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ADOPCIONS I ACOLLIMENT F AMILIAR 
 
 
 

SITUACIONS P ROTEGIDES ( REIAL DECRET  6 /2 0 19 D ’1 D E M ARÇ ) 
 
 

Es consideren situacions protegides, durant els períodes de descans i permisos que es gaudeixin, 
l'adopció, la guarda amb fins d'adopció i l'acolliment familiar sempre que, en aquest últim cas, la seva 
durada no sigui inferior a un any, i es tracti de: 

 
 anys 

 
 anys (i menors de divuit anys) només pels següents casos: 

 
o Discapacitats 

 
o Dificultats especials d'inserció social i familiar, degudament acreditades pels serveis 

socials competents, per les seves circumstàncies o experiències personals o perquè provenen de 
fora. 

 
 

QUAN COMENÇA EL DRET  A LA P RESTACIÓ ? 
 

 
A partir de la data de resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o bé a partir de 

la decisió administrativa de guarda amb fins d’adopció o d’acolliment. 
 

 
QUANTS DIES EM CORRESPONEN? 

 

 
En 2020 (adopcions constituïdes entre l’1 de gener i el 31 de 

desembre) 
 

A.- Un període de sis setmanes, per cada progenitor, a gaudir a temps complet de forma 

obligatòria i ininterrompuda després de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció. 
 

B.- Un total de setze setmanes de gaudi voluntari, de forma ininterrompuda dins dels dotze mesos 

següents a la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció. Cada progenitor podrà gaudir 

individualment d’un màxim de deu setmanes de gaudi voluntari, quedant les restants sis setmanes 

a disposició de l’altre progenitor. 
 

És a dir: cadascú disposa de sis setmanes obligatòries a jornada completa i ininterrompuda; 

setze setmanes voluntàries a repartir entre ells, sempre que com a màxim un gaudeixi de deu 

setmanes i l’altre les sis restants. 
 

A partir del 2021 (adopcions constituïdes a partir de l’1 de gener) 
 

La suspensió tindrà una durada de setze setmanes per cada adoptant. Aquest dret és individual de 

la persona treballadora i no es pot transferir el seu exercici a l’altre adoptant. 
 

A.- Un període de sis setmanes, per a cada progenitor, a gaudir a temps complet de forma 

obligatòria i ininterrompuda immediatament després de la resolució judicial per la qual es 

constitueix l’adopció. 
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B.- Les deu setmanes restants es podran gaudir en períodes setmanals, de forma acumulada o 

interrompuda, dins dels dotze mesos següents a la resolució judicial per la qual es constitueix 

l’adopció. 
 

 
 

En tots els casos en el supòsit de discapacitat del fill/a en adopció, la suspensió del contracte 

tindrà una durada addicional de dues setmanes, una per cadascú dels progenitors. Igualment, 

l’ampliació procedirà en el supòsit d’adopció múltiple per cada fill/a diferent del primer. 
 

A aquest període s’hi haurà d’afegir el pactat en el protocol de conciliació de 

Caixabank: 
 

Deu dies naturals, catorze dies en cas de part múltiple o fill/a amb discapacitat per a la 

mare adoptant, cuidadora, fins d’adopció o acolliment. 
 

S’estableix un període d’aplicació gradual de l’anterior permís retribuït amb relació a l’altre 

progenitor diferent de la mare adoptant, cuidadora, amb fines d’adopció o acolliment: 
 

L’any 2020: tres dies naturals i quatre en els supòsits d’adopció, cura o acolliment múltiple o fill/a 

amb discapacitat. 
 

L’any 2021: sis dies naturals i vuit en els supòsits d’adopció, cura o acolliment múltiple o fill/a amb 

discapacitat. 
 

L’any 2022: deu dies naturals i catorze en els supòsits d’adopció, cura o acolliment múltiple o fill/a 

amb discapacitat. 
 
 
 
 

ADOPCIÓ   INTERNACIONAL 
 
 

En els supòsits d’adopció internacional, quan sigui necessari el desplaçament previ dels 

progenitors al país d’origen de l’adoptat, podrà iniciar-se fins quatre setmanes abans de la 

resolució per la qual es constitueix l’adopció. 
 

Aquesta documentació ha de tramitar-se a través de RRHH del seu àmbit o per cartera al 

centre 9160 - administració operativa de RRHH, aportant la documentació requerida. 
 

 

COM ES COMUNICA L ’ADOPCIÓ O ACOLLIMENT FAMILIAR? 
 
 
 

La comunicació  ha de fer-se a través de RRHH del seu àmbit o per cartera al centre 9160- 

administració operativa de RRHH, aportant la següent documentació: 
 

 Resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció/acollida familiar 
 

 Fotocopia del llibre de família.(només en cas d’adopció) 
 

 Comunicació de les dades al pagador (model 145) degudament omplert. 
 

En el cas que l’altre progenitor sigui també empleat, existeix l’opció perquè un d’ells percebi l’ajuda 

per fill i la gratificació de natalitat. 
 

El marcatge de l’absència per adopció s’aplica automàticament a partir de la comunicació de 

l’adopció en la documentació que es remeti al centre 9160-administració operativa de RR.HH. 
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L’empresa, una vegada ha rebut la comunicació i la corresponent documentació acreditativa , 

procedirà a remetre-la a l’INSS de forma telemàtica i en el termini de dos dies hàbils següents, el 

certificat de cotitzacions necessari per poder sol·licitar la prestació a la seguretat social. 
 

És molt important tramitar la sol·licitud de la prestació a l’INSS en el termini més curt possible,  

per evitar demores en el cobrament de la prestació. 
 

Una vegada rebuda la resolució de l’INSS aprovant la prestació, s’ha d’enviar a l’empresa una 

còpia de la mateixa efectes de regularitzar, si s’escau, qualsevol diferència. 
 

 
 
 
 
 

PERMÍS CURA DEL LACTANT 
 
 
 

E N QUÈ CONSISTEIX EL PERMÍS DE  CURA DEL LACTANT ? 
 

 
    El permís consisteix en 1 hora d’absència de la feina que podrà dividir-se en dues 

fraccions de 30 minuts durant els primers nou mesos del menor. 
 

    Reducció de 30 minuts de la jornada laboral durant els primers nou mesos del menor. 
 

  Acumulació del permís en deu dies naturals a continuació de la suspensió per 

naixement i cinc dies hàbils no acumulables als anteriors, a gaudir durant e ls 

primers dotze mesos de vida del menor, a comptar des de la data de naixement. Si es 

vol acumular cada dia haurà de mitjançar un dia de vacances o de lliure disposició. Deu 

dies naturals + un dia de vacances o lliure disposició + cinc hàbils. (protocol de 

conciliació 4.1). 
 

El permís de lactància es pot gaudir fins que el menor compleixi nou mesos. Quan ambdós 

progenitors exerceixen aquest dret en la mateixa durada i règim, podria ampliar-se fins als dotze 

mesos, amb una reducció salarial a partir dels 9 mesos. Aquesta reducció salarial pot ser 

compensada amb una prestació econòmica anomenada corresponsabilitat en la cura del lactant. 

(La prestació que pagarà l’INSS, és aquella que correspon a la reducció de la jornada laboral en 

mitja hora i només a un dels dos progenitors). 
 
 

E N C AS  DE PART MÚLTIPLE, EL PERMÍS S‘AMPLIA? 
 
 

Sí, en el supòsit d’adopció o acolliment múltiple el permís de lactància es multiplica pel nombre 

de fills/es. 
 
 

L’ ALTRE  P R O GENITOR P OT AGAFAR EL PERMÍS DE LACTÀNCIA? 
 
 

Sí, és un dret individual dels treballadors. 
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L‘EMPRESA POT OBLIGAR-ME A GAUDIR D EL PERMÍS DE LACTÀNCIA EN 
 

L’HORARI  QUE M ÉS LI CONVINGUI? 
 

 
No. Correspon al treballador/a decidir la concreció horària i la determinació del període de 

gaudi del permís de lactància. 
 
 

ES POT GAUDIR DE FORMA SIMULTÀNIA EL PERMÍS DE LACTÀNCIA I 
 

LA REDUCCIÓ DE JORNADA PER CURA DE FILLS? 
 

 

Sí. La legislació laboral no limita el gaudi simultani d’ambdós permisos. A més a més, existeixen 

sentències dels tribunals de justícia que reconeixen expressament que ambdós permisos són 

diferents i acumulables. 
 
 

COM ES TRAMITA EL PERMÍS DE LACTÀNCIA? 
 

 
S’ha de sol·licitar pel portal de l’empleat o pel telèfon mòbil corporatiu, 

 

En l’apartat de permís de lactància marca l’opció que vulguis (acumulació lactància deu dies, 

1 hora d’absència o reducció de 30 min.). 
 

Si excepcionalment, no pots marcar de forma telemàtica, has d’enviar la documentació per 

cartera al centre 9160 - administració operativa de recursos humans, document signat i amb les 

dades de l’elecció del permís. 
 

Els altres cinc dies hàbils s’han de marcar posteriorment pel portal de l’empleat: 
 

    Persones. 
 

    Portal de l’empleat marca: vacances, permisos i absències / nova sol·licitud. 

    Permís per lactància de fill/a menor (acumulació cinc dies ).  

Pel smarthpone a través de l’APP SuccessFactors. 
 

 

FLEXIBILITAT EN L’HORARI 
 
 
 

Per l’acord del protocol de conciliació punt 1. 1: 
 

Flexibilitat voluntària en l’horari d’entrada i sortida: si ho volen, per raons de conciliació, la plantilla 

de l’entitat podrà disposar de flexibilitat en l’horari laboral d’entrada i sortida, o en el temps del 

dinar dels dies en què hagi de treballar en l’horari de tarda. 
 

Aquesta flexibilitat serà de fins a 1 hora en l’horari laboral establert. En el supòsit de gaudir de 

reducció de jornada podrà aplicar-se aquesta flexibilitat. 
 

La gestió d’aquesta flexibilitat horària correspondrà a cada oficina o centre de treball, en funció de 

les seves necessitats organitzatives. 
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REDUCCIONS DE JORNADA 
 
 
 

Aquell què per raons de guarda legal o tutela judicial tingui a la seva cura un/a menor de fins als dotze 

anys o amb una discapacitat, es podrà reduir la jornada diària entre 1/8 i un 50% d’aquesta. (Art. 

37.5 ET) 
 

Com a millora de l’empresa, diferenciada de la regulació anterior, es podrà realitzar la reducció 

de jornada diària entre un mínim d’1/8 i un màxim d’un 50% en còmput setmanal. 
 

El pacte d’igualtat i conciliació en el punt 1.2  millora la regulació legal, pel que respecta a la cura de 

fills: 
 

    La reducció de jornada podrà limitar-se als dijous a la tarda per cura de fill/a fins que 

compleixi els dotze anys amb reducció salarial. 
 

    En el cas de reducció per fill/a amb discapacitat menor de tres anys es podrà reduir els 

dijous a la tarda sense pèrdua salarial. 
 

    Quan el grau de discapacitat sigui superior al 65%, no hi ha pèrdua salarial i serà de 

caràcter indefinit. 
 
 

SI ESTIC EN UNA OFICINA STORE, OFICINA A  O CENTRE I N - TOUCH 
 

TAMBÉ TINC DRET A AQUEST PERMÍS? 
 

 

Els permisos d’aquests centres estan regulats de manera diferent. 
 

Es podrà accedir a la reducció de jornada: 
 

  Diària amb reducció proporcional de salari, segons estableix l’art.37 de l’Estatut dels 

Treballadors i el conveni d’aplicació a Caixabank. Es podrà reduir la jornada diària entre 

1/8 i un 50% d’aquesta. 
 

  D’una hora i mitja a les tardes laborables segons torn d’adscripció a l’horari laboral 

singular o pel retard d’una hora i mitja en l’hora d’inici del dia que es realitzi la 

jornada partida, sempre que no afecti la correcta organització de l’oficina, que es podrà 

gaudir fins que el fill o filla compleixi els 2 anys. 
 

  Per exercir la millora establerta en l’apartat 1.2 del protocol d’igualtat i conciliació 

de Caixabank, també es podrà sol·licitar el canvi a una oficina amb horari general 

ubicada dins dels límits establerts en cada moment al conveni col·lectiu  i que li serà 

atesa en un termini màxim de 30 dies mantenint el dret de retornar a l’oficina amb 

horari singular laboral a la finalització de la reducció de jornada sol·licitada. 
 
 

L’EMPRESA POT OBLIGAR-ME A GAUDIR DEL PERMÍS O DE L A  REDUCCIÓ DE LA 
 

JORNADA EN L’HORARI QUE MÉS L I  CONVINGUI? 
 

 

Tot i que la normativa de "CaixaBank" i el conveni col·lectiu indiquen que serà de comú acord 

entre empresa i treballador, a la pràctica judicial i en alguns casos de reducció per l’Estatut dels 
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Treballadors (lactància, hospitalització de nounats, reducció de jornada per menors de 12 anys o 

amb minusvàlua sense límit d’edat), és el/la treballador/a qui té la facultat de decidir la 

concreció horària i la determinació del període de gaudi de la reducció de jornada. 
 
 

QUÈ PUC FER SI HI HA DISCREPÀNCIES ENTRE L ’EMPRESA I EL 
 

TREBALLADOR/A SOBRE LA CONCRECIÓ HORÀRIA O LA DETERMINACIÓ DEL 
 

PERÍODE DE GAUDI? 
 

 

Si no hi ha acord entre l’empresa i el/la treballador/a sobre la concreció horària o la determinació 

del període de gaudi del permís, es pot presentar una demanda davant els jutjats socials perquè 

reconeguin l’exercici d’aquest permís, a través d’un procediment específic per aquestes 

reclamacions previstes en la Llei de Procediment Laboral. 
 

Hi ha moltes sentències que avalen el dret del treballador/a a concretar el seu horari. 
 
 

LA SOL·LICITUD DE REDUCCIÓ DE JORNADA ES FARÀ PER ESCRIT O ÉS VÀLID 
 

VERBALMENT? 
 

 

Se sol·licitarà pel portal de l’empleat amb una antelació mínima de quinze dies, seleccionant el fill 

per la cura del qual se sol·licita la reducció de jornada. 
 

    Persones 
 

    Portal de l’empleat 
 

    Sol·licitud/gestió de les meves sol·licituds/nova sol·licitud 
 

    Reducció de jornada 
 

Si decideixes modificar les condiciones (nombre d’hores o la seva distribució) o la data de 

finalització d’aquesta, hauràs d ’ enviar una nova comunicació, que reculli aquests canvis i  

enviar-la amb una antelació mínima de 15 dies previs a la data d’efecte de les noves condicions 

sol·licitades. 
 
 

QUAN  S’HA DE  COMUNICAR LA REINCORPORACIÓ  A LA JORNADA ORDINÀRIA? 
 

 

La llei obliga al treballador/a a preavisar a l’empresari amb 15 dies d’antelació la data en què es 

reincorporarà a la seva jornada ordinària. 
 

S’haurà de fer pel portal de l’empleat seguint la ruta de l’apartat anterior. 
 
 

QUÈ PASSA SI AMBDÓS PROGENITORS SÓN EMPLEATS/DES DE "CAIXABANK "? 
 

 

Si ambdós generessin aquest dret pel mateix subjecte causant (és a dir, el mateix fill) 

l’empresari podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de 

l’empresa. 
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ES POT GAUDIR DE FORMA SIMULTÀNIA DEL PERMÍS DE LACTÀNCIA I DEL DE 
 

REDUCCIÓ DE JORNADA PER CURA DE FILLS? 
 

 

Sí. L a legislació laboral no limita el gaudi simultani d’ambdós permisos. A més a més, existeixen 

sentències dels tribunals de justícia que reconeixen expressament que tots dos permisos són 

diferents i acumulables. 
 
 

REDUCCIÓ DE L A JORNADA PER FILLS/ES AFECTATS P ER CÀNCER O 
 

MALALTIES GREUS 
 

 

L’Estatut dels Treballadors recull la possibilitat de fer una reducció entre el 50% i el 99%. 
 

És un subsidi que compensa la pèrdua d’ingressos que pateixen els treballadors progenitors, 

adoptants o acollidors, que redueixen la seva jornada de feina i el seu salari per cuidar de manera 

directa, continua i permanent al menor a càrrec seu afectat per càncer o una altra malaltia greu de 

les determinades legalment. 
 

La prestació econòmica consistirà en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora 

establerta per la prestació per incapacitat temporal derivada de les contingències professionals o 

de les contingències comunes. 
 

Posa’t en contacte amb el teu delegat/da i t’ampliarem la informació. 
 
 

QUINA QUANTITAT DE SALARI ES REDUEIX? 
 

 

  Proporcional a la reducció de jornada. Si es gaudeix d’una reducció de jornada d’un terç, 

el salari es reduirà proporcionalment en un terç. 
 

  La reducció salarial afecta tant al salari base com als complements salarials que figuren 

en la nòmina i pels que es cotitzi a la seguretat social. 
 

  El coeficient de reducció de jornada es calcula mes a mes, dividint les hores de 

reducció sobre el total d’hores efectives laborables de la localitat del seu centre 

d’adscripció. 
 

  En el cas de reducció per fill/a amb discapacitat menor de tres anys es podrà reduir 

els dijous a la tarda sense perdre salari. 
 

  Quan el grau de discapacitat sigui superior al 65% serà de caràcter indefinit. 
 

 

BENEFICIS FISCALS, FINANCERS O SOCIALS 
 
 
 

PLA DE PENSIONS 
 

 

Si es vol variar la designació de beneficiaris, a través de la línia oberta (CaixabankNow) anar a plans 
i un cop dins del pla anar a veure opcions-->Gestió de Beneficiaris-->Nova designació de 
beneficiaris, a on podrem marcar quins beneficiaris designem. Es generarà el formulari que 

podrem guardar. 
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CAIXABANK DISPOSA D’ALGUNA PAGA PER ADOPCIÓ O ACOLLIMENT DE FILL/A? 
 

 

Sí. S’abonen 1,15 pagues pel naixement (salari total mensual dividit per 2 i multiplicat per 

1,15). 
 

Addicionalment es rebrà l’ajuda per fills, l’ajuda per escola bressol i posteriorment l’ajuda per 

formació. 
 

Aquesta ajuda es rebrà en cas de guarda amb fins d’adopció en el moment de l’adopció 

definitiva. 
 
 

EN QUÈ CONSISTEIX L’AJUDA PER FILLS? 
 

 

  Norma general: 5% mensual de la retribució bàsica de l’empleat (total salari base, pagues 

extra prorratejades i triennis) fins que el fill/a compleixi els divuit anys. 
 

  Norma específica pels empleats de Caixabank anteriors a l’1 de maig del 2012: aquesta 

ajuda es manté fins als 21 anys per a tots els fills/es nascuts abans del 31/12/2016. 
 

  En el cas de minusvàlua es manté sempre sense límit d’edat. 
 

  Queden exclosos d’aquesta ajuda aquells fills/es que obtinguin rendes anyals superiors al 

salari mínim interprofessional en còmput anyal. 
 
 

QUÈ ÉS L’AJUDA PER ESCOLA BRESSOL? 
 

 

Es percep per cada fill/a menor de tres anys amb una paga anyal que s’abona a la nòmina de 

setembre durant els tres primers anys del nen/a. El primer pagament és l’any de naixement i el 

darrer és en el que compleix els dos anys. En el cas que el naixement sigui després de la nòmina de 

setembre, s’abonarà abans del 31 de desembre. 
 

Aquesta ajuda es percep durant el primer any d’excedència per maternitat/paternitat, adopció i 

acolliment (art.58.3 conveni). 
 

En el supòsit de minusvàlua, hi ha una ajuda durant els 3 primers anys que consisteix en 6.300 €/any 

si aquesta és igual o superior al 65% i de 5.150 €/any si es tracta d’una minusvàlua igual o superior al 

33% però inferior al 65%. 
 

L’any en què el fill/a compleixi els tres anys passarà a rebre l’ajuda per formació de fills/es. 
 
 

QUÈ ÉS L’AJUDA PER FORMACIÓ? 
 

 

Una vegada el nen/a hagi fet tres anys, es passarà a percebre l’ajuda per formació. Es rep com un 

pagament anyal que s’abona a la nòmina de setembre fins que el fill/a faci els vint-i-cinc anys i 

sempre que no tingui unes rendes superiors al salari mínim interprofessional. 
 

Aquesta ajuda es percebrà durant el primer any d’excedència per maternitat/paternitat,  adopció i 

acolliment (art.55.3 conveni). 
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En cas de minusvàlua igual o superior al 65% es reben 6.000 €/any i si es tracta d’una 

minusvàlua igual o superior al 33% però inferior al 65% es rebran 3.400 €/any. 
 

Aquesta ajuda es farà extensiva als fills d’empleats jubilats i als orfes d’empleats. 
 

Aquesta ajuda s’incrementarà en un 100% si el fill cursa estudis primaris, a partir de 5è de 

primària, ESO i Batxillerat o equivalents als anteriors oficialment reconeguts, formació 

professional, escoles tècniques de grau m i t j à  i assimilades i escoles superiors, i que aquests 

estudis haguessin de cursar-se en una localitat diferent de la del domicili habitual i pernoctant 

fora d’ell (art. 59.5 conveni). 
 
 

QUÈ SUCCE ÏX  SI TOTS DOS PROGENITORS SÓN EMPLEATS DE CAIXABANK ? 
 

 

S’haurà d’escollir a qui se li assigna el nen/a per rebre l’abonament de les ajudes i s’ha d’indicar 

pel portal de l’empleat al mateix temps que es comunica el naixement. 
 
 

TINDRÀ TAMBÉ REGAL DE REIS?  
 

 

El naixement s’ha de comunicar a l’empresa abans del 31 de gener de cada any per garantir la 

disponibilitat dels obsequis. 

 

Pels següents anys només s’haurà d’escollir l’obsequi que es vol, quan l’empresa publiqui quin regal 

vols pel teu fill/a entre els proposats, organitzats per grups d’edat. 

 

Rebràs el regal fins als 14 anys dels fills/es. 
 

 

BESTRETA PER NAIXEMENT 
 
 

 
QUIN IMPORT ES POT SOL·LICITAR? 

 

 

Per motius de naixement, adopció i acolliment pots sol·licitar una bestreta reintegrable, sense 

interessos, amb el límit d’una anualitat de retribució bruta de l’empleat/da fins a un capital d’11 

mensualitats del total salari base (sou base conveni +millora salarial Caixa) i pagues extra 

prorratejades del nivell professional XI sense justificació, malgrat de les bestretes que mantinguis 

vigents, amb el requisit previ de la comunicació del naixement. 
 

    Portal de l’empleat 

    Sol·licituds 

    Gestió de les meves sol·licituds 

    Bestretes 
 

La sol·licitud podrà presentar-se dins dels tres mesos següents a la data de naixement/ adopció / 

acollida. 
 

En el cas de part o adopció múltiple es podrà sol·licitar aquest import multiplicat pel nombre de 

fills/es. 
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Si es necessita més import, fins a una anualitat, haurà de justificar-se del tot, amb despeses 

relatives al naixement o adopció (no s’accepten canvis de vehicles, obres a la casa, canvi de 

mobiliari, etc.). Tenint en compte que l’amortització correspon a un 9% de l’anualitat bruta (per 

cada sol·licitud de bestreta), i la devolució pot implicar una càrrega massa feixuga i difícil de 

mantenir en determinades circumstàncies, la seva autorització pot anar lligada a una consideració 

per motius d’excés risc en casos extraordinaris. 
 

En el supòsit que els dos progenitors siguin empleats només podran demanar una bestreta, en 

comptes d’una per cada empleat. 
 
 

QUÈ PASSA SI JA D ISPOS O D ’U N A AL TR A BEST RE T A PER MOTIUS DIFERENTS? 
 

 

Segons l’acord laboral de 12/2/2020 aquelles que tinguessin més d’una bestreta i volguessin 

limitar el percentatge d’amortització al 9 % dels seus havers poden sol·licitar al c e n t r e  9160  

l’acumulació de bestretes, indicant quines desitja acumular (en l’apartat d’observacions de la 

petició). Una vegada sol·licitada aquesta acumulació, l’amortització es realitzarà sobre la bestreta 

més antiga, i no s’iniciarà l’amortització de la següent fins a la finalització de l’anterior. 
 

Les sol·licituds rebudes abans del dia 10, s’aplicaran a la nòmina del mes, aquelles que arribin 

després, a la del mes següent. 
 

 

EXCEDÈNCIA PER CURA DE FILL/A 
 
 
 

E N QUÈ CONSISTEIX L’EXCEDÈNCIA PER CURA DE FILL/A? 
 

 

Els treballadors tenen dret a un període d’excedència per la cura de cada fill/a, natural o 

adoptat, i inclús en els casos d’acolliment, fins que el menor compleixi tres anys. Quan un nou fill 

generi dret a un nou període d’excedència, l’inici d’aquesta nova excedència finalitza la que s’anava 

gaudint (art. 46.3 ET y art. 57.3 conveni). 
 
 

QUINA DURADA TÉ EL PER ÍO DE  D’EXCEDÈNCIA? 
 

 

En el supòsit d’excedència per cura de fills/es, la durada màxima és de tres anys a comptar 

des de la data de naixement o de la resolució judicial o administrativa, pels casos d’adopció o 

acolliment preadoptiu o permanent, encara que aquests siguin provisionals. 
 

 
REPERCUSSIÓ EN BENEFICIS MENTRE ES  GAUDEIX  D’UNA EXCEDÈNCIA PER CURA DE  
FILLS/ES 

 

 

Antiguitat: Es conserva l’antiguitat a tots els efectes. 
 

Reserva de lloc durant el 1r any, a partir del primer any reserva de lloc equivalent. Família nombrosa, 

reserva del mateix lloc durant quinze mesos. Família nombrosa especial, reserva del mateix lloc 

durant divuit mesos. 



DOCUMENTS UGT  CaixaBank 

P à g i n a  13 | 15 

www.ugtcaixabank.cat Versió 2020 

 

 

 
 

 
Dret a l’assistència a cursos de formació professional: l’empresari haurà d e  convocar al 

treballador/a a participar, especialment si es tracta de la seva 

reincorporació. 
 

Seguretat Social: comunicada la sol·licitud de l’excedència, l’empresa ha de cursar la baixa del 

treballador/a a la seguretat social en el termini de 15 dies i no hi ha obligació de cotitzar. Tot el 

període d’excedència per cura de fills/es (tres anys) té la consideració de situació assimilada a l’alta 

a efectes de les prestacions de la seguretat social, excepte per la incapacitat temporal i la 

maternitat. 
 

Aportació a plans de pensions: Sí, de la mateixa manera que si estàs d’alta. 

Manteniment de les condicions creditícies i bonificació dels dipòsits: Sí.  

Adeslas: Sí, la pòlissa d’Adeslas continua vigent a tots els efectes. 

El primer any d’excedència per cura de fills/es i familiars es considera com a cotització efectiva per  

causar dret a les prestacions de jubilació, incapacitat permanent, mort o supervivència, i 

maternitat. Aquest període té una durada de 15 mesos si la unitat familiar de la qual forma part el 

menor té la consideració de família nombrosa de categoria general i 18 meses en els casos de 

família nombrosa de categoria especial. 
 
 

QUÈ P ASS A SI S O C  G C ? 
 

 

Si és una excedència per cura de fills/es et podràs incorporar al programa en l’etapa en què la 

vas deixar. Però això pot implicar un retard en el salt d’etapa, afegint els mesos no treballats per 

calcular el següent canvi d’etapa. 
 
 

ES POT SOL·LICITAR L’EXCEDÈNCIA PER CURA DE FILL/ES NOMÉS PER UN ANY O PER  
 
PERÍODES INFERIORS A L’ ANY? 

 

 

Sí. La llei només estableix un límit màxim de durada de l’excedència (tres anys), per tant, no hi ha 

cap inconvenient en què se sol·liciti per períodes inferiors. 
 
 

SI S’HA GAUDIT L‘EXCEDÈNCIA PER CURA DE FILL S/ES DURANT U N ANY, ES POT  
  
SOL·LICITAR UNA PRÒRROGA PER UN ALTRE ANY MÉS O  FINS   QUE EL  MENOR FACI ELS  
 
TRES ANYS?  

 

 

Sí. La durada d’aquesta excedència és com a màxim fins que el menor compleixi tres anys, però no hi 

ha l’obligació de deixar des de l’inici el període que es voldrà gaudir. 
 
 

EN QUIN MOMENT ES POT  SOL ·LICITAR L ’EXCEDÈNCIA?  
 

 

L’excedència per cura de fill/a podrà fer-se efectiva fins que el menor faci els tres anys, és a dir, no 

s’iniciarà necessàriament a partir del naixement del fill/a. Es pot sol·licitar en qualsevol moment dins 

del període dels tres anys del menor. 
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Òbviament, si se sol·licita després del naixement, la durada de l’excedència és menor. 

 

 
PUC ATURAR ELS PAGAMENTS DELS PRÉSTECS DURANT L’EXCEDÈNCIA?  

 

 

Sí. Durant el primer any d’excedència per cura de fill/a es pot suspendre temporalment el 

pagament de les quotes dels préstecs per adquisició o canvi d’habitatge habitual i també els dels 

préstecs d’atencions diverses. 
 

Si després de l’any, l’empleat continua en situació d’excedència, es procedirà a amortitzar l’import 

pendent de la bestreta i/o préstec. 
 

Suspendre el contracte per una excedència porta implícitament l’amortització total de les 

b e s t r e t e s  vigents dins del rebut de liquidació de la nòmina. 
 

Però en el cas de les bestretes de nòmina, s’ha de comunicar en el mateix moment de sol·licitar 

l’excedència, doncs si l’empleat/da no demana la suspensió temporal del pagament de les quotes 

d’amortització de les bestretes, es procedirà a amortitzar tot l’import pendent de les bestretes 

en el rebut de liquidació amb motiu de l’inici de l’excedència. 
 

Si també es vol suspendre el pagament de les quotes del préstec habitatge i el d’atencions diverses, 

s’ha de sol·licitar mitjançant el document de suspensió de pagament i adjuntar-ho en el moment de 

sol·licitar l’excedència a través del portal de l’empleat (un imprès per cada préstec). 
 

La sol·licitud validada per RRHH es remet escanejada a l’oficina gestora del préstec, que haurà 

d’iniciar un expedient de  “Petició d’empleat” del tipus>Reconversió de préstecs d’empleat> dirigit al 

centre 7300-GDS-CUSA, adjuntant l’autorització a efectes de la modificació informàtica. 
 

En la petició, s’ha d’especificar la data a partir de la qual ha d’iniciar-se la carència (primer rebut 

d’interessos). 
 

Durant el període de suspensió els rebuts emesos facturen interessos de carència. El termini 

global dels préstecs no es modifica (els venciments d’amortització es redueixen pels mateixos 

períodes d’ampliació de carència). No es demana instrumentació amb escriptura pública. 
 
 

LA SOL·LICITUD D’EXCEDÈNCIA PER CURA DE FILLS/ES O DE QUALSEVOL ALTRE  
 
TIPUS ,  COM S’HA DE TRAMITAR?  

 

 

Ha de sol·licitar-se pel portal de l ’ empleat amb 15 dies d’antelació a la data d’inici de 

l’excedència. 

 
 

    Persones 

    Portal de l’empleat 

    Sol·licituds /gestió de les meves sol·licituds/nova sol·licitud 

    Sol·licitud d’excedència 
 

 

S’ha d’indicar la data d’inici i la data prevista de finalització de l’excedència.
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HI HA ALGUN TERMINI PER COMUNICAR LA REINCORPORACIÓ DE L’EXCEDÈNCIA? 
 

 

Els empleats/des hauran de sol·licitar la reincorporació de l’excedència en el darrer mes de durada 

d’aquesta i amb quinze dies d’antelació a la finalització als efectes d’una millor gestió en la 

recepció i tràmit en termini de les comunicacions als organismes oficials. 
 

La data d’aquesta finalització ha de ser una data en què el dia de reincorporació a la feina (dia 

següent) sigui laborable. 
 

El reingrés també es pot sol·licitar en qualsevol moment abans d’acabar  l ’excedència si es 

decideix retallar la data d’incorporació programada inicialment. 
 

 

DOCUMENTS 
 
 
 

  Clica damunt del document i podràs accedir-hi en format PDF 
 
 
 

Sol·licitud de prestació 
per adopció, guarda o 

acolliment 

Sol·licitud de 
reincorporació  
d’excedència 

 

Sol·licitud 
d’excedències cura 

de fills/es 
 

 
 
 
 
 

Sol·licitud flexibilitat 
en l’horari 

 
Sol·licitud 
bestreta  

Sol·licitud suspensió 
pagaments bestretes 

(excedències)  
 
 
 
 

Sol·licitud 
reincorporació 

reducció de 
jornada(12 anys) 

 
Protocol de 

conciliació 2020 

 

Guia reducció de 
jornada fill/a amb 
malaltia greu 

 
 
 
 
 

Sol·licitud Adeslas 
Sol·licitud reducció de 

jornada (12 anys) 

Sol·licitud suspensió 
pagaments habitatge 

(excedències) 

https://www.ugtcaixabank.cat/download/DNR-20200922-Prestacio-cura-de-menor-per-adopcio-o-acolliment.pdf
https://www.ugtcaixabank.cat/download/DNR-20200922-Prestacio-cura-de-menor-per-adopcio-o-acolliment.pdf
https://www.ugtcaixabank.cat/download/DNR-20200922-Prestacio-cura-de-menor-per-adopcio-o-acolliment.pdf
https://www.ugtcaixabank.cat/download/DNR-20200922-Reincorporacio-excedencia.pdf
https://www.ugtcaixabank.cat/download/DNR-20200922-Reincorporacio-excedencia.pdf
https://www.ugtcaixabank.cat/download/DNR-20200922-Reincorporacio-excedencia.pdf
https://www.ugtcaixabank.cat/download/DNR-20200922-Sol.Excedencia-Cura-Fills.pdf
https://www.ugtcaixabank.cat/download/DNR-20200922-Sol.Excedencia-Cura-Fills.pdf
https://www.ugtcaixabank.cat/download/DNR-20200922-Sol.Excedencia-Cura-Fills.pdf
https://www.ugtcaixabank.cat/download/DNR-20200922-Peticio-Flexibilitat.pdf
https://www.ugtcaixabank.cat/download/DNR-20200922-Peticio-Flexibilitat.pdf
https://www.ugtcaixabank.cat/download/DNR-20200922-Bestreta-empleat.pdf
https://www.ugtcaixabank.cat/download/DNR-20200922-Bestreta-empleat.pdf
https://www.ugtcaixabank.cat/download/DNR-20200922-Sol.Suspensio-Pagament-Bestretes.pdf
https://www.ugtcaixabank.cat/download/DNR-20200922-Sol.Suspensio-Pagament-Bestretes.pdf
https://www.ugtcaixabank.es/download/documentos/igualdad_y_conciliacion/DNR20200304-Reincorporacion-solicitud-reduccion-de-jornada.pdf
https://www.ugtcaixabank.es/download/documentos/igualdad_y_conciliacion/DNR20200304-Reincorporacion-solicitud-reduccion-de-jornada.pdf
https://www.ugtcaixabank.es/download/documentos/igualdad_y_conciliacion/DNR20200304-Reincorporacion-solicitud-reduccion-de-jornada.pdf
https://www.ugtcaixabank.es/download/documentos/igualdad_y_conciliacion/DNR20200304-Reincorporacion-solicitud-reduccion-de-jornada.pdf
https://www.ugtcaixabank.cat/download/ACU20200124-Anexo-I-Protocolo-de-ConciliacioCC81n.pdf
https://www.ugtcaixabank.es/download/acuerdos/igualdad_y_conciliacion/ACU20200124-Anexo-I-Protocolo-de-ConciliacioCC81n.pdf
https://www.ugtcaixabank.cat/download/documents/conciliaciO/DNR-20200922-DOSSIER-CURA-MENORS-MALALTIA.pdf
https://www.ugtcaixabank.cat/download/documents/conciliaciO/DNR-20200922-DOSSIER-CURA-MENORS-MALALTIA.pdf
https://www.ugtcaixabank.cat/download/documents/conciliaciO/DNR-20200922-DOSSIER-CURA-MENORS-MALALTIA.pdf
https://www.ugtcaixabank.es/download/documentos/igualdad_y_conciliacion/DNR20200304-Solicitud-de-adesion-adeslas.pdf
https://www.ugtcaixabank.es/download/documentos/igualdad_y_conciliacion/DNR20200304-Solicitud-de-adesion-adeslas.pdf
https://www.ugtcaixabank.es/download/documentos/igualdad_y_conciliacion/DNR20200304-Suspender-cuota-prestamos-vivienda-por-excedencia.pdf
https://www.ugtcaixabank.es/download/documentos/igualdad_y_conciliacion/DNR20200304-Suspender-cuota-prestamos-vivienda-por-excedencia.pdf

