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Concepte A:

Baixa durant l’embaràs
És la prestació que rebrà la mare en qualsevol dels supòsits en què no pugui
seguir amb la seva activitat laboral abans del part, sempre que el motiu
de la baixa no estigui relacionat amb l’activitat laboral de la treballadora
embarassada.
Aquesta baixa tindrà la consideració de malaltia comuna i la prestació que es
percebrà serà la mateixa que en cas de malaltia comuna.
La gestió d’aquesta baixa la durà a terme el servei Públic de Salut

Concepte B:

Baixa per risc durant
l’embaràs
Aquesta prestació protegeix a la mare treballadora
en els supòsits en què ocupi un lloc de treball amb
risc per a la seva salut o la del fetus quan aquest
no s’ha pogut adaptar per fer-lo compatible
amb el seu estat, ni s’ha pogut reubicar a la
treballadora a un altre lloc sense risc. El risc ha de
ser provocat per agents, procediments o condicions
del treball o de l’activitat desenvolupada.

QUI POT DEMANAR-HO?
La poden sol·licitar les mares treballadores
per compte aliè, treballadores de la llar així com les
treballadores per compte propi.
La prestació per risc durant l’embaràs s’ha qualificat com a contingència de
naturalesa professional i no s’exigeix tenir un període previ de cotització per a
la seva obtenció.
Import prestació. La seva quantia és del 100 per 100 de la base reguladora
aplicable a les contingències professionals.

04 | GUIA DE PRESTACIONS A LA PREMATURITAT

DOCUMENTACIÓ:
1. Informe mèdic del
servei públic de
salut (capçalera,
especialista,
llevadora, hospital)
que certifiqui la
situació de risc i la baixa.
2. DNI de la mare (en cas que hi
vagi una altra persona).
3. Es possible que en el
decurs de la baixa, la mútua
d’accidents laborals demani
informes complementaris,
que caldrà complimentar pels
especialistes, amb el formulari
de cada mútua.
4. En cas de treballadores per
compte aliè, certificat de
l’empresa de les condicions i
activitat laboral desenvolupada.

ENS GESTOR:
La gestió de la prestació correspon
a la mútua d’accidents de treball i
malalties professionals amb la qual
tingui concertada la cobertura de
les contingències professionals.
Preguntar a l’empresa.

( Els dies de vacances no gaudits
quan agafes la baixa els
recuperes quan agafes l´alta.

Fonts:
Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el cual se regulan las prestaciones económicas
del sistema de la Seguridad Social por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y
riesgo durante la lactancia natural. Actualitzat a 30 de agosto de 2018.
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Concepte:

Condicions:

Baixa naixement i cura de menors

• La prestació és del 100% de la base reguladora de contingències comuns.

(pels dos progenitors, pare i mare, tan siguin treballadors per
compte aliena com treballadors autònoms)
QUI POT DEMANAR-HO?
Treballadors per compte aliena o bé
autònoms o treballadors de la llar, que
es trobin al corrent de pagament de
les seves cotitzacions a la Seguretat
Social.
Cobertura:

• S’han de complir uns períodes mínims de cotització.
• Si no reuneix els requisits cobrarà el salari mínim interprofessional durant
42 dies naturals a partir del part, més 14 dies naturals cas de família
nombrosa, família monoparental, part múltiple, o quan la mare o el fill
estiguin afectats de discapacitat en un grau igual o superior al 65%.
• Si la mare no reuneix el període mínim de cotització requerit i se li reconeix
el subsidi de naturalesa no contributiva, l’altre progenitor podrà percebre
el subsidi de naturalesa contributiva sempre que acrediti els requisits
exigits i la mare hagi optat per aquesta opció a l’inici del descans.
• La prestació de naixement i cura de menors està exempta de tributació
d’IRPF.
• Si està cobrant l’atur i neix el seu fill, té dret al subsidi de naixement i cura
de menors. Una vegada s’acabi es tornarà a acollir a l’atur.

• 16 setmanes pels dos progenitors, les 6 setmanes
posteriors al naixement són d’obligat compliment
tant per la mare com el pare. Les 10 setmanes restants
podran gaudir-se en règim de jornada completa o a temps
parcial fins als 12 mesos del menor. El subsidi es comença a
percebre des del mateix dia del part.

• En cas d’estar cobrant l’atur i la mare ha de fer repòs o està ingressada,
primer caldrà demanar la baixa mèdica per incapacitat temporal. Quan
hagi nascut el fill, passarà a la baixa de naixement i cura de menors una
vegada acabada aquesta baixa, reprendrà la prestació de l’atur.

• Si el part és prematur o precisa hospitalització després
del part, podrà interrompre’s el permís de maternitat, una
vegada complert el període de descans obligatori. Es podrà
reprendre a partir de l’alta hospitalària del menor.

DOCUMENTACIÓ:

• La mare biològica podrà anticipar la baixa de maternitat fins
4 setmanes abans de la data prevista del part.

2. Només és necessari l’informe de maternitat si la
treballadora ha començat el descans abans del
part o si s’ha produït la mort del fill després de
180 dies de gestació.

• En el cas que un progenitor no tingui dret a prestacions,
l’altre progenitor tindrà dret a suspendre el seu contracte de
treball per la totalitat de 16 setmanes.
• En cas de defunció de la mare biològica, l’altre progenitor
tindrà dret a la totalitat de les 16 setmanes de suspensió
previstes per a la mare biològica.

1. Sol·licitud de prestació Petició prestació
naixement i cura menors (amb certificat digital)

ENS GESTOR:
Institut Nacional de la
Seguretat Social (INSS).

3. Document acreditatiu de la persona sol·licitant
(DNI o NIE).
4. Llibre de família.
5. Certificat de l’empresa, si treballa per compte
d’altre.*
6. Documentació relativa a la cotització, en
funció del règim laboral.*
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*En les dues últimes situacions
(atur). Notificar al SEPE i
presentar la sol·licitud de
naixement i cura de menors o bé
la “Incapacitat Temporal”
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AMPLIACIONS:
} de 7 dies i fins a un màxim de 13
setmanes: a partir del setè dia
de ingrés del nadó s´amplia el
permís de maternitat. En cas de
part múltiple, no s´acumularan
els períodes d’hospitalització
quan els mateixos haguessin estat
simultanis, però si s’acumularan
els diferents internaments iniciats
durant els trenta dies naturals
següents al part. Informe alta
o arribades les 13 setmanes
demanar informe.
} 1 setmana per part múltiple: el
permís s’ampliarà en una setmana
més per cada fill o filla a partir
del segon en els supòsits de part
múltiple, una per a cadascun dels
progenitors.

3

Concepte:
} 1 setmana en el
supòsit de discapacitat: el permís
s’ampliarà en una setmana més
en el supòsit de discapacitat del
fill o filla, una per a cadascun
dels progenitors. En el supòsit de
discapacitat del fill, grau superior
o igual al 33% o per a menors de 3
anys, la valoració ha de ser, almenys,
del grau 1 moderat. Cal informe
mèdic de l’hospital, avalat pel Servei
Català de Salut (SCS), en el qual es
faci constar la discapacitat o la seva
possible existència, o indiqui un
pes igual o inferior a 1.500 grams o
menor de 32 setmanes del nounat.
Pel pes major de 1.500 i menys de
2.200 grams, si concorre amb altres
condicions recollides en l’escala de
valoració específica (EVE)

Mort perinatal
1 PERMÍS I SUBSIDI
QUI POT DEMANAR-HO?
Tant la mare com el pare.
Condicions:
• Quan un nadó té més de 180 dies de gestació i neix mort, la
mare i el pare tenen dret a demanar la prestació per naixement i cura del
menor (baixa maternitat i baixa paternitat).
• Baixa de 16 setmanes per als dos progenitors.
• Si el nadó neix viu i mor poc després, els drets dels progenitors són
els mateixos que si hagués nascut mort.
Drets:
• Si el nadó neix amb vida, encara que mori als pocs minuts, s’ha d’inscriure
al Registre Civil i en el llibre de família.
• Si mor abans dels 180 dies de gestació no figura en el llibre de família.

DOCUMENTACIÓ
PER AMPLIACIONS:

ENS GESTOR:

Model per a Comunicacions
i peticions (INSS).

Institut Nacional de la
Seguretat Social (INSS).

Fonts:

ENS GESTOR:
Institut Nacional de la
Seguretat Social (INSS).

DOCUMENTACIÓ:

Registre Civil.

INSS:

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/44539/44999/44880

• DNI de la mare/pare.

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabaja
dores/6b96a085-4dc0-47af-b2cb-97e00716791e

• Certificat d’empresa.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/boe-a-2011-3174

• Número de compte bancari

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2019/03/01/6/con

• Certificat expedit pel registre civil
en el qual consti la inscripció en el
lligall d’avortaments.

Article nº 30 del Codi Civil “ La personalitat
s’adquireix en el moment del naixement
amb vida, una vegada produït el sencer
despreniment del si matern”.

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Art 37 (pag.33)
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11430-consolidado.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3244
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Fonts.
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Mort perinatal

Asociación Española de
Psicología Perinatal
www.asociacionpsicologiaperinatal.es

2 DEFUNCIÓ DEL NADÓ

BARCELONA:

Després de la mort d’un nadó, sigui abans o després
del part:
• En cas que es practiqui autòpsia els pares hi hauran d’expressar
per escrit que volen recuperar el cos un cop realitzada l’autòpsia.
• A partir dels 180 dies de gestació és obligatori la sepultura del cos
del nadó, és opció dels pares decidir si volen:
A. Enterrar o incinerar el cos.

Petits amb llum
www.petitsambllum.org
Sense ànim de lucre
Maternidad Arcoiris
(Anna Escudé)
www.maternidadarcoiris.com
Servei privat
Espai Psikos
www.espaipsikos.com
Servei privat

B. Donar el cos a la ciència.

Si els progenitors no tenen
suficients recursos econòmics
per dur a terme la sepultura
poden posar-se en contacte
amb l’hospital per tal que els
posi en contacte amb serveis
socials per poder gestionar
l’enterrament de beneficència.

Cupane (Claudia Alonso)
www.cupane.org
Sense ànim de lucre
Meràkia
www.merakia.cat
Servei privat
Anhel (Guida Rubio)
www.psicologaperinatal.com
Sense ànim de lucre
Dona llum
www.donallum.org
Sense ànim de lucre
Cor a cor
www.coracor.es
Servei privat
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PROFESSIONALS O GRUPS
D’AJUDA:

Concepte:

GIRONA
Servei d’ajuda al dol
www.servei-de-suport-al-dolgirona.webnode.es
Umamanita (Jillian Cassidy)
www.umamanita.es
Sense ànim de lucre
LLEIDA:
Servei de suport de dol de Ponent
www.suportaldol.org
Sense ànim de lucre
Grups acompanyament
al dol Lleida
www.dol-lleida.org
Sense ànim de lucre
TARRAGONA:
Dol d’estels
www.doldestels.wordpress.com
Sense ànim de lucre

1. Servei fotografia.
(Norma Grau)
duelo@normagrau.com
www.normagrau.com
2. Recuperació de les fotos del
nadó prèvies a l’autòpsia.
Enviar petició al director
o gerent de l’hospital de
referència i lliurar el document
a atenció al pacient.

www.somprematurs.cat | 11
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5 Gestions a fer pel
Concepte:

naixement d’un fill prematur
QUI POT DEMANAR-HO?
Un dels dos progenitors per separat si estan casats. Si no
estan casats, els dos progenitors conjuntament.
Condicions:
• Registre Civil. Des del moment del naixement del nounat fins als 8 dies
naturals. Extraordinàriament, aquest període es pot ampliar fins als 30 dies
naturals. En algunes situacions aquest tràmit es pot fer per via telemàtica
des de l’hospital.
• Empadronament: a l’ajuntament de la població on es viu.
• La targeta sanitària es tramita al centre d’atenció primària, però el CIP es
genera des de l’hospital.
• El DNI no és obligatori fins als 16 anys, però és aconsellable per alguns
tràmits i és necessari si ha de viatjar i en alguns casos és obligatori el
passaport.

4

DOCUMENTACIÓ:
1. Registre Civil
• DNI dels dos progenitors.
• Llibre de família (en cas que el tingueu;
si no, el fan al moment). En cas de
parelles no casades hi han d’anar els dos
progenitors. Informe mèdic de maternitat
(imprès “groc” de l’hospital).
• Butlleta estadística (imprès vermell).
• Si el municipi de residència és diferent al de
naixement: certificació de l’hospital que “no
s’ha iniciat el registre en un altre municipi”.
2. Empadronament.
• DNI dels progenitors (només cal que hi vagi
un del dos).
• Llibre de família.
3. Targeta Sanitària
• Llibre de família.
• Certificat d’empadronament del nadó.
• Imprès d’afiliació del nadó com a beneficiari
de la Seguretat Social.

ENS GESTOR:
1. Registre Civil
del municipi de
residència o del
municipi on ha
nascut.
2. Ajuntament de
residència.
3. Centre d’assistència
primària.
4. Policia Nacional.

• Imprès de sol·licitud de la targeta sanitària
individual pel nadó (el proporcionen al CAP).
4. DNI. No és obligatori però sí necessari per
alguns tràmits relacionats amb la prematuritat.
• Certificat literal de naixement expedit per
registre civil.
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Fonts:
http://www.interior.gob.es/
web/servicios-al-ciudadano/
dni/documentacionnecesaria-para-sutramitacion

• Fotografia de color mida carnet amb fons
blanc.

https://web.gencat.cat/ca/
tramits/que-cal-fer-si/neixun-fill/

• Certificat o volant d’empadronament expedit
per l’ajuntament.

http://web.gencat.cat/es/
tramits/que-cal-fer-si/
neix-un-fill/alta-al-sistemasanitari/
www.somprematurs.cat | 13

5 Reducció de jornada per cura

5

Concepte:

de menor amb malalties greus
(CUME)
QUI POT DEMANAR-HO?
Mare o pare per a la cura, hospitalització o tractament
continuat del menor al seu càrrec afectat per una malaltia
greu inclosa en el llista de malalties greus del RD 1148/2011
o requereixi llarga hospitalització o bé la seva cura directa,
contínua i permanent.
Condicions:
• Prematurs nascuts abans de les 32 setmanes de gestació o un pes inferior a
1500 grams.
• Prematurs que requereixin ingressos perllongats (consultar al llistat de
malalties greus).
• Els dos progenitors, adoptants o acollidors han d’estar afiliats i d’alta a la
Seguretat Social o a la mutualitat de previsió social del seu col·legi professional
o tenir un conveni especial amb la Seguretat Social per fer el seu treball en un
país mancat d’un sistema internacional de Seguretat Social.
• No és compatible gaudir de la baixa per malaltia, risc durant l’embaràs o
lactància natural, per naixement i cura de menors d’un progenitor amb la
percepció d’aquesta prestació.
• Estar al corrent del pagament de les quotes, en el cas de treballadors per
compte pròpia.

DOCUMENTACIÓ:
Informe del Servei Públic de Salut
o òrgan administratiu sanitari que
justifiqui els requisits necessaris per
la percepció de la prestació. S’han
de presentar informes de forma
periòdica.

ENS GESTOR:
Mútua de Treball o Institut Nacional
de la Seguretat Social (INSS).

• Percentatge de reducció de jornada mínim del 50% i màxim de 99%.
Treballadors a temps parcial ha de ser superior al 25% d’una jornada completa.
• Per tenir dret a la prestació el progenitor beneficiari ha d’acreditar:
• Si té menys de 21 anys, no hi ha mínim de cotització.
• Si té entre 21 i 26 anys: 90 dies en els últims 7 anys o 180 dies en la seva vida laboral.
• Si té més de 26 anys: 180 dies en els últims 7 anys o 360 dies en la seva vida
laboral.
14 | GUIA DE PRESTACIONS A LA PREMATURITAT

Fonts:
Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para
la aplicación y desarrollo, en el sistema de la
Seguridad Social, de la prestación económica
por cuidado de menores afectados por
cáncer u otra enfermedad grave (CUME)”.
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6 Excedència per cura de menors

6

Concepte:

QUI POT DEMANAR-HO?
Tota persona treballadora amb fills a càrrec
podrà sol·licitar una excedència amb la finalitat
de tenir-ne cura durant un període màxim de
3 anys a comptar a partir del naixement o la
resolució judicial de l’adopció o acolliment.
Una excedència és una suspensió del contracte de treball a
petició de la persona treballadora. Implica la reserva del lloc de
treball durant un període determinat i la renúncia per part de la
persona treballadora a tenir feina i salari durant el període de
l’excedència.

CONDICIONS:
• El període d’aquesta excedència computa pel que fa a l’antiguitat.
• Durant el primer any de l’excedència es reserva el lloc de treball,
transcorregut aquest primer any, l’empresa té l’obligació de
reincorporar la persona treballadora en un lloc de treball del mateix
grup professional o categoria equivalent.
• En el cas de les famílies nombroses el període de reserva de lloc de
treball s’amplia.
• Es pot gaudir de manera fraccionada en un o més períodes.
• A efectes de Seguretat Social, tot el període d’excedència per cura
de fills i filles té la consideració de situació assimilada a l’alta a
efecte de totes les prestacions excepte la incapacitat temporal, la
maternitat i la paternitat.

Finalitat: Facilitar la cura d’infants i oferir un marc d’actuació per
a fer possible la conciliació de la vida laboral amb la
situació de dependència familiar.

REQUISITS:
Tota persona treballadora que
tingui sota la seva cura directa
un fill o filla menor de 3 anys ja
sigui:
( Biològic/a.
( Adoptiu/va.
( En règim d’acolliment (tant
permanent com preadoptiu).

COM FER-HO
• És recomanable que la persona
interessada presenti una carta a l’empresa
sol·licitant l’excedència especificant
clarament que és una excedència per cura
de menors, concretant l’horari i la durada
de l’excedència.
• L’empresa ha de respondre la petició per
escrit o davant d’un representant sindical
en el cas que ni hagi.

Fonts:
Llei general de la Seguretat Social, Art. 180.
Estatut dels treballadors, Art. 46.
16 | GUIA DE PRESTACIONS A LA PREMATURITAT
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7 Reducció de

7

Concepte:

jornada per cura
de menors

CONDICIONS:
• Hi haurà una disminució proporcional del salari.
• L’horari de la jornada reduïda ha de ser dins de la jornada ordinària.

QUI POT DEMANAR-HO?
Tota persona treballadora que tingui
a càrrec menors de 12 anys té dret a una
reducció de jornada de treball per raons de
guarda legal.
COM FER-HO

La reducció de la jornada ha de ser un mínim d’una
vuitena part i un màxim de la meitat de la
jornada ordinària. La concreció horària
i la duració de la reducció correspon al
treballador/a.

• Comunicar a l’empresa amb la suficient antelació.
• Es recomana fer la sol.licitud mitjançant una carta on fem
constar que volem gaudir del dret a la reducció per guarda
legal, especificant l’horari i la durada de la mateixa.

En cas de malaltia greu del menor el dret
de reducció de jornada serà fins als 18 anys
del menor.

• L’empresa ens ha de contestar per escrit o davant un
representant sindical en el cas que hi hagi.
• Per a reincorporar-se a l’horari habitual, caldrà avisar a
l’empresa amb 15 dies d’antelació.

Finalitat: oferir un marc d’actuació per a fer
possible la conciliació de la vida laboral i familiar.

REQUISITS:
( Ser treballador/a per compte aliena.
( Tenir a càrrec directe un menor de 12 anys.

Fonts:
Estatut dels treballadors, Art. 37.5, 37.6, 55.5.
Llei General de la Seguretat Social, Art. 180.3.
Llei de procediment laboral, Art. 138 bis.
18 | GUIA DE PRESTACIONS A LA PREMATURITAT

www.somprematurs.cat | 19

8 Permís per la
Concepte:

lactància

QUI POT DEMANAR-HO?
És un permís propi i individual de cada
progenitor, que pot gaudir tan el pare com la
mare en cas de que estiguin treballant.
Consisteix en el dret d’absència retribuïda al lloc de treball que
es pot gaudir de diferents formes:
A. Permís retribuït d’una hora d’absència al dia o dues fraccions
de mitja hora.
B. Reducció de jornada diari en mitja hora.
C. Permís acumulat, previ acord amb l’empresa o segons el
conveni col·lectiu d’aplicació.

9
13

Concepte:

Risc lactància natural
QUI POT DEMANAR-HO?
Aquesta prestació protegeix tan a les treballadores per
compte d’altri, durant la suspensió del seu contracte, com a
les treballadores autònomes pel cessament de la activitat,
quan durant el període de lactància ocupen un lloc de
treball que posa en perill tan a la mare com al nadó.

CONDICIONS:
• El subsidi serà vigent fins els 9 mesos del nadó i només es tindrà dret
sempre i quan no s’hagi pogut adaptar el lloc de treball o canviar-la a
un altre lloc que no li comporti cap risc.
• El risc ha de ser causat per agents o condicions del lloc de treball.

CONDICIONS:
• El treballador/a haurà de preavisar a l’empresa amb 15
dies d’antelació al gaudi del permís.
• El permís de lactància retribuït tindrà una durada fins els
9 mesos del lactant que podrà ampliar-se, en cas que els
dos progenitors treballin, fins que el nadó compleixi els 12
mesos, però essent dels 9 mesos als 12 mesos un permís
no retribuït i per tant es descomptarà del salari.
• Si els dos progenitors gaudeixen del permís de lactància
del mes 9 al 12, en la mateixa proporció i durada, podran
sol·licitar, al Institut Nacional de la Seguretat Social
(INSS), la prestació de “Corresponsabilitat en la cura
del lactant”. Només la cobrarà un dels dos progenitors i
consisteix en el 100% de la base reguladora en proporció
a la reducció de jornada que experimenti.

• L’import del subsidi és el 100% de la base reguladora.
• L’horari de la jornada reduïda ha de ser dins de la jornada ordinària.

ON FER-HO
La prestació cal
tramitar-la a la mútua
d’accidentes de treball
corresponents.

DOCUMENTACIÓ:
• Llibre de família.
• Certificat del Servei Públic del Salut en que es
reconegui la lactància natural.
• En cas de treballadora per compte d’altri,
declaració empresarial de les activitat de la
treballadora i condicions de treball.
• Avaluació del lloc de treball.
• Relació de llocs de treball exempts de risc.
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10 Discapacitat

BENEFICIS:

Concepte:

QUI POT DEMANAR-HO?
Totes les persones que en algun moment de
la vida presentin algun tipus de discapacitat,
amb restriccions per desenvolupar tasques
quotidianes per trastorns físics, sensorials, de la
comunicació i la parla, intel·lectual, o trastorn
mental.
Condicions:
La condició legal de persones amb discapacitat està reconeguda
quan arriba a un percentatge igual o superior al 33%.

ENS GESTOR:
DOCUMENTACIÓ:
1. Fotocòpia compulsada, o
bé original i fotocòpia, del
document identificador de la
persona beneficiària (DNI/NIF
o NIE).
2. Fotocòpia compulsada, o
bé original i fotocòpia, del
document identificador de la
persona representant (DNI/NIF
o NIE).

• Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies.
• Direcció General de Protecció
Social (CAD Infantil. C/Calàbria 147,
Barcelona).
• Institut Nacional de la Seguretat
Social (INSS).

( Prestació per fill a càrrec. Prestació
anual per fill a càrrec menor de 18
anys amb una discapacitat del 33%
o major de 18 anys amb discapacitat
del 65%. Els imports són 83,33 €/
mes per fill menor amb discapacitat
33%; 395,60€/mes per fill major de
18 anys i discapacitat del 65%; 593,40
€/mes per major de 18 anys i amb
discapacitat del 75%. (SS).
( Prestació econòmica d’assistència
personal. Contractació d’una
assistència personal per a facilitar
a la persona dependent l’accés a
l’educació, i al treball i a una vida
més autònoma.
( Deducció per descendent amb
discapacitat fins a 1.200 € en la
Declaració de la Renda. A més,
el mínim familiar incrementa,
per a cada progenitor, 3.000
€ anuals per menors amb
discapacitat d’entre el 35% i el
65%, i 9.000 € anuals per menors
amb discapacitat de més 65%.
Pot augmentar en concepte de
despeses d’assistència, fins a
3.000 € anuals.

( Beques per a nens amb
necessitats especials.
( Dues setmanes més de permís i
prestació per naixement i cura de
menors. Dues per cada progenitor.
( Reducció de jornada per cura de
menors encara que el nen tingui
més de 12 anys.
( Major quantia en la prestació
per part múltiple. Prestació per
part múltiple que depèn del
salari mínim interprofessional
(SMI), si un dels fills nascuts o
adoptats estigui afectat per una
discapacitat igual o superior al
33%, computarà el doble.
( Si un nen té discapacitat (33%),
es considera família
nombrosa amb
dos fills.

• Agència tributària.
• Ministeri d’Educació, Cultura
i Esport.

3. Informe mèdic, psicològic,
psiquiàtric o social actualitzat.

Fonts:
Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre de procediment per al reconeixement, declaració i
qualificació del grau de discapacitat.
L’Ordre BSF/43/2012, de 27 de febrer de la Targeta acreditativa.
Reial decret 1082/2017, de 29 de desembre.
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Concepte:

Dependència
QUI POT DEMANAR-HO?
Les persones que, per raons derivades
de l’edat, la malaltia o la discapacitat
i relacionades amb la manca o pèrdua
d’autonomia física, mental, intel·lectual o
sensorial, necessiten l’atenció d’una altra.
Condicions:
Residir al territori espanyol i haver-ho fet com a mínim
durant cinc anys. Dos dels cinc anys de residència
al territori espanyol hauran de ser immediatament
anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ:
• Formulari “Sol·licitud de
reconeixement de la situació de
dependència”.
• Dades bancàries. La persona
beneficiària ha de ser titular o
cotitular. Cal que l’oficina estigui
ubicada a Catalunya. Cal que
l’entitat bancària doni conformitat
amb segell i signatura.
• Declaració responsable (dades
per calcular la seva capacitat
econòmica).
• DNI de la persona en situació de
dependència (també menors).
• Acreditació de la representació
legal per la qual s’actua.
• DNI del representant legal.
• Informe de salut original de menys
de 2 anys on constin els diagnòstics
vinculats amb la dependència,
segons model adjunt al formulari.
Formalitzat, datat i signat pel metge
o metgessa de capçalera, pediatre/a
o altres especialistes.
• En cas que hagi estat valorada
fora de Catalunya, fotocòpia del
certificat i barem.

ENS GESTOR:
Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies.

Fonts:
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-la-situaciode-dependencia?category=&vmode=normativa
http://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/02_tramits/formularis/99255.pdf
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3 PRESTACIÓ ECONÒMICA PART
MÚLTIPLE

Concepte:

Ajudes Vàries

QUI POT DEMANAR-HO?

1

AJUDA AGÈNCIA
TRIBUTÀRIA MARES
TREBALLADORES

Tipologia:

QUI POT DEMANAR-HO?

Ajuda de pagament únic i variable en
funció dels fills nascuts.

Els progenitors en casos de parts
múltiples

Podran optar a aquesta deducció totes les
mares treballadores que tinguin un fill/a a
càrrec menor de 3 anys i treballin a jornada
completa o parcial.
Condicions:
L’ajuda màxima és de 1.200 € anuals, que es pot sol·licitar
tota completa en la declaració anual de la renta o de forma
anticipada cobrant 100 € cada mes.

ENS GESTOR:

2 DEDUCCIONS RENDA

Agencia Tributaria
Estatal

QUI POT DEMANAR-HO?
Les famílies nombroses i les
monoparentals amb 2 fills a càrrec.
Condicions:
Es podran aplicar una deducció a la renda sempre
que almenys un dels dos progenitors estigui
cotitzant a la seguretat social, per compte pròpia o
aliena almenys 15 dies a jornada completa de cada
mes o parcial almenys 50% de la jornada ordinària
durant tot el mes.
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Les deduccions seran:
• Família nombrosa o
monoparental amb
dos fills 1.200 €
anuals.
• Família nombrosa
especial 2.400 €
anuals.

NOMBRE FILLS
NASCUTS

IMPORTS
PRESTACIÓ

2

3.860 €

3

7.720 €

4 i més

11.580 €

4 PRESTACIÓ ECONÒMICA PER
NAIXEMENT EN FAMÍLIES
NOMBROSES, MONOPARENTALS I
PROGENITORS AMB DISCAPACITAT
QUI POT DEMANAR-HO?
Les famílies nombroses, monoparentals o
progenitors amb discapacitat.
Condicions:

ENS GESTOR:

És una prestació de pagament únic de 1.000 € que podran Institut Nacional
de la Seguretat
percebre en cas de naixement d’un fill en una familia
nombrosa, monoparental o en el cas que el pare i la mare Social (INSS).
tingui una discapacitat d’almenys el 65 %, sempre que no
es tingui ingressos o no se superi els límits d’ingressos
establerts per la seguretat social.
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DOCUMENTACIÓ:

Concepte:

Ajudes Vàries

Consulta l’Assistent Virtual de la Renda
Garantida de Ciutadania o truca al
900 400 012.

5 RENDA MÍNIMA GARANTIDA
QUI POT DEMANAR-HO?
Qualsevol persona que tingui ingressos
inferiors al 91% de l’indicador de renda de suficiència de
Catalunya, si fa dos anys que resideix a Catalunya.
Condicions:

• Família monoparental.
Si no treballes o treballes a temps parcial. Si
cobres menys de 664€ al mes, amb un fill.
• Unitat familiar.
Si tens més de 23 anys. Si no reps cap prestació
de serveis d’acolliment o sanitari permanent, ni
estàs en règim penitenciari ordinari. Si fa dos
anys que resideixes a Catalunya.
• Prestació o subsidi per desocupació.
Si l’import és inferior a 664€ al mes (un sol
membre). Si tens més de 23 anys. Si no reps
cap prestació de serveis d’acolliment residencial
o sanitari permanent, ni estàs en règim
penitenciari ordinari.
• Majors de divuit anys si tenen menors o
persones amb discapacitat a càrrec.
Òrfenes dels dos progenitors. Víctimes de
violència masclista en l’àmbit de la llar.
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El dia de la cita cal presentar a l’oficina
corresponent la documentació
acreditativa i la sol·licitud.

• Documents acreditatius de
propietat de béns mobles (vehicles,
títols mobiliaris, patrimoni, plans
d’estalvi i de pensions, etc.).

• DNI o passaport, cal mostrar-lo.

• Sentència de separació o divorci i
conveni regulador, si s’escau.

• En cas de tenir nacionalitat de la
Unió Europea, certificat d’inscripció
com a resident comunitari al
Registre central d’estrangers de la
Direcció General de la Policia.
• En cas de tenir la nacionalitat
d’altres països, còpia del permís de
residència vigent (NIE) i còpia de
tots els fulls del passaport.

• Família.
Ingressos inferiors a: 664 € al mes, un adult;
996€ al mes, dos adults; 1.096€ al mes, dos
adults amb un fill; 1.196€ al mes, dos adults amb
dos fills; 1.208€ al mes, dos adults amb tres fills.

ENS GESTOR:
Treball i Afers Socials.

Fonts:
LLEI 1/2020, del 17 de
febrer, de modificació de
la Llei 14/2017, de la renda
garantida de ciutadania.
https://treballiaferssocials.
gencat.cat/ca/ambits_
tematics/pobresa_i_inclusio_
social/renda_garantida_
ciutadania/rendagarantida_/
comdemanarla/
http://gestio.https://
treballiaferssocials.gencat.
cat/ca/ambits_tematics/
pobresa_i_inclusio_social/
renda_garantida_ciutadania/
rendagarantida_/
comdemanarla/

• Declaracions trimestrals d’ingressos,
mitjançant els models 130 o 131, en
cas que el sol·licitant o qualsevol
membre de la unitat familiar sigui
treballador autònom.

• Extracte bancari dels darrers sis
mesos de tots els comptes de la
unitat familiar.
• Documentació on consti el número
de compte on es vol cobrar la
prestació. La persona que sol·licita
la prestació ha de ser titular del
compte bancari.
• Document de dades fiscals
actualitzades, que es pot obtenir
a través del web de l’Agència
Tributària.
• Documents que demostrin la
residència a Catalunya de manera
continuada en els darrers dos anys
(per exemple, passaport, certificats
escolars, rebuts de compres o
serveis fets a Catalunya, certificats
de visites mèdiques, queixes o
denúncies a l’Administració, etc.).
• Nòmina, en el cas que el sol·licitant
o qualsevol dels membres de la
unitat familiar treballi.

• Llibre de família.
• Certificat de reconeixement de la
discapacitat, si es té reconeguda
igual o superior al 65%, en cas que
s’hagi emès fora de Catalunya.
• Carnet de família monoparental,
en cas que s’hagi emès fora de
Catalunya.
• Acreditació d’impagament de
deutes.
• Documentació que acrediti la
condició de persona refugiada.
• Resolució de denegació de la
sol·licitud de renovació de permís
de residència, en cas de dona
amb permís de residència per
reagrupament familiar que l’hagi
perdut per divorci o separació.
• Sentència judicial, ordre de
protecció judicial, denúncia o
informe del Ministeri Fiscal que
indiqui l’existència d’indicis que
s’és objecte de violència de gènere
o informe dels serveis socials, o
certificat dels serveis socials de
l’Administració competent o del
centre d’acollida, en cas d’haver
estat víctima de violència masclista
en l’àmbit de la llar.
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Concepte:

Ajudes Vàries

6 INGRÉS MÍNIM VITAL
QUI POT DEMANAR-HO?
És una prestació que poden
cobrar les famílies amb situació de
vulnerabilitat que és compatible amb altres
ajuts
Condicions:
• Tenir residència fiscal i legal a Espanya.
• Estar en situació de vulnerabilitat econòmica (quan la mitjana
d’ingressos i rentes anuals computables a
la persona beneficiària sigui individual o
del conjunt de membres de la unitat de
convivència, corresponent a l’exercici
anterior, sigui inferior almenys en
10 €.)
• Que la unitat familiar estigui
formada des de fa sis mesos.

IMPORT DE L’INGRÉS MÍNIM VITAL:
Unitat familiar

Import*

Unitat familiar

Import*

1 Adult

5.899,60 €

2 Adults

7.669,48 €

1 Adult
i 1 menor

8.967,39 €

2 Adults
i 1 menor

9.439,36 €

1 Adult
i 2 menors

10.737,27 €

2 Adults
i 2 menors

11.209,24 €

1 Adult i 3
menors o més

12.507,15 €

2 Adults i 3
menors o més

12.979,12 €

Unitat familiar

Import*

Unitat familiar

Import*

3 Adults

9.439,36 €

4 Adults

11.209,24 €

3 Adults
i 1 menor

11.209,24 €

4 Adults
i 1 menor

12.979,12 €

3 Adults
i 2 menors o més

Resta de casos

12.979,12 €

12.979,12 €

En el cas que s’estiguin
cobrant altres prestacions,
l’ajuda de l’ingrés mínim vital
serà la diferència entre el que
cobren i la prestació.

*Import de l’ingrés mínim vital anual
(2022).

ENS GESTOR:
Institut Nacional
de la Seguretat
Social (INSS).
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Concepte:

Ajudes Vàries

8 SUBSIDI DESOCUPACIÓ
RESPONSABILITATS FAMILIARS SEPE
QUI POT DEMANAR-HO?

7 COMPLEMENT AJUDA A LA INFÀNCIA
QUI POT DEMANAR-HO?
Aquesta prestació la poden percebre aquelles
famílies perceptores de l’ingrés mínim vital
i altres famílies amb nivell d’ingressos molt
baixos i que no superin els límits establerts per
llei (tant d’ingressos com de patrimoni).
Condicions:
Les quanties del complement seran en funció de l’edat
complerta:
• Per menors de tres anys: 100 €.
• Per majors de tres anys i menors de 6 anys: 70 €.
• Per majors de 6 anys: 50 €

ENS GESTOR:
Institut Nacional
de la Seguretat
Social (INSS).

És un subsidi que s’atorga a tots aquells
pares o mares, que hagin esgotat la prestació
d’atur i que tinguin fills/es a càrrec de
menys de 26 anys i que no tingui ingressos
mensuals superiors al 75% del salari mínim
interprofessional (SMI) en el conjunt familiar.
Condicions:
La a durada serà 6 de mesos prorrogables per períodes
semestrals, en funció de la durada de la prestació per
desocupació que hagi esgotat i de la seva edat, sempre que
ho sol·liciti en termini i mantingui els requisits, d’acord amb el
següent:
• Si és menor d’anys 45 i ha esgotat una prestació contributiva
d’almenys 4 mesos, tindrà dret a totalitzar 18 mesos.
• Si és menor d’anys 45 i ha esgotat una prestació contributiva
d’almenys 6 mesos, tindrà dret a totalitzar 24 mesos.
• Si és major d’anys 45 i ha esgotat una prestació contributiva
de 4 mesos, tindrà dret a totalitzar 24 mesos.
• Si és major d’anys 45 i ha esgotat una prestació contributiva
d’almenys 6 mesos, tindrà dret a totalitzar 30 mesos.
La quantia del subsidi serà de 722,80 € mensuals.

ENS GESTOR:
Servei públic
d’ocupació estatal
(SEPE)
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10 DIETES D’ESTADA I MANUTENCIÓ

Concepte:

Ajudes Vàries

QUI POT DEMANAR-HO?
Persones assegurades del CatSalut que
fan un tractament ambulatori de patologia
terciària fora de la regió sanitària de la seva
residència habitual.

9 BONIFICACIÓ
CONTRACTACIÓ
TREBALLADOR/A DE LA LLAR
QUI POT DEMANAR-HO?
Totes aquelles famílies que hagin de contractar
un/a treballador/a de la llar
Drets:
• Reducció del 20% del cost de la seguretat social si es
contracta a un/a treballador/a de la llar que no hagi prestat
mai serveis en la unitat familiar.
• Reducció del 45% del cost de la seguretat social si
es contracta a un/a treballador/a de la llar tant en
famílies nombroses com en famílies monoparentals.

DOCUMENTACIÓ:
Es presenta al Centre d’Atenció Primària (CAP).
• Fotocòpia del DNI/NIF i de la targeta sanitària del
pacient.
• Sol·licitud de transferència bancària per a
pagaments de prestacions complementàries.
• Autorització prèvia de l’atenció sanitària per part
del CatSalut.

ENS GESTOR:
Institut Nacional
de la Seguretat
Social (INSS).

• Informe d’alta o informe de seguiment del centre
sanitari, en el qual s’hi faci constar els dies que ha
rebut tractament.
• En cas de sol·licitud d’ajut d’estada (pacient,
acompanyant o de pacient i acompanyant)
• Comprovants de les despeses: factura original
amb indicació del nombre de dies d’estada.
• En cas de sol·licitud per a la persona
acompanyant.
• Fotocòpia del DNI/NIF de la persona
acompanyant.
• Acreditació d’incapacitació, discapacitat del 66%
o dependència en grau III del pacient.
En qualsevol cas, la regió sanitària podrà demanarvos la documentació complementària que consideri
necessària.
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( També pot sol·licitar
l’ajut la persona
acompanyant.

ENS GESTOR:
Departament de Salut.
Servei Català de la Salut
(CatSalut).

Fonts:
http://catsalut.gencat.cat/ca/
detalls/articles/93-Article_
inst_06_2010_18_octubre
https://web.gencat.cat/ca/
tramits/tramits-temes/Ajutsper-a-despeses-destada-imanutencio-a-pacients-i-o-lapersona-acompanyant-per-adeterminats-tractaments-acentres-de-regions-sanitariesde-fora-del-seu-domicilihabitual
www.somprematurs.cat | 35

12

12

12

Concepte:

Ajudes Vàries

11 DESPESES PER A DESPLAÇAMENT A
CENTRES HOSPITALARIS
QUI POT DEMANAR-HO?
Persones assegurades del CatSalut que fan un tractament
ambulatori de patologia terciària fora de la regió sanitària
de la seva residència habitual.

12 PRESTACIÓ FAMÍLIES AMB INFANTS
QUI POT DEMANAR-HO?
Famílies amb infants nascuts a partir de l’1 de
setembre del 2020 i que no superin els límits
d’ingressos establerts per llei per tal de prevenir
situacions de vulnerabilitat.
Condicions:

DOCUMENTACIÓ:
Es presenta al Centre d’Atenció Primària (CAP).
• Sol·licitud de transport, en el qual hi ha de
constar el diagnòstic del pacient, el lloc
del desplaçament, el mitjà de transport i la
justificació del mateix.

( També pot sol·licitar
l’ajut la persona
acompanyant.

• Justificant d’assistència del centre de destí.

ENS GESTOR:

• Sol·licitud de transferència bancària per a
pagaments de prestacions complementàries.

Departament de Salut.
Servei Català de la Salut
(CatSalut).

• Fotocòpia de la Targeta Sanitària
• Bitllets de ferrocarril, autobús o factura del taxi.
En cas d’anar en cotxe particular, s’estableix un
preu per quilòmetre.
En qualsevol cas, la regió sanitària podrà
demanar-vos la documentació complementària
que consideri necessària.
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Fonts:

• Les famílies sol·licitants no poden superar uns ingressos límit.
En el cas d’unitats familiars de fins a 3 persones:
16.000 € anuals; famílies de 4 persones: 20.800 €; famílies de
5 persones: 25.600 €
L’import de l’ajut és de 650 € (Un únic pagament). Per a les
famílies que tinguin reconegut el títol de família monoparental
o nombrosa vigent en el moment de presentar la sol·licitud, la
quantitat és 750 €.

ENS GESTOR:
Generalitat de
Catalunya. Departament
drets socials

Aquest ajut no és oficial a
la pàgina de Servei Català
de Salut, perquè no està
establert per igual en totes
les regions de Catalunya.
Varia segons la província i
fins i tot alguna d’elles no
disposa d’aquesta ajuda per
desplaçament. Per a una
informació més concreta,
poseu-vos en contacte amb
el Centre de Salut o bé amb
l’oficina de Departament de
Salut de la regió sanitària.
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ASSOCIACIÓ DE PREMATURS
DE CATALUNYA
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