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Presentació

En les prestacions familiars s'ajunten prestacions
de modalitat no contributiva i prestacions de
modalitat contributiva.

Les prestacions familiars de la Seguretat Social,
en la seva modalitat no contributiva i de caràcter
econòmic, estan destinades a cobrir les situacions
de necessitat derivades de la falta d'ingressos o
de l'excés de despeses que produeix a
determinades persones l'existència de
responsabilitats familiars i el naixement o
adopció de fills, o l'acolliment de menors. 

Les prestacions econòmiques vigents en aquesta
modalitat no contributiva són les següents:

• Assignació econòmica per fill o menor a
càrrec. 

• Prestació econòmica de pagament únic per
naixement o adopció de fill en supòsits de
famílies nombroses, monoparentals i en els
casos de mares amb discapacitat. 

• Prestació econòmica de
pagament únic per part o
adopció múltiples.

Les prestacions familiars, en la seva modalitat
contributiva i de caràcter no econòmic, estan
destinades només a persones treballadores
incloses en l'àmbit d'aplicació de la Seguretat
Social, que compleixin els requisits exigits i que
facin ús dels seus drets a excedència o reducció
de jornada de treball per cuidar determinats
familiars. 

Aquestes prestacions consisteixen a considerar
com a cotitzats determinats períodes de temps no
treballats per raons familiars. 

Si necessiteu més informació de la que hi ha en
aquest fullet, us podeu posar en contacte amb
l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS): 

• Trucant al telèfon: 901 16 65 65

• A través d'Internet: www.seg-social.es
o a https://sede.seg-social.gob.es/

• També us podeu dirigir personalment, prèvia
petició de cita al telèfon 901 10 65 70,  o per
escrit, a qualsevol dels centres d'atenció i
informació (CAISS) de què disposa l'INSS a
tot el territori de l'Estat.

Prestacions familiars
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Concepte 

Consisteix en una assignació econòmica per cada
fill menor de 18 anys o major d'aquesta edat i
que tingui una discapacitat en un grau igual o
superior al 65 per cent, a càrrec del beneficiari,
sigui quina sigui la naturalesa legal de la filiació,
com també pels menors a càrrec seu en règim
d'acolliment familiar permanent o guarda amb
finalitat d'adopció. 

Fills o menors a càrrec que
donen dret a la prestació 

Els fills del beneficiari, sigui quina sigui la seva
filiació, i els menors en règim d'acolliment
familiar, quan: 

• Són menors de 18 anys o majors afectats per
una discapacitat en grau igual o superior al 
65 %.

• Depenen econòmicament i conviuen a
Espanya amb el beneficiari.

No trenca la convivència la separació
transitòria motivada per estudis, treball,
tractament mèdic, rehabilitació o altres causes
semblants. 

Es considera, amb caràcter general, que el fill o
menor, en règim d'acolliment familiar permanent
o de guarda amb finalitat d'adopció, no està a
càrrec del beneficiari quan: 

• Les rendes percebudes pel seu treball o per
una prestació substitutiva del salari superen el
100 % del salari mínim interprofessional (*).

• Percep una pensió contributiva a càrrec d'un
règim públic de protecció social, excepte la
pensió d'orfandat i la pensió a favor de
familiars reconeguda a néts i germans.

Beneficiaris

Tenen dret a l'assignació econòmica per fill o
menor a càrrec, les persones que: 

• Resideixen legalment en territori espanyol

• Tenen a càrrec seu fills, menors de 18 anys o
majors afectats per una discapacitat en un grau
igual o superior al 65 %, o menors en règim
d'acolliment familiar permanent o guarda amb
finalitat d'adopció. 

(*) L'import anual del salari mínim interprofessional fixat
per a l'any 2018 és de 10.302,60 euros.

Assignació econòmica per fill o menor a càrrec
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En els casos de separació judicial o divorci, el
dret a cobrar l'assignació el conserva el pare o
la mare pels fills o menors que té al seu càrrec. 

• No perceben ingressos anuals, de qualsevol
naturalesa, superiors a 11.953,94 euros (*),
que s'incrementen en un 15 % per cada fill o
menor a càrrec, a partir del segon inclòs.

Si es tracta de persones que formen part de
famílies nombroses, tenen dret a aquesta
assignació si els seus ingressos anuals no
superen els 17.991,42 euros (*) en els casos en
què concorren tres fills a càrrec, i s'incrementa
en 2.914,12 euros (*) per cada fill a càrrec a
partir del quart inclòs.

En el supòsit de convivència del pare o la
mare, si la suma d'ingressos dels dos supera
els límits indicats, no es reconeix la condició
de beneficiari a cap dels dos.

(*) Imports fixats per a l'any 2018

La mateixa regla s'aplica en els supòsits en
què l'acolliment familiar, permanent o la
guarda amb finalitat d'adopció, s'ha constituït
per dues persones que formen una mateixa
unitat familiar.

També poden ser beneficiaris, si s'escau, per
les diferències de quantia que correspongui,
aquells que perceben ingressos anuals de
qualsevol naturalesa que, tot i superar la xifra
indicada en els paràgrafs anteriors, són
inferiors a la quantia que resulta de sumar a
l'esmentada xifra el producte de multiplicar
l'import anual de l'assignació per fill o menor
pel nombre de fills o menors a càrrec dels
beneficiaris. 

• No tenen dret, ni el pare ni la mare, a
prestacions d'aquesta mateixa naturalesa en
qualsevol altre règim públic de protecció
social.

No s'exigeix límit de recursos econòmics en els

supòsits de fills o menors a càrrec afectats per

una discapacitat.

Assignació econòmica per fill o menor a càrrec
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Altres beneficiaris

Seran també beneficiaris de l'assignació que
correspondria als seus pares:

• Els orfes de pare i mare, menors de 18 anys o
majors d'aquesta edat amb discapacitat en un
grau igual o superior al 65 %.

• Els que no són orfes però han estat abandonats
pels seus pares, sempre que no estiguin en
règim d'acolliment familiar permanent o
guarda amb finalitat d'adopció.

• Els fills amb discapacitat majors de 18 anys la
capacitat dels quals no hagi estat modificada
judicialment i conservin la seva capacitat
d'obrar. 

Determinació del subjecte
beneficiari

• En els casos de convivència familiar dels dos
progenitors, adoptants, acollidors o guardadors
amb finalitat d'adopció, és beneficiari:

– Un d'ells, determinat de comú acord.

– Si no hi ha acord, s'ha de comunicar de
forma expressa a l'INSS i s'aplicaran les
regles que estableix el Codi civil pel que fa
a la pàtria potestat i guarda. 

• En els casos de separació judicial, nul·litat
matrimonial o divorci:

– És beneficiari qui té a càrrec seu el fill o
menor en règim d'acolliment familiar o
guarda amb finalitat d'adopció, encara que
es tracti d'una persona diferent a aquella que
tenia reconeguda la prestació abans de
produir-se la separació judicial, nul·litat o
divorci, sempre que els seus ingressos no
superin els límits d'ingressos anuals
establerts per poder ser beneficiari. 

• En els casos d'orfes de pare i mare, com també
de menors en acolliment familiar o dels que,
no essent orfes, han estat abandonats per ells:

– L'assignació es fa efectiva als representants
legals o a qui tingui al seu càrrec el menor o
la persona amb discapacitat, mentre
compleixin amb l'obligació de mantenir-lo i
educar-lo. 

Si no és així, es paga al mateix orfe o
abandonat.

Assignació econòmica per fill o menor a càrrec
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Rendes o ingressos computables

1. Quan es tracta de fills o menors a càrrec, sense
discapacitat, el reconeixement del dret a la
quantia de l'assignació està en funció del nivell
d'ingressos (vegeu pàg. 7).

Per acreditar el requisit del límit d'ingressos,
es tenen en compte els rendiments del treball,
del capital, de les activitats econòmiques, com
també qualssevol béns i drets de naturalesa
prestacional i els que es considerin com a tals,
de conformitat amb les regles següents:

– Rendiments del treball i d'activitats
econòmiques:

Els ingressos obtinguts, que tinguin aquesta
consideració segons la normativa de l'IRPF,
es computen en el seu valor net, és a dir,
dels ingressos íntegres es resten les
despeses deduïbles, d'acord amb la
legislació fiscal.

– Rendiments del capital mobiliari:

Els ingressos s'agafen en el seu valor
íntegre.

– Rendiments del capital immobiliari:

Els ingressos s'agafen en el seu valor
íntegre, perquè s'exclouen les despeses
deduïbles, d'acord amb la legislació fiscal. 

– Guanys patrimonials:

Es computen únicament els guanys nets,
amb saldo positiu, derivats de la venda de
béns mobles (accions, fons d'inversió, etc.)
o de béns immobles.

No es computen les rendes exemptes a les
quals es refereix l'article 7 de la Llei de
l'IRPF, com tampoc les prestacions familiars
reconegudes en el citat article, ni l'import
del complement per tercera persona en el
supòsit de pensions de gran invalidesa.

• En els supòsits de convivència dels dos
progenitors, adoptants, acollidors o guardadors
amb finalitat d'adopció, que formen una
mateixa unitat familiar, els ingressos anuals
dels dos es computen conjuntament. A aquests
efectes, se suposa que hi ha convivència tret
de prova en contrari.

Assignació econòmica per fill o menor a càrrec
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• En els supòsits de separació, nul·litat

matrimonial o divorci, els ingressos anuals a
computar són únicament els del progenitor,
adoptant, acollidor o guardador amb finalitat
d'adopció que té el menor a càrrec.

• En els supòsits de menors abandonats o

orfes dels dos progenitors o adoptants, sempre
que no es trobin en règim d'acolliment familiar
permanent o guarda amb finalitat d'adopció i
que no estiguin afectats per una discapacitat,
es computen exclusivament els ingressos que
aquells percebin inclosa, si s'escau, la pensió
d'orfandat o la pensió a favor de familiars.

2. En els casos de fills o menors a càrrec, amb

discapacitat, el nivell d'ingressos no afecta

per al reconeixement del dret a aquesta

prestació.

Quanties(*)

• Fills menors de 18 anys sense discapacitat o

menors a càrrec:

– 291 euros anuals (145,50 euros semestrals),
quan els ingressos del beneficiari no superin
el límit establert.

– Quantia inferior i variable, quan els
ingressos del beneficiari superin la xifra del
límit establert, però siguin inferiors a la
quantia que resulti de sumar a la xifra
esmentada el producte de multiplicar
l'import anual de l'assignació per fill o
menor a càrrec pel nombre de fills o menors
a càrrec del beneficiari. 

En aquests casos, la quantia anual de
l'assignació és igual a la diferència entre els
ingressos percebuts i la xifra que resulti
d'aplicar el que s'ha exposat a l'apartat
anterior.

Aquesta diferència es distribueix entre els
fills o menors a càrrec i les mensualitats a
què, dins de cada exercici econòmic, es
tingui dret a l'assignació.

(*) Imports fixats per a l'any 2018

Assignació econòmica per fill o menor a càrrec
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No es reconeix assignació econòmica per
fill o menor a càrrec quan la diferència és
inferior a 24,25 euros anuals per cada fill o
menor a càrrec. 

• Fills menors de 18 anys, o menors a càrrec,

amb una discapacitat en un grau igual o

superior al 33 %:

– 1.000 euros anuals per fill o menor a càrrec
(500 euros semestrals).

• Fills majors de 18 anys amb una discapacitat

en un grau igual o superior al 65 %:

– 4.561,20 euros anuals per fill (380,10 euros
mensuals).

• Fills majors de 18 anys amb una

discapacitat en un grau igual o superior al

75 % i que, com a conseqüència de pèrdues
anatòmiques o funcionals, necessiten l'ajuda
d'una altra persona per fer els actes més
essencials de la vida, com ara vestir-se,
desplaçar-se, menjar o semblants:

– 6.842,40 euros anuals per fill (570,20 euros
mensuals).

Aquestes prestacions es consideren rendes
exemptes a efectes de l'impost sobre la
renda de les persones físiques (IRPF).

Declaració i efectes de les
variacions familiars

• Tot beneficiari està obligat a presentar

davant l'INSS, en el termini de 30 dies

comptats des de la data en què es produeixi,
una comunicació degudament acreditada de
qualsevol canvi que tingui lloc en la seva
situació que pugui suposar la modificació o
extinció del dret a la prestació.

No cal acreditar documentalment aquells fets o
circumstàncies, com ara l'import de les
pensions i subsidis, que l'Administració de la
Seguretat Social ha de saber per ella mateixa.

• Abans de l'1 d'abril de cada any, tot
beneficiari està obligat a presentar una
declaració amb els ingressos que ha tingut
durant l'any anterior. 

Assignació econòmica per fill o menor a càrrec
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• Efectes inicials i increments de 

l'assignació:

– El reconeixement inicial del dret a
l'assignació econòmica produeix efectes a
partir del primer dia del trimestre natural
immediatament següent al de presentació de
la sol·licitud. 

– El mateix criteri se segueix en els casos de
variacions familiars que suposen un
increment en la quantia de l'assignació.

• Efectes extintius i disminucions en

l'assignació:

En cas d'extinció del dret o de disminució en
l'assignació, els canvis no tenen efectes fins a
l'últim dia del trimestre natural en què es
produeixin.

• Efectes per variació d'ingressos

computables:

L'extinció o modificació de l'assignació té
efectes el dia 1 de gener de l'any següent al
que corresponguin els esmentats ingressos.

Pagament de la prestació

Les assignacions econòmiques per fill o menor a
càrrec s'abonen sense pagues extraordinàries. El
pagament es fa amb la periodicitat següent:

• Semestral, quan es tracta d'assignacions per
fills, menors de 18 anys amb o sense
discapacitat, o menors a càrrec. S'abonen al
gener i juliol, és a dir, per semestre vençut.

• Mensual, quan es tracta d'assignacions
econòmiques per fills amb discapacitat majors
de 18 anys. S'abonen per mes vençut. 

Extinció

• Per defunció del fill o menor a càrrec, causant
de la prestació. 

• Per compliment de l'edat de 18 anys del fill o
menor a càrrec, excepte quan sigui un causant
major d'aquesta edat afectat d'una discapacitat
igual o superior al 65% 

• Per supressió de la discapacitat per millora del
causant o per disminució del grau de
discapacitat que suposi l'extinció de la
prestació. 

Assignació econòmica per fill o menor a càrrec
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• Per cessació de la dependència econòmica del
fill o menor a càrrec respecte al beneficiari. 

• Per superació, en l'any anterior, dels límits
d'ingressos legalment establerts per al
manteniment del dret.

Compatibilitats

L'assignació econòmica per fill o menor a càrrec
és compatible amb:

• La prestació econòmica de pagament únic per
naixement o adopció en supòsits de famílies
nombroses, monoparentals o de mares amb
una discapacitat igual o superior al 65 %.

• La prestació econòmica de pagament únic per
part o adopció múltiples.

• La pensió d'orfandat o a favor de familiars de
néts i germans, a càrrec d'un règim públic de
protecció social.

• Les ajudes atorgades per la comunitat
autònoma o entitat local.

• Les prestacions econòmiques de les persones
en situació de dependència.

Incompatibilitats

• Si coincideixen en els dos progenitors,
adoptants, acollidors o guardadors amb
finalitat d'adopció, les circumstàncies
necessàries per tenir la condició de
beneficiaris, el dret a percebre la prestació
només pot ser reconegut a favor d'un d'ells. 

• La prestació és incompatible amb la percepció
per part dels progenitors, adoptants, acollidors
o guardadors amb finalitat d'adopció, de
qualsevol altra prestació semblant establerta
en la resta dels règims públics de protecció
social.

Quan un dels progenitors està inclòs en un
règim públic de Seguretat Social perquè
treballa o és pensionista, la prestació
corresponent s'ha de reconèixer per l'esmentat
règim.

Assignació econòmica per fill o menor a càrrec

2-019 PF cat:Maquetaci—n 1 24/04/2018 12:33 Página 13



– 14 –

• L'assignació econòmica per fill a càrrec, major
de 18 anys i afectat d'un grau de discapacitat
igual o superior al 65 %, és incompatible amb
la condició, per part del fill amb discapacitat,
de: 

– Pensionista de jubilació o invalidesa en la
modalitat no contributiva.

En el cas de l'extinció de l'assignació
econòmica per incompatibilitat amb
aquestes pensions, els efectes econòmics
cessaran l'últim dia del mes en què hagués
estat presentada la sol·licitud.

– Beneficiari de les pensions assistencials.

– Beneficiari dels subsidis de garantia
d'ingressos mínims i d'ajuda de tercera
persona.

Gestió i reconeixement del
dret

• La gestió i el reconeixement del dret a
l'assignació econòmica per fill o menor a
càrrec correspon a l'Institut Nacional de la
Seguretat Social (INSS).

• La determinació del grau de discapacitat o de
la malaltia crònica i la necessitat de l'ajuda de
tercera persona estan atribuïdes a l'òrgan
competent de la respectiva comunitat
autònoma o als equips de valoració i orientació
(EVO) de les direccions provincials de
l'Institut de Majors i Serveis Socials
(IMSERSO) a Ceuta i Melilla, segons el
barem vigent.

Assignació econòmica per fill o menor a càrrec
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Concepte

Prestació econòmica de pagament únic, que es
reconeix per naixements o adopcions de fills en
famílies nombroses o monoparentals i en els
casos de mares amb una discapacitat igual o
superior al 65 %, quan no superen un determinat
nivell d'ingressos; la finalitat de la prestació és la
de compensar l'augment de les despeses
familiars. 

Fills que donen dret a la
prestació

Són causants de la prestació els fills nascuts a
Espanya o adoptats, l'adopció dels quals l'hagi
constituït o reconegut l'autoritat espanyola
competent, en una família que ja sigui nombrosa
o que passi a ser-ho amb el nou naixement, en
una família monoparental o en els casos de
mares amb una discapacitat igual o superior al
65 %.

• La personalitat s'adquireix en el moment del
naixement amb vida, una vegada
completament desprès del si matern.

• Als efectes de la consideració de famílies
nombroses, es té en compte el que disposa la
Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció
a les famílies nombroses. 

• S'entén per família monoparental la constituïda
per un sol progenitor amb el qual conviu el fill
nascut o adoptat i que constitueix l'únic
sustentador de la família. 

Beneficiaris

Els progenitors o adoptants que compleixin els
requisits següents: 

• Residir legalment en territori espanyol.

• No tenir dret a prestacions d'aquesta mateixa
naturalesa en qualsevol altre règim públic de
protecció social.

• No haver percebut, durant l'exercici
pressupostari anterior, ingressos anuals de
qualsevol naturalesa, superiors al límit
establert. 

Per a l'any 2018, els límits establerts són els
mateixos que els que figuren a la pàg. 7, per a
l'assignació econòmica per fill o menor a
càrrec. 

Prestació econòmica per naixement o adopció de fill en famílies nombroses,

monoparentals i en els casos de mares amb discapacitat
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Quan els progenitors o adoptants conviuen i la
suma d'ingressos supera el límit establert en
cada moment, no es reconeix la condició de
beneficiari a cap dels dos.

Determinació del subjecte
beneficiari

• En el cas de famílies nombroses:

– Si hi ha convivència dels progenitors o

adoptants, és beneficiari qualsevol d'ells,
determinat de comú acord. Se suposa que
n'hi ha, quan la prestació la sol·licita un
dels progenitors o adoptants. A falta d'acord,
n'és beneficiària la mare.

– Si no hi ha convivència dels progenitors o

adoptants, és beneficiari qui tingui a càrrec
seu la guarda i custòdia del fill.

• Quan el subjecte causant és orfe dels dos

progenitors o adoptants o ha estat

abandonat, és beneficiària la persona que
legalment es fa càrrec d'ell.

• En el cas de famílies monoparentals, és
beneficiari el progenitor amb qui conviu el fill
nascut o adoptat.

• En el cas de mare amb discapacitat, ha
d'acreditar una discapacitat en un grau igual o
superior al 65 %.

Rendes o ingressos computables

• Per acreditar el límit d'ingressos, s'apliquen les
mateixes regles que en l'assignació econòmica
per fill o menor a càrrec (vegeu pàg. 9).

Quantia

Prestació de pagament únic, amb una quantia de: 

• 1.000 euros per naixement o adopció de fill,
quan els ingressos del beneficiari no superen el
límit establert. 

• Quantia inferior i variable, quan els ingressos
del beneficiari, tot i superar el límit establert,
són inferiors a la xifra que resulta de sumar a
l'esmentat límit l'import de la prestació; en
aquest cas, s'abona la quantitat resultant per
diferències.

No es reconeix prestació en els supòsits en què
la diferència és inferior a 24,25 euros. 

Aquestes prestacions es consideren rendes
exemptes a efectes de l'impost sobre la
renda de les persones físiques (IRPF).

2-019 PF cat:Maquetaci—n 1 24/04/2018 12:33 Página 17



Prestació econòmica per naixement o adopció de fill en famílies nombroses,

monoparentals i en els casos de mares amb discapacitat

– 18 –

Compatibilitats

La prestació per naixement o adopció d'un fill en
famílies nombroses, monoparentals i en els casos
de mares amb discapacitat és compatible amb: 

• La prestació per part o adopció múltiples,
causada per un mateix subjecte. 

• Les assignacions econòmiques per fill o menor
a càrrec.

• Subsidi especial de maternitat per part,
adopció o acolliment múltiples.

• La pensió d'orfandat i a favor de familiars, de
néts i germans.

• Les ajudes atorgades per la comunitat
autònoma o entitat local.

Incompatibilitats 

• Si coincideixen en els dos progenitors o
adoptants les circumstàncies necessàries per
tenir la condició de beneficiaris, el dret a
percebre la prestació només es pot reconèixer
a favor d'un d'ells. 

• La prestació és incompatible amb la percepció
per part dels progenitors o adoptants de
qualsevol altra prestació semblant establerta en
la resta dels règims públics de protecció social.

Quan un dels progenitors o adoptants està inclòs
en un règim públic de Seguretat Social perquè
treballa o és pensionista, la prestació
corresponent s'ha de reconèixer per l'esmentat
règim.

Prescripció

El dret al reconeixement d'aquesta prestació
prescriu als 5 anys, comptats des del dia següent
al del naixement del fill o al de la formalització
de l'adopció.

Gestió i reconeixement del
dret

La gestió i el reconeixement del dret a la
prestació corresponen a l'Institut Nacional de la
Seguretat Social (INSS).
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Concepte

Prestació econòmica de pagament únic que té
com a finalitat compensar, en part, l'augment de
despeses que produeix a les famílies el naixement
o l'adopció de dos o més fills.

Fills que donen dret a la
prestació

Són causants els fills nascuts o adoptats per part
o adopció múltiples, sempre que: 

• El nombre de fills nascuts o adoptats és igual o
superior a 2.

La personalitat s'adquireix en el moment del
naixement amb vida, una vegada
completament desprès del si matern.

• El naixement o la formalització de l'adopció
s'ha produït a Espanya o quan, produït a
l'estranger, s'acredita que els fills s'han integrat
de manera immediata en un nucli familiar amb
residència en el territori espanyol. 

• Els fills nascuts o adoptats afectats per una
discapacitat igual o superior al 33 % computen
el doble.

Beneficiaris

Els progenitors o adoptants que compleixin els
requisits següents: 

• Que es produeixi un part o una adopció
múltiples.

• Que resideixin legalment en territori espanyol.

• Que no tinguin dret a prestacions d'aquesta
mateixa naturalesa en qualsevol altre règim
públic de protecció social.

Determinació del subjecte
beneficiari

• Si hi ha convivència dels progenitors o

adoptants, és beneficiari:

Qualsevol d'ells, determinat de comú acord. Se
suposa que n'hi ha, quan un d'ells sol·licita la
prestació. A falta d'acord, n'és beneficiària la
mare.

• Si no hi ha convivència dels progenitors o

adoptants, és beneficiari qui té a càrrec seu la
guarda i custòdia dels fills.

Prestació econòmica per part o adopció múltiples
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• Quan els subjectes causants són orfes dels

dos progenitors o adoptants o han estat

abandonats, és beneficiària la persona que
legalment es fa càrrec dels nascuts o adoptats.

Quantia

• La prestació consisteix en un pagament únic,
la quantia del qual serà:

Aquestes prestacions estan exemptes de
retenció de l'impost sobre la renda de
persones físiques (IRPF).

(*) Per a l'any 2018, el salari mínim interprofessional és
de 735,90 euros

Compatibilitats

La prestació per part o adopció múltiples és
compatible amb: 

• La prestació per naixement o adopció en
famílies nombroses, monoparentals i en els
casos de mares amb discapacitat.

• El subsidi especial de maternitat per part,
adopció o acolliment múltiples. 

• Les assignacions econòmiques per fill o menor
a càrrec.

• La pensió d'orfandat i a favor de familiars, de
néts i germans.

• Les ajudes atorgades per la comunitat
autònoma o entitat local.

Incompatibilitats 

• Si coincideixen en els dos progenitors o
adoptants les circumstàncies necessàries per
tenir la condició de beneficiaris, el dret a
percebre la prestació només es pot reconèixer
a favor d'un d'ells. 

Prestació econòmica per part o adopció múltiples
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• La prestació és incompatible amb la percepció,
per part dels dos progenitors o adoptants, de
qualsevol altra prestació semblant establerta en
la resta dels règims públics de protecció social.

Quan un dels progenitors està inclòs en un
règim públic de Seguretat Social perquè
treballa o és pensionista, la prestació
corresponent s'ha de reconèixer per l'esmentat
règim.

Prescripció 

El dret al reconeixement d'aquesta prestació
prescriu als 5 anys, comptats des del dia següent
al del naixement o al de la formalització de
l'adopció múltiples. 

Gestió i reconeixement del
dret

La gestió i el reconeixement del dret a la
prestació per part o adopció múltiples
corresponen a l'Institut Nacional de la Seguretat
Social (INSS).

Prestació econòmica per part o adopció múltiples
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Beneficiaris

• Els treballadors per compte d'altri inclosos en
l'àmbit d'aplicació del règim general, règim
especial dels treballadors del mar i règim
especial de la mineria del carbó que gaudeixen
dels períodes d'excedència establerts a
l'Estatut dels treballadors, per cuidar cada fill
o menor, en règim d'acolliment permanent o de
guarda amb finalitat d'adopció, com també per
cuidar un familiar, fins al segon grau de
consanguinitat o afinitat que, per edat,
accident, malaltia o discapacitat no es pot
valer per si mateix i no exerceix cap activitat
retribuïda. 

• Els empleats públics (personal funcionari i
estatutari) inclosos en el règim general de la
Seguretat Social que exerceixen el dret a un
període d'excedència per cuidar cada fill o
menor, subjecte a guarda amb finalitat
d'adopció o acolliment permanent, com també
per cuidar un familiar. 

Per a aquest col·lectiu, la regulació i els
continguts d'aquesta prestació es regeixen per
l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

• També són beneficiaris, pel que fa a
l'increment de les cotitzacions realitzades, els
treballadors per compte d'altri que gaudeixen
del període de reducció de jornada previst a
l'art. 37.6 de la Llei de l'Estatut dels
treballadors. 

Contingut 

Es consideren com a efectivament cotitzats a
efectes de les prestacions per jubilació,
incapacitat permanent, mort i supervivència,
maternitat i paternitat:

1. Els tres primers anys del període de
l'excedència laboral que els treballadors
gaudeixen per cuidar cada fill o menor en
règim d'acolliment familiar permanent o
guarda amb finalitat d'adopció. 

2. El primer any del període d'excedència que
els treballadors gaudeixen per cuidar altres
familiars fins al segon grau de consanguinitat
o afinitat que per edat, accident, malaltia o
discapacitat no es poden valer per si mateixos i
no exerceixen cap activitat retribuïda.

Prestació no econòmica per cuidar fills o menors, en règim d'acolliment
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• En el supòsit que no arribin a gaudir-se tres

anys del període d'excedència per cuidar cada
fill o menor, ni un any del període
d'excedència per cuidar altres familiars, es
computa com a cotitzat el període
efectivament gaudit. 

• Cal iniciar el còmput d'un nou període de
cotització efectiva por cada estada
d'excedència laboral a què poden donar lloc
els successius fills o menors, o altres familiars.

3. Les cotitzacions realitzades durant els dos

primers anys del període de reducció de
jornada per cuidar un menor de 12 anys, en
els termes de l'article 37.6 de la Llei de
l'Estatut dels treballadors, es computen
incrementades fins al 100 % de la quantia que
hagués correspost si la jornada de treball
s'hagués mantingut sense aquesta reducció, a
efectes de les prestacions indicades. 

Aquest increment s'ha de referir exclusivament
al primer any quan la reducció de jornada és
per cuidar persones amb discapacitat majors de
12 anys o familiars fins al segon grau de
consanguinitat o afinitat que no es poden valer
per si mateixos.

4. Quan les situacions d'excedència esmentades
en els apartats 1 i 2 han estat precedides per
una reducció de jornada en els termes
previstos en l'article 37.6 de la Llei de l'Estatut
dels treballadors, a efectes de la consideració
com a cotitzats dels períodes d'excedència que
corresponguin, les cotitzacions realitzades
durant la reducció de la jornada es computen
incrementades fins al 100 % de la quantia que
hagués correspost si la jornada de treball
s'hagués mantingut sense aquesta reducció.

Prestació no econòmica per cuidar fills o menors, en règim d'acolliment
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Efectes

• Durant el període considerat de cotització
efectiva, els beneficiaris es consideren en
situació d'alta per accedir a les prestacions de
la Seguretat Social per jubilació, incapacitat
permanent, mort i supervivència, maternitat i
paternitat. 

• El període en què el treballador està en
excedència laboral però que excedeix del
considerat de cotització efectiva es considera
situació assimilada a la d'alta a efectes de les
prestacions de Seguretat Social, excepte per
incapacitat temporal, maternitat i paternitat. 

• Pel que fa al reconeixement del dret a
prestacions de la Seguretat Social, el període
considerat com de cotització efectiva té els
efectes següents:

– L'esmentat període es computa per acreditar
els períodes mínims de cotització que donen
dret a les diferents prestacions.

– També es computa per determinar la base
reguladora de la prestació que es causi.
A efectes del seu còmput, la base de
cotització a considerar està formada:

* Per la mitjana de les bases de cotització
per contingències comunes corresponents
als 6 mesos immediatament anteriors a
l'inici del període d'excedència.

* Si no acredita l'esmentat període de 6
mesos de cotització, s'ha de computar la
mitjana de les bases de cotització
acreditades en el període
immediatamente anterior a l'inici de
l'excedència. 

– Es computa per determinar el percentatge
aplicable per calcular certes prestacions
com la jubilació.

• Durant el període indicat, es manté el dret a la
prestació d'assistència sanitària de la Seguretat
Social.

Prestació no econòmica per cuidar fills o menors, en règim d'acolliment
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Imprescriptibilitat del
dret

• El dret al reconeixement de la prestació no
econòmica és imprescriptible i, per tant, la
persona interessada el pot al·legar en tot
moment. Si s'escau, pot donar lloc a la revisió
de la quantia de prestacions ja reconegudes,
com també al reconeixement de noves
prestacions denegades anteriorment per no
haver computat com a efectivament cotitzat el
període d'excedència corresponent.

• No obstant aquesta imprescriptibilitat, els
efectes econòmics de la revisió o del
reconeixement de la prestació es produiran a
partir dels tres mesos anteriors a la data en què
es presenti la corresponent sol·licitud. 

Prestació no econòmica per cuidar fills o menors, en règim d'acolliment
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Exhibició dels següents documents, 
originals i vigents

- Espanyols: 

Document nacional d'identitat del sol·licitant,
de l'altre progenitor, adoptant o acollidor
permanent o guardador amb finalitat d'adopció
i dels fills menors pels quals es sol·licita la
prestació si han complert 14 anys.

– Estrangers: 

1. Ciutadans de la UE/EEE o Suïssa:

- Certificat de registre de ciutadà de la
Unió o certificat del dret a residir amb
caràcter permanent, juntament amb el
passaport o document d'identitat en vigor
(art. 7.1 i 10.1 RD 240/2007, de 16 de
febrer).

2. Membres de la família d'un ciutadà de la
UE/EEE o Suïssa que no tenen la
nacionalitat d'un d'aquests Estats: 

- Targeta de residència de familiar de
ciutadà de la Unió o resguard acreditatiu
de la presentació de la sol·licitud de la
targeta (art. 8 i 10.3 RD 240/2007, de 16
de febrer).

3. No nacionals de la UE/EEE o Suïssa que
resideixen en territori espanyol:

- Targeta d'identitat d'estranger (TIE) per
als sol·licitants, altres progenitors i
causants o autorització de residència
temporal o permanent, segons pertoqui.

- Sol·licitud de la targeta o autorització de
residència, per a fills nascuts a Espanya
de no nacionals de la UE/EEE o Suïssa.

- Número d'identitat d'estranger (NIE), en
tots els casos.

4. Residents a l'estranger:

- Número d'identificació d'estranger (NIE),
si el té.

Presentació dels següents documents en vigor:

– Llibre de família o certificat en extracte de les
partides de naixement dels fills, lliurat pel
Registre Civil corresponent.

– Justificant d'ingressos. Cal presentar, si
s'escau, la documentació que acrediti el nivell
de rendes indicat a la sol·licitud.

– Certificat d'empadronament de beneficiaris i
causants (només en els supòsits previstos en el
RD 523/2006, de 28 d'abril)

Prestacions familiars

Documents que cal presentar amb les sol·licituds
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Només si esteu en alguna d'aquestes situacions:

En el cas de parelles de fet en què no hi ha

convivència:

– Document judicial que atribueix la guarda i
custòdia dels fills comuns a un determinat
progenitor o als dos de manera compartida.

En el cas de separació judicial o divorci:

– Sentència judicial que acredita aquestes
situacions o document pel qual s'estableix la
guarda i custòdia dels fills i

– Declaració de si ha obtingut del seu cònjuge
l'assignació familiar per fill o menor a càrrec
després de la data de separació o divorci, en
cas de canvi de titular.

En el cas de separació de fet o si la separació o

el divorci estan en tràmit:

– Còpia diligenciada pel jutjat de la demanda de
separació o divorci o,

– Còpia de la denúncia d'abandonament de la
llar familiar o,

– Conveni regulador segellat i diligenciat pel
jutjat o,

– Testimoniança de l'aprovació judicial de les
mesures provisionals en què s'acorda la guarda
i custòdia.

En el cas de tutela, guarda, curatela o acolliment

de menors o majors amb discapacitat:

– Resolució judicial per la qual es constitueix la
tutela/curatela o document lliurat per l'entitat
pública que té atribuïda la protecció de menors
o persones amb discapacitat, que acredita
l'acolliment o interlocutòria judicial que
encomani la guarda i custòdia.

– Per als supòsits de tutela, document de presa
de possessió o acceptació del càrrec de tutor.

En el cas de fills amb discapacitat o en tràmit

de reconeixement:

– Títol de discapacitat lliurat per l'IMSERSO o
organisme competent de la comunitat
autònoma o justificant d'haver-lo sol·licitat.

En el cas de sol·licitants amb fills que

resideixen en algun Estat membre de la

UE/EEE o Suïssa:

– Formulari E-401 “Certificación relativa a la
composición de la familia con miras a la
concesión de prestaciones familiares”,
emplenat per l'organisme competent del país
de residència dels fills. 

En el cas de conveni amb el país…, certificat de
la composició familiar, lliurat per l'autoritat
competent del país de residència dels fills.

Prestacions familiars
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En el cas de sol·licitants marroquins per fills

que resideixen al Marroc:  

Certificat de la Caixa Nacional de Seguretat
Social del Marroc sobre si el cònjuge percep
prestacions familiars pels fills esmentats en la
sol·licitud, com també sobre l'activitat laboral
d'aquest i dels fills majors de 16 anys, indicant
els ingressos en cas afirmatiu (model EM-14).

En el cas de família nombrosa:

– Títol de família nombrosa. 

En el cas d'orfes absoluts:

– Certificat de defunció dels progenitors, si no té
pensió d'orfandat. 

En el cas de menor no emancipat:

– Document que justifiqui la relació del
sol·licitant amb el menor no emancipat.

En el cas que els sol·licitants siguin persones

jurídiques:

– Número d'identificació fiscal (NIF) de l'entitat
sol·licitant.

– Poder notarial o nomenament pel qual s'atorga
la representació legal.

– Un d'aquests documents:

- Document acreditatiu de l'entitat pública a
la qual està encomanada la protecció dels
menors.

- Apoderament en els casos de menors en
acollida.

- Resolució judicial de tutela o de guarda.

- Document de presa de possessió o
acceptació del càrrec de tutor.

– Certificat d'empadronament del causant
(només en els casos previstos en el RD
178/2003, de 14 de febrer, i RD 523/2006, de
28 d'abril).

– Llibre de família o partida de naixement dels
menors o majors amb discapacitat o certificat
equivalent del Registre Civil, si no queda
acreditada la data de naixement amb la
documentació anterior.

– Si s'escau, títol de discapacitat lliurat per
l'òrgan competent de la comunitat autònoma o
per la Direcció Provincial de l'IMSERSO a
Ceuta i Melilla.

– Si s'escau, justificant d'ingressos del causant.

Aquesta documentació es pot presentar a

qualsevol dels centres d'atenció i informació

de la Seguretat Social. 

Prestacions familiars
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• Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de

procediment per al reconeixement, declaració i

qualificació del grau de discapacitat, modificat

pel Reial decret 1856/2009, de 4 de desembre

(BOE 26/1). 

• Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció

a les famílies nombroses (BOE 19/11).

• Reial decret 1335/2005, d'11 de novembre, pel

qual es regulen les prestacions familiars de la

Seguretat Social (BOE 22/11).

• Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la

igualtat efectiva entre dones i homes (BOE

23/3).

• Reial decret 295/2009, de 6 de març, pel qual

es regulen les prestacions econòmiques del

sistema de la Seguretat Social per maternitat,

paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la

lactància natural (BOE 21/3).

• Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre,

pel qual s'aprova el text refós de la Llei de

l'Estatut dels treballadors (BOE 24/10).

• 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

(BOE 31/10).

• Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre,

pel qual s'aprova el text refós de la Llei

general de la Seguretat Social (BOE 31/10).

• Reial decret 1077/2017, de 29 de desembre,

pel qual es fixa el salari mínim

interprofessional per a 2018 (BOE de

30/12/2017).

• Reial decret 1079/2017, de 29 de desembre,

sobre revaloració de pensions de classes

passives, de les pensions del Sistema de la

Seguretat Social i d’altres prestacions socials

públiques per a l’exercici 2018 (BOE de

30/12/2017).

• Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos

generals de l’Estat per a l’any 2018 (BOE

04/07).

Normativa bàsica
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Direccions provincials de l'INSS

ÀLABA (Vitòria-Gasteiz) Eduardo Dato, 36 01005 945 160 700

ALACANT Churruca, 26 03003 965 903 100

ALBACETE Avda. de España, 27 02002 967 598 700

ALMERIA Pl. Emilio Pérez, 3 04001 950 189 500

ASTÚRIAS (Oviedo) Santa Teresa de Jesús, 8-10 33007 985 666 200

ÀVILA Avda. de Portugal, 4 05001 920 359 400

BADAJOZ Ronda del Pilar, 10 06002 924 216 100

BARCELONA Sant Antoni M. Claret, 5-11 08037 934 345 200

BISCAIA (Bilbao) Gran Vía, 89 48011 944 284 500

BURGOS Vitoria, 16 09004 947 476 600

CÀCERES Avda. de España, 14 10001 927 620 000

CADIS Pl. de la Constitución, s/n 11008 956 298 600

CANTÀBRIA (Santander) Avda. Calvo Sotelo, 8 39002 942 394 300

CASTELLÓ Avda. del Mar, 6 12003 964 354 000

CEUTA Alcalde M. Olivencia Amor, s/n 51001 956 526 800

CIUDAD REAL Avda. Rey Santo, 2 13001 926 292 800

CONCA Parque de San Julián, 7 16001 969 178 400

CÒRDOVA Córdoba de Veracruz, 4 14008 957 221 000

CORUNYA, LA Ronda Camilo José Cela, 16 15009 881 909 300

GIRONA Santa Eugènia, 40 17005 872 082 500

GRANADA Restauradores, 1 18006 958 181 200

GUADALAJARA Carmen, 2 19001 949 888 300

GUIPÚSCOA (Donostia/S. Sebastià) Hermanos Otamendi, 13 20014 943 483 600

HUELVA San José, 1-3 21002 959 492 500

ILLES BALEARS (Palma) Pere Dezcallar i Net, 3 07003 971 437 300
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Prestacions familiars

JAÉN Fuente de Buenora, 7 23006 953 216 500
LLEIDA Jordi Cortada, 2 25001 973 700 700
LLEÓ Avda. Padre Isla, 16 24002 987 845 700
LUGO Ronda Músico Xosé Castiñeira, 26 27002 982 293 300
MADRID Serrano, 102 28006 915 661 000
MÀLAGA Huéscar, 4 29007 952 979 000
MELILLA General Marina, 18 52001 952 680 000
MÚRCIA Avda. Alfonso X El Sabio, 15 30008 968 382 300
NAVARRA (Pamplona/Iruña) Avda. Conde Oliveto, 7 31003 948 289 400
OSCA Avda. Pirineos, 17 22004 974 294 300
OURENSE Concejo, 1 32003 988 521 000
PALÈNCIA Avda. Comunidad Europea, 16 34004 979 168 000
PALMAS, LAS Pérez del Toro, 89 35004 928 249 024
PONTEVEDRA (Vigo) O Grove, 4 36209 986 249 700
RIOJA, LA (Logronyo) Sagasta, 2 26001 941 276 000
SALAMANCA P.º Canalejas, 129 37001 923 296 100
SANTA CRUZ DE TENERIFE Avda. José Manuel Guimerá, 8 38003 922 601 300
SARAGOSSA Doctor Cerrada, 6 50005 976 703 400
SEGÒVIA Pinar de Valsaín, 1 40005 921 414 400
SEVILLA Sánchez Perrier, 2 41009 954 746 000
SÒRIA San Benito, 17 42001 975 234 500
TARRAGONA Rambla Nova, 84 43003 977 259 625
TEROL Tarazona de Aragón, 2-A 44002 978 647 100
TOLEDO Venancio González, 5 45001 925 396 660
VALÈNCIA Bailén, 46 46007 963 176 000
VALLADOLID Boston, 4-6 47007 983 215 600
ZAMORA Avda. Requejo, 23 49012 980 559 500
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Centres d'atenció de l'INSS a Catalunya i a les Illes Balears

Barcelona

Centres urbans
DRASSANES Arc del Teatre, 63-65 08001 933 271 550
EIXAMPLE Sant Antoni M. Claret, 5-11 08037 934 345 300
LA MINA (Sant Adrià de Besòs) Mar, s/n 08930 933 810 677
NOU BARRIS Marie Curie, 22 08042 934 272 120
POBLE NOU Lope de Vega, 132 08005 933 080 170
SANT ANDREU Concepción Arenal, 299 08030 933 110 103
SANTS Numància, 23 08029 933 213 193
Centres comarcals
BADALONA Margarida Xirgu, 33-39 08911 933 841 311
BERGA Quim Serra, 3-5 08600 938 210 891
CALELLA Av. Vallderroure, 7-15 08370 937 692 849
CORNELLÀ DE LLOBREGAT Av. del Maresme, 21 08940 934 801 414
ESPLUGUES DE LLOBREGAT Lluís Millet, 4-6 08950 933 717 202
GAVÀ Riera de Sant Llorenç, 103 08850 936 624 954
GRANOLLERS Josep Umbert, 84-86 08402 938 706 134
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT-I Ronda de la Torrassa,99-101 08903 934 315 155
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT-II Lleida, 25-35 08901 933 382 239
IGUALADA Pg. Mn. Jacint Verdaguer,172 08700 938 034 785
MANRESA Bruc, 138-140 08242 938 720 333
MARTORELL Av. Mancomunitats Comarcals, 9 08760 937 751 969
MATARÓ Jaume Balmes, 32 08301 937 556 712
MOLLET DEL VALLÈS Joaquim Mir, 75 08100 935 930 796
MONTCADA I REIXAC Pg. Jaume I, 1 08110 935 644 657
EL PRAT DE LLOBREGAT Jaume Casanovas, 2-4 08820 933 795 391
SABADELL Tres Creus, 57 08202 937 276 941
SANT BOI DE LLOBREGAT Eusebi Güell, 41-43 08830 936 406 745
SANT FELIU DE LLOBREGAT Rbla. Marquesa de Castellbell, 98 08980 936 660 999
SANTA COLOMA DE GRAMENET Rafael Casanova, 44 08921 934 662 567
TERRASSA Av. Abat Marcet, 366 08225 937 800 150
VIC Pl. Lluís Companys, 3-5 08500 938 861 531
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Prestacions familiars

Girona
GIRONA Sta. Eugènia, 40, baixos 17005 872 082 510
LA BISBAL D'EMPORDÀ Av. Enric Prat de la Riba, 25   17100 972 640 086
BLANES Girona, 12 A 17300 972 331 024
FIGUERES Passeig Nou, 2 17600 972 500 365
OLOT  Pg. Barcelona, s/n 17800 972 260 184
PUIGCERDÀ Av. de Lanós, 19 17520 972 140 816
RIPOLL Macià Bonaplata, 8 17500 972 700 168
SANT FELIU DE GUÍXOLS Pl. del Mercat, 28 17220 972 320 144
SANTA COLOMA DE FARNERS Mn. Cinto Verdaguer, 27 17430 972 841 198
Lleida
LLEIDA Jordi Cortada, 2 25001 973 700 769
BALAGUER Mossèn Jacint Verdaguer, 6 25600 973 450 408
LA SEU D'URGELL Bisbe Guitart, 33 25700 973 360 641
TÀRREGA Joan Maragall, 11-13 25300 973 501 473
TREMP Pl. Capdevila, 9 25620 973 652 336
Tarragona
TARRAGONA Av. Roma, 7 B 43005 977 253 560
MONTBLANC Miquel Alfons, 16 43400 977 862 023
MÓRA D'EBRE Sant Antoni, 45 43740 977 400 040
REUS Plaça Ghandi, 5 43205 977 312 619
TORTOSA Av. Colón, 16-20 43500 977 500 466
VALLS Pl. Torrent del Titit, s/n 43800 977 600 080
EL VENDRELL Camí Reial, 15-17 43700 977 667 220
Illes Balears
PALMA  (MALLORCA)  Pere Dezcallar i Net, 3 07003 971 437 315
PALMA (MALLORCA) C/ Vinyassa, 12 bajos 07005 971 462 850
CALVIÀ (MALLORCA) Plaça Fca. Revert Montiel, 1-3 07180 971 131 502
FELANITX (MALLORCA) 31 de març, 14 07200 971 580 144
INCA (MALLORCA) Llorenç Maria Duran, 44 07300 971 500 146
LLUCMAJOR (MALLORCA) Bisbe Taxaquet, 10 07620 971 660 209
MANACOR (MALLORCA) Dr. Fleming, 25 07500 971 823 100
EIVISSA (EIVISSA) Av. d'Espanya, 57 07800 971 301 212
MAÓ (MENORCA) Plaça Biosfera, 1-2 07703 971 362 434
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Institut Nacional de la Seguretat Social

Serveis Centrals
Padre Damián, 4 - 28036 Madrid

Telèfon 915 688 300

Telèfon d’informació:

901 16 65 65

www.seg-social.es

https://sede.seg-social.gob.es/
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