Serveis financers

Servei nòmina:
Domiciliant la nòmina a Caja Madrid es pot accedir a una sèrie d’avantatges, com
ara:
• Crèdit nòmina: fins a 10 mensualitats (màxim 30.000 euros) amb un interès pre-
ferent.
• Préstec consum 0%: mínim 600 euros i màxim 3.000 euros, interès del 0%, una
comissió d’obertura del 3% i fins a 6 mesos de termini.
• Descobert automàtic: 70% de la nòmina (màxim 600 euros) per atendre rebuts
domiciliats.
• Assegurança d’accident: gratuïta, amb un límit de 9.000 euros.
• Assegurança de la llar: 15% de descompte el primer any sobre l’import de la pri-
ma, 10% el segon i 5% el tercer.
• Domiciliació gratuïta de rebuts.

Targetes Caja Madrid
• Visa Or, Visa Clàssica i Visa Electron, totalment gratuïtes durant el primer any.

Servei banca distància
Caja Madrid posa a l’abast del/de la client/a la seva oficina les 24 hores del dia.
• Oficina Internet i Banca Telefònica totalment gratuïts.

Telèfon d’atenció al públic: 902 246 810
Internet: http://www.cajamadrid.es
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MUTUALITATS I ASSISTÈNCIA SANITÀRIA

Federació de Mutualitats de Catalunya
C/ Bruc, 72-74
08009 Barcelona
Tel. 93 467 17 27
Fax 93 487 42 56
A/e: federacio@mutualitats.com
Internet: www.mutualitats.com

La Federació de Mutualitats de Catalunya, fundada el 1896, està integrada per les
mutualitats de previsió social catalanes.

Per a qualsevol informació, les persones interessades es poden adreçar a la Federa-
ció de Mutualitats de Catalunya.

La Nova Aliança Mataronina, MPS
Montserrat, 54, baixos
08302 Mataró
Tel. 93 796 04 75

La Nova Aliança Mataronina ofereix a les persones titulars del Títol de família nom-
brosa els descomptes següents:
• Un 20% de descompte en assegurances d’assistència sanitària els primers 6
mesos i un 10% de descompte els 6 mesos següents.
• Pòlissa dental amb un 10% de descompte per als majors de 8 anys i gratuïta per
als menors de 8 anys que s’inscriguin amb algun membre adult de la família.

La Nova
Aliança
Mataronina
M.P.S.

Mutualitats i assistència sanitària



Previsió Mutual, Mutualitat de PS
Bruc, 72-74
08009 Barcelona
Tel. 93 467 17 20
A/e: mutualitat@previsio-mutual.org

La Previsió Mutual, MPS a prima fixa, ofereix a les persones titulars del Títol de famí-
lia nombrosa descomptes del 10% en les prestacions d’intervenció quirúrgica, 
l’hospitalització quirúrgica, l’hospitalització completa, la incapacitat professional
temporal i l’enterrament.

Mútua Igualadina de Previsió Social – Centre Mèdic
Delícies, 8
08700 Igualada
Tel. 93 805 04 04
A/e: infor@mutuaigualdina.net
Internet: http://www.mutuaiguladina.net

Centre mèdic privat a l’abast de tothom, amb unes instal·lacions de 1.700 m2. El
centre compta amb més de 50 especialistes, diagnòstic per a la imatge, medicina
preventiva, medicina esportiva, clínica dental. S’ofereix a les persones titulars del Tí-
tol de família nombrosa un 5% de descompte sobre el preu de la tarifa privada a les
especialitats i proves que es fan en el mateix centre.

Mútua Penedès de Previsió Social
Av. de Tarragona, 6 Josep Carner, 25
08720 Vilafranca del Penedès 43700 El Vendrell
Tel. 93 891 71 00 Tel. 977 66 04 60

Mútua Penedès disposa d’un ampli ventall de cobertures d’assistència sanitària: vi-
sites a medicina general i especialistes, proves complementàries de diagnòstic, hos-
pitalització en habitació individual, cobertura multidental, servei d’assistència a do-
micili i servei d’assistència en viatge arreu del món.

Les persones que tenen el Títol de família nombrosa gaudeixen d’un descompte, so-
bre la prima neta, quan contracten qualsevol de les assegurances del quadre mèdic
concertat. Aquest descompte és:
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• d’un 8% sobre la prima neta amb les assegurances de cinc o més membres de
la unitat familiar,
• d’un 6% sobre la prima neta amb les assegurances de quatre membres de la
unitat familiar,
• d’un 5% sobre la prima neta amb les assegurances de tres membres de la unitat
familiar.

Per a més informació, cal adreçar-se al telèfon 902 28 30 32.

Previsora General, Mutualitat de Previsió 
Social a prima fixa
Balmes, 28 Riu Güell, 119. Edif. Pont del Dimoni
08007 Barcelona 17005. Girona
Tel. 902 28 30 32 Tel. 972 40 50 17

Previsora General disposa d’un ventall ampli de cobertures d’assistència sanitària:
visites a medicina general i especialistes, proves complementàries de diagnòstic,
hospitalització en habitació individual, cobertura multidental, servei d’assistència a
domicili i servei d’assistència en viatge arreu del món.

Les persones que tenen el Títol de família nombrosa gaudeixen d’un descompte, so-
bre la prima neta, quan contracten qualsevol de les assegurances del quadre mèdic
concertat. Aquest descompte és el següent:

• d’un 8% sobre la prima neta amb les assegurances de cinc o més membres de
la unitat familiar,
• d’un 6% sobre la prima neta amb les assegurances de quatre membres de la
unitat familiar,
• d’un 5% sobre la prima neta amb les assegurances de tres membres de la unitat
familiar.

Per a més informació, cal adreçar-se al telèfon 902 28 30 32.
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Mútua General de Catalunya

Els/les titulars de família nombrosa poden gaudir de descomptes importants, d’entre
un 3% i un 12%, en les assegurances d’assistència sanitària de la Mútua General de
Catalunya (A-S Global, A-S Total, A-S Complet i A-S Bàsic) si s’inscriuen tots el seus
membres en les condicions establertes.

Barcelona
C/ Tuset, 5-11
08006 Barcelona
Tel. 93 414 36 00
Fax 93 201 22 22

Granollers
C/ Anselm Clavé, 37, 3r
08402 Granollers
Tel. 93 860 02 88
Fax 93 870 87 26

Sabadell
C/ Gràcia, 118-124
08201 Sabadell
Tel. 93 745 14 31
Fax 93 725 77 79

Igualada
Av. Barcelona, 178, local 2
08700 Igualada
Tel. 93 804 90 02
Fax 93 804 90 54

Sant Cugat
C/ Pedro i Pons, 1
08195 Sant Cugat
Tel. 93 589 08 51
Fax 93 589 48 73

Vic
Rbla. Sant Domènec, 8, 1r
08500 Vic
Tel. 93 881 46 44
Fax 93 883 24 50
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Lleida
Av. Blondel, 25, 1r. 2a
25002 Lleida
Tel. 973 27 80 13
Fax 973 26 78 60

Girona
Rda. St. Antoni M. Claret, 28
17002 Girona
Tel. 972 41 42 30
Fax 972 22 29 68

Tarragona
Av. Roma, 14
43005 Tarragona
Tel. 977 25 28 55
Fax 977 23 69 78

MEPS, Mutualitat Evangèlica de Previsió Social
C/ Camèlies, 19, local 6
08024 Barcelona
Tel. 93 213 1716 - 93 213 35 43
A/e: mailto:mutevan@teleline.es

La MEPS ofereix a les persones titulars del Títol de família nombrosa un descompte
del 20% sobre la quota familiar durant tot el temps de durada del contracte.

Les cobertures de la MEPS comprenen: hospitalització quirúrgica i per malaltia; ma-
ternitat; planificació familiar (esterilització tubàrica, implantació DIU, vasectomia);
medicina general i especialistes, mitjans complementaris de diagnòstic; servei d’as-
sistència a domicili de metge d’urgència, de capçalera i practicant; servei d’assis-
tència en viatges per tot el món, i pòlissa dental optativa.

Observació: queden anul·lats els temps de carència en cas de provenir d’una altra
entitat asseguradora.
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Aliança

Aliança és una mútua de previsió social sense ànim de lucre que fa més de 100 anys
que es dedica a la cura de la salut.

Ara, els membres d’una família nombrosa poden accedir a la medicina privada fàcil-
ment i amb condicions avantatjoses, perquè s’ofereixen descomptes progressius
de fins al 33%:

• Pla complet: es pot gaudir d’atenció mèdica integral en visites, acupuntura, ho-
meopatia, exploracions, hospitalització i cirurgia, dins una àmplia guia mèdica amb
més de 4.000 metges i 300 centres privats a tot Catalunya i Balears.
• Pla família: es pot anar a tots els metges i metgesses de la guia mèdica d’Alian-
ça i al/a les especialistes en pediatria i ginecologia que es vulgui. Si no són de la mú-
tua, es reembossa el 80% de l’import de les visites.
• Pla lliure: permet anar a qualsevol metge/essa d’arreu del món (es reembossa
un 80% de la factura).

A més, es pot contractar el Pla dental*, que ofereix condicions excel·lents en els
tractaments odontològics. Si el pare o la mare el tenen contractat, tots els/les
fills/es menors de 10 anys en gaudiran totalment de franc.

Així mateix, amb Aliança es pot gaudir de la Guia Serveis Soci amb la qual el client o
la clienta es pot beneficiar dels serveis telefònics gratuïts (atenció mèdica 24 hores,
atenció social, jurídica, etc.) i dels descomptes en productes per a la salut (audiò-
fons, ulleres, etc.) i en serveis per a la cura integral de la salut (acupuntura, homeo-
patia, dietètica, balnearis, etc.).

Per a més informació, cal adreçar-se al telèfon Telealiança (24 hores) 902 380 390 o
consultar Internet (www.alianca.es).

Aliança
Salut sense negoci
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* Propera obertura

Sanitas

Sanitas Opció és l’assegurança de salut que posa a la disposició del/de la client/a el
quadre mèdic més complet, li dóna accés als millors centres mèdics a Catalunya, i li
ofereix assistència mèdica personalitzada i de qualitat. Tota la cura i l’atenció que
el/la client/a necessita per tal de garantir la seva salut i la dels seus a través de:

Of. comercials Adreça de l’oficina comercial CP Tel. oficina

Pare Claret 135 Pare Claret, 135 08025 93 450 30 52

Villarroel Villarroel, 255-257 * *

Mataró Bonaire, 22-24, baixos 08301 93 790 95 75

Sabadell Prat de la Riba, 7 - 9 08206 93 727 37 70

Sant Sadurní Pl. Era d’en Guineu, s/n 08770 93 891 22 50

Vilafranca C/ Bisbe Panyelles, 9 baixos 08720 93 890 59 50

Igualada Av. Barcelona, 7, Baixos 08700 93 805 29 49

Sant Andreu de la Barca Pg. Generalitat, 1 08740 93 682 58 76

Vilanova i la Geltrú Pl. Fàbrica Nova, 2 08800 93 893 18 74

Tarragona Av. Catalunya, 31. 43002 977 21 64 40

Tortosa Tarragona, 11. 43500 977 50 17 66

Manresa Cardenal Lluch, 6. 08240 93 872 09 14

Solsona Pl. del Camp, 10 25280 973 48 28 03

Girona I Riu Onyar, 1 17004 972 22 74 75

Girona II C/ Bisbe Lorenzana, 53 17002 972 22 48 40

Palamós C/ Francesc Macià, 28 17230 972 60 16 36

Vic Rda. Camprodon, 13. 08500 93 889 12 10

Lleida Av. Prat de la Riba, 74. 25004 973 22 48 80

La Seu d’Urgell Joaquim Viola, 27 25700 973 35 02 50

Tremp Pl. Capdevila, 23 25620 973 65 46 11
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• més de 800 metges a Barcelona i un ampli quadre mèdic a la comarca de Bar-
celona,
• centres propis: Centre Mèdic Sanitas-Robresa, Milenium Dental Centre Bal-
mes i Centre Mèdic Balmes (urgències).

Amb Sanitas Opció, sense cost addicional per acte mèdic, es pot accedir a una gran
varietat de tractaments i serveis amb garantia, com ara:

• totes les especialitats mèdiques,
• assistència hospitalària,
• centre d’urgències les 24 hores,
• assistència domiciliària,
• centres de diagnòstic,
• cobertura en viatge,
• revisió ginecològica anual,
• preparació al part,
• part complet,
• recuperació funcional,
• medicació en clínica,
• pròtesi,
• logofoniatria,
• acupuntura,
• homeopatia.

Amb Sanitas Opció es pot gaudir de tots els serveis amb descomptes atractius per a
la contractació familiar, com ara:

• un 10% de descompte en l’assegurança a pare-mare-fill,
• un 15% de descompte en l’assegurança a pare-mare-2 fills.

Per a més informació, cal adreçar-se al telèfon 93 217 08 88.

INSTITUCIÓ DE MEDICINA LLIURE
C/ Provença, 332, entresol
08037 Barcelona
Tel. 902 270 000

Institució de Medicina Lliure ofereix a la persona usuària serveis mèdics sense limi-
tacions ni exclusions, per raó d’edat o de salut.
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L’accés s’obté mitjançant una targeta mèdica amb la qual el/la pacient té una guia
mèdica i de serveis amb la relació de tots els professionals en medicina (més de
6.000) i els preus de tots els actes mèdics.

Inclou els serveis següents: professionals en homeopatia, acupuntura, odontologia,
psicologia, etc.; assegurança d’assistència de viatge a l’estranger; servei d’atenció i
assessorament; garantia que el/la metge/essa o el centre escollit cobrarà els hono-
raris dins el límit dels preus màxims acordats, prèviament coneguts pel/per la pa-
cient i d’un import molt per sota de la mitjana.

Es podran adquirir les targetes mèdiques per a tota la família per només 108 euros a
l’any i per família.

Per a més informació, cal adreçar-se al telèfon 902 270 000.
A/e: info@tarjaiml.com
Internet: http://www.tarjaiml.com

Aegon Salud
C/ Aragón, 179, 2a
08011 Barcelona
Internet: www.aegon.es

Aegon Salud, especialista en assegurances d’assistència sanitària familiar, ofereix
en exclusiva per a families nombroses els avantatges següents:

Descomptes especials de fins al 45% (segons el nombre de membres assegurats) a
Salud Avanza i Salud Premier Gold.

• La millor medicina primària amb servei d’urgència a domicili.
• Accés directe en els/les millors especialistes, amb els mitjans de diagnòstic i
els serveis més avançats.
• Els millors hospitals, sense límit d’estada, en habitació individual i amb llit per a
l’acompanyant.
• Les majors cobertures, sense límit de despeses en el quadre concertat i reem-
bossament fins al 90% fora del quadre mèdic.

Per a més informació, cal adreçar-se als telèfons: 93 419 79 54 o 617 314 606 i de-
manar per la senyora Isabel Fernández Samper.
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Mutualitats i assistència sanitària



ATLÀNTIDA M.E.S.A.
C/ Enric Granados, 90-92
08008 Barcelona
Tel. 902 116 112

Atlàntida posa a disposició del client o  la clienta l’experiència de 80 anys tenint cura
de la salut de les persones. A més, ofereix els productes més avançats i l’última tec-
nologia amb el tracte humà i personalitzat que totes les persones es mereixen.

Els avantatges són els següents: obertura a escala mundial, centres mèdics propis
exclusius per a les persones assegurades, pòlisses on el/la client/a escull l’especia-
lista en ginecologia i pediatria (Atlàntida els ho paga), amniocentesi i classes de pre-
paració al part, convalescència, homeopatia i acupuntura, pòlisses per cobrar en
cas de malaltia, intervenció quirúrgica, defunció o d’accident, i Psicosalut, la cober-
tura psicològica i psiquiàtrica (inclòs l’ingrés en clínica) sense pagar res més que la
quota.

Així mateix, s’ofereix la pòlissa dental gratis per a tota la família en contractar qualse-
vol dels productes de l’Atlàntida.

Per a més informació, cal trucar al telèfon 902 116 112 o consultar la página http://
www.atlantida.cat/.

Previsora Española de Especialidades y Seguros, SA
Tel. 902 10 12 09
Fax 902 13 10 59
A/e: previsora@sharedcare.com
Internet: http://www.sharedcare.com

Aquesta companyia d’assegurances està dedicada a l’assistència sanitària. La seva
pòlissa Shared Care Affiity ha estat creada i pensada per a famílies nombroses, a
causa de l’especial sensibilitat de la companyia cap a la família.

• Quotes úniques familiars (pare, mare i fins a 3 fills/es menors de 25 anys). A par-
tir del/de la tercer/a fill/a, la quota familiar es calcula multiplicant la prima mínima pel
nombre de membres que s’hi afegeixin.

Guia de recursos i serveis per a famílies nombroses 2007

150

O
fe

rt
es

 i 
se

rv
ei

s 
d

’in
st

it
uc

io
ns

 i 
en

ti
ta

ts

C



Quadre mèdic de qualitat demostrable

Absència de tràmits. Sense autoritzacions

Àmplia cobertura. Des d’una consulta de pediatria o medicina general fins a una
complexa intervenció de cor. Urgències hospitalàries les 24 h del dia en el Centre
Mèdic Teknon; servei permanent de personal mèdic i d’infermeria a domicili; no hi ha
límit de dies d’estada en cas d’hospitalització; assistència d’urgències a la resta de
l’Estat i l’estranger; cobertura d’alguns tipus de pròtesi; concert amb els millors cen-
tres de Barcelona, etc.

Els/les clients/es paguen menys perquè les noves tecnologies permeten solucionar
les gestions sense delegacions costoses.
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Mutualitats i assistència sanitària
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10.

COL·LEGIS PROFESSIONALS I GREMIS

Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

El Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya ofereix a les famílies nombroses de Ca-
talunya els serveis professionals dels seus psicòlegs i psicòlegues col·legiats, amb
un 15% de descompte sobre el quadre d’honoraris orientatius per a l’exercici lliure
de la professió.

Adreça del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya:

COPC – BARCELONA
Gran Via de les Corts Catalanes, 751 A, 2n 1a
08013 Barcelona
Tel. 93 247 86 50
A/e: copc.b@copc.es
Internet: http://www.copc.org

Adreçes de les delegacions del Col·legi Oficial de Psicòlegs a Catalunya:

COPC – TARRAGONA
C/ Ramón i Cajal, 11, 1r 2a
43001 Tarragona
Tel. 977 21 41 02
A/e: copc.t@copc.es

COPC – LLEIDA
C/ Major, 43, 3r c
25007 Lleida
Tel. 973 23 04 37
A/e: copc.gi@copc.es

COPC – GIRONA
Pl. Marquès de Camps, 17, 4t, 2a
17001 Girona
Tel. 972 22 27 10
A/e: copc.gi@copc.es



Taula de serveis que s’ofereixen:

1. Psicoteràpia infantil 2. Psicoteràpia per a adolescents
3. Psicoteràpia per a adults 4. Psicoteràpia de parella
5. Psicoteràpia familiar 6. Psicoteràpia de grup
7. Diagnòstic i orientació 8. Trastorns de l’aprenentatge 

escolar/vocacional (reeducació)
9. Trastorns del llenguatge 10. Trastorns de la sexualitat
11. Neuropsicologia (rehabilitació) 12. Mediació (resolució de conflictes)

Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya
València, 494-498, baixos
08013 BARCELONA
Tel. 93 245 66 87
Fax 93 245 65 06
A/e: podocat@podocat.com
Internet: http://www.podocat.com

El Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya, atenent la iniciativa de suport a les fa-
mílies nombroses duta a terme pel Departament d’Acció Social i Ciutadania, s’ha
adherit a la campanya de la Guia de recursos i serveis per a famílies nombroses des
del convenciment que calen accions d’ajuda a aquest col·lectiu.

Nombrosos professionals ja s’hi han adherit i ofereixen diferents descomptes sobre
els seus serveis. Aquest són els següents:

1. Quiropodologia
2. Cirurgia podològica
3. Ortopodologia 
4. Exploració
5. Ortesi
6. Rehabilitació
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Col·legis professionals i gremis



Gremi d’Herbolaris, Apicultors i Alimentació 
Dietètica i Biològica de Catalunya
Rda. Universitat, 6 entl., 1a
08007 Barcelona
Tel. 93 412 14 45
Fax 93 301 47 62
A/e: gremi83@comunired.com
Internet: http://www.assocdietherb.com

El Gremi d’Herbolaris i Dietètica de Catalunya ofereix a les persones titulars del Títol
de família nombrosa un 5% de descompte en els cursos de formació d’herboristeria
i dietètica. Aquests cursos són adreçats al públic en general i consisteixen en: natu-
ropatia, aromaterapia, tècnics d’herboristeria i dietètica, flors de bach, oligoteràpia,
herboristeria, nutrició, auriculoteràpia, iridologia i reflexoteràpia podal.

Guia de recursos i serveis per a famílies nombroses 2007
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11.

COMERÇ PER INTERNET

CondisLine (CS Establiments de Proximitat, SL)
C/ Del Mig, 72-80
Polígon Pla d’en Coll
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Telèfon d’Atenció al Client: 902 11 12 70
A/e: info@condisline.com
Internet: http://www.condisline.com

Avantatges
Aplicació d’un 5% de descompte a tots els productes marca Condis a cadascuna
de les compres que es facin mitjançant la web www.condisline.com.

La marca Condis ofereix més de 600 productes d’alimentació i drogueria que com-
pleixen el compromís de qualitat i garantia dels millors productes i fabricants amb el
millor preu.

Observacions:
Aquests avantatges són únicament aplicables a les compres fetes al supermercat
virtual mitjançant la web. Per tant, no són aplicables als establiments Condis o Grup
Condis.

L’àmbit geogràfic de la promoció es limita als codis postals amb cobertura Condis-
Line a Catalunya. Actualment, hi ha cobertura a les poblacions de les comarques se-
güents: Barcelonès, Vallès Occidental i Oriental, Maresme, Bages, Baix Llobregat,
Garraf, Baix Penedès i Alt Penedès.

Per a més informació, cal consultar la web www.condisline.com o contactar amb el
Servei d’Atenció al Client mitjançant el correu electrònic info@condisline.com o bé
per telèfon al 902 11 12 70.

El període de validesa d’aquesta promoció és des de l’1 d’abril de 2006 fins al dia 31
de març de 2008. CondisLine es reserva el dret d’ampliar aquest període.

Comerç per Internet
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1.

FULL D’INFORMACIÓ GENERAL

• El Títol de família nombrosa és d’ús personal i intransferible.
• El títol oficial dóna dret a un títol individual per a cadascun dels membres que hi
figuren.
• Al Títol individual figura el nom i els cognoms de la persona titular, la data d’expe-
dició i la de vigència, el número del Títol de família nombrosa i la categoria, general o
especial.
• Les entitats i els establiments col·laboradors, a l’efecte de comprovar la identitat
de la persona beneficiària del Títol individual, podran sol·licitar la presentació del DNI
o, en el cas de menors, la presentació del Títol de família nombrosa.
• Els descomptes als quals es compromet l’entitat o l’establiment col·laborador
s’entenen sobre els preus habituals dels productes o serveis i no seran acumulables
sobre ofertes, rebaixes, promocions, etc., llevat que l’entitat o l’establiment corres-
ponent s’hi avingui.
• L’entitat o l’establiment col·laborador es compromet a aplicar i mantenir el des-
compte i/o servei mentre no notifiqui formalment a la Secretaria de Polítiques Fami-
liars i Drets de Ciutadania qualsevol canvi en els termes de l’adhesió.
• La Guía de recursos i serveis per a famílies nombroses es pot consultar a
www.gencat.net/benestar/secretariafamilia.
• Les entitats i els establiments adherits a la Guia s’identifiquen per mitjà d’un dis-
tintiu que caldria col·locar en un lloc ben visible.
• Si alguna entitat o establiment col·laborador volgués modificar les condicions
dels avantatges que s’anuncien a la Guia, haurà de notificar-ho prèviament a la Se-
cretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania.
• En cas que algú detecti que alguna entitat o establiment col·laborador mostra el
distintiu però no ofereix l’avantatge que s’anuncia a la Guia, té a la seva disposició
un full de reclamacions (que es troba a la Guia) que pot adreçar a la Secretaria de Po-
lítiques Familiars i Drets de Ciutadania o a qualsevol oficina d’Acció Ciutadana, per
tal que es facin les gestions oportunes.

• Per a qualsevol informació o aclariment contacteu amb:
Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania
Pl. Pau Vila, 1
08039 Barcelona
Tel. 93 483 10 39
Fax 93 483 10 30
Correu electrònic: secretariafamílies.benestar@gencat.net
A les oficines d’Acció Ciutadana
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2.

SOL·LICITUD D’INCORPORACIÓ A LA GUÍA DE
RECURSOS I SERVEIS PER A FAMÍLIES NOMBROSES

Sol·licitud d’incorporació a la Guia de recursos i serveis per a famílies nombroses

Dades de l’establiment o entitat

Nom de l’establiment o entitat

NIF

Activitat

Classificació de l’activitat (consulteu la taula al dors)

Adreça

Població CP

Telèfon Fax A/e 

Nom i cognoms de la persona de contacte

Descompte o avantatge 5% 10% 15% 20% 

Especifiqueu-ne altres

Signatura Data i segell de l’establiment o entitat

Les dades facilitades per les persones interessades s’ajustaran en tot moment a la regulació que estableix la
Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal.
Podeu adreçar aquesta sol·licitud de la manera següent:
– a la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania (Palau de Mar, plaça Pau Vila, 1, 08039 Barcelona),
– per fax (93 483 10 30).
Per obtenir informació, podeu trucar al 93 483 10 39.

Alimentació
Animals
Assegurances, assessories 
i gestories
Bugaderia i tintoreria
Dietètica i herboristeria
Electrodomèstics, fotografia 
i electrònica
Ensenyament
Esports

Estètica i perruqueria
Ferreteria
Flors i jardineria
Instal·lacions, manteniment 
i reformes de la llar
Joc i joguines
Joieria i rellotgeria
Llar: roba i parament
Mobles i decoració
Moda i complements

Oci i turisme
Òptica, ortopèdia i audiometria
Papereria i arts gràfiques
Perfumeria, cosmètica 
i bijuteria
Restauració i hosteleria
Salut
Subministraments domèstics
Vehicles
Diversos

1. Mitjançant aquesta sol·licitud, el meu establiment/la meva entitat s’incorpora a la Guia de recursos i
serveis per a famílies nombroses.

2. Manifesto el compromís d’aplicar els descomptes o avantatges que el meu establiment o entitat ofe-
reix durant el període de vigència (comprès entre la data de lliurament d’aquesta sol·licitud i la data de
la renúncia expressa a seguir formant-ne part).

3. Les dades de l’establiment o entitat formaran part de l’arxiu de la Generalitat i es difondran en el web
de la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania, així com en les edicions que es facin de
la Guia de recursos i serveis per a famílies nombroses.

4. Cal notificar qualsevol canvi, modificació o baixa de l’establiment o entitat a la Secretaria de Polítiques
Familiars i Drets de Ciutadania que, en tenir-ne coneixement, farà la rectificació oportuna amb efectes
des de que es produeixi la notificació.
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Alimentació
Animals

Botigues, accessoris i serveis
Veterinària

Assegurances, assessories i gestories
Bugaderia i tintoreria
Dietètica i herboristeria
Electrodomèstics, fotografia i electrònica

Electrònica
Fotografia, imatge i so
Gamma blanca
Gamma marró
Informàtica
Recanvis i reparacions d’electrodomèstics
Telefonia

Ensenyament
Acadèmies
Autoescoles
Escoles d’idiomes

Esports
Botigues
Centres esportius

Estètica i perruqueria
Ferreteria

Bricolatge
Drogueries
Ferreteries
Ganiveteries
Pintures

Flors i jardineria
Floristeries
Jardineria
Maquinària de jardí
Reparació d’eines de jardineria
Vivers

Instal·lacions, manteniment i reformes de la llar
Cristalleria: vidre, alumini...
Emmarcats
Fusteria
Instal·lació i reparació d’aire condicionat,
calefacció...
Instal·lació i reparació de gas, aigua 
i electricitat
Mudances i guardamobles
Parquets, tendals, rajoles, persianes
Projectes tècnics i delineació
Serralleries
Sistemes de seguretat
Tapisseria

Joc i joguines
Disfresses
Joguines
Miniatures
Modelisme

Joieria i rellotgeria
Llar: roba i parament

Complements per a nadons i primera 
infància
Cortines
Cristalleries, plats, coberteries
Llistes de noces
Matalasseries
Regals

Mobles i decoració
Il·luminació
Decoració
Mobles de la casa, cuina, bany...

Moda i complements
Confecció d’home, dona, joves i infants
Labors
Llenceria, cotilleria
Marroquineria
Merceria, robes i teixits
Reparació del calçat
Sabateries

Oci i turisme
Associacions
Cinemes 
Circs
Parcs aquàtics, temàtics
Teatres
Viatges

Òptica, ortopèdia i audiometria
Papereria i arts gràfiques

Arts gràfiques
Copisteria
Material i mobiliari d’oficina
Revistes, premsa, llibreries

Perfumeria, cosmètica i bijuteria
Restauració i hostaleria

Bars
Fondes 
Hotels
Pizzeries
Restaurants

Salut
Centres mèdics, mútues
Centres naturistes
Clíniques dentals
Ioga
Podòlegs/òlegues
Psicòlegs/òlegues
Serveis sanitaris
Teràpies naturals
Teràpies alternatives

Subministraments domèstics
Agències Repsol Butano
Aigua
Gas Natural

Vehicles
Accessoris
Compra, venda
Electricitat
Garatges
Planxisteria, pintura
Reparació

Diversos
Artesania
Ceràmiques
Cistelleria
Extintors d’incendis
Instruments musicals
Màquines de cosir
Objectes religiosos
Plàstics
Transports

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT
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3.

FULL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIÓ

Full de reclamació o suggeriments

Si teniu alguna queixa o suggeriment respecte als serveis rebuts en algun establiment
col·laborador o entitat col·laboradora, podeu adreçar aquest full a la Secretaria de Políti-
ques Familiars i Drets de Ciutadania.

Dades personals

Nom i cognoms:

Adreça:

Població: CP

Telèfon:

Dades de l’establiment o entitat

Nom de l’establiment o entitat:

Població: CP

Telèfon:

Queixa o suggeriment

Signatura

Data

Les dades facilitades per les persones interessades s’ajustaran en tot moment a la regulació que estableix la
Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal.

Palau de Mar
Plaça de Pau Vila, 1
08039 Barcelona
Tel. 93 483 10 00
Fax 93 483 11 70
A/e: secretarifamilies.benestar@gencat.net
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