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I.    Disposicions generals

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
 674 REIAL DECRET 1621/2005, de 30 de desembre, 

pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 40/2003, 
de 18 de novembre, de protecció a les famílies 
nombroses. («BOE» 15, de 18-1-2006.)

La Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les 
famílies nombroses, actualitza i millora la regulació de 
l’acció protectora dispensada a aquest important col-
lectiu familiar, les normes generals de la qual dataven de 
1971 i que en gran part havien quedat obsoletes i no ajus-
tades a l’ordre constitucional de distribució territorial de 
competències.

L’esmentada Llei defineix d’una banda les condicions 
bàsiques de garantia de protecció per a tot l’Estat, in-
cloent-hi el concepte de família nombrosa, les condicions 
que han de tenir els seus membres, les diferents catego-
ries en què es classifiquen aquestes famílies i els procedi-
ments de reconeixement, renovació, modificació o pèr-
dua del títol.

D’altra banda, es concreta l’acció protectora vinculada 
a la condició de família nombrosa pel que afecta les com-
petències de l’Administració General de l’Estat, amb inde-
pendència dels beneficis que des d’altres àmbits (fona-
mentalment des de l’administració autonòmica) es puguin 
establir.

La disposició final segona de la Llei 40/2003, de 18 de 
novembre, de protecció a les famílies nombroses, faculta 
el Govern per dictar les disposicions que siguin necessà-
ries per a la seva aplicació, desplegament i execució.

A aquesta finalitat respon aquest Reial decret, mitjan-
çant el qual es porta a terme el seu desplegament regla-
mentari amb la finalitat de concretar les previsions legals 
tant en relació amb alguns aspectes de les disposicions 
generals que ho requereixen per a la seva aplicació com, 
de manera especial, per permetre donar plena efectivitat 
a l’acció protectora dispensada a les famílies nombroses, 
ja que, malgrat que algunes de les previsions de la Llei 
són d’aplicació immediata, altres per poder ser aplicades 
requereixen necessàriament la seva concreció reglamen-
tària.

En virtut d’això, a proposta dels ministres de Treball i 
Afers Socials, de Foment, d’Educació i Ciència, de Cultura 
i d’Habitatge, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deli-
beració prèvia del Consell de Ministres en la reunió del 
dia 30 de desembre de 2005,

D I S P O S O :

Article únic. Aprovació del Reglament.

S’aprova el Reglament de la Llei 40/2003, de 18 de 
novembre, de protecció a les famílies nombroses, que 
s’inclou com a annex.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades les disposicions del mateix rang o 
inferior que s’oposin al que disposen aquest Reial decret i 
el Reglament annex.

Disposició final única. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 30 de desembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

ANNEX

Reglament de la Llei 40/2003, de 18 de novembre,
de protecció a les famílies nombroses

TÍTOL I

Condicions i reconeixement de la condició
de família nombrosa

Article 1. Condicions de la família nombrosa.

1. Perquè es reconegui i mantingui la condició de 
família nombrosa, d’acord amb el que preveu la Llei 
40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies 
nombroses, els fills o germans i persones a què es 
refereixen els apartats 2 i 4 de l’article 2 de la Llei han 
de complir les condicions següents:

a) Ser solters i menors de 21 anys d’edat, o ser dis-
capacitats o estar incapacitats per treballar, tinguin l’edat 
que tinguin.

Aquest límit d’edat s’amplia fins als 25 anys inclosos, 
mentre es facin estudis d’educació universitària en els 
seus diversos cicles i modalitats, de formació professio-
nal de grau superior, d’ensenyaments especialitzats de 
nivell equivalent a les universitàries o professionals en 
centres sostinguts amb fons públics o privats, o qualsse-
vol altres de naturalesa anàloga.

La mateixa ampliació tenen quan cursin estudis enca-
minats a obtenir un lloc de treball.

b) Conviure amb l’ascendent o els ascendents, sense 
perjudici del que preveu l’apartat 2.c) de l’article 2 de la 
Llei 40/2003, de 18 de novembre, per al supòsit de separa-
ció o divorci dels ascendents.

S’entén que la separació transitòria motivada per raó 
d’estudis, feina, tractament mèdic, rehabilitació o altres 
causes similars, incloent-hi els supòsits de força major, 



304 Dimecres 1 febrer 2006 Suplement núm. 3

privació de llibertat dels ascendents o dels fills o interna-
ment d’acord amb la normativa reguladora de la respon-
sabilitat penal dels menors, no trenca la convivència 
entre pares i fills, tant si és conseqüència d’un trasllat 
amb caràcter temporal en el territori espanyol com a 
l’estranger.

No obstant això, quan es tracti de membres d’unitats 
familiars que siguin nacionals d’estats que no siguin part 
de la Unió Europea o de l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
Europeu, s’entén que no es trenca la convivència entre 
pares i fills en els mateixos supòsits indicats en el parà-
graf anterior només quan sigui conseqüència d’un trasllat 
temporal en el territori espanyol.

c) Dependre econòmicament de l’ascendent o ascen-
dents. Es considera que es manté la dependència econò-
mica quan:

1r El fill obtingui uns ingressos no superiors, en 
còmput anual, a l’Indicador Públic de Renda d’Efectes 
Múltiples (IPREM) vigent.

2n El fill estigui incapacitat per treballar i la quantia 
de la seva pensió, si la percep, no superi, en còmput 
anual, l’IPREM vigent.

3r El fill contribueixi al sosteniment de la família i 
existeixi un únic ascendent, si aquest no està en actiu, en 
els supòsits següents:

a) Si l’ascendent percep ingressos que per tots els 
conceptes no resultin en total superiors al doble de 
l’IPREM vigent.

b) Si algun germà és discapacitat o està incapacitat 
per treballar.

c) Si els ingressos que aporta el fill no excedeixen el 
50 per 100 de la totalitat dels percebuts per la resta de la 
unitat familiar.

4t El fill contribueixi al sosteniment de la família i 
el pare i/o la mare estiguin incapacitats per treballar, 
estiguin jubilats o siguin més grans de 65 anys d’edat, 
sempre que els seus ingressos no siguin superiors en 
còmput anual a l’IPREM vigent.

2. En el cas de sol·licitud inicial del reconeixement 
de la condició de família nombrosa, es consideren 
ingressos o rendes computables als efectes d’acreditar 
la condició de dependència econòmica dels fills o ger-
mans i equiparats respecte de l’ascendent o ascendents 
qualssevol béns i drets derivats tant del treball com del 
capital, així com els de naturalesa prestacional, presos 
pel seu import íntegre, corresponents a l’any natural 
immediatament anterior al de presentació de la sol-
licitud.

Article 2. Reconeixement de la condició de família nom-
brosa.

1. La condició de família nombrosa s’acredita mitjan-
çant el títol oficial que estableixi i expedeixi la comunitat 
autònoma on el sol·licitant tingui la seva residència.

Per als casos de nacionals d’estats membres de la 
Unió Europea o dels restants que siguin part a l’Acord 
sobre l’Espai Econòmic Europeu, que no tinguin la 
seva residència en el territori espanyol, és competent 
la comunitat autònoma en la qual el sol·licitant exer-
ceixi la seva activitat per compte d’altri o per compte 
propi.

En el cas d’espanyols que treballin en institucions 
espanyoles fora del territori nacional, el títol oficial l’han 
d’expedir les autoritats competents de la comunitat autò-
noma en la qual estiguin inscrits als efectes de la seva 
participació electoral.

2. Als efectes de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, 
aquest títol té validesa en tot el territori nacional sense 
necessitat de cap acte de reconeixement.

3. Per assegurar la seva eficàcia, el títol ha de tenir el 
contingut mínim i indispensable següent:

a) Una referència expressa que aquest està expedit a 
l’empara de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protec-
ció a les famílies nombroses.

b) El número d’ordre del títol.
c) La categoria en la qual queda classificada la famí-

lia nombrosa, d’acord amb el que preveu l’article 4 de la 
Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famí-
lies nombroses.

d) Les dades personals dels ascendents i dels fills o 
germans, incloent-hi el número de document nacional 
d’identitat dels ascendents i, en el cas dels fills o germans, 
la seva data de naixement.

e) La data d’expedició del títol i, si s’escau, la de l’úl-
tima renovació.

f) La data límit de durada dels efectes del títol.

4. Correspon a les comunitats autònomes establir el 
procediment administratiu per a la sol·licitud i expedició 
del títol, que preveu l’opció de format digital amb una 
validesa idèntica que el format paper, incloent-hi la deter-
minació dels documents que s’hi han d’adjuntar per acre-
ditar que es compleixen totes les condicions que la Llei 
40/2003, de 18 de novembre, estableix per tenir dret al 
reconeixement de tal condició.

5. Les comunitats autònomes també poden expedir 
documents d’ús individual per a cada membre de la famí-
lia nombrosa que tingui reconeguda oficialment tal condi-
ció, que hi acrediti la seva pertinença i la categoria en què 
la família nombrosa està classificada, a fi d’accedir als 
beneficis associats a tal condició.

Perquè aquests documents individuals tinguin vali-
desa en tot el territori nacional cal que, almenys, con-
tinguin una referència expressa al número del títol 
oficial de família nombrosa expedit a l’empara de la 
Llei 40/2003, de 18 de novembre, i al seu període de 
validesa.

Article 3. Renovació, modificació o pèrdua del títol.

1. El títol de família nombrosa s’ha de renovar o dei-
xar-se sense efecte quan variï el nombre de membres de 
la unitat familiar o les condicions que van donar motiu a 
l’expedició o posterior renovació del títol i això suposi un 
canvi de categoria o la pèrdua de la condició de família 
nombrosa, així com quan algun dels fills deixi de complir 
les condicions per figurar com a membre de la família 
nombrosa, encara que això no suposi modificació de la 
categoria en què aquesta està classificada o la pèrdua de 
tal condició.

2. D’acord amb el que preveu l’article 17 de la Llei 
40/2003, de 18 de novembre, les persones que formin part 
d’unitats familiars a les quals s’hagi reconegut el títol de 
família nombrosa estan obligades a comunicar a l’Admi-
nistració autonòmica competent, en el termini màxim de 
tres mesos, les variacions a què es refereix l’apartat ante-
rior.

3. Correspon a les comunitats autònomes desenvo-
lupar el procediment administratiu per renovar, modificar 
o deixar sense efecte el títol de família nombrosa, in-
cloent-hi la determinació dels documents que s’hi han 
d’adjuntar per acreditar que es mantenen, si s’escau, 
totes les condicions que la Llei 40/2003, de 18 de novem-
bre, estableix per tenir dret al reconeixement de tal condi-
ció.

4. En cas de desaparició o pèrdua del títol, es pot sol-
licitar, de l’Administració que l’hagi expedit, un duplicat 
d’aquest, d’acord amb el procediment que la mateixa 
Administració estableixi a aquest efecte.
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Article 4. Data d’efectes.

1. Els beneficis concedits a les famílies nombroses 
tenen efectes des de la data de la presentació de la sol-
licitud de reconeixement o renovació del títol oficial, sem-
pre que la resolució administrativa que es dicti sigui favo-
rable a aquest reconeixement o renovació.

2. El títol que reconegui la condició de família nom-
brosa manté els seus efectes durant tot el període a què 
es refereix la concessió o renovació i, en tot cas, fins que 
es produeixi el fet causant que determini la modificació 
de la categoria en què estigui classificada la unitat fami-
liar o deixin de concórrer les condicions exigides per tenir 
la consideració de família nombrosa, amb independència 
del termini màxim que estableix l’article 17 de la Llei 
40/2003, de 18 de novembre, perquè es comuniquin a 
l’Administració competent les variacions en la família que 
suposin modificació o extinció del dret al títol.

TÍTOL II

Beneficis

CAPÍTOL I

Beneficis socials

Article 5. Bonificació de quotes de la Seguretat Social 
per la contractació de cuidadors en famílies nombro-
ses.

1. A efectes del dret a la bonificació de l’aportació de 
l’ocupador a la cotització al règim especial de treballadors 
de la llar per la contractació de cuidadors en famílies 
nombroses, establerta a l’article 9 de la Llei 40/2003, tenen 
la consideració de cuidadors les persones físiques al ser-
vei de la llar familiar en els quals l’objecte de la seva rela-
ció laboral especial estigui constituït per serveis o activi-
tats prestats a la llar de les famílies nombroses que 
tinguin oficialment reconeguda tal condició a l’empara de 
l’esmentada Llei, i que consisteixin exclusivament en la 
cura o atenció dels membres de l’esmentada família nom-
brosa o dels qui convisquin en el domicili d’aquesta.

2. Per tenir dret a la bonificació regulada a l’apartat 
anterior, l’ocupador ha d’acreditar davant la Direcció Pro-
vincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o 
Administració d’aquesta, corresponent al domicili fami-
liar, la condició de família nombrosa, així com els serveis 
exclusius del cuidador als membres de la família nom-
brosa. A aquests efectes, juntament amb el títol de família 
nombrosa, s’hi ha d’adjuntar una  declaració signada pel 
treballador de la llar en aquest sentit.

3. La bonificació queda automàticament en suspens 
o s’extingeix quan deixin de concórrer temporalment o 
definitivament les condicions establertes per a la seva 
concessió.

L’ocupador està obligat a comunicar a les dependèn-
cies administratives indicades en l’apartat anterior i en el 
termini de sis dies a comptar de la data en què es pro-
dueixi, qualsevol modificació en la seva situació familiar 
que pugui afectar el gaudi de la bonificació. Els efectes de 
la modificació, respecte de la bonificació de quotes, són 
des del dia primer del mes següent en què aquella es pro-
dueixi.

4. Per tenir dret a la bonificació l’ocupador ha d’estar 
al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat 
Social.

La falta d’ingrés en termini reglamentari de les quotes 
de la Seguretat Social determina la pèrdua automàtica 
d’aquesta bonificació respecte de les quotes correspo-
nents a períodes no ingressats en el termini esmentat.

5. Les bonificacions a què es refereix aquest article 
són finançades, conjuntament i amb càrrec als pressupos-
tos del Servei Públic Estatal d’Ocupació, en un 25 per 
cent, i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, en 
el 75 per cent restant.

Article 6. Prestacions familiars de la Seguretat Social.

Les prestacions familiars de la Seguretat Social a què 
tenen dret els membres de les famílies nombroses les 
regula la legislació específica de la Seguretat Social.

CAPÍTOL II

Beneficis en matèria d’activitats i serveis públics o 
d’interès general

SECCIÓ 1a BENEFICIS EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ

Article 7. Drets de preferència en relació amb la conces-
sió de beques i ajudes en matèria educativa.

1. Les convocatòries de beques preveuen una reduc-
ció de la renda familiar que s’ha de considerar per cada 
germà de la unitat familiar, incloent-hi el sol·licitant, per 
als sol·licitants que pertanyin a famílies nombroses reco-
negudes oficialment.

2. En les convocatòries d’ajudes per a l’adquisició de 
llibres i material didàctic en els nivells obligatoris de l’en-
senyament destinades a alumnes matriculats en centres 
sostinguts amb fons públics s’estableix un tracte prefe-
rent per a la seva adjudicació a alumnes integrants de 
famílies nombroses.

3. La puntuació en el règim d’admissió d’alumnes 
integrants de famílies nombroses en centres d’educació 
infantil i en centres docents sostinguts amb fons públics 
té tracte preferent, d’acord amb el que determini l’Admi-
nistració competent en la normativa aplicable.

Article 8. Exempcions i bonificacions en taxes o preus 
públics en l’àmbit educatiu.

1. L’exempció o la bonificació de taxes o preus 
públics establertes per a l’àmbit educatiu en el paràgraf a) 
de l’apartat 2 de l’article 12 de la Llei 40/2003, de 18 de 
novembre, s’han de sol·licitar expressament del centre i 
organisme en què siguin meritats.

2. L’obtenció del benefici d’exempció o bonificació 
de taxes i preus a què es refereix l’apartat anterior no pot 
ser condicionada a terminis, percentatges o requisits dife-
rents dels exigits a qualsevol alumne de règim ordinari.

3. És procedent l’exempció o la bonificació de taxes 
i preus en l’àmbit educatiu quan es tingui la condició de 
beneficiari de família nombrosa al començament del curs 
acadèmic o escolar en què s’hagi d’aplicar. Si en aquesta 
data el títol està en tramitació, es poden obtenir els refe-
rits beneficis acreditant al centre docent la presentació de 
la sol·licitud de reconeixement o renovació, així com una 
declaració jurada de la categoria en què la família nom-
brosa queda classificada. Si abans del 31 de desembre de 
l’any corrent no es presenta la justificació del títol, s’anul-
len automàticament els beneficis concedits i es procedeix 
a l’abonament del seu import. Quan el títol concedit sigui 
d’inferior categoria a la declarada, s’ha d’abonar la dife-
rència que correspongui.

4. La pèrdua de la condició de membre de família 
nombrosa i el canvi de categoria durant el curs acadèmic 
no altera el gaudi i la quantia del benefici fins a la termi-
nació d’aquest.

5. Quan en l’alumne beneficiari de família nom-
brosa concorren una altra o altres causes d’exempció o 
bonificació de taxes o preus públics, se li acumulen tots 
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els avantatges que no suposin duplicació del mateix 
benefici.

Article 9. Subsidi per necessitats educatives especials 
associades a la discapacitat.

1. Tenen dret al subsidi que preveu l’article 12.2.b) de 
la Llei 40/2003 les famílies nombroses que tinguin recone-
guda oficialment tal condició i estiguin constituïdes per:

a) Un o dos ascendents amb almenys dos fills, siguin 
comuns o no, sempre que com a mínim un d’aquests 
sigui discapacitat o estigui incapacitat per treballar.

b) Dos o més germans orfes de pare i mare, si un 
d’ells és discapacitat o està incapacitat per treballar, que 
convisquin i tinguin una dependència econòmica entre 
ells.

2. De conformitat amb el que disposa l’article 2.5 de 
la Llei 40/2003, de 18 de novembre, s’entén per discapaci-
tat el que tingui reconegut un grau de minusvalidesa igual 
o superior al 33 per cent, i per incapaç per treballar la per-
sona que tingui reduïda la seva capacitat de treball en un 
grau equivalent al d’incapacitat permanent absoluta o 
gran invalidesa.

3. Als efectes d’aquest subsidi, els fills o germans 
orfes de pare i mare amb discapacitat o incapacitats per 
treballar:

a) Han de tenir necessitats educatives especials 
associades a la discapacitat acreditades per un equip o 
departament, dependent de l’Administració educativa, 
que tingui encomanada l’avaluació psicopedagògica o pel 
corresponent certificat de minusvalidesa.

De les esmentades necessitats educatives especials 
resulta la necessitat de rebre determinats suports i aten-
cions educatives específiques, segons dictamen exprés 
en tal sentit dels referits equips.

b) Han d’estar escolaritzats i seguir ensenyaments 
reglats no universitaris (incloent-hi, si s’escau, a aquests 
efectes, l’educació infantil) en centres ordinaris, en cen-
tres específics o en unitats d’educació especial de centres 
ordinaris o que escolaritzin alumnes amb necessitats edu-
catives especials que hagin estat creats o autoritzats defi-
nitivament com a tals pel Ministeri d’Educació i Ciència o 
per l’organisme corresponent de la comunitat autònoma 
respectiva.

Excepcionalment, poden ser beneficiaris els alumnes 
amb necessitats educatives especials, degudament valo-
rades pels equips d’orientació educativa i psicopedagò-
gica de les administracions educatives, que no hagin 
pogut quedar escolaritzats en els centres o les unitats a 
què es refereix l’apartat anterior.

4. El subsidi per cada fill o germà orfe de pare i mare, 
amb necessitats educatives especials associades a la dis-
capacitat, es concedeix, segons cada cas, en les quanties 
que anualment determini el Ministeri d’Educació i Ciència 
i per als conceptes següents:

a) Transport escolar.
b) Transport urbà, quan així es justifiqui pel tipus de 

discapacitat de l’alumne i la distància del domicili familiar 
al centre educatiu.

c) Menjador escolar.

5. El reconeixement del dret, la gestió i el pagament 
del subsidi corresponen als òrgans administratius de les 
comunitats autònomes o, en el cas de les ciutats de Ceuta 
i Melilla, al Ministeri d’Educació i Ciència.

6. La regulació del subsidi i el seu finançament cor-
responen al Ministeri d’Educació i Ciència.

SECCIÓ 2a BENEFICIS EN MATÈRIA DE TRANSPORT

Article 10. Bonificacions en els preus dels serveis regu-
lars de transport interurbà de viatgers per carretera.

1. Els membres de famílies nombroses que tinguin 
reconeguda aquesta condició i ho acreditin oficialment 
tenen dret a reduccions en els preus dels serveis regu-
lars permanents d’ús general de transport de viatgers 
per carretera. Les reduccions són del 20 i 50 per cent, 
segons que es tracti de famílies de les categories gene-
ral o especial.

2. Aquests descomptes no són acumulables a altres 
que es puguin establir sobre les tarifes.

Article 11. Bonificacions per la utilització de transport per 
ferrocarril.

1. Els membres de famílies nombroses que tinguin 
reconeguda aquesta condició i ho acreditin oficialment 
tenen dret a reduccions en les tarifes de transport ferro-
viari de viatgers. Les reduccions són del 20 i 50 per cent, 
segons que es tracti de famílies de les categories general 
o especial.

2. Les anteriors reduccions s’apliquen, també en 
idèntiques quanties, respecte del transport de mobles i 
altres béns per raó de canvi de domicili.

3. Els descomptes als quals es refereix aquest article 
no són acumulables a altres que es puguin establir sobre 
les tarifes.

4. Per tenir dret a l’aplicació dels descomptes previs-
tos en aquest article, els interessats han de presentar, 
quan se’ls sol·liciti, el corresponent títol oficial de família 
nombrosa o document que acrediti fefaentment tal condi-
ció i la categoria en què aquesta es classifica.

Article 12. Bonificacions per la utilització de línies regu-
lars de transport marítim.

1. Els membres de les famílies nombroses que tin-
guin reconeguda oficialment tal condició gaudeixen d’una 
reducció del 20 per cent si estan classificades en la cate-
goria general i d’un 50 per cent, en la categoria especial, 
sobre les tarifes per la utilització de les línies regulars de 
transport marítim de cabotatge.

2. Les anteriors bonificacions s’apliquen, també en 
idèntiques quanties, respecte del transport de mobles i 
altres béns per raó de canvi de domicili, quan es faci dins 
dels trajectes especificats en l’apartat anterior.

3. El procediment d’inspecció i control per al compli-
ment d’aquests beneficis es fa en els mateixos termes que 
estableix el capítol III del Reial decret 1316/2001, de 30 de 
novembre, pel qual es regula la bonificació en les tarifes 
dels serveis regulars de transport aeri i marítim per als 
residents en les comunitats autònomes de Canàries, les 
Illes Balears i ciutats de Ceuta i Melilla, amb les excep-
cions següents:

a) El preu final del bitllet, que apareix en el paràgraf
g) de l’apartat 2 de l’article 10 del Reial decret esmentat 
s’ha d’entendre com la diferència entre la tarifa cobrada i 
l’import de la bonificació per a famílies nombroses.

b) En relació amb el requisit previ a l’expedició 
del bitllet, que apareix en l’apartat 3 de l’article 10 del 
Reial decret esmentat, s’ha d’entendre que, tractant-se 
de beneficiaris de bonificacions per família nombrosa, 
el treballador de l’empresa naviliera o de l’agència ha 
de sol·licitar dels interessats la presentació del títol 
oficial de família nombrosa o document que acrediti 
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fefaentment aquesta condició i la categoria en què es 
classifica.

Article 13. Bonificacions per la utilització de transport 
aeri nacional.

1. Els membres de les famílies nombroses que tin-
guin reconeguda oficialment tal condició gaudeixen d’una 
reducció del cinc per cent si estan classificades en la cate-
goria general i d’un 10 per cent, en la categoria especial, 
sobre les tarifes per serveis regulars nacionals de trans-
port aeri.

2. Als efectes anteriors, el Ministeri de Foment, en el 
termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor 
d’aquest Reglament, estableix el procediment que han 
d’aplicar les companyies aèries per efectuar les bonifica-
cions anteriorment esmentades, i la seva posterior liqui-
dació i control per la Direcció General d’Aviació Civil.

SECCIÓ 3a BENEFICIS EN ACTIVITATS D’OCI I CULTURALS

Article 14. Drets de preferència en l’accés a activitats 
d’oci de l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials i boni-
ficacions en les quotes a abonar.

1. En les convocatòries de concessió de subvencions 
per als programes de turisme i termalisme per a persones 
amb discapacitat, es prima la situació de pertinença a 
família nombrosa en les seves diferents categories per a 
la selecció dels beneficiaris.

2. En les convocatòries anuals de places per partici-
par en els programes de vacances i termalisme social per 
a gent gran s’estableixen clàusules que afavoreixin l’ac-
cés als esmentats programes als membres de famílies 
nombroses.

3. En els viatges de turisme i torns de termalisme per 
a persones amb discapacitat subvencionats per l’Institut 
de Gent Gran i Serveis Socials la quota a abonar pels par-
ticipants es redueix un 20 per cent per als membres de 
famílies nombroses de categoria general i un 50 per cent 
per als membres de famílies nombroses de categoria 
especial.

Article 15. Bonificacions en els preus dels centres i insti-
tucions culturals de titularitat estatal.

1. Els membres de famílies nombroses que tinguin 
reconeguda tal condició tenen dret que se’ls apliqui, com 
a mínim, una reducció del 50 per cent en el preu d’entrada 
als museus de titularitat estatal. No obstant això, es 
garanteix la gratuïtat de l’accés a grups familiars formats 
per almenys un adult i tres descendents (o dos si un d’ells 
és discapacitat) inclosos en el mateix títol de família nom-
brosa.

2. En tots els teatres i auditoris dependents de l’Insti-
tut Nacional d’Arts Escèniques, quan els espectacles 
representats siguin de producció pròpia, i en les sales de 
projecció dependents de l’Institut de la Cinematografia i 
de les Arts Audiovisuals s’apliquen igualment descomp-
tes en el preu de les entrades, adquirides en taquilla, per 
als membres de les famílies nombroses, especialment 
quan es tracti de grups familiars formats per almenys un 
adult i tres descendents (o dos si un d’ells és discapacitat) 
inclosos en el títol de família nombrosa.

3. Per tenir dret als beneficis derivats del que pre-
veuen els apartats anteriors cal que els interessats s’iden-
tifiquin mitjançant el corresponent títol de família nom-
brosa o document que acrediti fefaentment aquesta 
condició.

4. Les anteriors bonificacions s’estableixen sense 
perjudici de l’existència d’altres bonificacions, exemp-
cions i preus reduïts establerts de conformitat amb la 
normativa vigent.

CAPÍTOL III

Acció protectora en matèria d’habitatge

Article 16. Beneficis generals en matèria d’habitatge.

De conformitat amb el que preveu l’article 15 de la Llei 
40/2003, de 18 de novembre, l’Administració General de 
l’Estat, en l’àmbit de les seves competències, en el marc 
del que preveu la normativa que sigui aplicable, garanteix 
a les famílies nombroses els beneficis següents en relació 
amb l’accés a l’habitatge habitual:

1. Millora de les condicions per accedir a les ajudes 
financeres per als habitatges definides en aquest article, 
mitjançant l’establiment d’un coeficient multiplicador cor-
rector dels ingressos familiars, específicament aplicable a 
les famílies nombroses.

2. Establiment de condicions especials a la subsidia-
ció de préstecs convinguts i altres ajudes directes de 
caràcter especial previstes per a la promoció i l’adquisició 
d’habitatges protegits o usats.

3. Facilitats per al canvi a un altre habitatge protegit 
o usat d’una superfície més gran quan es produeixi l’am-
pliació del nombre de membres de la família nombrosa.

4. Facilitats per a l’adaptació de l’actual habitatge o 
el canvi a un altre habitatge que compleixi les condicions 
d’accessibilitat adequades a la discapacitat sobrevinguda 
que afecti un membre d’una família nombrosa quan l’ac-
tual no les compleixi.

5. Accés preferent per a les famílies nombroses que 
formalitzin un contracte d’arrendament a les subvencions 
al lloguer previstes en el Pla estatal d’habitatge, sempre 
que compleixin els requisits exigits per poder-hi accedir.

6. Establiment, si s’escau, d’una superfície útil supe-
rior a la màxima prevista per als habitatges subjectes a 
règims de protecció pública, quan siguin destinades per 
al seu ús com a residència habitual i permanent de famí-
lies nombroses, d’acord amb el seu nombre de membres 
i necessitats.

Disposició addicional primera. Col·laboració administra-
tiva en matèria estadística.

Les comunitats autònomes han de remetre periòdica-
ment al Ministeri de Treball i Afers Socials i han de rebre, 
en els termes i terminis que de mutu acord s’estableixin, 
informació sobre els títols de família nombrosa que expe-
deixin o renovin, a fi de facilitar-ne el seguiment estadístic 
en tot el territori nacional.

Disposició addicional segona. Revisió de tarifes dels 
serveis regulars permanents d’ús general de transport 
de viatgers per carretera.

En la següent revisió de caràcter general de les tarifes 
dels serveis regulars permanents d’ús general de trans-
port de viatgers per carretera que es porti a terme d’acord 
amb el que disposa l’article 19.5 de la Llei 16/1987, de 30 
de juliol, d’ordenació dels transports terrestres, modificat 
per l’article 80 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, s’afe-
geix un 0,07 per cent com a compensació per la reducció 
a les famílies nombroses que s’aprova en aquest Regla-
ment, d’acord amb el que estableix l’article 88.2 del Regla-
ment de la Llei d’ordenació dels transports terrestres, 
aprovat pel Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre.

Disposició addicional tercera. Aplicació en les ciutats de 
Ceuta i Melilla.

Als efectes d’aquest Reglament, les referències a les 
comunitats autònomes també s’entenen fetes a les ciu-
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tats de Ceuta i Melilla en els seus àmbits competencials 
respectius.

Disposició transitòria única. Aplicació del benefici de 
cotització per contractació de cuidadors de famílies 
nombroses.

El que disposa l’article 5 és aplicable a partir del dia 
primer del mes següent a l’entrada en vigor d’aquest 
Reial decret a les relacions laborals dels cuidadors en 
famílies nombroses, fetes amb anterioritat a la vigència 
d’aquest.

Disposició final única. Habilitació competencial.

Aquest Reglament és d’aplicació general a l’empara 
de l’article 149.1.1a i 17a de la Constitució.

S’exceptuen de l’anterior els articles 7 a 16, tots dos 
inclusivament, i la disposició addicional segona, que 
resulten només d’aplicació directa en l’àmbit de l’Admi-
nistració General de l’Estat. 

CAP DE L’ESTAT
 929 REIAL DECRET LLEI 1/2006, de 20 de gener, pel 

qual es modifiquen els tipus impositius de 
l’impost sobre les labors del tabac. («BOE» 18, 
de 21-1-2006.)

La imposició sobre les labors del tabac constitueix 
una rellevant font d’ingressos tributaris per a les hisendes 
espanyoles. A més, sent la finalitat d’aquesta imposició 
essencialment recaptadora, també serveix com a un ins-
trument al servei de la política sanitària. Això ha estat 
recollit en el Conveni marc de l’Organització Mundial de la 
Salut per al control del tabac, ratificat per Espanya, on es 
reconeix l’eficàcia dels impostos com a mitjà per elevar el 
preu del tabac i, per tant, aconseguir una reducció del seu 
consum, en particular pels joves.

El gravamen dels cigarrets resulta de l’aplicació de 
dos tipus impositius: un tipus impositiu proporcional, 
expressat com un percentatge del preu màxim de venda 
al públic, i un tipus impositiu específic, expressat en euros 
per 1.000 cigarrets. La part més important de la càrrega 
tributària que l’impost representa resulta de l’aplicació 
del tipus proporcional. D’acord amb el que estableix la 
Llei 13/1998, de 4 de maig, d’ordenació del mercat de 
tabacs i normativa tributària, els preus màxims de venda 
al públic dels cigarrets (base del tipus impositiu propor-
cional) els determinen lliurement els fabricants o els 
importadors de les labors. Com a conseqüència d’això i 
davant d’altres impostos especials, la recaptació de l’im-
post sobre les labors del tabac és especialment depen-
dent dels preus que puguin fixar els seus fabricants i 
importadors.

En aquest context, el mercat dels cigarrets ha expe-
rimentat una reducció significativa dels seus preus, 
tant per l’aparició de noves marques de preu baix com 
per la reducció del preu d’altres marques existents en 
el mercat. Aquesta reducció dels preus de venda per-
judica els objectius en matèria de política sanitària, 
alhora que redueix les expectatives recaptadores de 
l’impost.

Tot això justifica que el Govern reaccioni davant 
d’aquesta situació procedint, com així fa a través d’aquest 
Reial decret llei, a incrementar els tipus impositius exigi-

bles sobre els cigarrets per atendre els objectius de polí-
tica fiscal i sanitària referits. Aquest increment es concreta 
en una pujada d’1 punt percentual del tipus impositiu «ad 
valorem» (que passa del 54,95 al 55,95 per 100) i en una 
pujada de 2 euros en el tipus impositiu específic (que 
passa de 4,20 a 6,20 euros per 1.000 cigarrets). Per evitar 
un increment del diferencial de tributació entre els cigar-
rets i la resta de labors del tabac, també s’incrementen els 
tipus impositius –que són exclusivament «ad valorem»– 
aplicables a aquestes últimes en una proporció similar a 
aquella en què s’incrementa la fiscalitat global percentual 
per als cigarrets.

Finalment, quant a la figura jurídica a través de la 
qual s’aprova aquesta mesura, cal destacar que, d’una 
banda, es tracta d’una modificació que afecta l’import 
dels tipus impositius i que està sotmesa, per tant, al 
principi de reserva de llei. D’altra banda, l’existència, 
en el marc d’una tramitació parlamentària ordinària, 
d’un període de temps prolongat entre el coneixement 
de la mesura i la seva entrada en vigor, afectaria de 
manera negativa la pròpia efectivitat i podria provo-
car, a més, distorsions i conductes especulatives en el 
mercat que s’aguditzarien en l’actual situació del mer-
cat descrita més amunt. Per això es considera que el 
recurs a la figura del Reial decret llei està plenament 
justificat.

En virtut d’això, fent ús de l’autorització inclosa a l’ar-
ticle 86.1 de la Constitució espanyola, a proposta del vice-
president segon del Govern i ministre d’Economia i 
Hisenda, amb la deliberació prèvia del Consell de Minis-
tres en la reunió del dia 20 de gener de 2006,

D I S P O S O :

Article únic. Impost sobre les labors del tabac.

Amb efectes a partir de l’entrada en vigor del present 
Reial decret llei, l’article 60 de la Llei 38/1992, de 28 de 
desembre, d’impostos especials, queda redactat de la 
manera següent:

«Article 60. Tipus impositius.
L’impost s’exigeix d’acord amb la tarifa següent:

Epígraf 1. Cigars i cigars petits: 13,00 per 100.

Epígraf 2. Cigarrets: estan gravats simultània-
ment als tipus impositius següents:

a) Tipus proporcional: 55,95 per 100.
b) Tipus específic: 6,20 euros per cada 1.000 

cigarrets.

Epígraf 3. Picadura de tabac per cargolar: 40,00 
per 100.

Epígraf 4. Les altres labors del tabac: 24,00 per 
100.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

El present Reial decret llei entra en vigor el mateix dia 
de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 20 de gener de 2006.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 


