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Proposta de apoio ás familias 
numerosas 

 

Introducción  

España atravesa un momento de incerteza no que se refire á substitución xeracional. Os nosos pobos e 

cidades están a constatar, día a día, o descenso da poboación, que nalgúns casos alcanza xa a 

realidade da desertización. Un trazo característico da dinámica demográfica rexional é o feito de que 

Galicia foi historicamente unha zona de forte emigración, o que provocou unha perda importante de 

poboación e un envellecemento crecente desta, drenando así os efectivos de poboación dispoñibles para 

a actividade económica.  

 

Todo isto sumado á grave crise que sufrimos a nivel mundial, fixo que mesmo os núcleos de poboación 

máis densos estean a experimentar un grave descenso da poboación que ten repercusión a todos os 

niveis. En especial, a nivel económico, xa que o financiamento dos nosos concellos, ao pertencer a unha 

provincia con pouca industria e enfocada ao sector servizos, procede e depende, por unha banda dos 

nosos impostos, e por outra e, nun moi alto tanto por cento, ao financiamento que tanto o Estado como 

Europa fan por habitante. É dicir menos habitantes, menos financiamento dos nosos servizos. 

 

A decadencia de moitos pobos, motivada pola crise do sector agrícola e a falta de infraestruturas, fai 

máis importante e necesario atraer e reter poboación, incentivando a permanencia dos mozos, non só 

mediante medidas que favorezan a natalidade senón tamén con outras que melloren o benestar das 

familias e apoien a estas durante o tempo no que os fillos permanezan na unidade familiar. 

 

Por outra banda, a Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección ás Familias Numerosas no seu 

preámbulo dí: “Dentro de las diversas realidades familiares, las llamadas familias numerosas presentan 

una problemática particular por el coste que representa para ellas el cuidado y educación de los hijos o el 

acceso a una vivienda adecuada a sus necesidades. Estas circunstancias pueden implicar una diferencia 

sustancial con el nivel de vida de otras familias con menos hijos o sin ellos. En este sentido, no debe 

olvidarse que el artículo 9.2 de nuestra Constitución establece el principio de igualdad material, que debe 

llevar al legislador a introducir las medidas correctoras necesarias para que los miembros de las familias 

numerosas no queden en situación de desventaja en lo que se refiere al acceso a los bienes 

económicos, culturales y sociales.” 

 

Asi mesmo, a Lei 3/2011, de 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia, no seu 

Capítulo II, recoñece ás familias numerosas como grupo de especial consideración que merece dunha 

protección especial. 

 

Ante todo este panorama desalentador debemos concienciarnos de que, calquera investimento que se 

faga agora na familia, non é un gasto, senón unha aposta segura para o sostemento dos nosos 

concellos. Se para unha familia é fácil vivir no noso concello, farao, e se non lle é un agravio ter máis 

fillos, teraos. Desde a nosa asociación, as nosas sondaxes revelan que as familias con fillos aumentarían 

o número de membros se as condicións económicas non llo impedisen. Necesitamos a axuda da nosa 

administración local. 
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¿Por qué? 
Porque:  

• As familias numerosas constitúen un colectivo de gran peso no conxunto da sociedade, tanto 

en termos cuantitativos, como pola súa achega económica e social.  

• Son grandes consumidores.  

• Actúan como motor económico e social, en base ao capital humano que achegan, algo de vital 

importancia en moitos municipios galegos, ameazados por un grave despoboamento.  

• En Galicia hai 24.092 familias numerosas das cales 21.916 son familias de categoría xeral e 

2176 familias de categoría especial.  

• Son as únicas que garanten a substitución de poboación, para o que son necesarios 2,1 

fillos por familia.  

• Achegan poboación activa e, por tanto, contribúen máis que ningún outro grupo, a construír o 

futuro. 

 

Desde a Asociación de Familias Numerosa de Galicia (AGAFAN) reclamamos un maior 

recoñecemento da función social das familias con fillos, e en particular, as numerosas, que son o futuro 

dos nosos concellos. Por este motivo elaboramos unha serie de medidas agrupadas en áreas de traballo 

que cremos fundamentais para mellorar a situación das familias numerosas no voso concello. 

 

1. Coordinación  
• Que se cren as bases ou órganos para a coordinación efectiva das entidades coas asociacións 

que defendan os dereitos das familias mediante convenios de colaboración ou cooperación.  

• Que se estableza un calendario con datas e interlocutores concretos para analizar as distintas 

medidas propostas neste documento para o ano 2019.  

• Que se cre un Rexistro de Familias Numerosas, que inclúa no mesmo unha casilla para 

especificar a condición de Familia Numerosa, de categoría Xeral ou Especial. 

 

2. Participación familiar  
• Que se dea audiencia á Asociación de Familias Numerosas de Galicia na discusión das 

ordenanzas municipais, é dicir, cando se están desenvolvendo, non cando se atopan nos 

períodos de información pública correspondentes.  

• Que se establezan os mecanismos necesarios para a implicación efectiva desta entidad, 

como principal coñecedora da realidade e necesidades das familias con máis fillos. 

 

3. Cooperación social bilateral  
• Que o concello promocione o asociacionismo das familias numerosas, e coopere mediante 

o seu sostemento e participación en proxectos sociais que contribúan a mellorar a calidade de 

vida das familias numerosas do municipio.  

• Que o concello aproveite os recursos e experiencia da nosa asociación, para contribuír a 

mellorar a atención ás familias numerosas do municipio; que se apoie e intercambie 

información, facéndose eco tanto nos medios e soportes de comunicación municipais 

(boletíns, webs…) como nos da nosa asociación (Web, Facebook, Twitter, Etc.).  
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4. Criterios para a concesión de Becas e axudas  
• Aplicar o criterio de renda per capita en todas as axudas e bolsas e sobre todo nos 

impostos municipais, como criterio xusto e obxectivo para determinar a capacidade adquisitiva 

real das familias, tomándose como referencia a división que fai o Título de Familia Numerosa, 

con respecto á renda das familias, como CATEGORIA XERAL e CATEGORÍA ESPECIAL.  

• É importante ter en conta que o criterio exposto no parágrafo anterior NON SUPÓN un 

incremento da carga de traballo para o concello á hora de aplicar as bonificacións, pola contra 

simplifícao. Desde a asociación e sen prexuízo de que en determinados impostos, taxas, bolsas, 

axudas, etc.., poidan aplicarse outros criterios, solicitamos unha bonificación con carácter xeral 

do 30% para as familias numerosas de categoría Xeral e dun 50% para as de categoría 

Especial.  

• Que non se establezan límites absolutos de ingresos, que deixan sempre fóra ás familias 

numerosas, cuxa renda pode parecer, a primeira vista, elevada e que non teñen en conta as 

cargas familiares que poden soportar.  

• Incentivar a natalidade e protexer ás familias con fillos, mediante axudas locais directas 

por nacemento, en especial a partir do terceiro fillo.  

• Protexer ás familias con fillos mediante axudas locais por fillo a cargo a partir do terceiro fillo, 

mentres sexan membros da Familia numerosa. 

 

5. Tasas e prezos públicos  
A carga familiar que soportan as familias numerosas e a carencia de igualdade de oportunidades 

respecto ao resto de cidadáns, deben ser tidas en conta, nas taxas e prezos públicos municipais. Esta 

consideración cara ás especiais circunstancias das familias numerosas ha de traducirse en 

bonificacións nos principais impostos aplicar o criterio de renda per capita: 

 

• Imposto de Bens Inmobles ata o 90%, segundo o disposto na Lei Reguladora das Facendas 

Locais, comezando polo 50% nas familias con tres fillos e un incremento dun 10% por cada 

membro das unidade familiar. Tendo en conta que o tamaño da vivenda debe estar en 

consonancia co tamaño da familia, propoñemos eliminar o valor catastral como requisito para 

acceder á bonificación ou ben adaptado a esta realidade, é dicir, metro per cápita.  

• Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, Tendo en conta que estas familias necesitan 

obrigatoriamente un vehículo máis grande, o que implica máis potencia para poder desprazar 

devandito vehículo e que se traduce nun aumento no imposto para as familias numerosas, 

propoñemos: 

o 30% de bonificación da cota anual para as familias numerosas de carácter Xeral. 

o 50% de bonificación da cota anual para as familias numerosas de carácter Especial. 

 

6. Transporte público  
• Bonificar ás familias numerosas no uso do transporte público, un capítulo fundamental nas 

cidades de tamaño medio e grande, que no caso das familias numerosas absorbe unha parte 

importante do orzamento familiar.  

• Crear unha tarifa específica ou tarxeta de transporte familiar, similar aos Bonos para se 

aplican a outros colectivos, como terceira Idade, parados, etc: T-Familias Numerosas, existente 
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xa nalgunhas cidades españolas cunha bonificación dende 30% ata 50% no caso da familia 

numerosa de carácter xeral e dende o 50% ata gratuita no caso da Especial.  

• Estender a gratuidade do transporte público nos nenos, ata os 11 anos, como medida de 

fomento do uso do transporte público potenciando unha cultura a favor deste tipo de transporte, 

menos contaminante, máis eficiente e respectuoso co medio ambiente.  

 

7. Vivenda  
• Que se promovan vivendas de protección oficial municipais de tamaño adecuado para as 

familias numerosas, cunha superficie mínima de 120 metros2.  

• Reservar unha cota obrigatoria en todas as promocións VPO municipais para as familias 

numerosas, como primeira medida para garantir o dereito á vivenda destas familias, recollido na 

Constitución.  

 

8. Prazas de aparcadoiro 
• Que se reserven prazas de aparcadoiro para vehículos de 7 ou máis prazas e para as mulleres 

embarazadas, a partir do 5º mes de embarazo, e que estean sinalizadas, tal e como o están as 

prazas para discapacitados, como se está facendo xa nalgunhas das principais cidades de 

España. 

 

9. Lecer e Deporte  
• Que se facilite o acceso das familias numerosas aos espazos culturais e de lecer municipais, 

cunha tarifa especial, por exemplo, un “prezo máximo por familia”.  

• Nas ordenanzas fiscais reguladoras de taxas por utlización das piscinas e instalacións deportivas 

municipais incluir bonificacións (Ex: 30% de bonificación da taxa para as familias numerosas de 

carácter Xeral e 50% para as familias numerosas de carácter Especial). Tanto para abonados 

como por cursos individuais xa que moitas delas teñen que estar inscritos todos os fillos para 

que se fagan os descontos pertinentes, perxudicando ás familias numerosas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociación Galega de Familias Numerosas 
C/ Novoa Santos 6-8, 1º. 15006 A Coruña  

Telf.: 881 92 47 74 Móvil: 664 771 402 / 618 987 279.  
www.agafan.org   agafan@agafan.org 

 

 

AGAFAN é unha entidade sen ánimo de lucro, apolítica e aconfesional, fundada en 1992. A súa principal misión é a 
protección e defensa da familia numerosa e todos os ámbitos. Está integrada na Federación Española de Familias 
Numerosas, entidade declarada de utilidade no ano 2003 e con asociacións presentes en todas as Comunidades 

Autónomas. 

http://www.agafan.org/

