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Aquesta guia vol ser una eina pràctica per orientar els futurs pares de la màxima informació
actualitzada sobre les principals prestacions, els ajuts i els serveis que els ofereixen les administracions o
altres entitats:

Permisos que es cobra 100% base cotització
Que he de fer?
 En cas d'estar de baixa comú en el moment d'arribar el moment de la maternitat demanar
l'alta de la baixa comuna (metge capçalera).
 Demanar la baixa maternal (hospital).
 Omplir la sol·licitud de l'imprès del permís de maternitat.
 Lliurar al servei territorial Si ets interina hauràs de demanar el certificat d'empresa per tramitar
la baixa maternal en la seguretat social. Si ets funcionària no has de demanar cap certificat
MUFACE assumeix la prestació.
 Demanar la lactància dues opcions o compactar, o gaudir d'una reducció horària d'una hora diària
fins que el teu fill tingui 12 mesos.
 Lliurar fotocòpia llibre de família
 Permís de paternitat (pare o en família monoparental).
 Recuperació de vacances (solament mes d'agost) que els superposi permís de maternitat,
compactació, paternitat.
 Recuperació dels dies que el fill ha estat en incubadora d'una hora
Important:

La base reguladora de la prestació de la baixa maternal sempre es calcula amb les bases de
cotització de l'última nòmina que ha cobrat abans d'agafar la baixa.

Permís no retribuït


Compactació de la maternitat 122 dies



Excedència per cura de fill.
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PERMÍS PER A EXÀMENS PRENATALS I TÈCNIQUES DE PREPARACIÓ AL PART I PER
A TRÀMITS ADMINISTRATIUS D’ADOPCIÓ O ACOLLIMENT
PERSONAL QUE HO POT DEMANAR
Funcionari / Interí/substitut
DURADA:
Durant el temps necessari per exàmens i tècniques de
preparació al part.
Les parelles que optin per l’adopció o acolliment permanent
o preadoptiu tenen dret a absentar-se del lloc de treball, durant
el temps necessari, per dur a terme els tràmits administratius
requerits per l’administració competent a Catalunya.
RETRIBUCIONS:
Es cobra el 100% de les retribucions.

SOL·LICITUD: amb la documentació següent:

Document justificatiu emès pel facultatiu.
La sol·licitud s’haurà de lliurar al director del centre abans de l’inici del permís i aquest és qui l’ha
d’autoritzar.
Sol·licitud de permisos a la direcció del centre

NORMATIVA:
Art. 18 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol de 2006, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i
laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 4675, de 13 de
juliol).
Article 48.e) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic de 30 d’octubre (BOE núm. 261, de 31 d’octubre de 2015).
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PERMÍS PER MATERNITAT BIOLÒGICA
PERSONAL QUE HO POT DEMANAR
Funcionari , Interí/substitut

DURADA:

16 setmanes, ampliables, en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill o filla i en cas de part
múltiple, per cada fill a partir del segon, una per cadascun dels progenitors.
Les sis setmanes immediates posteriors al part són de descans obligatori i ininterrompudes per la mare.

OBSERVACIONS:

L’altre progenitor o progenitora, sempre que tingui la guarda legal del fill o filla, pot fer ús de tot el permís
de maternitat, o de la part que en resti en el cas de mort o malaltia incapacitant de la mare o en el cas de
guarda legal exclusiva.
En el cas que ambdós progenitors treballin i, transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori,
el període de gaudi d’aquest permís es pot portar a terme, de manera interrompuda, des de la finalització dels
descans obligatori posterior al part i fins que el fill o filla compleixi dotze mesos. Si es gaudeix de manera
interrompuda es requerirà, per cada període de gaudi, un preavís de al menys 15 dies i es realitzarà per
setmanes completes.
Si no treballen ambdós progenitors no es pot interrompre el gaudiment del permís.

RETRIBUCIONS:

Es cobra el 100% de les retribucions, a càrrec del Departament, si es cotitza a la MUFACE. Es cobra el
100% de retribucions, a càrrec de l’INSS, si es cotitza a la Seguretat Social.

Sol·licitud de gaudiment en períodes múltiples, del permís de maternitat biològica,
adopció o acolliment i del permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per
naixement, adopció o acolliment
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PERMÍS PER ADOPCIÓ O ACOLLIMENT
PERSONAL QUE HO POT DEMANAR
Funcionari , Interí/substitut
DURADA:

16 setmanes, ampliables, en 2 setmanes més en el supòsit de
discapacitat del menor adoptat o acollit i per cada fill o filla a partir del segon, en cas de adopció o
acolliment múltiple, una per cadascun dels progenitors.
Si fora necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d’origen del acollit o adoptat, en els casos
d’adopció o acolliment internacional, es tindrà dret, a més, d’un permís de fins a dos mesos de durada.
Aquest permís es pot fraccionar en períodes de temps inferiors.
OBSERVACIONS:

De les 16 setmanes del permís, 6 setmanes s’han de gaudir a jornada completa de forma obligatòria i
ininterrompuda immediatament després de la resolució judicial o decisió administrativa de l’adopció o
acolliment.
En el cas que ambdós progenitors treballin i, transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori,
aquests podran optar per gaudir d’aquest permís de manera interrompuda, des de la finalització dels descans
obligatori posterior a fet causant i fins que el fill o filla compleixi dotze mesos.
Si es gaudeix de manera interrompuda es requerirà, per cada període de gaudi, un preavís de al menys 15 dies
i es realitzarà per setmanes completes.
Si no treballen ambdós progenitors no es pot interrompre el gaudiment del permís.
En el supòsit d’adopció internacional, quan calgui el desplaçament previ dels pares al país d’origen de la
persona adoptada, el permís es podrà iniciar fins 4 setmanes abans de la resolució per la qual es constitueix
l’adopció.
RETRIBUCIONS:

Durant el permís d’un màxim de dos mesos, per desplaçament previ dels progenitors al país d’origen del
acollit o adoptat, en els casos d’adopció o acolliment internacional, només es cobren les retribucions
bàsiques.
Durant la resta del permís es cobra el 100%.


RETRIBUCIONS. MUFACE: Es cobra el 100% de les retribucions, a càrrec del Departament.



SEGURETAT SOCIAL: Es cobra el 100% de retribucions, a càrrec de l’INSS, Caldrà demanar als

serveis territorials/Consorci un certificat d’empresa que envien a l’oficina de l’INSS
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PERMÍS D’ALTRE PROGENITOR DIFERENT DE LA MARE BIOLÒGICA PER
NAIXEMENT,ADOPCIÓ O ACOLLIMENT
PERSONAL QUE HO POT DEMANDAR
Funcionari, Interí
DURADA:
12 setmanes ampliables en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit i per
cada fill o filla a partir del segon, en cas de adopció o acolliment múltiple, una per cadascun dels
progenitors.
OBSERVACIONS
Les quatre primeres setmanes immediates posteriors al naixement, adopció o acolliment són de descans
obligatori i ininterromput.
En cas que ambdós progenitors treballin i, transcorregudes les quatre primeres setmanes, les vuit setmanes
restants es poden gaudir de manera interrompuda, ja sigui amb posterioritat a les sis setmanes immediates
posteriors al període de descans obligatori per la mare, o bé amb posterioritat a la finalització dels permisos
per naixement per la mare biològica o per adopció o acolliment i fins que el fill o filla compleixi dotze mesos.
Si es gaudeix de manera interrompuda es requerirà, per cada període de gaudi, un
preavís de al menys 15 dies i es realitzarà per setmanes completes.
En cas que s’opti per gaudir d’aquest permís després de la setzena setmana del
permís per naixement i si el progenitor que gaudeix d’aquest últim permís hagués
optat per compactar la lactància, les setmanes restants del permís del progenitor
diferent de la mare biològica es començaran immediatament després de la finalització de la compactació de
la lactància.
RETRIBUCIONS: Es cobra el 100% de les retribucions.
SOL·LICITUD: amb la documentació següent:
Fotocòpia compulsada del llibre de família.
La sol·licitud s’haurà de lliurar al director del centre de destinació a partir del naixement o l’arribada del
menor i abans de finalitzar el termini de 10 dies.
Sol·licitud de gaudiment en períodes múltiples, del permís de maternitat biològica,
adopció o acolliment i del permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per
naixement, adopció o acolliment.
Sol·licitud de permisos, documentació i normativa
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Declaració jurada

PERMÍS ATENDRE FILLS PREMATURS O QUE PER QUALSEVOL ALTRA CAUSA,
HAGIN DE SER HOSPITALIZATS A CONTINUACIÓ DEL PART.
PERSONAL QUE HO POT DEMANAR

Funcionari, interí
Equivalent al temps d’hospitalització del fill o filla, a continuació del part, i fins un màxim de 12
setmanes
Aquest permís s’inicia a partir del finiment del permís de maternitat o de la setzena setmana
posterior al part

RETRIBUCIONS:
Es cobra el 100% de les retribucions.
SOL·LICITUD: amb la documentació següent:
Document justificatiu de l’hospitalització.
Sol·licitud de permisos, documentació i normativa

Sol·licitud de gaudiment en períodes múltiples, del permís de maternitat biològica,
adopció o acolliment i del permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per
naixement, adopció o acolliment.
Sol·licitud de permisos, documentació i normativa

Declaració jurada

NORMATIVA:
Llei 25/2010, de 29 de juliol, Llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família

Art. 48, g) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic dels Empleats Públics (BOE núm. 89, de 13
d’abril
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PERMÍS PER VACANCES DESPRÉS DEL PERMÍS DE MATERNITAT BIOLÒGICA ,
ADOPCIÓ O ACOLLIMENT, DEL PERMÍS DEL PROGENITOR DIFERENT DE LA MARE
BIOLÒGICA PEL NAIXEMENT ADOPCIÓ O ACOLLIMENT, RISC DURANT
L’EMBARÀS, INCAPACITAT TEMPORAL,

D’ATENCIÓ A FILLS PREMATURS I

COMPACTACIÓ DE REDUCCIÓ DE JORNADA PER CURA DE FILL O FILLA
PERSONAL QUE HO POT DEMANAR

Personal funcionari, interí
DURADA:
Tot el període de permís de maternitat, adopció
o acolliment, paternitat o atenció a fills
prematurs, que comprengui parcialment o en la
seva totalitat al mes d'agost, s'afegirà a partir de
la data de finalització del permís.
Si el període de gaudiment del permís de
compactació coincideix totalment o parcialment
amb les vacances del mes d’agost, el còmput del
període quedarà interromput fins l’acabament
del període de vacances.

RETRIBUCIONS:
Es percebrà el 100% de les retribucions.
Es percebrà el 80% o el 60% de les retribucions, segons el tipus de reducció de jornada compactada.

SOL·LICITUD:

Sol·licitud de permisos, documentació i normativa
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PERMÍS PER PATERNITAT DE PROGENITOR O PROGENITORA DE FAMILIA
MONOPARENTAL
PERSONAL QUE HO POT DEMANAR

Personal funcionari, interí
DURADA:
4 setmanes ampliables en 1 setmana més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit i
per cada fill o filla a partir del segon, en cas de adopció o acolliment múltiple.

OBSERVACIONS:

El progenitor o progenitora d’una família monoparental, si té la guarda legal exclusiva del fill o
filla, també pot gaudir d’aquest permís a continuació del de maternitat.

RETRIBUCIONS: Es cobra el 100% de les retribucions.

SOL·LICITUD:

Sol·licitud de permisos, documentació i normativa
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PERMÍS PER LACTÀNCIA DE FILL / FILLA MENOR DE 12 MESOS

PERSONAL QUE HO POT DEMANAR
Funcionari, Interí, substitut
DURADA:
Una hora diària d’absència del lloc de treball, que es pot dividir en dues
fraccions de trenta minuts. Aquest dret es podrà substituir per una reducció
de jornada normal en mitja hora a l’inici i al final de la jornada o, en una hora
a l’inici o al final de la jornada. En els casos de part, adopció o acolliment
múltiple, el temps d’absència del lloc de treball és de dues hores, que es pot
dividir en dues fraccions d’una hora.
El permís de lactància es pot compactar en jornades senceres consecutives de treball.
Si es vol gaudir de la lactància compactada, s’ha de fer després d’haver gaudit de la resta de permisos (ex.
maternitat, reducció de jornada compactada, vacances, etc.).
Criteris per al càlcul de la lactància compactada:
El càlcul dels dies laborables del permís de lactància compactada s’ha de fer personalitzat i
cas a cas, prenent com a referència els dies teòrics de prestació de serveis al centre per part del
docent entre la seva incorporació després del permís de maternitat i, si s'escau altres permisos i/o
vacances, i el compliment dels dotze mesos d’edat del fill o filla que dóna dret al permís.
Per tant, en el càlcul s'han de tenir en compte els dies que el personal docent treballa i no s'han de
comptabilitzar els dies que no treballa (festius, lliure disposició dels centres i vacances escolars de
Nadal, Setmana Santa i juliol, etc.).
Per obtenir el nombre de dies que es poden acumular, s’han de restar de les 52 setmanes anuals,
totes les setmanes que la persona no ha treballat per estar gaudint dels diferents permisos.
La quantia que en resulti, s’ha de multiplicar per 5 (en cas d’un fill), que són les hores que redueix
la jornada setmanal, i després dividir per la jornada diària (7,5 hores però podria ser una altra) i
arrodonir a l’alça.

Els dies que corresponen al personal interí per compactació de lactància es calculen segons el número
d’hores de lactància que pot fer la persona interessada fins a la data de finalització del nomenament a
vacant. Si a partir de l’1 de setembre torna a tenir un nomenament a vacant podrà fer la resta de dies de
lactància compactada.
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Les persones amb jornada inferior a la sencera tenen dret a la lactància i únicament poden compactar-la
si tenen nomenament a vacant.
La compactació de la lactància comporta el retorn de les retribucions percebudes de manera anticipada,
si no es realitza la incorporació al lloc de treball en acabar el permís
OBSERVACIONS:
El permís de lactància és únic per a cada fill/filla, és un dret individual dels funcionaris, sense que
es pugui transferir el seu exercici a l’altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor. Tots dos
progenitors tindran dret a gaudir del permís per lactància pel mateix fill/a.
En cas de compactació del permís de lactància en jornades completes, aquesta modalitat només es
pot gaudir a partir de la finalització del permís per naixement, adopció, guarda, acolliment o del
progenitor diferent de la mare biològica, o un cop que, des del naixement del menor, hagi
transcorregut un temps equivalent al que comprenen els esmentats permisos, llevat que es vulgui
gaudir d’altres permisos (reducció de jornada compactada, vacances, etc.). En aquests casos, el
gaudiment dels altres permisos s’ha de fer abans del gaudiment de la lactància compactada.
La distribució de les hores diàries de gaudiment d’aquest permís està condicionada a les necessitats
del servei.

SOL·LICITUD:
Sol·licitud de permisos, documentació i normativa
Declaració jurada , amb la documentació següent:
a. Fotocòpia del llibre de família.
b. Declaració jurada conforme només en gaudeix un dels cònjuges.
La sol·licitud s’haurà de lliurar al director del centre de destinació en el termini de 15 dies abans
de l’inici del permís i aquell lliurar-la als Serveis Territorials en el termini de 10 dies

NORMATIVA
Article 14 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol de 2006, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar
i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm.4675, de 13
de juliol).
Article 48, de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, modificat per la Llei
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir la estabilitat pressupostaria i de foment de la
competitivitat.
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REDUCCIONS DE JORNADA PER GUARDA LEGAL DE FILL/A MENOR DE 6 ANYS
PERSONAL QUE HO POT DEMANAR
Funcionari de carrera, Interí
MODALITATS PER GAUDIR DE LA REDUCCIÓ DE JORNADA PER CURA DE FILL/A
MENOR DE 6 ANYS
1. GAUDIMENT DE LA REDUCCIÓ DE JORNADA DESPRÉS DEL PERMÍS DE
MATERNITAT
La durada és fins a 6 anys d’edat del fill i filla i s’inicia a partir del finiment del permís de maternitat o de
la setzena setmana posterior al par t, l’adopció o l’acolliment. Si la persona beneficiària ha gaudit del
permís de paternitat, a partir del finiment de la maternitat, la durada de la reducció de jornada computa
de manera consecutiva a partir del finiment d’aquest permís.

2. COMPACTACIÓ DEL

PRIMER ANY

DE REDUCCIÓ DE JORNADA I

CONTINUACIÓ AMB DIFERENTS MODALITATS.
Es pot optar pel dret a gaudir de la compactació de la reducció
d’un terç o de la meitat de la jornada per jornades
consecutives senceres des del moment en què es reincorpori a la
feina després del permís de maternitat o de la setzena setmana
posterior al part, l’adopció o l’acolliment o després del permís
de paternitat.
El fet de compactar el primer any de reducció suposa una minoració, proporcional al temps compactat,
del temps que resti de reducció de jornada i, una vegada finalitzada la compactació, la regularització
econòmica que corres pongui durant el període de temps necessari per equiparar les retribucions
percebudes i les jornades realitzades a les d’una situació en què no s’hagués compactat el primer any de
la reducció de jornada.


Un cop iniciada la compactació no s’hi pot renunciar. La persona sol·licitant en gaudeix per
a tot el període sense interrupcions.
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Es pot optar per les següents formes per tal de regularitzar econòmicament o en temps el fet d’haver
compactat el primer any de la reducció de jornada després del permís de maternitat:
PRIMER ANY DE REDUCCIÓ DE JORNADA COMPACTAT AMB REALITZACIÓ
POSTERIOR DE JORNADA SENCERA.
En el cas que el beneficiari gaudeixi de la totalitat del primer any de reducció de manera compactada i, en
acabar la compactació, decideixi realitzar la jornada completa, seguirà percebent retribucions (del 80%
o del 60%) com si hagués continuat prestant serveis amb jornada reduïda, durant 8 mesos o 6 mesos,
segons hagi estat la reducció compactada d’un terç o de la meitat de la jornada, respectivament.

PRIMER ANY DE REDUCCIÓ DE JORNADA COMPACTAT AMB GAUDIMENT
POSTERIOR DE REDUCCIÓ DE JORNADA PER CURA DE FILL O FILLA.
En el cas que el beneficiari gaudeixi de tot el primer any de reducció de jornada de manera compactada
(122 dies o 182 dies) i posterior ment continuï gaudint de la reducció de jornada per cura de fill o
filla menor de 6 anys, continuarà prestant serveis amb la reducció que hagi escollit fins 5 anys i 4 mesos
d’edat del menor, en el cas d’un terç o fins a 5 anys i 6 mesos d’edat del menor, en el cas de reducció de
la meitat de la jornada).
A la finalització del permís de compactació, pot realitzar les següents jornades (sempre en % igual al de
la compactació):

Jornada reduïda d’1/3 compactada i continua amb reducció de jornada
El beneficiari realitzarà una reducció de jornada d’1/3 i durant els 8 mesos següents a la finalització de la
compactació del primer any de la reducció de jornada percebrà una retribució del 47%, fins a equiparar
les retribucions percebudes i les jornades realitzades a les d’una situació en què no s’hagués compactat el
primer any de la reducció de jornada.

Jornada reduïda d’1/2 compactada i continua amb reducció de jornada
El beneficiari realitzarà una reducció de jornada d’1/2 i durant els 6 mesos següents a la finalització de la
compactació del primer any de la reducció de jornada percebrà una retribució del 10%, fins a equiparar
les retribucions percebudes i les jornades realitzades a les d’una situació en què no s’hagués compactat el
primer any de la reducció de jornada.
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OBSERVACIONS:
El permís de reducció de jornada per guarda legal de fill o filla menor de 6 anys, amb el 80% o el 60%
de les retribucions, es aplicable a:
•

Personal funcionari, interí: sempre que se’n tingui
la guarda legal del fill o filla i que ocupi un lloc de
treball de docència directa a jornada sencera i amb
nomenament des de l’1 de setembre fins a 31
d’agost.

•

Es té dret a la compactació sempre que la persona
beneficiària no estigui privada de la guarda legal del
menor per resolució judicial.

•

El període de compactació no és ampliable en el cas
de part, adopció o acolliment múltiple ni per cap altre supòsit. Quan el període de gaudi de la
compactació coincideixi totalment o parcialment amb el període de vacances durant el mes
d’agost, el còmput del període de compactació quedarà interromput fins al finiment del
període de vacances.
La concessió de la reducció de jornada és incompatible amb l’autorització de compatibilitat.
Les autoritzacions que estiguin concedides restaran suspeses d’ofici fins al finiment del termini
de la reducció.

•

•

Els fills successius donen dret a un nou període de reducció de jornada, que posa fi al període
de què s’estigui gaudint.

•

No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que
l’exerceixin d’una manera alternativa i sense que el termini global superi el termini establert
com a màxim. En cas de part múltiple, ambdós progenitors poden gaudir d’una excedència o
d’una reducció de jornada pels diferents subjectes causants.
La finalització de la reducció de jornada ha de coincidir sempre amb el dia en què finalitzin
les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins el dia 31 d'agost.

•

•

Un cop concedida la reducció de jornada, si s’obté una destinació en un centre diferent,
mitjançant el procediment d’adjudicacions d’estiu, s’ha d’informar al Servei Territorial
corresponent, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció
de jornada pel curs següent i s’ha d’aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de
destinació.

•

Un cop iniciada la compactació no s’hi pot renunciar. La persona sol·licitant en gaudeix per a
tot el període sense interrupcions.
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•

No es podrà autoritzar el canvi de la reducció de la jornada d’un terç a la reducció de la jornada
de la meitat, o a l’inrevés.

RETRIBUCIONS:
a) Compactació del primer any de reducció de jornada.


Percepció del 80% o del 60% de les retribucions durant el període de compactació del
primer any de la reducció de jornada (en 122 o 182 dies).



Jornada sencera després de la compactació: seguirà percebent retribucions com si
hagués continuat prestant serveis amb jornada reduïda, durant 8 mesos o 6 mesos, segons
hagi estat la reducció compactada d’un terç o de la meitat de la jornada, respectivament.

b) Reducció de jornada d’1/3 després de la compactació: durant els 8 mesos següents a la
finalització de la compactació del primer any de la reducció de jornada percebrà una retribució del
47%.


Després dels 8 mesos següents a la finalització de la compactació del primer any de
la reducció de jornada percebrà el 80% de les retribucions fins a 5 anys i 4 mesos.
.

c) Reducció de jornada d’1/2 després de la compactació: durant els 6 mesos següents a la
finalització de la compactació del primer any de la reducció de jornada percebrà una retribució del
10%.


Després dels 6 mesos següents a la finalització de la compactació del primer any de
la reducció de jornada percebrà el 60% de les retribucions fins 5 anys i 6 mesos.
.

Afectació en la pensió de jubilació: Si el temps durant el qual es gaudeix de la reducció de jornada és
igual o superior a un any, l’haver regulador a efectes de pensió de jubilació es veurà reduït
proporcionalment a la reducció de les retribucions.
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SOL·LICITUD:

Model normalitzat , amb la documentació següent:
a) Fotocòpia completa i compulsada del llibre de família
b) Declaració jurada de no realitzar cap activitat pública o privada remunerada o no.
c) Declaració jurada conforme la parella no gaudeix d’aquesta reducció pel mateix fill.
Sol·licitud de reducció de jornada per tenir cura d'un fill o filla, documentació i normativa
Declaració jurada
La sol·licitud, amb la documentació annexa, s’haurà de lliurar al director del centre de destinació en
el termini de 15 dies abans de l’inici del permís i aquell lliurar-la als Serveis Territorials en el termini
de 10 dies.

OBSERVACIONS:
La durada de la reducció es perllongarà com a mínim fins al dia que finalitzin les vacances escolars de
Nadal, Setmana Santa o fins al 31 d’agost o fins que acabi el fet causant que ha originat la reducció
.
NORMATIVA:
Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
(DOGC núm. 5686, de 5 d’agost de 2010)
Art. 24 i 26.a) de la Llei 8/2006, de 5 de juliol (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006) –
Disposició addicional onzena de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març (BOE núm. 71, de 23 de març
de 2007)
Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de
l’Administració de Generalitat (DOGC núm. 6139, de 31 de maig de 2012)
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Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al funcionari
docent (DOGC núm. 6623, de 15 de maig de 2014)
Resolució ENS/559/2016, d’1 de març, de modificació de la Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig,
sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent (DOGC núm. 7075 de 9
de març de 2016.

REDUCCIÓ DE JORNADA PER GUARDA LEGAL DE FILL/A MENOR DE 6-12 ANYS
PERSONAL QUE HO POT DEMANAR
Funcionari de carrera , interí
DURADA DEL PERMÍS
La durada és fins a 12 anys d’edat del fill i filla i s’inicia a partir del finiment del permís de reducció de
jornada per cura de fill o filla menor de 6 anys.
MODALITATS:
a) Reducció de jornada d’1/3
b) Reducció de jornada d’1/2
OBSERVACIONS:
El permís de reducció de jornada per guarda legal d’un menor de 12 anys es aplicable a:
 Personal funcionari, interí i laboral : sempre que se’n tingui la guarda legal del fill o filla i que
ocupi un lloc de treball de docència directa a jornada sencera i amb nomenament des de l’1
de setembre fins a 31 d’agost.


No es pot concedir la reducció de
jornada a dues persones pel mateix
fet causant, llevat que l’exerceixin
d’una manera alternativa i sense que
el termini global superi el termini
establert com a màxim.



En cas de part múltiple, ambdós
progenitors poden gaudir d’una
excedència o d’una reducció de
jornada pels diferents subjectes
causants.



La finalització de la reducció de jornada ha de coincidir sempre amb el dia en què finalitzin
les vacances escolars de Nadal, Setmana Santa o fins el dia 31 d'agost.
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Un cop concedida la reducció de jornada, si s’obté una destinació en un centre diferent,
mitjançant el procediment d’adjudicacions d’estiu, s’ha d’informar al Servei Territorial
corresponent, mitjançant sol·licitud presentada per registre, de la continuïtat de la reducció
de jornada pel curs següent i s’ha d’aportar el vistiplau de la direcció del nou centre de
destinació.



No es podrà autoritzar el canvi de la reducció de la jornada d’un terç a la reducció de la jornada
de la meitat, o a l’inrevés.

RETRIBUCIONS:
Reducció d’1/3 de la jornada:
Percepció del 66% de les retribucions fins als 12 anys de l’infant.
Reducció d’1/2 de la jornada:
Percepció del 50% de les retribucions fins als 12 anys de l’infant.

SOL·LICITUD:

Amb la documentació següent:
a) Fotocòpia completa i compulsada del llibre de família
b) Declaració jurada de no realitzar cap activitat pública o privada remunerada o no.
c) Declaració jurada conforme la parella no gaudeix d’aquesta reducció pel mateix fill.
La sol·licitud, amb la documentació annexa, s’haurà de lliurar al director del centre de destinació en
el termini de 15 dies abans de l’inici del permís i aquell lliurar-la als Serveis Territorials en el termini
de 10 dies.

NORMATIVA:
Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
(DOGC núm. 5686, de 5 d’agost de 2010)
Art. 24 i 26.a) de la Llei 8/2006, de 5 de juliol (DOGC núm. 4675, de 13 de juliol de 2006) –
Disposició addicional onzena de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març (BOE núm. 71, de 23 de març
de 2007)
Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de
l’Administració de Generalitat (DOGC núm. 6139, de 31 de maig de 2012)
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Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al funcionari
docent (DOGC núm. 6623, de 15 de maig de 2014)
Resolució ENS/559/2016, d’1 de març, de modificació de la Resolució ENS/1031/2014, de 8 de maig,
sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent (DOGC núm. 7075 de 9
de Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014, publicats el dia
29 de juny de 2013, al web del Departament d’Ensenyament, a la Borsa de personal docent i a l’apartat
de Normativa.

AJUDES MUFACE

Subsidi especial per part, adopció o acolliment múltiple i Prestació
econòmica de pagament únic per part o adopció múltiple:


Model de sol·licitud



Declaració responsable

Prestació per fill o menor acollit a càrrec discapacitat:


Model de sol·licitud
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AJUDES HISENDA DEDUCCIÓ PER MATERNITAT
La llei de l'Impost sobre la Renda de les
Persones

Físiques

(IRPF)

regula

la

deducció per maternitat per fills menors de
3 anys de fins a 1.200 € anuals per cada fill
nascut o adoptat en territori espanyol. Els
contribuents de l'IRPF amb dret a aquesta
deducció poden sol·licitar l'abonament
anticipat de la mateixa.
L'abonament anticipat de la deducció per
maternitat podrà ser sol·licitat per les dones amb fills menors de 3 anys, que realitzin una activitat per
compte propi o aliè per la qual estiguin donades d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o
mutualitat, podent minorar la quota diferencial de l'IRPF fins a 1.200 € anuals per cada fill menor de 3
anys.
En els supòsits d'adopció o acolliment la deducció es podrà practicar, amb independència de l'edat del
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menor, durant els 3 anys següents a la data d'inscripció en el Registre Civil o durant els 3 anys posteriors
a la data de la resolució judicial o administrativa que la declari.
En cas de mort de la mare, o quan la guarda i custòdia s'atribueixi de forma exclusiva al pare, o, si s'escau
a un tutor, aquest tindrà dret a la pràctica de la deducció pendent, sempre que compleixi els requisits
previstos per tenir dret a la seva aplicació.
Formes de presentació del model 140
El model 140 aquesta disponibles a la web de l'Agència Tributària sense necessitat de certificat d'usuari,
en totes les oficines de l'AEAT i en els registres civils.
La sol·licitud d'abonament anticipat de la deducció per maternitat així com la comunicació de variacions,
podran presentar-se de les següents formes:

1. Presentació telemàtica de les sol·licituds ajustades al model 140
La presentació telemàtica de la sol·licitud d'abonament anticipat de la deducció per maternitat, així com
de la comunicació de variacions que afectin el cobrament mensual de la deducció per maternitat, ajustada
al model 140, podrà ser efectuada per a la presentació telemàtica.
La presentació telemàtica del model 140 es pot realitzar a través d'Internet, a la seu electrònica de
l'Agència Tributària (www.agenciatributaria.gob.es).
El contribuent o, si s'escau, el presentador ha d'imprimir i conservar la sol·licitud o la comunicació de
variacions acceptada i degudament validada amb el seu corresponent codi electrònic.
2. Presentació telefònica (901 200 345) de les sol·licituds ajustades al model 140
La sol·licitud d'abonament anticipat de les deducció per maternitat, així com la comunicació de variacions,
podran formular-se mitjançant trucada al Centre d'Atenció Telefònica de l'Agència Tributària, nombre
901 200 345 (comunicant NIF, núm de compte bancari, nº d'afiliació a la Seguretat Social o Mutualitat,
si treballa, i import de la casella 415 de la declaració de renda de l'any anterior (si va declarar en dit any).
A més cal aportar les dades del registre civil que figuren en el llibre de família.
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3. Presentació en imprès del model 140
La sol·licitud de l'abonament anticipat mensual de la deducció per maternitat així com la comunicació de
variacions, es poden enviar per correu dirigit a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (apartat de
correus FD número 30.000, Delegació Provincial), o mitjançant lliurament directe en qualsevol delegació
o Administració de l'Agència Tributària.
Els contribuents amb dret a l'aplicació de la deducció per maternitat respecte del mateix menor acollit o
tutelat han de presentar, en tot cas, les seves respectives sol·licituds d'abonament anticipat mensual de
forma simultània. A aquest efecte, les sol·licituds
s'introduiran en el mateix sobre de retorn i s'acompanyaran
d'un escrit adreçat a l'administrador o delegat de l'Agència
Estatal d'Administració Tributària que correspongui, en el
qual es faci constar aquesta circumstància, així com la data
de la resolució administrativa o judicial constitutiva de
l'acolliment o de l'adopció.

Consells i recomanacions per a famílies amb infants
acabats de néixer
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Inscripció del nounat en el Registre Civil
El naixement és el primer fet de la vida que la llei ordena inscriure en el Registre Civil. La inscripció dona
fe del fet, la data, l'hora i el lloc del naixement de l'infant, així com el sexe i el nom dels progenitors
Qui ho pot fer?
1. Si és fill o filla d'una parella casada: ho poden fer el pare, la mare o qualsevol persona major de 18 anys
degudament autoritzada.
2. Si és fill/a de pares no casats o bé progenitors solters: ho poden fer el pare i la mare junts, fent-hi
consignar les dades de tots dos. O també ho pot fer la mare tota sola, sense consignar-hi les dades del
pare.
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Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

Fill matrimonial
Declaració de qui tingui coneixement cert del naixement (pare, mare, avis, oncles, cosins o cunyats).
Informe mèdic del naixement (aquest document el facilita el propi hospital).
DNI dels pares i Llibre de Família (o document que acrediti el matrimoni degudament legalitzat)

Fill no matrimonial
1. Declaració dels progenitors. Hauran de presentar-se personalment el pare i la mare al registre.
2. Informe mèdic del naixement (aquest document el facilita l'hospital)
3. DNI dels pares
4. S'ha de fer constar l'estat civil de la mare
5. Pel que fa a la mare, si hi ha un matrimoni anterior, s’haurà de trencar la presumpció legal de
paternitat aportant el certificat de matrimoni, amb la inscripció marginal del divorci i, en cas que
encara no hi hagués la inscripció, la sentència ferma de separació o divorci testimoniada. Si
al certificat de matrimoni ja consta inscrita la sentència de divorci, aleshores no caldrà aportar-ne
testimoniatge.
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6. Si es tracta de separació de fet, hauria d'anar al registre amb dos testimonis.

Si la inscripció es fa en un Registre Civil diferent del que ha nascut el nadó, cal que compareguin
el pare i la mare i aportin la següent documentació
1. Certificat d'empadronament dels dos pares.
2. Certificat de la clínica o l'hospital de que no s'ha promogut cap altra inscripció del nadó.
3. S'ha d'acreditar el domicili comú dels pares al lloc en què es vol inscriure. L'acreditació es farà per DNI
o, en el seu defecte, per certificat d'empadronament.
4. Els sol·licitants han de manifestar sota la seva responsabilitat que no han promogut la inscripció al
Registre Civil corresponent al lloc de naixement, acompanyant a més una certificació acreditativa que
tampoc ho ha fet la direcció del centre hospitalari on es produir el naixement.
5. Cal fer constar a la casella d'observacions que es considera a tots els efectes legals que el lloc de
naixement de l'inscrit és el municipi en què s'ha fet l'assentament.

Certificat de naixement
El certificat de naixement és el document expedit per l'encarregat del Registre Civil o Consular
corresponent, que dóna fe del fet del naixement, de la data en què ha tingut lloc, del sexe del nadó i, si
escau, de l'hora del naixement i de la filiació de l'inscrit.

Quan s'ha de fer?
Des del moment del naixement del nounat fins als 8 dies naturals.
Extraordinàriament, aquest període es pot ampliar fins als 30 dies naturals.

On es pot fer?
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Al Registre Civil de la població on ha nascut el nen o la nena. Si es desconeix el lloc, es farà al
registre corresponent on es trobi el nen abandonat.

Casos especials
En els naixements que tinguin lloc durant un viatge, la
inscripció es farà al registre del lloc on s'hagi produït el
naixement. No obstant, els naixements al territori espanyol, es
podran inscriure al Registre Civil corresponent al domicili del
progenitor o progenitors, sempre que la inscripció se sol·liciti
dins el termini.

Als centres sanitaris
Des del mes d’octubre de 2015 les inscripcions de naixement es poden fer directament des dels centres
sanitaris, mitjançant una comunicació telemàtica, sense necessitat que el pare i/o la mare es desplacin al
Registre Civil. Actualment, aquest servei està disponible a tots els hospitals de Catalunya a excepció dels
de la Regió Sanitària de Barcelona. En el cas dels centres d’aquesta regió, de moment, aquesta inscripció
només es pot fer des de l’Hospital de Terrassa i l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de
Badalona, encara que properament el procediment es farà extensiu a la resta.
S’exclouen d’aquest procediment els casos en què el pare o la mare estan casats amb una persona diferent
de l’altre progenitor, i quan tots dos progenitors són de nacionalitat estrangera i aquesta no és la mateixa.
Informació relacionada


Registres civils



Inscripció de naixement



Centres sanitaris de Catalunya



Díptic informatiu sobre la inscripció de nadons al registre des dels hospitals

Títol de família monoparental
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[968,61 KB ]

El títol de família monoparental atorga diversos beneficis, avantatges fiscals i bonificacions.
A qui va dirigit
S'entén per família monoparental la família formada per un/una o més fills/filles menors de 21 anys, o de
26 anys si estudien, que conviuen i depenen econòmicament d'una sola persona.
Terminis
Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Validesa del títol
El títol té una validesa de quatre anys, però quan el/la fill/a de més edat faci 21 anys, té una validesa
biennal, menys en els supòsits següents:
1. En el cas d'acolliments simples d'una durada superior a un any: validesa d'igual durada que
l'acolliment.
2. En el cas de persones estrangeres residents a Catalunya: validesa d'igual durada que el document
acreditatiu de residència. Si la renovació del permís està en procés de tramitació: validesa de fins
a sis mesos de durada.
3. En el cas d'acreditació d'estudis mitjançant les matrícules de l'any anterior perquè no s'ha formalitzat
encara la matrícula de l'any en curs i en el cas de matrícules en les quals no consti el segell de
pagament de l'entitat bancària: validesa de tres mesos.
4. En el cas que l'atorgament del títol depengui dels ingressos: validesa d’un any.
5. En el cas de títols atorgats en cas de no percebre pensió d'aliments per als fills/es: validesa 2 anys.
6. En el cas de títols atorgats en supòsits de violència: validesa de dos anys.
7. En el cas de títols atorgats en situacions de privació de llibertat, d'hospitalització o d'altres causes
similars: validesa anual.
Documentació específica
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La documentació específica que cal presentar varia segons el/els supòsit/s amb què es trobi la persona
sol·licitant.
1. Targeta de residència de totes les persones membres de la unitat familiar, quan es tracti de persones
residents no comunitàries.
2. Certificat de registre com a persona resident comunitària, en el cas de persones residents
comunitàries.
3. Certificat de convivència de la unitat familiar en la data de presentació de la sol·licitud, en cas que
hi hagi fills/es majors de 21 anys (*).
4. Certificat d'estudis o matrícula abonada de l'any en curs de fills/es majors de 21 anys i fins a 26 anys.
5. Certificat de defunció de l'altre/a progenitor/a, en el supòsit de no figurar en el llibre de família.
6. Resolució judicial del procediment de família (sentència de separació o de divorci i conveni
regulador aprovat per l'autoritat judicial) que estableixi les mesures de guarda i/o les pensions
d'aliments.
7. Resolució judicial acreditativa que s'ha iniciat un procediment d'execució de sentència per
impagament de pensions d'aliments.
8. Resolució judicial, o bé qualsevol altre mitjà de prova establert per la legislació vigent, acreditatiu de
la situació de violència.
9. Resolució judicial d'incoació de diligències prèvies per un delicte d'abandonament o bé qualsevol
altre mitjà de prova establert per la legislació vigent que acrediti la situació d'abandonament.
10. Certificat de permanència en un centre d'execució penal.
11. Certificat de permanència en un centre hospitalari.
12. Declaració certificada de l’impost de la renda sobre les persones físiques del darrer exercici
disponible o certificat d’imputació de rendes en cas de no estar obligats a declarar pel que fa als fills
majors de 21 anys (*).

Persones amb nacionalitat d’un altre país de la Unió Europea:
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Permís de residència comunitari de la persona sol·licitant progenitora i dels fills o filles majors de 18
anys que formen part de la unitat familiar. Si no es disposa del document anterior, s’haurà d’aportar
fotocòpia compulsada del certificat emès pel Registre Central d’Estrangers com a resident comunitari, i
fotocòpia compulsada del passaport o del document d’identitat del seu país d’origen.
Persones amb nacionalitat extra comunitària:
Permís de residència vigent de totes les persones membres de la unitat familiar.
(*) En cas d'autoritzar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a consultar les vostres dades, a
una altra administració o organisme, no caldrà aportar aquesta documentació
Les oficines de registre només faran compulses de la documentació quan aquesta acompanyi a una
sol·licitud, comunicació o escrit presentat en el mateix registre.
Requisits


Per tal que es reconegui la condició de família monoparental, cal que els/les fills/es:



Siguin menors de 21 anys d'edat o siguin discapacitats/des o estiguin incapacitats/des per
treballar, o bé siguin menors de 26 anys quan cursin estudis.



Convisquin amb el/la progenitor/a i en depenguin econòmicament.

Obligacions de les persones titulars
Les persones titulars estan obligades a comunicar a la Direcció General de Famílies, en el termini màxim
de tres mesos, les variacions de les circumstàncies familiars i/o personals, sempre que aquestes hagin de
ser tingudes en compte a l'efecte de la modificació o l'extinció del dret al títol que tinguin expedit.

Títol de família nombrosa
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El títol de família nombrosa és un document oficial que acredita la condició de família nombrosa i permet
gaudir d'avantatges davant diverses institucions, entitats i establiments comercials.
S’expedeix un títol col·lectiu per a tota la família.
A qui va dirigit
A les famílies amb una o dues persones progenitores amb tres o més fills o filles, siguin o no comuns.
També s’entén per família nombrosa altres composicions familiars que es poden consultar en l’apartat
“Altres informacions”.

Terminis
Es pot sol·licitar en qualsevol moment.
Validesa dels títols
El títol té una validesa fins que el fill/filla més gran faci 21 anys i a partir d'aquest moment, té una validesa
biennal, tret dels supòsits específics.

Categories de famílies nombroses
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1. Categoria especial
 5 fills/filles o més, o bé 4 fills/filles, dels/de les quals almenys 3 procedeixin de part, adopció o
acolliment permanent o preadoptiu múltiple o dues bessonades quan els ingressos anuals de la
unitat familiar, dividits pel nombre de persones membres que la composen, no superin el 75% de
l'IPREM vigent (7.455,14 euros), incloses les pagues extraordinàries.
Nota: Cada fill/filla amb discapacitat o incapacitat/incapacitada per treballar computarà com a dos
per determinar la categoria (és a dir, que si són dos fills/filles amb discapacitat, o bé tres fills/filles i
un/una d'ells/elles amb discapacitat, podran ser categoria especial si no superen els ingressos
esmentats).
2. Categoria general
La resta de supòsits de família nombrosa.
Compatibilitat amb el Títol de família monoparental
A les famílies que alhora tenen dret al reconeixement com a família nombrosa i com a família
monoparental se'ls expedeix cadascun dels títols, que són compatibles, si bé els beneficis de la mateixa
classe o naturalesa no són acumulatius, llevat que s'estableixi el contrari.
Data inicial d'efectes del títol
Els beneficis concedits a les famílies nombroses produiran efectes des de la presentació de la sol·licitud
de reconeixement o renovació, sempre que en aquell moment complissin els requisits i la resolució
administrativa que es dicti sigui favorable.
Avantatges i beneficis per a les famílies nombroses
Consultar els avantatges i beneficis
Consultar la Guia de serveis i prestacions a les famílies
Normativa
Títol de família nombrosa
Documentació relacionada


Autoritzacions i declaracions responsables de la segona persona sol·licitant i/o dels fills/es
membres de la unitat familiar (només per Internet)
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