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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
19350 Reial decret 1918/2008, de 21 de novembre, pel qual es modifica el 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.

El 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, té com a finalitat 
permetre donar plena efectivitat a l’acció protectora dispensada a les famílies nombroses 
en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat.

D’acord amb la sentència dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Suprem el dia 19 de febrer de 2008 (BOE número 187, de 4 d’agost de 2008), per la qual 
s’estima parcialment el recurs interposat contra algunes de les disposicions del Reglament 
esmentat, i que es refereix a l’anul·lació de la impossibilitat d’acumular descomptes en 
matèria de transport per carretera i ferrocarril, així com l’eliminació del fet que es limitin les 
ajudes per a llibres i material didàctic a alumnes matriculats en centres sostinguts amb 
fons públics, han estat declarats nuls l’incís final de l’article 7.2, l’apartat 2 de l’article 10 i 
l’apartat 3 de l’article 11. Per aquest motiu, es fa una nova redacció de l’apartat 3 de l’article 
11, ocasió que també s’aprofita per reajustar la numeració i consolidar el text, resultant de 
la sentència, dels articles 7 i 10.

En la tramitació del projecte ha emès informe el Ministeri d’Administracions Públiques, 
requisit que preveu l’article 24.3 de la Llei del Govern.

En virtut d’això, a proposta de les ministres d’Educació, Política Social i Esport i de 
Foment, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres 
en la reunió del dia 21 de novembre de 2008,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del 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.

Es modifica l’article 11.3 i es reajusta el text dels articles 7.2 i 10 del Reglament de la 
Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, que queden 
redactats de la manera que es mostra tot seguit:

U. L’apartat 2 de l’article 7 queda redactat de la manera següent:

«2. En les convocatòries d’ajudes per a l’adquisició de llibres i material didàctic en 
els nivells obligatoris de l’ensenyament s’ha d’establir un tracte preferent per a la 
seva adjudicació a alumnes integrants de famílies nombroses.»

Dos. A l’apartat 1 de l’article 10 se suprimeix la numeració, i l’article esmentat queda 
només amb un únic apartat, el text del qual és el mateix que tenia anteriorment:

«Els membres de famílies nombroses que tinguin reconeguda aquesta condició i ho 
acreditin oficialment tenen dret a reduccions en els preus dels serveis regulars 
permanents d’ús general de transport de viatgers per carretera. Les reduccions són 
del 20 i 50 per 100, segons que es tracti de famílies de les categoria general o 
especial.»

Tres. L’apartat 3 de l’article 11 sobre bonificacions per la utilització de transport per 
ferrocarril queda redactat de la manera següent:
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«3. Als efectes anteriors, el Ministeri de Foment ha d’establir el procediment que 
han d’aplicar les empreses ferroviàries afectades pel que disposa aquest article per 
efectuar les bonificacions damunt esmentades i la posterior liquidació i control per la 
Direcció General de Ferrocarrils.»

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, 21 de novembre de 2008.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern i ministra de la Presidència,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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