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Queridas familias,

En la nueva memoria que habéis recibido encontraréis informa-
ción de las actividades, eventos gestiones y trabajo realizado 
desde FANOC, pensando y defendiendo a las familias numero-
sas, durante el 2015.

Ha sido un año muy intenso y como recompensa del esfuerzo 
hemos tenido grandes satisfacciones. Tras una labor de años, se 
ha conseguido, finalmente, la ampliación de la condición de fa-
milia numerosa hasta que el último hijo  cumpla los requisitos, 
esto es un reconocimiento a nuestra labor de padres y nuestra 
aportación a la sociedad. También se ha conseguido la exención 
de las tasas en la expedición y renovación de los DNI y Pasa-
portes, así como un aumento, en función del número de hijos 
(hasta un máximo), en las pensiones de las madres que han co-

tizado. Por supuesto hay que seguir puliendo muchos detalles, 
pero es un buen comienzo. Todo ello ha sido gracias al trabajo tenaz y perseverante, de todas las personas y 
padres que trabajamos desde las Juntas Directivas y personal de la FEFN y de todas las Asociaciones y Fede-
raciones autonómicas, unificando criterios y objetivos.

Gracias a la implicación de más padres de familias numerosas se han podido abrir nuevas delegaciones en 
Cataluña, como la de Reus. Todas ellas, apoyadas e impulsadas desde FANOC y están haciendo una gran labor 
de concienciación en sus poblaciones y comarcas, con reuniones políticas, salidas culturales, etc.
Este año 2015 ha sido un año lleno de retos políticos, con elecciones autonómicas y generales, que nos ha 
llevado a tener muchas reuniones con los distintos partidos políticos, que han querido recibirnos, para que 
las familias numerosas tengamos cabida en sus políticas sociales.

Hemos apoyado, impulsado y participado en conferencias demográficas, en diferentes ámbitos, para hacer 
reflexionar a la clase política sobre el invierno demográfico que se avecina para que empiecen a tomar me-
didas a corto plazo.  También resaltar la magnífica acogida de nuestro III Salón de Familias Numerosas, en la 
que participaron muchas empresas privadas convirtiéndose en una jornada festiva familiar.

Por último, invitaros a hacernos llegar cualquier duda, consulta, sugerencia, queja por cualquier via de me-
dios sociales, estamos en todos creciendo mucho, y si además queréis conocer vuestra nueva sede, os reci-
biremos encantados.

Ya sabéis: “la unión hace la fuerza” y nosotros lo vivimos diariamente en nuestras familias, Fanoc también 
quiere ser considerada como de la familia.

Carta de la Presidenta
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Altes de socis per any

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Tarragona Lleida Girona Barcelona

255
109 162

2587

260 112 179

2587

2014 2015

0

100

200

300

400

500

600

700

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Altes

Baixes

Aquest any 2015 hem augmentat el nombre de socis 
i a més també hem augmentat en nombre d’altes res-
pecte a l’any anterior, 2014. Així mateix, hem tingut 
més baixes de socis que en els anteriors anys però ha 
quedat bastant igualades amb les altes.

Com es pot veure a la gràfica de províncies la majoria 
de socis es concentren a la província de Barcelona. 
Tot i això Barcelona no ha sigut la província amb més 
altes sinó que aquest any hem augmentat de socis a 
Tarragona, Lleida i Girona.

Una altra dada rellevant és el nombre de fills de les 
famílies que tenim com a sòcies, com es pot veure la 
majoria tenen tres fills i la família més nombrosa té 
16 fills. També tenim famílies nombroses amb 2 fills 
que algun d’ells té discapacitat o que es tracta d’un 
familiar vidu. Concretament famílies amb algun dels 
fills discapacitats tenim 322 en total.
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Més presencia en xarxes socials
Facebook

Aquest any 2015 les visites a la web han estat infe-
riors a l’any anterior però mantenim els percentat-
ge de nous visitants amb un 61,7% de noves visites 
(l’any 2014 va ser un 63,9%) i també de visitants que 
retornen a la web amb un 38,3% en el 2015 que és 
més que el 36,1% de l’any anterior. A més hi hagut 
un total de 237.440 pàgines vistes. 

Web

FANOC té una amplia presència a les xarxes socials 
i actualment milers de famílies nombroses poden 
informar-se a través de la pàgina de facebook de 
l’associació. Aquest any 2015 ha augmentat molt el 
número de seguidors en aquesta xarxa social i més 
de 700 famílies respecte l’any anterior, ara coneixen 
la nostra feina i les novetats de l’entitat a través del 
facebook.   

La xarxa social twitter també està creixent i aquest 
any 2015 hem aconseguit tenir 1.109 seguidors. Ara 
ja hem realitzat més de 1.488 tweets sobre novetats, 
activitats, notícies i tot el què està relacionat amb 
les famílies. En motiu del saló es va crear el hashtag 
#salofamiliesnombroses i també #25anysFANOC per 
a què les famílies compartissin tot allò relacionat 
amb la celebració. 
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Treballem per arribar més aprop 
Des de FANOC intentem cada any arribar al màxim 
nombre de poblacions de Catalunya i treballar amb les 
organitzacions públiques de cada municipi per a crear 
nous serveis per a les famílies nombroses. 

Sant Cugat

Aquest any FANOC ha realitzat varies iniciatives a la ciutat 
de Sant Cugat ja que és el municipi que té més famílies 
nombroses en quan a densitat de població en comparació 
a la resta de municipis de Catalunya.

FANOC va realitzar una sessió informativa sobre els ajuts a 
les famílies nombroses amb la presència de Raul Sánchez, 
director de FANOC, Esther Salat, Regidora d’Educació, 
Universitat i Família de Sant Cugat del Vallès i els Delegats 
de FANOC a Sant Cugat, Ramon Farré-Gaudier i Cristina 
Monteso.

Nova oficina de Benestar  Social i Família

Sant Cugat va obrir l’1 de març la primera Oficina de Benestar 
Social i Família de la Generalitat per apropar a la ciutadania 
els seus serveis i recursos. Una iniciativa que va estar gràcies 
a FANOC ja que en diverses reunions amb l’Ajuntament 
de Sant Cugat van demanar un nou punt d’atenció on les 
famílies poguessin gestionar alguns tràmits com el títol 
oficial de família nombrosa. 

L’oficina que és presencial i està situada a l’ajuntament, 
funciona tots els dimecres de deu del matí a dues de la 
tarda i ofereix, no només tràmits vinculats a la conselleria 
de Benestar Social i Família, sinó també altres serveis de 
competència del govern. 

Dia de les famílies nombroses en el centre 
comercial Sant Cugat

El passat 30 de maig les famílies nombroses  van 
gaudir d’activitats i tallers infantils i descomptes en 
més de 40 botigues del centre comercial. FANOC va 
posar un estand durant tot el dia per donar informació 
de la tasca que realitza l’entitat i dels avantatges de 
fer-se soci. 

També es van organitzar diverses activitats pels nens 
de màgia, globoflexia i teatre i es van instal·lar unes 
taules a prop de l’estand amb peces de muntatge per 
diferents edats amb un monitor. A més es va deixar 
disponible l’espai infantil del centre comercial per 
nens i nenes de 4 a 10 anys.

 

Nova assegurança de vida gratis pels socis

FANOC, en col·laboració amb Ubica i Allianz ofereix als 
socis una assegurança de vida Allianz per la qual cada un  
dels progenitors accedeix a una cobertura de 2.500 euros 
per protegir la família contra el risc de defunció i invalidesa 
permanent absoluta. 
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Delegació de FANOC a Girona

El passat 6 de maig FANOC es va reunir amb el delegat 
de FANOC Rafael Fàbregas i els col·laboradors Belén 
Perez, Pepe Riera, Daniel Montada i Jordi Sauleda. 
Durant la reunió es van tractar tots els temes que 
s’han de treballar des de la delegació de Girona en 
pro les famílies nombroses d’aquesta comarca i tam-
bé la necessitat d’inscriure la delegació dins el regis-
tre d’entitats de l’Ajuntament de Girona.

També es va organitzar el pla de treball per a partici-
par en diverses activitats familiars que es realitzen a 
la Girona, com  per exemple algunes festes familiars 
de les escoles. 

S’inaugura la seu de FANOC a Reus

La delegació de FANOC a Reus estrena una nova de-
legació en el Centre Cívic del Carme de Reus.

L’horari d’atenció serà tots els divendres de 16:30h a 
19h de la tarda per ajudar-vos i assessorar-vos en tot 
el que tingui a veure amb les famílies nombroses.
Qualsevol dubte podeu contactar amb: fanocreus@
fanocreus.org

També la delegació de Reus per a inaugurar la nova 
seu va sortejar per Nadal una cistella valorada en 
2.000 euros de productes cedits per diferents esta-
bliments colaboradors de Reus.

La família de Víctor Alvarez Prat i Misericòrdia Pa-
llerols Domenech de Reus va ser  la afortunada en 
guanyar aquesta cistella. 

En el mes de febrer 
FANOC es va trasllador a 
un nou despatx.

La direcció és la mateixa 
C/ Balmes 92 de Barcelona 
però ara ens hem canviat 
de pis i estem al 3r 2a.

El despatx es comparteix 
també amb la seu d’ELFAC 
(Confederació Europea de 
Famílies Nombroses)

FANOC ESTRENA NOVA SEU DE CATALUNYA
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FANOC es  reuneix amb els candidats 
a l’alcaldia de Barcelona

FANOC va començar una ronda de reunions amb els 
candidats a l’alcaldia de Barcelona abans de les elec-
cions municipals del passat 24 de maig.

El propòsit de les reunions celebrades era conèixer 
de primera mà les polítiques familiars que presen-
taven els diferents partits polítics dins del seu pro-
grama electoral i sobretot les iniciatives que tenien 
pensades per a les famílies nombroses. FANOC va 
convidar a tots els partits polítics que es presentaven 
a l’alcaldia i finalment vam rebre resposta de  CIU, PP 
i C’s. A tots ells es va presentar les demandes muni-
cipals que fem des de l’entitat i que podeu veure a la 
nostra web.

La primera reunió va ser el 15 d’abril amb Alberto 
Fernández Díaz, candidat a alcalde de Barcelona pel 
PP. El 15 de maig FANOC es va reunir amb Carina Me-
jías, candidata a alcaldessa de Barcelona per Ciuta-
dans i finalment el 20 de maig amb Irma Rognoni, 
Regidora de Infància, Família, Usos del Temps i Dis-
capacitats de l´Ajuntament de Barcelona de l’àntic 
partit de CIU.  Durant la reunió amb tots tres partits, 
ens van explicar les propostes en polítiques familiars 
per a l’Ajuntament de Barcelona i també les accions 
realitzades fins el moment. 

Reunió amb el nou Ajuntament de Barcelona

Un cop passades les eleccions FANOC es va reunir   
amb Laura Perez, regidora del Cicle de la Vida, Femi-
nisme i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona.

Durant la reunió FANOC ha presentat les 10 deman-
des municipals i també alegacions al nou projecte 
d’ordenances per a què estiguin en concordança amb 
les necessitats de les famílies nombroses.
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Estudi sobre polítiques locals de suport a les famílies nombroses

Les famílies nombroses “suspenen” 
als ajuntaments en matèria d’ajudes

Des de FANOC i en motiu de les eleccions municipals 
l’entitat va participar en l’Estudi sobre polítiques lo-
cals de suport a les famílies nombroses realitzat per 
l’Institut d’Estudis de la Família (IESF).

Els resultats es van presentar als mitjans de comu-
nicació en una roda de premsa organitzada el 12 de 
maig a la seu de FANOC per així donar-los a conèixer 
a tots els partits polítics que es presentaven a les 
eleccions municipals del 24 de maig de 2015. 

L’estudi va ser realitzat a partir de dues enquestes, 
per una banda, als 232 ajuntaments de Catalunya so-
bre les ajudes que ofereixen en el seu municipi pel 
col·lectiu i  per altra banda, a una mostra de 1.212 
famílies nombroses que van respondre sobre el grau 
de satisfacció d’aquestes ajudes i també del nivell 
d’informats que estan sobre elles. 

Segons l’enquesta la deducció que més apliquen els 
municipis a les famílies nombroses és la de l’IBI, amb 
un 49%, la segueix la deducció en la taxa de l’aigua 
que la realitzen només un 30% dels municipis i al vol-
tant del 20% l’aplica en la taxa d’escombraries. 

En relació a les escoles bressol el voltant del 40% dels 
municipis grans (entre 5.000 i 20.000 habitants) afa-
voreixen a les famílies nombroses per a adjudicar les 
places, mentre que en els municipis petits el percen-
tatge està per sota del 20%. 

Adjudicació d’habitatges 

Pràcticament cap municipi afavoreix a les famílies 
nombroses per tal d’adjudicar els contractes de llo-
guer d’habitatges de protecció oficial, o els contractes 
de lloguer d’habitatges de preu moderat o contractes 
per a la venda d’habitatge de protecció oficial, quel-
com molt demandat per les famílies. 

Ajudes insuficients per a les famílies 
nombroses 

El 17% de les famílies nombroses desconeixen si 
s’apliquen descomptes per a elles en el seu munici-
pi. El percentatge puja fins al 42% en el cas de les 
taxes d’obres i de gual. A més quan s’aplica algun des-
compte, molt poques famílies n’estan satisfetes. 

Les tres mesures més ben valorades per les famílies 
nombroses són la bonificació de l’IBI, la deducció de 
la taxa de l’aigua i els criteris de preferència per a ad-
judicar les places d’escoles bressol. Els percentatges 
de resposta són, però, de només el 19%, 12% i 30% 
de les famílies nombroses, respectivament, que afir-
men estar-hi satisfetes o d’acord. 

Els resultats indiquen que les famílies nombroses 
veuen “insuficients” les polítiques locals del seu mu-
nicipi i els hi atorguen una nota mitjana de 3 sobre 
10. Els municipis que han rebut millor nota, dins del 
conjunt dels 232, han estat, per ordre decreixent, 
Sant Cugat del Vallès, Terrassa, Gavà, Sant Boi de Llo-
bregat i Sant Feliu de Llobregat, amb notes, però, que 
no superen l’aprovat (entre 4 i 4,6 sobre 10). 
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El cap de setmana 7 i 8 de novembre es va celebrar a 
la Fira de Barcelona la tercera edició del Saló de Fa-
mílies Nombroses de Catalunya amb un gran èxit de 
participació de més de 6.000 famílies. 

El Saló el va organitzar  l’Associació de Famílies Nom-
broses de Catalunya (FANOC) en el seu 25è Aniversari 
i va comptar amb el patrocini del Consorci de la Zona 
Franca i la col·laboració de la Generalitat de Catalun-
ya.

Les famílies nombroses van trobar entre d’altres, 
descomptes i ofertes especials en molts sectors, com 
són els vehicles grans (hi seran presents Volkswa-
gen, Renault, Dacia, Mercedes Benz i SsangYong), 
l’alimentació (els supermercats Lidl i Caprabo), les as-
segurances (Sanitas, Axa, Adeslas, Clinicum, Aegon, 
Agrupació Mutua i Ubica) i també ofertes de lleure i 
turisme familiar (com els resorts de Pierre Vacances, 
els Vilars rurals, el Segell de Turisme Familiar, els ho-
tels de Peñíscola o la Fundació Pere Tarrés). 

Al mateix temps al saló va tenir tallers i activitats di-
verses per grans i petits, com son activitats esporti-
ves (mini-golf, tir amb arc, paddel o l’original bubble 
football: futbol dins de bombolles); tallers creatius, 
com són els de cuina, pintures, videojocs, anglès o 
robòtica feta amb peces Lego. També es van fer re-
presentacions de teatre, pinta-cares, i inflables, mini 
disco i personatges d’animació infantil (Frozen i Mi-
nions) per a la mainada. El Saló també va comptar 
amb la participació de l’Agència Catalana de Residus 
que va posar un inflable i un taller per a conscienciar 
de la importància del reciclatge dins les llars fami-
liars.

També, com a l’edició anterior, l’empresa Festa Mu-
sic va posar un gran espai lúdic amb inflables, repre-
sentacions teatrals, disco-mòbil, taller de pintures, 
espectacles de pallassos i personatges Disney i jocs 
de taula gegants.
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FANOC cada mes realitza activitats familiars amb
alguna gratuïtat o amb preus molt reduïts pels socis.
Hi ha varies activitats que que ja són fixes i any rere 
any tenen molt d’èxit com són el Zoo de Barcelona, 
el Tibidabo, l’Illa Fantasia i les activitats de la Funda-
ció CatalunyaCaixa. A més, descomptes a CaixaFòrum 
cada mes i puntualment a CosmoCaixa. Tanmateix, 
des de FANOC sempre estem buscant noves activitats 
que puguin ser interessants pels nostres associats. 

Circ Raluy (Reus) Del 5 al 22 de març
Un espectacle que combina el circ més clàssic i fami-
liar, marca de la família Raluy, amb apostes innova-
dores i d’elevat contingut artístic i reconeixement in-
ternacional on els socis van gaudir de preus exclusius 
quasi un 50% en tots els preus. 

Super Circus de Santa Susana (Girona)
Del 9 de maig a setembre
El màgic món del circ de qualitat a través d’una 
funció inoblidable: divertits pallassos, acròbates 
d’inversemblants proeses, mags sorprenents, teme-
raris trapezistes desafiant la gravetat. Els socis van 
gaudir d’un preu especial de 5 euros l’entrada per a 
tots els membres.

Museu Egipci de Barcelona- 
diumenge 21 de juny
Una nova activitat que t’apropa a Egipte a través de 
l’arqueologia i fa als nens partícips de l’excavació d’un 
jaciment egipci dels orígens de la civilització faraòni-
ca o del moment en que Ramsés II governava el país 
del Nil. Els socis van realitzar l’activitat amb més d’un 
30% de descompte. 

“Somriures i llàgrimes” al Poliorama - 
diumenge 20 de desembre 
Els socis van gaudir d’un musical familiar que des de 
l’estrena original a Broadway el 1959 ha fet cantar a 
diverses generacions amb un 25% descompte.
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Ampliació del títol de família nombrosa

Aquest any 2015 i gràcies al treball de la FEFN i FA-
NOC s’ha aconseguit que es mantingui el Títol de Fa-
mília Nombrosa amb els beneficis socials associats al 
mateix fins que l’últim dels seus fills compleixi l’edat 
establerta en la Llei (21 o 26 si està estudiant).

Aquesta qüestió posa fi a la discriminació que han 
patit històricament els fills petits d’aquestes famílies, 
en no poder gaudir d’alguns beneficis que sí van te-
nir els seus germans, com beques o descomptes en 
matrícules . A partir de l’aprovació d’aquesta mesura 
tots els fills de família nombrosa son iguals en drets 
i poden beneficiar-se de la seva condició de fills de 
família nombrosa, encara que els seus germans ja es-
tiguin fora del títol.

Nou èxit amb l’exempció de taxes al DNI i 
passaport

Aquesta petició del grup parlamentari del PP, va ser 
aprovada dins del Projecte de Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat i recull una demanda de la Fede-

ració Espanyola de Famílies Nombroses, que havia 
estat expressada en reiterades ocasions als respon-
sables d’Interior i Hisenda.

La mesura estableix que “amb efectes d’1 de gener 
de 2016 i vigència indefinida, quan el subjecte passiu 
tingui la condició de membre de família nombrosa, 
de conformitat amb la Llei 40/2003, de 18 de novem-
bre, de protecció a les famílies nombroses, la quantia 
de les taxes del DNI i paasaport serà de 0 euros.

Complement per maternitat en les pensions

El complement per maternitat en les pensions suposa 
un increment de la quantia a percebre per a aquelles 
dones que hagin tingut almenys dos fills i es jubilin a 
partir de l’1 de gener de 2016. L’increment suposa re-
conèixer l’aportació que aquestes treballadores han 
fet a través dels seus fills i compensar econòmica-
ment per això de manera progressiva en funció d’un 
major nombre de fills. Així, la pujada serà del 5% per 
a les que treballadores que hagin tingut 2 fills, del 
10% per a les de 3 fills i del 15% en el cas de dones 
que es jubilin i hagin tingut 4 o més fills.
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