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CONCEPTE DE FAMÍLIA NOMBROSA (segons la Llei 40/2003, de 18 de novembre i
darrera modificació de 29 de juliol de 2015):
S’entén per família nombrosa la integrada per un o dos ascendents amb tres o més fills,
siguin o no comuns.
Les famílies constituïdes per:
a) Un o dos ascendents amb dos fills, siguin o no comuns, sempre que almenys un
d’aquests sigui discapacitat o estigui incapacitat per treballar.
b) Dos ascendents, quan tots dos siguin discapacitats, o, almenys un d'ells tengui un
grau de discapacitat igual o superior al 65 % o estiguin incapacitats per treballar, amb
dos fills, siguin o no comuns.
c) El pare o la mare separats o divorciats, amb tres o més fills, siguin o no comuns,
encara que estiguin en diferents unitats familiars, sempre que es trobin sota la seua
dependència econòmica, encara que no visquin en el domicili conjugal.
En aquest supòsit, el progenitor que opti per sol·licitar el reconeixement de la condició de
família nombrosa, proposant a aquest efecte que es tenguin en compte fills que no
convisquin amb ell, haurà de presentar la resolució judicial en la qual es declari la seua
obligació de donar-los aliments.
En el cas de que no hi hagués acord dels pares sobre els fills que hagin de considerar-se
en la unitat familiar, operarà el criteri de convivència.
d) Dos o més germans orfes de pare i mare sotmesos a tutela, acolliment o guarda que
convisquin amb el tutor, acollidor o guardador, però no es trobin a les seues expenses.
e) Tres o més germans orfes de pare i mare, majors de 18 anys, o dos, si un d'ells és
discapacitat, que convisquin i tenguin una dependència econòmica entre ells.
El pare o la mare amb dos fills, quan hagi mort l'altre progenitor.
Es consideren ascendents el pare, la mare o tots dos conjuntament quan existeixi
vincle conjugal i, si escau, el cònjuge d'un d'ells.
S'equipara a la condició d'ascendent la persona o persones que, mancant els esmentats
en el paràgraf anterior, tenguessin al seu càrrec la tutela o acolliment familiar permanent
o preadoptiu dels fills, sempre que aquestos convisquin amb ella o ells i a les seves
expenses.
4. Tendran la mateixa consideració que els fills, les persones sotmeses a tutela o
acolliment familiar permanent o preadoptiu legalment constituït. Els menors que havent
estat en alguna d'aquestes situacions aconsegueixin la majoria d'edat i romanguin en la
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unitat familiar conservaran la condició de fills en els termes establerts en l'article 3 de la
Llei.
Condicions de la família nombrosa
Perquè es reconegui i es mantengui el dret a tenir la condició de família nombrosa, els
fills o germans hauran de reunir les següents condicions:
a) Ser solters i menors de 21 anys d'edat, o ser discapacitats o estar incapacitats per
treballar sigui quina sigui la seua edat.
Tal límit d'edat s'ampliarà fins als 25 anys d'edat, quan cursin estudis que es considerin
adequats a la seua edat i titulació o encaminats a l'obtenció d'un lloc de treball.
b) Conviure amb l'ascendent o ascendents. S'entendrà en tot cas que la separació
transitòria motivada per raó d'estudis, treball, tractament mèdic, rehabilitació o altres
causes similars no trenca la convivència entre pares i fills, en els termes que
reglamentàriament es determinin.
c) Dependre econòmicament de l'ascendent o ascendents. Es considerarà que es manté
la dependència econòmica quan:
1. El fill/La filla obtengui uns ingressos no superiors, en còmput anual, a l’IPREM,
incloses les pagues extraordinàries.
2. El fill/La filla estigui incapacitat/ada per treballar i la quantia de la seua pensió,
si en percep, no excedeixi en còmput anual l'Indicador Públic de Rendes d'Efectes
Múltiples (IPREM) vigent, incloses 14 pagues, tret que percebi una pensió no
contributiva per invalidesa, en aquest cas no operarà tal límit.
3. El fill contribueixi al sosteniment de la família i existeixi un únic ascendent, si
aquest no està en actiu, en els casos i les condicions que reglamentàriament es
determinin.
4. El fill contribueixi al sosteniment de la família i el pare i/o la mare estiguin
incapacitats per treballar, jubilats o siguin majors de 65 anys d'edat, sempre que
els ingressos d'aquests no siguin superiors en còmput anual, al salari mínim
interprofessional vigent, incloses les pagues extraordinàries.

Els membres de la unitat familiar hauran de ser espanyols o nacionals d'un estat membre
de la Unió Europea o d'algun dels restants estats part en l'Acord sobre l'espai econòmic
europeu i tenir la seua residència en territori espanyol o, si tenen la seva residència en
un altre Estat membre de la Unió Europea o que sigui part de l'Acord sobre l'Espai
Econòmic Europeu, que almenys un dels ascendents de la unitat familiar exerceixi una
activitat per compte d'altri o per compte propi a Espanya.
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Els membres de la unitat familiar, nacionals d'altres països twndran, a l'efecte d'aquesta
llei, dret al reconeixement de la condició de família nombrosa en igualtat de condicions
que els espanyols, sempre que siguin residents a Espanya tots els membres que donin
dret als beneficis a què es refereix aquesta llei, en els termes establerts en la Llei
orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la
seua integració social, reformada per la Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre, i la
seua normativa de desenvolupament.

Ningú no podrà ser computat, a l'efecte d'aquesta llei, en dues unitats familiars al
mateix temps.

CATEGORIES DE FAMÍLIA NOMBROSA:

a) Especial: les de cinc o més fills i les de quatre fills dels quals almenys tres procedeixin
de part, adopció o acolliment permanent o preadoptiu múltiples.
b) General: les restants unitats familiars.
No obstant això, les unitats familiars amb quatre fills es classificaran en la categoria
especial quan els ingressos anuals d'aquestes, dividits pel nombre de membres que les
componen, no superin ,en còmput anual, el 75 per cent del salari mínim interprofessional
vigent, incloses les pagues extraordinàries.
Cada fill discapacitat o incapacitat per treballar computarà com dos per determinar la
categoria en què es classifica la unitat familiar de la qual forma part.
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