BENEFICIS DE FAMÍLIES NOMBROSES
1. TRANSPORT [art. 10, 11, 12 i 13 del Reglament de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les
famílies nombroses (BOE núm. 15, de 18 de gener de 2006)]
a) Serveis regulars permanents: marítim, aeri, de ferrocarril i carretera






Descomptes en transport marítim del 20 % o del 50 % sobre la tarifa aplicada
Descomptes en tarifes aèries nacionals per a serveis regulars: reducció del 5 % o del 10 %
En targetes integrades (bus+tren) i en bitllet senzill de tren i metro: descompte del 50 % en les dues categories
En bitllet senzill d’autobús: descompte del 20 % i del 50 %, segons la categoria de família nombrosa

Informació: Consorci de Transports de Mallorca. Tel. 971 913 191 i 971 177 777
b) EMT (Empresa Municipal de Transports – Ajuntament de Palma):

Amb la targeta ciutadana i en ambdues categories: reducció de quasi el 50 %

Amb bitllet senzill: no s’aplica la reducció.
Informació: negociat de la targeta ciutadana (pl. de Santa Eulàlia, 7), tel. 971 214 444 i 971 225 900, i a les set unitats
integrades d’atenció al públic dels barris (UIAP)
c) Impost de matriculació de vehicles de cinc o més places: descompte del 50 %
Informació: Prefectura Provincial de Trànsit (carrer de Manuel Azaña, 50) Tel. 971 465 262
2. EDUCACIÓ (art. 7, 8 i 9 del Reglament de la Llei 40/2003)
Fa referència als centres del sistema educatiu; inclou tots els règims, nivells i cicles, des de l’escoleta fins als estudis
universitaris públics i concertats.

Increment de la puntuació en l’admissió dels alumnes als centres públics i concertats

Exempció o reducció de taxes de matrícula, d’examen, d’expedició de títols i de diplomes

Altres taxes: bonificació del 50 % en la categoria general i del 100 % en la categoria especial
Informació: Conselleria d’Educació i Cultura (carrer del Ter, 16. Polígon de Son Fuster. Palma)
Tel. 971 177 800
3. HABITATGE (art. 16 del Reglament de la Llei 40/2003)
* Pel que fa a l’habitatge de promoció pública:

Establiment de puntuació superior en els barems d’adjudicació.

Increment del límit d’ingressos computables.

Adaptació de l’habitatge actual o la mudança a un altre d’adaptat, quan hi ha un membre amb discapacitat.

Canvi d’un habitatge protegit a un altre de superfície més gran.

Increment de superfície útil superior a la màxima prevista.

Possibilitat d’accedir a més d’un habitatge protegit.
Informació:
IBAVI Cita prèvia Treballador Social. Tel. 900 780 000 www.ibavi.es
IBAVI Palma. Carrer de Manuel Azaña, 9. Tel. 971 784 994 Institut Balear de l’Habitatge
IBAVI Inca. Plaça d’Espanya, 1. Tel. 971 784 994
4. SEGURETAT SOCIAL (art. 9 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, i
art. 5 i 6 del Reglament de la Llei 40/2003)


Bonificació del 45 % de les quotes a la Seguretat Social per contractar persones que cuidin els infants.

Informació: Tresoreria General de la Seguretat Social
La Rambla,, 18 Palma. Tel. 971 218 300 i 901 502 050



Increment de la durada del permís de paternitat i, per tant, del subsidi corresponent
Bonificació de 1.000 € per naixement o per adopció del tercer fill i successius segons els ingressos

Informació:
INSS Palma
INSS Inca
INSS Manacor

Carrer de Pere Dezcallar i Net, 3
Carrer de Gabriel Buades, 13-15
Carrer del Doctor Fleming, 25

Tel. 971 437 300
Tel. 971 880 744
Tel. 971 823 100

5. AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
Deduccions per família nombrosa (BOE núm. 316) Ordre HAP/2486/2014, de 29 de desembre
Palma
Inca
Manacor

Carrer de Cecili Metel, 9
Avinguda de les Germanies, 37
Carrer de Lleó XIII, s/n

Tel 971 448 800
Tel. 971 500 461
Tel. 971 553 511

6. OCI I CULTURA (art. 11 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, i art. 14 i 15 del Reglament de la Llei
40/2003)





Preferència en l’accés a albergs i a campaments que depenen d’entitats públiques
Descomptes en activitats d’oci i cultura
Reducció en els preus de museus de titularitat estatal
IME (Institut Municipal d’Esports, Ajuntament de Palma): descompte en els cursets per als membres de les
famílies nombroses empadronades al municipi
7. DESCOMPTES ESPECÍFICS DELS AJUNTAMENTS




Possibilitat de descomptes en activitats municipals i en serveis socioeducatius (escoles d’estiu, piscines
municipals, escoles de música...).
Possibilitat de descomptes en l’impost de béns immobles (IBI) a l’Ajuntament de Palma: art 15.5 de l’Ordenança
fiscal (concepte 112/00 i 112/01, quantia fins al 90 % de la quota segons el valor cadastral >200.000 € no tenen
bonificació).

Informació: Palma, Oficina d'Atenció al Ciutadà (plaça de Santa Eulàlia, 9)
Tel. 971 225 900. Tel. d’informació 010
8. DESCOMPTES DELS SERVEIS BÀSICS

 EMAYA Aigües i clavegueram (Ajuntament de Palma)
Aplicació de les tarifes reduïdes a les famílies nombroses segons els ingressos
 XARXA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS (TRSU)
Reducció segons els ingressos

ELECTRICITAT
Informació:
Gesa Endesa, Palma. Carrer Jacint Verdaguer, 22
Gesa Endesa, Inca. Carrer de Gran Via de Colom, 44
Gesa Endesa, Manacor. Plaça del Cardenal Pou, 8




Tel. 971 247 609
Tel. 871 717 999
Tel. 971 843 543

9. ALTRES
Tracte favorable d’empreses i d’establiments que prestin serveis o que facin activitats subjectes a obligacions de
servei públic (art. 13 de la Llei d’FN)
Beneficis fiscals de l’Administració general de l’Estat (art. 16 de la Llei d’FN)
Expedició gratuïta del DNI i passaport

Regulació de la normativa bàsica:





Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses (BOE núm. 277, de 19 de novembre de
2003)
Reial decret 1621/2005, de 30 de desembre, del Reglament de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a
les famílies nombroses (BOE núm. 15, de 18 de gener de 2006)
Reial decret 1918/2008, de 21 de novembre, de modificació del Reial decret del Reglament (BOE núm. 289, d’1 de
desembre de 2008)
Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència

Associació de Famílies Nombroses de Mallorca (FANOMIB) www.fanomib.org. Tel. 638 265 487. info@fanomib.org
Informació i tramitació del títol de família nombrosa
Palma:
Inca:
Manacor:

Carrer del General Riera, 67. 07010
Avinguda del General Luque, 223, 1r, pavelló esq. 1r pis. 07300
Carrer del Bon Jesús, 2. 07500
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Tel. 971 763 325
Tel. 971 880 216
Tel. 871 986 142

