Permís per atendre menors amb càncer i
malalties greus

Juny 2011

Els Pressupostos Generals de l’Estat pel 2011 modifiquen la Llei Gral. de Seguretat Social (RDL 1/1994 20
juny), l’Estatut dels Treballadors (RDL 1/1995 24 marzo) i l’EBEP (Ley 7/2007 12 d’abril) i afegeixen un

nou permís retribuït per cura de fill menor afectat per càncer o altre malaltia greu.

NORMATIVA MODIFICADA
A) Dret dels treballadors/es a reducció de la seva jornada laboral, al menys en un 50% de la seva
durada, per la cura de menors afectats per càncer o altre malaltia greu.

B) Dret dels empleats públics a reducció de la seva jornada laboral, al menys en un 50% de la
seva durada, per la cura de menors afectats per càncer o altre malaltia greu.
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C) Reconeixement del dret a prestació econòmica pel règim general de la Seguretat Social
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D) Reconeixement del dret a prestació econòmica pels règims especials de la Seguretat Social
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DRETS DELS TREBALLADORS/ES


DRET: Reducció de la jornada de treball de, com a mínim el 50% de la seva durada, amb la
disminució proporcional del salari. Per conveni col·lectiu es poden pactar les condicions i
supòsits perquè aquesta reducció es pugui acumular en jornades complertes.



REQUISITS: El càncer o malaltia greu ha d’implicar un ingrés hospitalari de llarga durada i
requereixi la necessitat de cura directa, continua i permanent, que haurà de ser acreditada
mitjançant informe del Servei Públic de Salut.



BENEFICIARI: El progenitor (pare o mare), l’adoptant i l’acollidor (preadoptiu o permanent).



SUBJECTE CAUSANT: Menor de 18 anys al seu càrrec, afectat per un càncer o per qualsevol altre
malaltia greu que compleixi els requisits anteriorment citats.



DURADA: El temps que duri l’hospitalització i el tractament continuat, o fins als 18 anys del menor..



EN CAS DE DIFERENTS BENEFICIARIS: Aquesta reducció és un dret individual del treballador,
home o dona. Si dos o més treballadors de la mateixa empresa generen aquest dret pel mateix
menor, l’empresari podrà limitar l’exercici simultani per raons justificades de funcionament de
l’empresa.

PRESTACIÓ DE LA SEGURETAT SOCIAL


SITUACIÓ PROTEGIDA: Prestació econòmica reconeguda als progenitors, adoptants o acollidors
de caràcter preadoptiu o permanent, en aquells casos que ambdós treballin, per a la cura del menor
al seu càrrec afectat per càncer o qualsevol malaltia greu que requereixi l’ingrés hospitalari de llarga
durada, durant el temps d’hospitalització i tractament continuat de la malaltia, acreditat pel Servei
Públic de Salut corresponent.
o



Les malalties considerades greus es determinaran per reglament (pendent de publicació).

REQUISITS PER TENIR DRET:
o Que ambdós progenitors, adoptants o acollidors, treballin.
o Que el beneficiari redueixi la seva jornada de treball, al menys, un 50% per dedicar-se a la
cura directa, continua i permanent del menor.
o Estar afiliat i d’alta, o assimilat a l’alta, a la Seguretat Social quan sobrevingui la
contingència.
o Cotitzacions requerides:




Fins a 21 anys d’edat, cap.
Entre 21 i 26 anys, cotització mínima de 90 dies dins dels 7 anys anteriors.
Més de 26 anys, cotització mínima de 180 dies dins dels 7 anys anteriors, o 360 dies
cotitzats dins la seva vida laboral



IMPORT DE LA PRESTACIÓ:
o Subsidi equivalent al 100% de la Base Reguladora per Contingències Professionals i
proporcional a la reducció de la jornada de treball.
o Si ambdós beneficiaris tenen dret, el dret de percebre la prestació sols es pot reconèixer a
un d’ells.



DURADA DE LA PRESTACIÓ: Fins el cessament de la necessitat de cura directa, continua i
permanent del fill menor, previ informe del Servei Públic de Salut, o fins que el menor faci 18 anys.
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CÓMPUT DE LES COTITZACIONS: Les cotitzacions realitzades durant la reducció de jornada es
computaran incrementades fins el 100% de l’import que li hagués pertocat en cas de normalitat. Als
efectes de prestacions per jubilació, Incapacitat Permanent, mort i supervivència, maternitat,
paternitat, risc durant l’embaràs, risc durant la lactància natural, Incapacitat Temporal.



PAGADOR: La gestió i el pagament el realitzarà la Mútua d’Accidents de treball y E.P. o, en el seu
cas, l’entitat gestora amb la que l’empresa tingui concertada la cobertura dels riscos professionals.



TRÀMIT: S’haurà d’omplir la sol·licitud i altres impresos que faciliten a les oficines de l’INSS. També
són disponibles a través d’Internet en:
http://www.seg-social.es/Internet_1/Pensionistas/Servicios/Solicitudesdepresta34887/
Pensionesotrasprest40968/Cancer/index.htm#documentoPDF

ESPECIFICITATS PER EMPLEATS PÚBLICS


PERMÍS: El funcionari tindrà dret a una reducció de jornada de treball de al menys un 50% de la durada
de la mateixa, amb les retribucions integres, per a la cura durant l’hospitalització i tractament
continuat, del fill menor d’edat per naturalesa o adopció, o els supòsits d’acolliment preadoptiu o
permanent del menor afectat per càncer o qualsevol malaltia greu que requereixi ingrés hospitalari de
llarga durada i necessitat de cura directa, continua i permanent.
o



Les malalties considerades greus es determinaran per reglament (pendent de publicació).

DRET:
o

Permís de reducció de la jornada de treball, com a mínim, un 50%.

o

Dret a les retribucions integres

o

Les condicions i supòsits per acumular aquesta reducció en jornades complertes es determinarà
reglamentàriament



MÉS D’UN BENEFICIARI: Quan ambdós beneficiaris reuneixin les circumstàncies per tenir dret a
aquest permís o puguin tenir la condició de beneficiaris en un altre règim de la Seguretat Social, el dret
al gaudiment sols pot ser reconegut a un d’ells.



OBSERVACIÓ: Es dona una situació dels empleats públics laborals de possible doble via d’aplicació
del dret (via estatut dels treballadors o via Estatut Bàsic de l’Empleat Públic). Aquesta aplicació
esdevindrà problemàtica davant de diferents escenaris possibles, i anirem veient com interpreta la
jurisprudència l’aplicació del permís.
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