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Cerramos un año cargado de actividades destinadas a facilitar 
el acceso de nuestros socios a la vida de ocio en familia. Son 
actividades muy valoradas por lo que se busca poder llegar a 
toda la geografía catalana.

Nuestro objetivo de llegar a un mayor número de familias nu-
merosas se está consiguiendo y esto conlleva un aumento en el 
número de socios, que año tras año sigue creciendo, habiendo 
cada vez menos bajas. También hay que tener en cuenta que 
se hizo realidad en el 2015, una de nuestras reivindicaciones 
históricas, el mantenimiento de la condición legal de familia 
numerosa hasta que el último hijo cumpla las condiciones es-
tablecidas, esto nos favorece ya que nuestros socios podrán 
beneficiarse, durante más tiempo, de todos los descuentos y 
beneficios conseguidos.

Se ha realizado una labor muy intensa a nivel político, mante-
niendo reuniones con representantes políticos en diversos ayuntamientos, debido a los cambios habidos en 
las últimas elecciones. Nos hemos dado a conocer allí donde no sabían de nuestra actividad, presentándoles 
las necesidades de las familias numerosas a nivel local, aportando ideas, sencillas y baratas, pero que pueden 
facilitar la vida de nuestras familias. Por otro lado se ha luchado mucho para mantener las bonificaciones en 
las ordenanzas fiscales de distintos impuestos, aunque en ocasiones el final no ha sido el deseado.

Estamos impulsando las delegaciones existentes y creando nuevas, gracias a la implicación y colaboración de 
padres y madres de familias numerosas que, quitando tiempo a sus familias, dedican esfuerzo y trabajo para 
convencer a los políticos de sus municipios de que hay que invertir en la familia, cuyos hijos serán futuros 
cotizantes que permitirán mantener el sistema de bienestar de próximas generaciones.

Hemos tenido repercusión en distintos medios de comunicación y como las redes sociales se están exten-
diendo tanto, nuestro VII Congreso tuvo el lema “Familia i xarxes socials”.

Seguimos colaborando a nivel nacional con la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), apoyando 
todas las iniciativas y también a nivel europeo con European Large Families Confederation (ELFAC), luchando 
sobre todo en la reclamación de la bajada del IVA de los pañales.

Es gratificante ver que poco a poco se van consiguiendo los objetivos y nuestros esfuerzos se ven recompen-
sados en la medida de que los beneficios llegan a nuestros socios.

Gracias a vuestro apoyo empezamos un nuevo año renovados en retos y con mucha ilusión.

Carta de la Presidenta
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Altes i baixes de socis per any

Aquest any 2016 hem seguit augmentant el nombre 
de socis i a més també hem augmentat en nombre 
d’altes respecte a l’any anterior, 2015. Així mateix, 
hem tingut menys baixes de socis que en els ante-
riors anys que representa una dada molt positiva per 
a l’entitat. 

Una altra dada rellevant és el nombre de fills/es de 
les famílies que tenim com a sòcies, com es pot veure 
la majoria tenen tres fills/es i la família més nombro-
sa té 16 fills. Respecte l’any 2015 les famílies amb tres 
fills/es sóns les que més han augmentat seguidament 
de les famílies amb quatre fills/es i dos fills/es. 

Les famílies nombroses amb dos fills/es poden ser 
per la discapacitat d’algun dels seus membres o viu-
detat d’un dels progenitors. Amb la nova normativa 
també trobem famílies que el fill/a més gran surt del 
títol de família nombrosa però la resta de membres 
es manté.
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Més presència a internet

FANOC té un gran número de visites a la seva web de 
FANOC  i també de visitants que retornen a la web 
amb un 31%. També té una amplia presència a les 
xarxes socials i actualment milers de famílies nom-
broses poden informar-se a través de la pàgina de 
facebook de l’associació. Aquest any 2016 ha aug-
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mentat molt el número de seguidors en aquesta xar-
xa social i tenim més de 634 famílies respecte l’any 
anterior, ara coneixen la nostra feina i les novetats de 
l’entitat a través del facebook. També en twitter hem 
augmentat 217 seguidors.  



Memòria 2016

3

 Cada dia més a prop
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Reunions amb els nous ajuntaments
Aquest any 2016 FANOC ha treballat amb alguns  dels 
nous ajuntaments després de les eleccions del passat mes 
de maig  per a poder presentar les diferents necessitats 
de les famílies nombroses a nivell local. 

Durant les reunions amb els diferents ajuntaments 
normalment es presenten les 10 demandes de FANOC a 
nivell local per a millorar la qualitat de vida de les famílies 
nombroses. 

També s’estudien les ordenances fiscals per a les famílies 
i s’averigua quines bonificacions concretes reben les 
famílies nombroses sobretot en l’IBI, però també 
en escoles de música, escoles bressol, equipaments 
esportius, etc.  

Finalment, es comenta la possibilitat de poder treballar 
amb l’associació de comerciants del municipi per a què 
apliquin descomptes a les famílies associades a FANOC.

Reunió amb l’Ajuntament de Barcelona 

El passat mes de novembre FANOC ens vam reunir 
amb Laura Perez, regidora del Cicle de la Vida, 
Feminisme i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Reunió amb l’Ajuntament de Tarragona

Els representants de FANOC Raúl Sanchez, director 
executiu i Assumpta Amat de l’àrea de promoció es 

van reunir el passat 18 de febrer amb Ana Santos 
(Tinenta d’alcalde i consellera de Serveis a la Persona 
de l’Ajuntament de Tarragona) i Elvira Ferrando 
(Tinenta d’alcalde, Consellera de Relacions Ciutadanes 
i Universitats i Consellera de Comerç de l’Ajuntament 
de Tarragona).

Retallades en l’IBI a les famílies nombroses de 
Terrassa- Reunió amb l’Ajuntament de Terrassa

FANOC a principis de 2016 vam rebre centenars de 
denúncies de famílies de Terrassa que es queixaven 
que aquest any i per primer cop, no rebrien la 
bonificació de l’IBI i que els hi va arribar el nou rebut 
amb un fort increment sense cap informació prèvia.

Fins al 2015 l’Ajuntament aplicava un sistema de 
bonificacions en l’IBI en el què es tenia en compte 
el nombre de fills (a partir de 3) i el valor cadastral 
de l’habitatge. La bonificació de l’IBI la gaudien unes 
1.500 famílies, de les 3.600 famílies nombroses 
del municipi de Terrassa, moltes d’elles amb un 
percentatge de bonificació que podia arribar al 70% 
en el cas de cinc fills o al 90% en el cas de sis fills o 
més, amb habitatges de valors cadastrals baixos.

Amb el sistema de bonificació aprovat per al 2016 
es retallen totes aquestes bonificacions, i només 
250 famílies nombroses terrassenques han rebut 
una bonificació superior al 5%. És a dir, el 75% de les 
famílies que l’estaven rebent han quedat fora.
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El  2 de març ens vam reunir amb Alfredo Vega, 
tinent d’alcalde de Serveis Generals i Govern Obert 
de l’Ajuntament de Terrassa, Miquel Àngel Gamell, 
Director de Serveis de Gestió Tributària i Recaptació 
de l’Ajuntament de Terrassa i Pere Montaña, Director 
de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert de 
l’Ajuntament de Terrassa.

Durant la reunió l’Ajuntament es va comprometre a 
revisar aquest any 2016 els límits d’ingressos bruts 
per a accedir a la bonificació. També van assumir el 
compromís de que aquests límits es valorin per càpita 
(per membre de la unitat familiar) i estiguin escalats 
segons el nombre de fills. 

Finalment, el 2 de novembre FANOC ens vam tornar 
a reunir amb l’Ajuntament de Terrassa, per discutir 
la proposta de bonificació a les famílies nombroses 
que havia elaborat l’Ajuntament per ser presentada 
de cara a les ordenances fiscals de 2017. 

Aquesta proposta recull alguns dels aspectes parlats 
en la darrera reunió que vam mantenir en el mes de 
març. Una de les propostes que s’han implantat en 
les noves ordenances i que FANOC havia demanat 
és que es tingui en compte el nombre de fills que 
resideixen en el mateix habitatge,  tanmateix no s’ha 
inclòs el criteri de renda per càpita (per membre de 
la unitat familiar) que sempre hem defensat des de 
l’associació, per ser més justa i equitativa.

Des de l’Ajuntament ens van explicar que han unificat 
els índex de referència de totes les bonificacions, 
agafant com a base de càlcul el IRSC (Indicador de 
Renda de Suficiència de Catalunya) i augmentant un 
30% per cada membre de família addicional. 

Des de FANOC, per a millorar les condicions 
d’aquestes ordenances, vam presentar al·legacions 
en representació de totes les famílies nombroses de 
Terrassa davant l’ajuntament.

Reunió amb la Regidora de Mobilitat de l’Ajuntament 
de Barcelona 

El passat mes de maig ens vam reunir amb Mercedes 
Vidal, Regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de Bar-
celona per poder tractar diversos temes que afecten 
a les famílies nombroses.
Durant la reunió es va parlar del conflicte encara ac-
tual amb les tarifes de transport integrades, com la 
T-10, que no apliquen el descompte del 20% per a les 
famílies nombroses de categoria general i del 50% de 
categoria especial. 

També durant la reunió des de l’entitat vam demanar 
un tractament més positiu per a les famílies nombro-
ses aplicant algun tipus de descompte en l’impost 
de circulació, el bicing i els aparcaments municipals. 
També la creació d’aparcaments al carrer especials 
per a famílies que tenen fills entre 0-3 anys, ja que te-
nen més dificultats alhora de descarregar i sortir dels 
vehicles i a la ciutat de Barcelona  a més l’aparcament 
és molt limitat. 

Noves tarifes en el transport a Pallejà i Reus

Les noves ordenances fiscals aprovades en el mes de 
març d’aquest any per l’Ajuntament de Pallejà van su-
posar la creació d’un títol exclusiu la T-Família Nom-
brosa. Aquesta tarjeta té un descompte econòmic im-
portant alhora de viatjar amb el bus urbà,  un preu de 
5 euros per 10 viatges. El Ple també va decidir abaixar 
el preu de la T-Escolar, que passa de 30€ a 25€.

Reus Transport va anunciar en el mes de febrer les 
noves tarifes de transport que inclouen la creació de 
dos abonaments amb bonificacions del 20%  o el 50% 
per a les famílies nombroses.  

Els abonaments concretament són la TMES Famílies 
Nombroses amb règim general amb un preu de 23,60 
(20% dte) euros i la TMES  en règim especial amb un 
preu de 14,75 euros (50% de dte), Règim especial: 
cinc infants o més, o els supòsits que marca la nor-
mativa.
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Les delegacions de FANOC 

El dissabte 2 d’abril es va realitzar una reunió amb les 
diferents delegacions de FANOC de Rubí, San Cugat, 
Reus, Terrassa i Girona i el 22 d’octubre es va realitzar 
una altra reunió amb les delegacions de Reus, Giro-
na, Terrassa, Rubí i Maresme.

Durant les reunions es van revisar les últimes dades 
actuals de FANOC i les darreres fites assolides des de 
l’entitat en pro de les famílies nombroses. 

També es va fer un estudi del resultat de l’enquesta 
de satisfacció als socis per a conèixer el que cal re-
visar per a oferir un millor servei, un dels temes, és 
que les famílies demanden més activitats a totes les 
comarques de Catalunya, per això es va animar a les 
delegacions que busquin llocs d’oci en el seu munici-
pi on es podria realitzar alguna sortida familiar pels 
socis.

Des de la delegació de FANOC-Baix Camp amb Pere 
Aluja,  es va donar unes pautes per a impulsar i 
consolidar les diferents delegacions: equip de tre-
ball, captació de socis, comunicació i xarxes socials, 
pla+familia, relació amb l’Ajuntament, etc. 

Finalment, en la darrere reunió d’octubre i en motiu 
de l’aprovació de les noves ordenances municipals 
del 2017 es va demanar que des de les delegacions 
es faci pressió i seguiment als Ajuntaments per a què 
no es penalitzi ni discrimini a les famílies nombroses 
en la redacció de les noves ordenances. 
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Visita a la nova seu de la delegació de 
FANOC-Baix Camp

FANOC- Baix Camp va estrenar al novembre de 2015 
la nova seu a Reus situada dins el Centre Cívic del 
Carme de Reus i alguns representants de FANOC van 
anar a visitar-la al Juliol de 2016.

Durant la visita es va realitzar una reunió per a trac-
tar les properes activitats que es realitzaran al Baix 
Camp.

A més, aquest any Fanoc-Baix Camp va ser guardona-
da als premis Jaume Amenòs, per la feina feta en pro 
les famílies nombroses de la ciutat.  Concretament, 
el passat 20 d’abril Pere Aluja, delegat de Fanoc Baix 
Camp, va recollir el premi en un acte a Reus.

Els premis Amenòs Enganxen 2016 de Reus són uns 
premis que fan homenatge a persones i entitats que 
sovint, des de l’anonimat, ajuden cada dia a fer la ciu-
tat amb la seva activitat constant.
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Les famílies nombroses demanen que 
no se les penalitzi en les ordenances 
municipals

FANOC en motiu de l’aprovació de les noves orde-
nances municipals del 2017, va enviar una carta en 
el mes d’octubre als 948 ajuntaments de Catalunya 
demanant a les administracions públiques que tin-
guin en compte les característiques i  necessitats del 
col·lectiu de famílies nombroses, un col·lectiu cada 
cop més vulnerable i que més ha notat els efectes de 
la crisi. En el darrer estudi fa uns mesos de la Funda-
ció FOESSA sobre pobresa infantil, les famílies nom-
broses han estat les llars més castigades per la crisi, 
amb un 44% dels infants en el llindar de pobresa.

L’entitat va enviar a tots els Ajuntaments catalans 10 
demandes  per a que es tinguin en compte en la re-
dacció de les noves ordenances del 2017, que s’estan 
preparant, i no es penalitzi ni discrimini a les famílies 
nombroses. A Catalunya hi ha 110.000 famílies amb 
el títol oficial de família nombrosa.

Entre les 10 demandes presentades per FANOC des-
taquen aplicar el criteri de renda per càpita en tots 
els ajuts limitats per ingressos mínims, i així tenir en 
compte les càrregues familiars. També que es faciliti 
l’ús del transport urbà o l’accés a activitats extra-es-
colars i de lleure amb una tarifa més reduïda.
 

Que l’ampliació de la T12 tingui en 
compte la “renda per càpita”

En el mes de desembre l’alcaldessa de Barcelona Ada 
Colau i el president del grup municipal d’ERC Alfred 
Bosch van anunciar un acord que ara ja s’aplica i per-
met ampliar els beneficis de la targeta de transport  
T12 fins als 16 anys d’edat depenent dels nivells de 
renda familiar. Fins ara aquesta targeta que permet 
al seu titular realitzar tots els viatges que vulgui era 
accessible fins al moment de fer catorze anys.

FANOC vam celebrar aquest nou acord per ampliar la 
T12 fins als 16 anys, una mesura que era necessària i 
urgent, però demanem que si s’atorga segons els in-
gressos familiars, es tingui en compte la renda “per 
càpita” per a no penalitzar a les llars amb més fills o 
persones dependents.

La renda per càpita és l’únic criteri just per a establir 
la situació econòmica de les famílies, ja que permet 
determinar la renda real, en tenir en compte el nom-
bre de persones que formen part de la unitat familiar 
i depenen d’aquests ingressos.
Així mateix, també demanem que la nova ordenança 
s’ampliï a tota l’àrea metropolitana de Barcelona, i no 
només a la ciutat de Barcelona, per afavorir l’ús del 
transport públic de les famílies.
 

FANOC EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Durant tot l’any des de l’entitat es lluita per a millo-
rar les condicions de vida de les famílies nombroses 
per a què tinguin un tracte just. Per això a part de 
mantenir reunions periòdiques amb els responsa-
bles polítics també enviem diverses notes de 

premsa per a obtenir ressò mediàtic. Així mateix, mol-
ts mitjans contacten amb nosaltres perquè busquen 
famílies nombroses per a realitzar reportatges, etc. 
Aquest any hem aparegut en una vintena de mitjans 
com La Vanguardia, Diari de Terrassa, cadena SER, etc. 
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Diumenge 5 de juny FANOC va celebrar el 7è Con-
grés de Famílies Nombroses de Catalunya en El Parc 
Tibidabo sota el lema “Família i Xarxes Socials” amb 
la col·laboració de la Diputació de Barcelona i el Con-
sorci de la Zona Franca. El lema del congrés “Família 
i Xarxes Socials”, va ser escollit per donar resposta a 
la demanda actual dels pares i mares de família per 
saber com educar als menors a fer un ús responsa-
ble de les xarxes socials. Aquest mateix dia també es 
va celebrar “El Dia de les famílies nombroses en el 
parc Tibidabo” amb entrada gratuïta als menors de 
16 anys i un 30% de descompte als adults que siguin 
membres de família nombrosa.

El Congrés es va iniciar en primer lloc amb una con-
ferència de Sergio Martínez, amb més de 20 anys 
d’experiència en la indústria d’internet, professor de 
programes de postgrau de la Universitat Politècnica 
i de Peaks Business School (València) i enginyer de 
telecomunicació (UPC) i MBA (IESE). Seguidament es 
va fer l’entrega del 7è premis FANOC. 

Finalment les conclusions i la cloenda van ser a càrrec 
de Francesc Iglesies, secretari d’Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya; Meritxell Budó, vice-
presidenta 4 i Presidenta delegada de l’Àrea d’atenció 
a les persones de la Diputació de Barcelona, i Emilia 
Tarifa, presidenta de l’Associació de Famílies Nom-
broses de Catalunya (FANOC). Totes les famílies que 
van assistir al congrés, durant l’acte, van tenir servei 
de monitoratge pels fills. 

7è premis FANOC
Empresa: LIDL per al seu suport i descomptes a les 
famílies nombroses. Institució: Fundació Pere Tarrés 
per la ajuda en el lleure assequible. Mitjà de Comu-
nicació: ARA Criatures pel seu suport a la família. 
Publicitat: Volkswagen (anunci de Caravelle) per la 
positiva imatge de la família en els seus anuncis. Per-
sonalitat: Anna Cabré per l’impuls dels estudis sobre 
demografia.
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FANOC cada mes realitza activitats familiars amb al-
guna gratuïtat o amb preus molt reduïts pels socis.
Hi ha varies activitats que ja són fixes com el Zoo de 
Barcelona, el Tibidabo, l’Illa Fantasia, CaixaFòrum, 
CosmoCaixa, etc. Tanmateix, des de FANOC sempre 
estem buscant noves activitats que puguin ser inte-
ressants pels nostres associats. 

Taller de trencadís i mosaic (MOSAICCOS)
Diumenge 2 d’octubre 
Per només 8 euros per persona els socis van poder  
fer una visita guiada a la Torre Bellesguard d’Antoni 
Gaudí i tallers de trencadís i mosaic (Mosaiccos)

Palau de la Música
Diumenge 19 de juny els socis van tenir 40% de des-
compte a l’òpera infantil Hansel i Gretel al Palau de 
la Música
Dissabte 17 de setembre els socis van gaudir d’un 
35% de dte a Pere i el Llop amb els Brodas Bros en el 
Palau de la Música

Parc Hilari Aventura- 10 i 11 de setembre
Un lloc inèdit amb diferents circuits adaptats per tot 
tipus de públic amb entrada gratis nens i 30% de des-
compte pels adults associats. 
 
Camp Nou Experience. Tour & Museu
Compra d’entrades fins el 9 d’octubre
Una activitat on les famílies  van poder descobrir 
l’emoció que es viu al Camp Nou durant un Tour. En-
trades gratuïtes per a tots els nens menors de 13 anys 
socis de fanoc i 23 euros els adults. 

L’Open Camp, parc d’atraccions olímpic. Del 23 
de desembre fins el 8 de gener
Preu exclusiu d’  entrades a 10 euros (fins 50% de 
dte.). Inclou totes les experiències de totes les 
instal·lacions (Estadi Olímpic, Torre Telefònica, Mu-
seu Olímpic, Camps de Beisbol i hoquei).
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Col·laborem amb Europa

10

Famílies Nombroses de tot Europa, 
unides per la rebaixa de l’IVA dels 
bolquers

El passat mes de juny i amb motiu del Dia Mundial de 
les Mares i els Pares, la Federació Espanyola de Famí-
lies Nombroses va iniciar una recollida de signatures 
per aconseguir que aquest producte bàsic per a les 
famílies deixi de tenir el tipus màxim d’IVA (21%) , el 
mateix que la cosmètica o les joies.

Les Associacions de Famílies Nombroses de 20 països 
europeus, entre ells Espanya i també FANOC a Cata-
lunya liderades per l’European Large Families Confe-
deration (ELFAC) es van unir per reclamar al si de la 

UE la rebaixa de l’IVA dels bolquers, que suporten el 
tipus màxim d’aquest impost (21%) tot i ser un article 
de primera necessitat. Des de llavors treballen per 
aquesta causa comuna, que afecta milions de famí-
lies de tot Europa i l’objectiu final és aconseguir que 
el Govern de la UE modifiqui la directiva que grava 
als bolquers ia la resta de productes infantils com ar-
ticles de luxe.

La campanya de recollida de signatures organitzada 
des d’Espanya va arribar al mes de novembre a més  
de 182.000 signatures i volem arribar a les 200.000 
signatures per lliurar-se al responsable d’Economia 
del nou Govern perquè aquest faci força amb elles a 
Europa. Es pot donar suport a la campanya a change.
org i en xarxes socials a través de #rebajaIVApañales-
YA i #lowerVATnappiesNOW en anglès.
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