
INFORMACIÓ SOBRE ELS REQUISITS, SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ QUE CAL 
PRESENTAR PER A SOL·LICITAR EL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA 

 
 

COM SÉ QUE BENEFICIS PUC OBTINDRE? 

 
Per a informar-se dels beneficis pot consultar-se la guia de famílies nombroses en 
l’adreça web següent: 
 
www.bsocial.gva.es família, menor i adopcions famílies nombroses Guia de 
recursos de famílies nombroses. 
 
No obstant això, hi ha beneficis que han de consultar-se en els organismes que els 
concedixen. S’aconsella que es pregunte també en l’entitat local on es residix, atés que 
els ajuntaments concedixen beneficis als seus veïns, que no poden ser inclosos en una 
guia general. 
 

PODEN ESTAR EN EL TÍTOL ELS TUTORS I ACOLLIDORS? I ELS TUTELATS I ACOLLITS? 

 
Poden ser titulars els tutors i acollidors, quan es tracte d’un acolliment familiar 
permanent o preadoptiu, sempre que complisquen la resta de requisits que ha de 
complir qualsevol altre titular. 
 
De la mateixa manera, poden incloure’s en un títol com a fills, els tutelats i acollits en 
acolliment familiar permanent o preadoptiu, legalment constituïts, sempre que 
complisquen la resta de requisits que ha de complir qualsevol altre fill. 
 

COM SÉ SI REUNISC ELS REQUISITS PER A OBTINDRE EL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA? 

 
Hi ha dos tipus de requisits, uns que han de complir-se pel conjunt de la unitat familiar, 
i uns altres que han de complir-se per cada membre de la família de manera personal. 
 
És a dir, una família pot reunir els requisits per a obtindre el títol, però algun dels seus 
membres no. En este cas, s’emetrà el títol per a la família, però sense incloure el 
membre que no pot estar en este. 
 
Per a informar-se dels requisits pot consultar-se la guia de famílies nombroses en la 
següent adreça web: 
 
www.bsocial.gva.es família, menor i adopcions famílies nombroses guia de 
recursos de famílies nombroses. 
 

QUINES FAMÍLIES REUNIXEN ELS REQUISITS PER A SOL·LICITAR EL TÍTOL? 

 



En termes generals, una família que tinga tres fills reunix els requisits, però hi ha 
excepcions a esta regla, i poden ser dos fills o un en circumstàncies excepcionals. També 
poden ser família nombrosa dos o més germans òrfens. 
 
 Famílies amb tres o més fills. 

 
 Famílies amb dos fills, quan: 

 
− Almenys un dels fills estiga discapacitat o incapacitat per al treball. 
 
− El progenitor siga viudo. 

 
− Hi ha els dos progenitors, però ambdós estan incapacitats per a treballar o són 

discapacitats o, almenys, un d’ells té un grau de discapacitat igual o superior al 
65%. 

 
 Famílies amb un fill, quan: 

 
− Hagen tingut la categoria de família nombrosa d’honor i hagen mantingut el títol 

vigent sense interrupció. 
 
 Famílies formades per germans òrfens: 

 
− Tres germans òrfens de pare i mare, majors de 18 anys, que convisquen i tinguen 

una dependència econòmica entre ells. 
 

− Dos germans òrfens de pare i mare, majors de 18 anys, que convisquen i tinguen 
una dependència econòmica entre ells, quan un dels germans és discapacitat. 

 
− Dos germans òrfens de pare i mare, sotmesos a tutela, acolliment o guarda, que 

convisquen amb el tutor, acollidor o guardador, però que no es troben a costa 
seu.  

 
El tutor, acollidor o guardador no s’inclourà en el títol de família nombrosa, en 
no considerar-se membre de la unitat familiar. 

 

QUÈ ÉS LA CATEGORIA?, COM SÉ A QUINA TINC DRET? 

 
És una diferenciació entre les famílies nombroses que permet donar més suport a les 
famílies amb un nombre més gran de fills. Hi ha dos categories: general i especial, que 
estan arreplegades en el títol i carnet. 
 
Les categories permeten accedir de mode diferenciat als beneficis que es tinga dret.  
 
En termes generals, les famílies nombroses amb cinc o més fills computables tenen la 
categoria especial. No obstant això, hi ha algunes excepcions de famílies amb categoria 
especial encara que tinguen menor nombre de fills: famílies que han sigut nombroses 
d’honor, famílies amb quatre fills que complixen determinats requisits de renda, i 
famílies amb quatre fills dels quals tres han sigut de part o adopció múltiple. 



 
Les altres famílies nombroses tenen la categoria de general. 
 

COM ES COMPUTEN ELS FILLS? 

 
Els fills discapacitats o incapacitats per al treball computen com dos per a l’obtenció de 
la categoria especial. 
 

COM ACREDITE LA DISCAPACITAT O LA INCAPACITAT PER AL TREBALL? 

 
A l’efecte de l’emissió del títol de família nombrosa, té la consideració de discapacitat 
aquell que tinga legalment reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, i 
d’incapaç per a treballar, aquella persona que tinga reduïda la seua capacitat de 
treball en un grau equivalent al de la incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa. 
 

NOMÉS HI HA UN TÍTOL?, I EL CARNET? 

 
El títol és un document únic que inclou tota la unitat familiar i acredita la condició de 
família nombrosa de tota la família. 
 
El carnet és un document individual i personal que acredita la condició de família 
nombrosa per a un únic membre de la família. 
 

HE DE SOL·LICITAR EL TÍTOL I CARNET CONJUNTAMENT? 

 
El títol és l’únic document que és necessari sol·licitar. 
 
Els carnets individuals es remetran d’ofici a tots els membres de la unitat familiar 
d’edat igual o major a 14 anys, sense que siga necessari sol·licitar-los. 
 

QUINA SOL·LICITUD HE D’UTILITZAR 

 
Segons la seua situació utilitze la sol·licitud que procedisca entre les següents. La 
documentació és diferent per a cada una d’elles, tal com es reflectix més endavant. 
 

SOL·LICITUD DE DUPLICAT DEL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA 

 
Quan se sol·licite un duplicat per pèrdua o deteriorament d’un títol en vigor emés en la 
Comunitat Valenciana. 
 
SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA PER CANVI DE 
CIRCUMSTÀNCIES FAMILIARS 

 



Quan se sol·licite la modificació d’un títol, quan haja variat qualsevol circumstància 
familiar: variació en el nombre de membres, canvis de domicili, etc. 
 
El títol no ha d’haver caducat i ha d’estar emés en la Comunitat Valenciana. 
 

SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DEL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA PER ESTUDIS 

 
Quan se sol·licite una renovació d’un títol pel fet que un o més dels fills que tenen una 
edat igual o major a 21 anys i menor a 26 anys, està o estan realitzant estudis. El títol 
ha de ser de categoria general o especial, i estar emés en la Comunitat Valenciana. 
 
Els estudis han d’estar adequats a la seua condició i edat, o encaminats a l’obtenció 
d’un lloc de treball. 
 
SOL·LICITUD DE TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA 

 
Quan se sol·licite el títol per primera vegada, o es demana la seua renovació per estar 
caducat o a punt de caducar. Esta sol·licitud requerix una major documentació, per este 
motiu, si està en qualsevol de les situacions que permet utilitzar alguna de les anteriors 
sol·licituds, s’aconsella que utilitze estes. 
 

QUÈ ÉS UN TÍTOL TEMPORAL? 

 
Durant la tramitació podrà rebre un títol temporal amb una validesa màxima de tres 
mesos. 
 

DOCUMENTS ORIGINALS O CÒPIES? 

 
Excepte el títol de família nombrosa, tots els documents presentats seran originals o 
còpies confrontades o compulsades i estaran en castellà o valencià, o bé traduïts a 
alguns d’estos idiomes i legalitzats. 
 

SI NO PUC APORTAR ALGUN DELS DOCUMENTS? 

 
Si un document no poguera aportar-se per circumstàncies alienes a l’interessat, es 
realitzarà una declaració responsable en què s’indiquen els motius, a fi que es resolga 
com siga procedent. 
 

ON PUC TROBAR LES DECLARACIONS RESPONSABLES QUE SE SOL·LICITEN? 

 
Les declaracions responsables que es requerixen estan incloses en la mateixa sol·licitud, 
excepte la que hauria de realitzar si no poguera aportar algun document. 
 

QUINA DOCUMENTACIÓ HE D’APORTAR, SEGONS LA SOL·LICITUD QUE UTILITZE? 



 
SOL·LICITUD DE DUPLICAT DEL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA 

 
El document que cal presentar junt amb la sol·licitud és el següent: 
 
 DNI, NIE o passaport 

 
− Còpia del DNI, NIE o passaport del sol·licitant. 

 
SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA PER CANVI DE 
CIRCUMSTÀNCIES FAMILIARS 

 
La documentació que cal presentar junt amb la sol·licitud serà la següent: 
 
 Títol que es modifica 

 
− Còpia simple del títol que es desitja modificar. 

 
 DNI, NIE o passaport 

 
− De tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys, dels que se sol·licite 

la seua inclusió en el títol, si és el cas. 
 
 Acreditació de les circumstàncies per a la modificació 

 
− Acreditació de la circumstància que s’hi al·lega. 

 
SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DEL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA PER ESTUDIS 

 
La documentació a presentar junt amb la sol·licitud serà la següent: 
 
 Títol que es renova 

 
− Còpia simple del títol que es desitja renovar. 

 
 DNI, NIE o passaport 

 
− De tots els membres de la unitat familiar que han de mantindre’s inclosos en el 

títol per estar estudiant. 
 
 Estudis que es realitzen 

 
− Acreditació dels estudis que realitzen aquells beneficiaris que han de mantindre’s 

en el títol per este motiu. En el document haurà de constar la durada prevista 
dels esmentats estudis. 

 
SOL·LICITUD DE TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA 



 
S’utilitzarà esta sol·licitud si no és procedent presentar alguna de les contemplades 
anteriorment. La documentació a presentar junt amb la sol·licitud, serà la següent: 
 
 Títol que es renova 

 
− Còpia simple del títol que es desitja renovar, si és el cas. 

 
 DNI, NIE o passaport 

 
− De tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys. 

 
 Llibre de família o document equivalent 

 
− Que acredite el vincle conjugal dels titulars, si és el cas. 

 
 Empadronament 

 
− Certificat d’empadronament de cada un dels membres de la unitat familiar. 

 
 Declaracions responsables incloses en l’apartat I de la sol·licitud 

 
És suficient de firmar-les en la sol·licitud. Amb elles s’acredita que: 
 
− Cap membre de la unitat familiar està inclòs en un altre títol, ni l’ha sol·licitat. 
 
− Que les dades de la unitat familiar es corresponen amb les que s’expressen en la 

documentació aportada. 
 
− Que hi ha dependència econòmica entre els membres de la unitat familiar que els 

permet estar inclosos en el títol. (Vegeu apartat següent.) 
 

No obstant això, pot ser necessari aportar documentació complementària en 
algunes situacions (vegeu en l’apartat següent: “ALTRES SITUACIONS”). 

 
 Dependència econòmica dels membres de la unitat familiar entre ells 

 
Vegeu “dependència econòmica entre els membres de la unitat familiar” en 
l’apartat següent “Com puc acreditar les meues circumstàncies específiques?” 

 

COM PUC ACREDITAR LES MEUES CIRCUMSTÀNCIES ESPECÍFIQUES? 

 
Per a acreditar les situacions que s’indiquen a continuació, quan així procedisca, es 
presentarà, a més del que s’indica en l’apartat "Quina documentació he d’aportar, 
segons els models de sol·licitud?", la documentació següent: 
 
DEPENDÈNCIA ECONÒMICA ENTRE ELS MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR 

 



Ha d’existir dependència econòmica entre tots els membres de la unitat familiar d’un 
mateix títol. Pot ser tant dels fills respecte als pares, com dels pares respecte als fills, 
en algunes circumstàncies. Segons siga procedent, han d’acreditar-se una o més de les 
situacions següents: 
 
 Dependència econòmica dels fills respecte als pares. 

 
Quan els fills depenen econòmicament dels pares. No obstant això, poden tindre 
ingressos. Poden donar-se una de les dos situacions següents: 

 
a) Fills sense ingressos o inferiors a l’IPREM 
 

És la situació més habitual. En este supòsit, un o més fills no tenen ingressos, o si 
els tenen estos són inferiors en còmput anual a l’indicador públic de renda 
d’efectes múltiples (IPREM). 

 
− Declaració responsable 
Inclosa en l’apartat I de la sol·licitud. 

 
b) Fills incapacitats per al treball 
 

Quan un o més fills estan incapacitats per al treball i, si tenen una pensió, esta, 
inclosa les seues pagues extraordinàries, no supera l’IPREM. No obstant això, 
poden tindre qualsevol altre ingrés. 

 
− Documentació acreditativa de la incapacitat per al treball del fill o fills. 
 
− Documentació acreditativa de les pensions del fill o fills. 
 

 Dependència econòmica dels pares respecte als fills 
 

Hi ha circumstàncies en què els pares depenen econòmicament dels fills, però poden 
obtindre el títol de família nombrosa. Es dóna quan un o més fills tenen ingressos 
superiors a l’IPREM, però es dóna alguna de les condicions següents: 
 
a) Només hi ha un ascendent 
 

L’ascendent està inactiu, i es dóna, a més, alguna de les condicions u, dos, o 
tres. 

 
− Documentació acreditativa de la inactivitat de l’únic ascendent existent, i: 
 

1. L’ascendent percep ingressos que no resulten superiors al doble de 
l’IPREM. 
Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat familiar. 

 
2. Algun germà està discapacitat o incapacitat per a treballar. 

Documentació acreditativa de la discapacitat o incapacitat per a 
treballar. 

 



3. Els ingressos del fill no excedixen del 50% de la totalitat dels percebuts 
per la resta de la unitat familiar. 
Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat familiar. 

 
b) Hi ha els dos ascendents 
 

Quan almenys un d’ells està incapacitat per al treball, és jubilat o major de 65 
anys i la suma dels ingressos d’ambdós ascendents no supera l’IPREM. 
 
− Documentació acreditativa de la incapacitat per al treball o jubilació, del 

pare o la mare. 
 

− Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat familiar. 
 
SOL·LICITUD DE CATEGORIA ESPECIAL PER TINDRE LA UNITAT FAMILIAR UNS INGRESSOS 
INFERIORS AL 75% DE L’IPREM (INDICADOR PÚBLIC DE RENDA D’EFECTES MÚLTIPLES) 

 
La documentació que s’ha de presentar és la següent: 
 
 Sol·licitar-ho omplint l’apartat G de la sol·licitud. 

 
 Acreditació dels ingressos de la unitat familiar. 

 
SOL·LICITUD DEL TÍTOL PER DOS O MÉS GERMANS ÒRFENS 

 
Quan la sol·licitud la presenten diversos germans òrfens, que són els únics que figuraran 
en el títol. 
 
 La documentació a presentar en tot cas, és la següent: 

 
− Sol·licitar-ho omplint l’apartat F de la sol·licitud. 
 
− Declaració responsable de dependència econòmica entre ells, inclosa en l’apartat 

I de la sol·licitud. 
 
 La documentació específica a presentar és la següent: 

 
1. Si tots els germans són menors d’edat, o estan incapacitats legalment i el tutor, 

guardador o acollidor, no contribuïx al seu sosteniment econòmic: 
 

− Acreditació de la incapacitat, tutela, guarda o acolliment, si és el cas. 
 
2. Si tots els germans són majors d’edat i hi ha dependència econòmica entre ells: 

 
− Acreditació dels Ingressos dels germans. 

 
DISCAPACITAT O INCAPACITAT PER AL TREBALL 

 



 Document emés per l’òrgan competent per a això. Hi haurà de constar el grau i la 
data de caducitat, si és el cas. 

 
TUTORIA O ACOLLIMENT PREADOPTIU O ADOPCIÓ 

 
 Resolució judicial o administrativa emesa per òrgan competent per a això. 

 
JUBILACIÓ 

 
 Document emés per l’òrgan competent per a això. 

 
SEPARACIÓ O DIVORCI 

 
En cas de separació o divorci dels progenitors, només podrà constar com a titular un 
d’ells. Si no hi ha acord entre ambdós sobre qui ha de ser el titular, tindrà dret a constar 
en el títol el progenitor amb qui convisquen els fills. 
 
La documentació que cal presentar serà la següent: 
 
 Sentència i/o conveni regulador, si és el cas. 

 
En el que s’acredite qui té l’obligació legal de pagar la pensió alimentària i el règim 
de convivència amb els fills. 

 
 Declaració responsable inclosa en l’apartat H de la sol·licitud, firmada per ambdós 

pares, només en el cas que el progenitor amb obligació legal de prestar aliments 
conste com a titular. 

 
Si no s’ompli esta declaració es considerarà que estarà en el títol el progenitor amb 
qui convisquen els fills, en no existir constància de l’acord entre els progenitors. 

 
 DNI/NIE o passaport. 

 
Del progenitor que firma el vistiplau en l’apartat H de la sol·licitud, i que no 
constarà en el títol. 

 
INTERRUPCIÓ TEMPORAL DE LA CONVIVÈNCIA 

 
Interrupció transitòria de la convivència d’algun membre de la unitat familiar, a causa 
d’estudis, treball, tractament mèdic, rehabilitació, o causes semblants: 
 
 Documentació acreditativa de la circumstància que s’hi al·lega. 

 
RESIDÈNCIA A ESPANYA 

 
Si algun membre de la unitat familiar no té nacionalitat espanyola, o dels països 
membres de la Unió Europea o de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu: 



 
 Documentació acreditativa de la residència legal a Espanya 

 
− De tots els membres de la unitat familiar que estiguen en esta situació. 

 
RESIDÈNCIA FORA D’ESPANYA 

 
Si la nacionalitat és espanyola, de països membres de la Unió Europea o de l’acord sobre 
l’Espai Econòmic Europeu, però no es residix en territori espanyol: 
 
1. Espanyols que treballen en institucions espanyoles en l’estranger. 
 

− Documentació acreditativa que estan inscrits en el cens electoral de qualsevol 
localitat de la Comunitat Valenciana. 

 
2. Nacionals d’estos països que no residixen a Espanya, però realitzen la seua activitat 

laboral ací. 
 

− Documentació acreditativa que almenys un dels membres de la unitat familiar 
exercix legalment una activitat laboral en la Comunitat Valenciana. 

 
− Documentació acreditativa del país de residència de tots els membres de la 

unitat familiar. 


