
OPINIÓ 
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Execució de la sentència sobre 
descomptes per família nombrosa

L
a sentència, de 2 de 
març de 2004, va de-
clarar que les tarifes 
impugnades són dis-
conformes a dret al 
no respectar els arti-

cles 21 i 26 de la Llei de famílies 
nombroses de 1971, condemnant a 
l’Administració que estableixi per 
a l’àmbit d’aquestes tarifes les re-
duccions legals per als transports 
públics de viatgers per carretera 
en servei regular que desplegui el 
seu trajecte més enllà del casc ur-
bà, sent “desde luego compatibles 
y acumulables esos beneficios con 
cualesquiera otros que se hallen 
previstos”. El maig de 2008 la sen-
tència va ser confirmada pel Tribu-
nal Suprem, condemnant a l’ATM al 
pagament de les costes.

Davant la tesi de l’Autoritat del 
Transport Metropolità i la Genera-
litat de Catalunya, que es van opo-
sar a la demanda, la sentència va 
declarar que l’àmbit protector de la 
llei de famílies nombroses de 1971 
no ha quedat limitat ni reduït per 
les posteriors legislacions esta-
tals i autonòmiques aprovades des 

Catalunya i els usuaris més de 4’5 
milions.

L’execució de la sentència es va 
concretar parcialment l’abril de 
2009 mitjançant una Ordre de la 
Generalitat que ordenava aplicar 
d’immediat els descomptes als 
títols personalitzats: TMes, T-Tri-
mestre, T-Jove, quedant pendents 
els restants títols existents – no 
personalitzats- d’un posterior es-
tudi per a la seva aplicació abans 
d’acabar l’any 2009.

A l’actualitat, l’ATM no ha concre-
tat encara l’extensió del descomp-
te als restants títols, limitant-se a 
anunciar la creació d’un nou títol 
de transpor t per a les famí lies 
nombroses, la T-70/90, que per-
metrà realitzar 70 viatges en 90 
dies a qualsevol membre de la fa-
mília, estenent aquests beneficis 
ara a les famí lies “monoparen-
tals”. El Tribunal segueix estudiant 
l’execució forçosa de la sentència.

La sentència ja és ferma i els seus 
criteris resulten d’aplicació a totes 
les àrees metropolitanes de les 
grans ciutats espanyoles.

Ara per ara, l’ATM s’ha 
limitat a anunciar la 
creació d’un nou títol 
de transport per a les 
famílies nombroses

L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES NOMBROSES DE CATALUNYA (FANOC) VA SOL·LICITAR, MESOS 
ENRERE, A LA SECCIÓ TERCERA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTÍCIA DE CATALUNYA, L’EXECUCIÓ FORÇOSA DE LA SENTÈNCIA QUE OBLIGA A L’AUTORITAT 
DEL TRANSPORT METROPOLITÀ (ATM) A APLICAR ELS DESCOMPTES A FAMÍLIES NOMBROSES EN 
LES TARIFES INTEGRADES DEL METRO, BUS, FERROCARRILS I RENFE.

d’aleshores. Argumenta, igualment, 
d’acord amb l’article 39 de la Cons-
titució espanyola, que els poders 
públics han de garantir la protecció 
social, econòmica i jurídica de la fa-
mília i que  les famílies nombroses 
no poden quedar “en situació de des-
avantatge en allò que es refereix a 
l’accés als béns econòmics, socials i 
culturals”. També afirma que amb la 
Llei de famílies nombroses de 2003, 
la protecció continua vigent.

Les noves tarifes integrades van ser 
impugnades el 2001, per l’Associació 
de Famílies Nombroses de Catalun-
ya (FANOC), per no respectar els 
descomptes establerts per la Llei de 
Famílies Nombroses als transports 
interurbans: segons la nova llei, el 
20% a les que tenen 3 i 4 fills; i el 
50% a les de 5 i més fills. El terri-
tori afectat és de 200 municipis de 
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