REQUISITS PER A TRAMITAR EL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA
CONDICIONS PER RECONÈIXER EL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA
1. FILLS (Arts. 2 i 3 llei 40/2003, art. 1 RD 1621/2005)
S’hi poden incloure els menors tutelats en acolliment permanent o preadoptiu i els tutelats discapacitats.
1.1 Tres o més fills, menors de 21 anys o fins als 25 anys (inclosos) si estudien. Si són majors de 21 anys han de
conviure, ( excepte en els supòsits autoritzats per la llei ), i han de dependre econòmicament dels pares. Els seus
ingressos no han de superar l'Indicador Públic de Renta d'Efectos Múltiples (IPREM) i, a més, han de cursar
estudis adequats a l’edat i a la titulació o encaminats a obtenir un lloc de feina.
1.2 Dos fills:
- Quan un d’ells tengui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
- Quan els dos progenitors tenguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 % o un d’ells el tengui
igual o superior al 65 %, o tenguin una resolució de reconeixement d’incapacitat permanent absoluta o de gran
invalidesa.
2. SEPARACIÓ O DIVORCI (Art. 2 llei 40/2003, art. 1 RD 1621/2005)
2.1 Tindrà preferència el progenitor que en té la custòdia.
2.2 Si el sol·licitant és el que no té la custòdia, ha de justificar estar al corrent de la manutenció dels fills
mitjançant les dotze darreres mensualitats, sempre que l’altre progenitor estigui informat de que si canvien les
circumstàncies podrà sol·licitar-lo, aportant una declaració jurada. (veure model a la pàgina web:
http://www.imasmallorca.net/ca/familianombrosa), una fotocòpia del DNI i la documentació requerida.
2.3 Només s’expedeix un títol per família. Ningú podrà ser computat a efectes de la llei, a dues unitats familiars
al mateix temps. A partir dels 21 anys, el fill serà qui decidirà en quin dels dos títols vol estar. Haurà d'aportar
certificat de convivència.
3. ORFANDAT (Art. 2 llei 40/2003)
3.1 Tres o més germans majors de 18 anys orfes de pare i de mare; o dos, si un d’ells té reconegut un grau de
discapacitat igual o superior al 33 %, que conviuen i tenen dependència econòmica entre ells.
3.2 Dos fills, orfes d’un progenitor.
3.3 Dos o més germans, orfes de pare i de mare sotmesos a tutela, acolliment o guarda que conviuen amb el tutor,
però que no en depenen econòmicament.
DOCUMENTACIÓ QUE HEU D’ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD PER OBTENIR EL TÍTOL NOU.
Documentació general:
Original i fotocopia del DNI/NIE de la persona que fa la tramitació i fotocòpia de tots els membres de la
unitat familiar (o l’autorització per consulta telemàtica.)
Original i fotocòpia del llibre/es de família, amb tots els membres. (En el cas de naixement dels fills fora
d'Espanya, aportar original i còpia de la partida de naixement legalitzada.)
Aportar un certificat de convivència, amb una vigència dels sis darrers mesos per l’Ajuntament on la família
estigui empadronada o una autorització per a consulta telemàtica dels municipis adherits. (En el cas de les altres
parelles que no estiguin casades o no siguin parelles de fet i no tinguin fills en comú, heu d’aportar un certificat de
convivència històric de dos anys.)
Si qui tramita el títol de família nombrosa és una altra persona que no n’és la titular, es necessita el full de
sol·licitud emplenat amb l’autorització del titular o del cotitular, l’original del DNI de la persona autoritzada que
acudeix a fer el tràmit, i una fotocòpia del DNI de la persona que autoritza.
Consultar la (*)documentació específica i (**)casos concrets.

DOCUMENTACIÓ QUE HEU D’ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD PER A LA RENOVACIÓ DEL
TÍTOL
Heu d’aportar el títol de família nombrosa i les targetes individuals.
Heu d’aportar el DNI/NIE original de la persona que fa el tràmit, més les fotocòpies dels DNI/NIE, si no
s’han presentat anteriorment, (o l’autorització per consulta telemàtica.)
Heu d’aportar un certificat de convivència de la unitat familiar, expedit durant els darrers sis mesos per
l’Ajuntament on la família està empadronada o l’autorització per consulta telemàtica dels municipis adherits.
Si les circumstàncies familiars canvien, heu d’aportar la documentació que acrediti els canvis, original i
fotocòpia.
Si altres persones distintes dels titulars tramiten el títol de família nombrosa, han d’aportar el full de
sol·licitud emplenat amb l’autorització, l’original del DNI de la persona autoritzada i una fotocòpia del DNI de la
persona que autoritza. El model es pot descarregar al web http://imasmallorca.net/ca/familianombrosa
Consultar la (*)documentació específica i (**)casos concrets.
(*)Documentació específica:

-Fills majors de 21 anys i menors de 26: Per acreditar la condició d'estudiant, aportar original i
fotocopia de la matrícula i justificant del pagament o certificat expedit per la Secretaria del centre escolar.
Aportar fotocòpia del certificat de la renda de l’Agència Tributària dels fills majors de 21 anys o
autorització firmada pel fill per consulta telemàtica. El model es pot descarregar al web
http://imasmallorca.net/ca/familianombrosa
Famílies amb quatre fills: Aportar fotocòpia del certificat de la renda de l’Agència Tributària dels
pares i dels fills majors de 21 anys o autorització per consulta telemàtica. Si els ingressos són iguals o
inferiors al 75 % de l'IPREM, es poden acollir als beneficis de família nombrosa de categoria especial.
Original i fotocòpia del certificat de discapacitat o una resolució del reconeixement d’incapacitat
permanent absoluta o gran invalidesa.
En cas de fills majors de 21 anys amb discapacitat aportar declaració de renda i pensió si la tengués.
(**)Casos concrets:
En cas de tutela, acolliment familiar permanent o preadoptiu, heu d’aportar l’original i la fotocòpia
de la resolució que l’acredita.
En cas de separació de fet o de divorci matrimonial, heu d’aportar l’original i la fotocòpia de la
sentència i del conveni regulador, segellat pel jutjat, de la guarda i custòdia dels fills menors.
Presentar els dotze darrers rebuts de manutenció dels fills en cas de no tenir-ne la custòdia i la
sentència i el conveni regulador. En les següents renovacions tindran que aportar els rebuts de l'últim any.
En cas d’orfandat, heu d’aportar l’original i la fotocòpia del certificat de defunció, una nota registral o
el llibre de família que l’acredita.
En cas de pèrdua o robatori, heu d’aportar la denúncia policial de la pèrdua (si estava en vigor).
Si disposàveu del títol de família nombrosa abans de l’entrada en vigor de la Llei 26/2015, de 28 de
juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, que va entrar en vigor el
17 d’agost de 2015, podeu continuar tenint el títol de família nombrosa si compliu amb els requisits
establerts.
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Consultau el web de l’IMAS http://imasmallorca.net/ca/familianombrosa
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