
DOCUMENTS UGT  CaixaBank 

P á g i n a  1 | 7 

www.ugtcaixabank.cat Versió 2020 

 

 

 

 

 
 

 
 

CURA DE MENORS 
(MALALTIA GREU) 

 

UGT  CaixaBank 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTS UGT  CaixaBank 

P á g i n a  2 | 7 

www.ugtcaixabank.cat Versió 2020 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESTACIÓ PER CURA DE MENORS O UNA ALTRE MALALTIA GREU................................3 
 

Què protegeix i a qui? ............................................................................................................................3 
 

Requisits per accedir a la prestació ...................................................................................................3 
 

Altres consideracions..............................................................................................................................3 
 

Quantia ........................................................................................................................................................4 
 

Durada .........................................................................................................................................................4 
 

Suspensió i extinció ................................................................................................................................4 
 

Resolució i notificació del subsidi.......................................................................................................5 
 

DOCUMENTACIÓ I GESTIONS...........................................................................................................5 
 

Obligatòria per tots els règims ...........................................................................................................5 
 

Altra documentació .................................................................................................................................5 
 

Quan es reconeix la prestació? ...........................................................................................................6 
 

És obligatori presentar l’informe mèdic cada dos mesos? ..........................................................6 
 

Poden demanar la prestació ambdós progenitors? ........................................................................6 
 

Durant quan temps pot mantenir-se aquesta prestació?..............................................................6 
 

QUÈ SUCCEÏX QUAN LA MEVA EMPRESA CANVIA D’ENTITAT COL·LABORADORA?...7 
 

COM ES TRAMITA A CAIXABANK .....................................................................................................7 
 

DOCUMENTS...............................................................................................................................................7 



DOCUMENTS UGT  CaixaBank 

P á g i n a  3 | 7 

www.ugtcaixabank.cat Versió 2020 

 

 

 

 
 
 

PRESTACIÓ PER CURA DE MENORS O UNA ALTRA MALALTIA GREU 
 
 
 

QUÈ PROTEGEIX  I A QUI?  
 

 
Està destinada a les persones treballadores de tots els règims del sistema de la seguretat 
social que hagin de reduir la jornada de treball per a la cura del menor a càrrec seu, afectat 
per càncer o una altra malaltia greu, que requereixi ingrés hospitalari i tractament continuat de 
la malaltia. 

 
Per a la consideració de malalties greus / càncer es tindrà en compte el llistat de malalties que 
figura a l'Ordre TMS / 103/2019, de 6 de febrer, per la qual es modifica l'annex del Reial 
Decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i desenvolupament, en el sistema de la 
Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra 
malaltia greu. 

 
REQUISITS PER ACCEDIR A LA PRESTACIÓ 

 
 

 Es troben afiliats i en alta en algun règim del sistema de la seguretat social i acreditin els 

períodes mínims de cotització exigibles en cada cas. Requisits de cotització: Reial Decret 

1148 / 2011- article 5, paràgraf 2a. 

 

• Redueixin la seva jornada de treball, com a mínim, en un 50% de la seva durada, i com a 

màxim en un 99,9%. 

 

• Els fills o menors acollits a càrrec del beneficiari hauran de ser menors de divuit anys. 

 

• Els fills o menors acollits han de patir càncer o qualsevol malaltia greu que hagi requerit en 

algun moment un ingrés hospitalari. 

 

• La malaltia que origina la sol·licitud de la prestació ha de precisar una cura directa, contínua 

i permanent dels seus progenitors, adoptants o acollidors. 

 
ALTRES CONSIDERACIONS  

 
 

 Les persones treballadores contractades a temps parcial tindran dret al subsidi per cura de 

menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, quan la seva jornada efectiva de 

treball sigui superior al 25%. Si hi ha més d'un contracte a temps parcial, es computa pel 

reconeixement de la prestació el total de percentatges de jornades de treball. 

 

• En les situacions de pluriactivitat, es pot percebre el subsidi en cadascun dels règims de la 

seguretat social en què es reuneixin els requisits exigits. 

 

• Únicament podrà gaudir de la prestació un dels dos progenitors, existint la possibilitat 

d'alternar la prestació mitjançant acord entre els progenitors, adoptants o acollidors i 

l'empresa. 
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• És imprescindible pel reconeixement i abonament de la prestació que les persones 

responsables de l'ingrés de quotes es trobin al corrent en el pagament de les quotes a la 

seguretat social. 

 

• En els casos de separació judicial, nul·litat o divorci, per l'accés a la prestació cal que tots dos 

progenitors es trobin d’alta en algun règim de la seguretat social. En aquests termes, la 

prestació queda reconeguda pel progenitor que gaudeix de la custòdia del menor i en els 

casos de custòdia compartida per aquells que sol·licitin la prestació en primer lloc. 

 
 

QUANTIA 
 

 
La prestació consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora derivada de 
contingències professionals en funció deL percentatge de reducció que experimenti la jornada 
de treball. 

 
Quan la persona treballadora no tingui la cobertura dels riscos professionals, és competent per 
a la gestió de la prestació l'entitat gestora o la mútua que assumeixi la cobertura de la 
incapacitat temporal per contingències comunes. 
 
 

DURADA 
 

 
El subsidi es reconeixerà per un període inicial d'un mes, prorrogable per períodes de dos mesos 
quan subsisteixi la necessitat de la cura directa, contínua i permanent del menor, que s'acreditarà 
mitjançant declaració del facultatiu del servei públic de salut responsable de l’assistència mèdica 
del menor. 

 
 

SUSPENSIÓ I EXTINCIÓ 
 
 

La percepció del subsidi quedarà en suspens: 
 

• En les situacions d'incapacitat temporal, durant els períodes de descans per maternitat i 
paternitat i en els supòsits de risc durant l'embaràs i de risc durant la lactància natural i, en 
general, quan la reducció de la jornada de treball es doni amb qualsevol causa de suspensió de la 
relació laboral. 

 
• En el supòsit d'alternança en la percepció del subsidi entre les persones progenitores, 
adoptants o acollidores. 

 
• Per la reincorporació plena a la feina o represa total de l'activitat laboral de la persona 
beneficiària. 

 
• Per no existir la necessitat de la cura directa, contínua i permanent del menor. 

 
• Quan un dels progenitors, adoptants o acollidors del menor cessi en la seva activitat laboral. 

 
• Per complir el menor divuit anys. 

 
• Per mort del menor. 

  
• Per mort de la persona beneficiària de la prestació. 
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RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ DEL SUBSIDI 
 
 

La corresponent entitat gestora ha de dictar resolució en el termini de trenta dies, comptats des 
de la recepció de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini, sense que s'hagi dictat i notificat 
resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà desestimada.Y GESTIONES 

 
 

OBLIGATÒRIA PER TOTS ELS RÈGIMS 
 

 
1. Acreditació d'identitat dels interessats (també del causant si té 14 anys) 
mitjançant la següent documentació en vigor: 

 
o Espanyols: document nacional d'identitat (DNI). 

 
o Estrangers: passaport o, si s’escau, document d'identitat vigent al seu país i el número 

d'identificació d'estranger (NIE) exigit per l'AEAT a efectes de pagament. 
 

2. Llibre de família o certificació de la inscripció del fill o fills en el registre civil o, si s’escau, 
resolució judicial per la qual s'hagi constituït l'adopció, o la resolució judicial o administrativa 
per la qual s'hagi concedit l'acolliment familiar. 

 
3. Sol·licitud de pagament directe (sol·licitud de prestació econòmica per a la cura de menors 
afectats per càncer o una altra malaltia greu). 

 
4. Acord entre progenitors. 

 
5. Informe hospitalari on s'acrediti una malaltia de la llista de malalties del Reial Decret 
1148/2011. 

 
6. Certificat d'empresa amb la base de cotització de contingències professionals del mes 
anterior a l'inici de reducció de jornada. 

 
7. Declaració de l'empresa sobre la reducció de jornada. 

 
8. Model 145 IRPF. 

 
9. Certificat de no pagament de prestació de l'altre progenitor no sol·licitant de la prestació: 
Document que acredita que l'altre sol·licitant no ha sol·licitat el subsidi a la seva entitat 
 

 
ALTRA DOCUMENTACIÓ 

 
 

 En el supòsit de no convivència dels progenitors, i en absència d'acord sobre el qual ha de 

percebre la prestació: documentació que acrediti la custòdia o a càrrec de qui està el 

menor. 

  

•  En el cas de famílies monoparentals: Llibre de família en què consti un sol progenitor o, en el 

cas que constin dos progenitors, certificat de defunció d'un d'ells, o resolució judicial en 

què es declari l'abandonament de família d’un d'ells. 

 

•  Si l'altre progenitor no pertany al sistema de la seguretat social, ha d'aportar, si s’escau: 

 

 • NOMÉS EN EL CAS QUE L'ALTRE PROGENITOR SIGUI FUNCIONARI, 

certificat expedit per la unitat de personal del seu centre de treball. 

 

 • Certificat expedit per la unitat de personal del seu centre de treball indicant 

que el mateix realitza una activitat laboral enquadrada en el sistema de 

classes passives o 
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 • Certificat del col·legi professional a què pertanyi, si es tracta d'una activitat 

professional. 

 

 

QUAN ES RECONEIX LA PRESTACIÓ? 
 
 

L'inici del pagament de la prestació serà responsabilitat de l'entitat gestora, amb la mateixa data 
en què l'empresa (en règim general) comuniqui l'inici de reducció a la tresoreria general de la 
seguretat social o mitjançant declaració expressa del treballador en el supòsit de treballador per 
compte pròpia. 
 

 
ÉS OBLIGATORI  PR ESENTAR  L ’INFORME MÈDIC CADA DOS MESOS ? 

 
 

Sí, segons el RD 1148/2011 és obligatori presentar l’informe mèdic cada dos mesos per 

procedir a la pròrroga de la prestació per cura a menor independentment de la patologia que 

presenta el menor. 
 
 

 PODEN DEMANAR LA PRESTACIÓ AMBDÓS PROGENITORS? 
 
 

Encara que tots dos progenitors han de treballar, només podrà ser beneficiari de la prestació un 

d’ells. Tanmateix, mitjançant acord entre els dos progenitors i l’empresa o empreses respectives, 

podran alternar-se entre ells la percepció del subsidi per períodes no inferiors a un mes, quedant en 

suspens el subsidi d’un mentre se li reconegui a l’altre. 
 
 

DURANT QUANT DE TEMPS POT MANTENIR-SE AQUESTA PRESTACIÓ? 
 
 

El dret al subsidi neix el mateix dia que s’iniciï la reducció de jornada corresponent i es reconeixerà 

per un període inicial d’un mes, prorrogable per períodes de dos mesos quan subsisteixi la necessitat 

acreditada pel servei públic de salut. 
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QUÈ SUCCEÏX QUAN LA MEVA EMPRESA CANVIA D’ENTITAT  
COL·LABORADOR A? 

 
 
 

Si la meva empresa canvia d’entitat col·laboradora o mútua, serà la nova entitat o mútua la que 

assumeixi el pagament del subsidi. 

 

 
                      CÓM ES TRAMITA A CAIXABANK? 
 
 

Si vols sol·licitar aquesta prestació, t’has de posar  en contacte amb recursos humans del teu 

àmbit (Territorial/SS.CC) perquè puguin informar-te de tots els tràmits a realitzar davant la 

mútua d’accidents de treball. (Mútua Universal). 
 

La sol·licitud de la reducció de jornada s’ha d’avisar a l’empresa amb un mínim de quinze dies a la 

data en què es vulgui iniciar la reducció. 
 

Si es decideix modificar les condicions de la reducció de la jornada (percentatge de la reducció) 

Haurà d’enviar una nova comunicació, que reculli aquests canvis i enviar-la amb una antelació de 

quinze dies previs a la data d’efecte de les noves condiciones sol·licitades. 
 

Igualment haurà d’avisar a l’empresa, amb una antelació de quinze dies, la finalització de la 

reducció de jornada. 
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Annex I- Formulari de sol·licitud de la 

prestació. 
Annex II- Informe del servei públic de 

salut. . 
 

 
 
 
 
 

Annex III- Declaració del treballador sobre 

la reducció de jornada laboral. 
Annex IV- Declaració de l’empresa sobre la 

reducció de la jornada laboral. 
 

 
 
 
 
 

Annex V- Certificat de l’empresa per la 

prestació econòmica. 

Annex VI- Acord entre els progenitors pel 

gaudi de la prestació. 

https://www.ugtcaixabank.cat/download/DNR-20200922-Annex-I-Formulari-sollicitud-de-la-prestacio.pdf
https://www.ugtcaixabank.cat/download/DNR-20200922-Annex-I-Formulari-sollicitud-de-la-prestacio.pdf
https://www.ugtcaixabank.cat/download/DNR-20200922-Annex-I-Formulari-sollicitud-de-la-prestacio.pdf
https://www.ugtcaixabank.cat/download/DNR-20200922-Annex-II-Informe-servei-public-de-salut.pdf
https://www.ugtcaixabank.es/download/documentos/igualdad_y_conciliacion/DNR20200304-Anexo-II-Informe-del-servicio-publico-de-salud.pdf
https://www.ugtcaixabank.cat/download/DNR-20200922-Annex-III-Declaracio-del-treballador-reduccio-de-jornada.pdf
https://www.ugtcaixabank.cat/download/DNR-20200922-Annex-III-Declaracio-del-treballador-reduccio-de-jornada.pdf
https://www.ugtcaixabank.cat/download/DNR-20200922-Annex-III-Declaracio-del-treballador-reduccio-de-jornada.pdf
https://www.ugtcaixabank.cat/download/DNR-20200922-Annex-IV-Declaracio-empresa-reduccio-de-jornada.pdf
https://www.ugtcaixabank.cat/download/DNR-20200922-Annex-IV-Declaracio-empresa-reduccio-de-jornada.pdf
https://www.ugtcaixabank.cat/download/DNR-20200922-Annex-IV-Declaracio-empresa-reduccio-de-jornada.pdf
https://www.ugtcaixabank.cat/download/DNR-20200922-Annex-V-Certificat-empresa-per-prestacio-economica.pdf
https://www.ugtcaixabank.cat/download/DNR-20200922-Annex-V-Certificat-empresa-per-prestacio-economica.pdf
https://www.ugtcaixabank.cat/download/DNR-20200922-Annex-V-Certificat-empresa-per-prestacio-economica.pdf
https://www.ugtcaixabank.cat/download/DNR-20200922-Annex-VI-Acord-entre-progenitors-pel-gaudi-de-la-prestacio.pdf
https://www.ugtcaixabank.cat/download/DNR-20200922-Annex-VI-Acord-entre-progenitors-pel-gaudi-de-la-prestacio.pdf

