NOVETATS LEGISLATIVES
Prestacions familiars 2013

NOVETATS LEGISLATIVES

Núm. 5/2013

NOVETATS LEGISLATIVES

PRESTACIONS FAMILIARS CONTRIBUTIVES 2013
CONSIDERACIÓ COM A COTITZACIÓ EFECTIVA DEL PERÍODE D’EXCEDÈNCIA
BENEFICIARIS

PERÍODE COMPUTABLE DE
COTITZACIÓ
EFECTIVA
PRESTACIONS I
PERÍODES PER ALS QUALS
TÉ EFECTE

COMUNICACIÓ

IMPRESCRIPTIBILITAT

Treballadors per compte d’altri que gaudeixin dels períodes d’excedència amb reserva del lloc de treball, establerts per a la cura de fills (naturals o
adoptius), o de menors acollits (en acolliment familiar, permanent o preadoptiu, encara que sigui provisional), així com per a la cura d’un familiar (fins
al 2n grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident, malaltia o discapacitat no pugui valer-se per si mateix, i no exerceixi cap activitat retribuïda).
Excedències per cura de fill o Els 3 anys d’excedència.
Si no arriben a completar-se S’iniciarà un nou còmput de període de cotitaquests períodes, es computarà zació efectiva per cada gaudi d’excedència
menor acollit.
com a cotitzat el període efecti- laboral per successius fills o menors o altres
Excedències per cura d’altres Primer any d’excedència.
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familiars.
vament gaudit.
familiars ( ).
Període computat com de cotització efectiva a l’efecte de les
prestacions de Seguretat Social
per jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, ma2
ternitat i paternitat ( ).

Per a la cobertura del període mínim de cotització.
Per a la determinació de la base reguladora i percentatge
aplicable per al càlcul de les prestacions.
Es consideren els beneficiaris en situació d’alta per accedir
a aquestes prestacions (per a la desocupació es considera
3
situació assimilada a l’alta) ( ).
Es manté el dret a la prestació d’assistència sanitària de la
Seguretat Social.
Les empreses hauran de comunicar-ho al TGSS, en el termini de 15 dies, a partir del moment
en què es produeixi l’inici i la finalització del gaudi del període d’excedència laboral.

La base de cotització serà la mitjana de les bases
de cotització dels beneficiaris corresponents als 6
mesos immediatament anteriors a l’inici del període d’excedència (si no es té acreditat aquest
període es computarà la mitjana de les bases de
cotització corresponents al període immediatament anterior a l’inici de l’excedència, que resultin
acreditades).

L’incompliment d’aquesta obligació serà constitutiu d’infracció lleu, sancionat des de 60 € fins a
625 €.
Els beneficiaris podran al·legar el dret al seu reconeixement en qualsevol moment, sens perjudici que els efectes econòmics de la revisió o del reconeixement de la prestació es retrotreguin als 3 mesos anteriors a la sol·licitud.

(1) Familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d’edat, accident, malaltia o discapacitat no puguin valer-se per si mateixos, i no exerceixin una activitat retribuïda.
(2) A l’efecte d’aquestes prestacions, les cotitzacions realitzades durant els 2 primers anys del període de reducció de jornada per cura de menor de 8 anys es computaran incrementades fins al 100% de la
quantia que hagués correspost si s’hagués mantingut la jornada de treball sense aquesta reducció. Per a la resta de supòsits de reducció de jornada (per cura de discapacitats de més de 8 anys que no
exerceixin una activitat retribuïda, o familiars fins al 2n grau), aquest increment estarà referit exclusivament al primer any. Un increment idèntic de les cotitzacions tindrà lloc quan les situacions
d’excedència hagin estat precedides per una reducció de jornada (article 37.5 TRET).
(3) El període d’excedència que excedeixi el període considerat com de cotització efectiva tindrà la consideració d’assimilat a l’alta als efectes d’accés a les prestacions de Seguretat Social, llevat de per a
la incapacitat temporal, la maternitat i la paternitat.
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PRESTACIONS FAMILIARS NO CONTRIBUTIVES 2013
De conformitat amb la disposició addicional 27a de la Llei 40/2007, de 4 de desembre, les prestacions familiars en la modalitat no contributiva reconegudes en el text
refós de la Llei general de la Seguretat Social seran revalorades anualment de conformitat amb l’IPC.
ASSIGNACIÓ ECONÒMICA PER FILL O MENOR ACOLLIT A CÀRREC (I)
(Sigui quina sigui la natura legal de la filiació)
BENEFICIARIS

Progenitors,
adoptants o
acollidors

A) Que resideixin legalment a Espanya.

Tindran aquesta consideració els treballadors traslladats fora d’Espanya que es trobin
en situació assimilada a l’alta i cotitzin en el règim de Seguretat Social espanyol que
correspongui.

B) Amb fills o
menors acollits
a càrrec seu i
residents a
Espanya

De menys de 18 anys.

C) Amb ingressos anuals, de
qualsevol natura, inferiors a:
(quanties per al
2013)

11.490’43 € (incrementat un 15% per cada fill o menor
acollit a càrrec a partir del 2n).

De més de 18 anys amb
discapacitat en grau igual o
superior al 65%.

La determinació i revisió del grau de discapacitat, així com la necessitat del concurs
de tercera persona, correspondrà als equips de valoració i orientació dependents de
l’IMSERSO (o l’òrgan autonòmic competent).
També es tindrà dret a l’assignació econòmica si els
ingressos anuals, malgrat superar el límit establert, són
inferiors a sumar a aquest l’import de l’assignació que
correspongui per cada fill o menor acollit (es percebrà la
diferència entre els ingressos del beneficiari i la xifra
obtinguda d’aquesta operació, llevat de si aquesta és
inferior a l’import mensual de l’assignació, per cada fill o
menor acollit a càrrec no incapacitat).

17.293´43 € per a famílies nombroses amb 3 fills a càrrec
(incrementat en 2.801´12 € per cada fill a càrrec a partir
del 4t).
No es reconeixerà l’assignació econòmica si conviuen
ambdós progenitors, adoptants o acollidors i la suma dels
seus ingressos supera aquests límits.
En cas de fill o menor acollit discapacitat no hi ha cap límit.

D) No tenir dret a prestacions de la mateixa natura en qualsevol altre règim públic de protecció social.
Si conviuen ambdós progenitors, adoptants o acollidors, serà beneficiari
qualsevol d’ells determinat de comú acord.

L’acord es presumirà amb la sol·licitud d’un d’ells i, a falta
d’aquest, es resoldrà mitjançant resolució judicial.

En cas de separació judicial, nul·litat, divorci o ruptura d’unitat familiar
afectiva, conservarà el dret qui tingui la custòdia del causant (llevat
d’acord en un altre sentit).

Si la custòdia és compartida la prestació es reconeixerà a
ambdós en proporció al temps de custòdia.

Fills discapacitats de més de 18 anys, no incapacitats judicialment i amb capacitat d’actuar (prèvia audiència dels seus progenitors o
adoptants).
Orfes d’ambdós progenitors o adoptants (o
abandonats per aquests
si no es troben en règim
d’acolliment familiar).

De menys
de 18
anys.

Els seus ingressos anuals, inclosa la
pensió d’orfandat o la pensió a favor de
familiars, no han de superar els límits
abans indicats.

L’assignació es farà efectiva, si n’hi ha, als representants legals o a qui el tingui a càrrec, sempre
que compleixin l’obligació de mantenir-lo i educar-lo.

Dret compatible
amb el matrimoni
celebrat per discapacitat
amb
grau igual o superior al 65%.

Discapacitats en grau igual o superior al 65%.
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(Sigui quina sigui la natura legal de la filiació)
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CAUSANTS

A) Han de conviure amb el
beneficiari.
B) Han de
dependre
econòmicament del beneficiari.

No trenca la convivència la separació transitòria per raó d’estudis, treball dels progenitors, adoptants o acollidors, tractament
mèdic, rehabilitació o altres causes similars.

La dependència econòmica es presumeix amb la convivència.
Ingressos per rendes del treball no superiors, en còmput anual, al 100% de l’SMI (9.034,20 € per al 2013).
No ser perceptor d’una pensió contributiva, del règim públic de protecció social, diferent de la pensió d’orfandat o de la pensió a favor de
familiars de néts i germans.
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ASSIGNACIÓ ECONÒMICA PER FILL O MENOR ACOLLIT A CÀRREC (II)
(Sigui quina sigui la natura legal de la filiació)
QUANTIA

Fill o acollit de menys de 18
anys.
Fill o acollit de més de 18
anys.

COMPATIBLE
INCOMPATIBLE

291 € anuals.
1.000 € anuals si és discapacitat en grau igual o superior al 33%.
4.378,80 € anuals (si és discapacitat en grau igual o superior al 65%).
6.586,80 € anuals (si és discapacitat en grau igual o superior al
75% i necessita una altra persona per dur a terme els actes més
essencials).

El barem de valoració de la situació de dependència va ser aprovat pel RD 174/2011, d’11 de febrer.

Amb la resta de prestacions familiars no contributives de la Seguretat Social.
Si concorren en ambdós progenitors, adoptants o acollidors les circumstàncies per ser beneficiaris, només es reconeixerà el dret a un d’ells.
Amb la percepció pels progenitors, adoptants o acollidors de qualsevol altra prestació anàloga establerta en els altres règims públics de protecció social.
Si el causant és
discapacitat de més
de 18 anys serà
incompatible amb la
seva condició de:

Pensionista d’invalidesa o jubilació en la seva modalitat no contributiva.
Beneficiari de les pensions assistencials de la Llei 45/1960, de 21 de juliol.
Beneficiari dels subsidis de garantia d’ingressos mínims i d’ajuda per 3a persona de
la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de discapacitats.

Haurà d’exercir-se l’opció a favor d’una
d’elles (si els beneficiaris són diferents,
l’opció s’exercirà amb acord previ, a falta
del qual prevaldrà el dret a les prestacions
enumerades a les caselles de l’esquerra).

PROCEDIMENT PER AL
RECONEIXEMENT DE LA
PRESTACIÓ

Es tramitarà davant l’INSS, aportant els documents acreditatius pertinents.

Transcorreguts 45 dies des de la sol·licitud, sense resolució expressa,
s’entendrà desestimada.

Si algun dels progenitors, adoptants o acollidors està inclòs en un
règim públic de Seguretat Social, la prestació es reconeixerà per
aquest règim, sempre que compleixi els requisits per ser-ne beneficiari.

Si ambdós poden tenir dret a la mateixa prestació pel mateix causant en diversos règims públics de protecció social, hauran d’optar per un d’ells.

OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI

Presentar davant l’INSS, abans de l’1 d’abril de cada any, una declaració expressiva dels ingressos percebuts durant l’exercici anterior.

L’incompliment d’aquesta obligació serà sancionat amb la pèrdua de la prestació d’un a sis mesos, o amb la seva extinció, en funció de la gravetat de la
infracció, sens perjudici del reintegrament de les quantitats indegudament percebudes.

Les variacions que puguin suposar la modificació o extinció del dret a
la prestació s’han de comunicar a l’INSS en el termini de 30 dies des
que es produeixin.
EFECTES ECONÒMICS

Reconeixement del dret i modificacions que suposin augment de la quantia de
l’assignació.
Extinció
dret.

MERITACIÓ I PAGAMENT

o

reducció

del

Des del primer dia del trimestre natural posterior a la sol·licitud.

Des de l’últim dia del trimestre natural en què es produeixi la variació (si és conseqüència de la variació d’ingressos anuals
computables, tindrà efectes l’1 de gener de l’any següent).

Meritació

En funció de les mensualitats a què es tingui dret dins cada exercici.

Pagament

TGSS

Causant de menys de 18 anys.

Semestralment, per semestre vençut.

Causant discapacitat de més de 18 anys.

Mensualment, per mes vençut.
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PRESTACIÓ ECONÒMICA DE PAGAMENT ÚNIC PER NAIXEMENT O ADOPCIÓ DE FILL EN SUPÒSITS DE FAMÍLIES NOMBROSES,
MONOPARENTALS I EN ELS CASOS DE MARES DISCAPACITADES
BENEFICIARIS

A) Que resideixin legalment a
Espanya.

Tindran aquesta consideració els treballadors traslladats fora d’Espanya que es trobin en situació assimilada a l’alta i
cotitzin en el règim de Seguretat Social espanyol que correspongui.

B) (Mateixos límits d’ingressos que en l’assignació econòmica per fill o acollit a càrrec, computant els ingressos obtinguts durant l’any anterior al naixement o l’adopció).
C) No tenir dret a prestacions de la mateixa natura en qualsevol altre règim públic de protecció social.
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• Famílies nombroses ( ) (tant si ja ho són com si
adquireixen aquesta condició pel nou naixement o
adopció).

Si conviuen ambdós progenitors o adoptants, serà beneficiari qualsevol d’ells determinat de comú
acord (a falta d’acord serà beneficiària la mare). Si no existeix convivència, ho serà qui tingui la
guarda i custòdia.

• Unitats familiars monoparentals.

Constituïda per un sol progenitor amb el qual conviu el fill
nascut o adoptat i que constitueix el sustentador únic de
la família.

Serà beneficiari el progenitor amb el
qual convisqui el fill nascut o adoptat.

• Mares discapacitades en grau igual o superior al 65%.
Si el fill queda orfe d’ambdós progenitors o adoptants, o està abandonat, serà beneficiària la persona física que legalment se’n faci càrrec.
CAUSANTS

QUANTIA

Fills nascuts o adoptats a partir del 16.11.2007 en família nombrosa (o que, per
aquest motiu, adquireixi aquesta condició), en família monoparental o quan la mare
tingui una discapacitat igual o superior al 65%.

Nascuts a Espanya.
En cas d’adopció, aquesta ha d’haver-se constituït o reconegut
per una autoritat espanyola competent.

Pagament únic de 1.000 € per cada naixement o adopció de fill.

(4) Als efectes d’aquesta prestació, s’entén per família nombrosa la integrada per:
• Un o dos ascendents amb tres o més fills, siguin comuns o no.
• Un o dos ascendents amb dos fills, siguin comuns o no, sempre que almenys un d’aquests sigui discapacitat o estigui incapacitat per treballar.
• Dos ascendents, quan ambdós siguin discapacitats o, almenys, un d’ells tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%, o estiguin incapacitats per treballar, amb dos fills, siguin comuns o no.
• El pare o la mare, separats o divorciats, amb tres fills o més, siguin comuns o no, encara que estiguin en diferents unitats familiars, sempre que es trobin sota la seva dependència econòmica, encara que no convisquin al domicili conjugal.
• El pare o la mare amb dos fills, quan hagi mort l’altre progenitor.
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COMPATIBLE

Amb l’assignació econòmica per fill o menor acollit a càrrec.
Amb la prestació econòmica per naixement o adopció de fill.
Amb la prestació econòmica per part o adopció múltiple, causada per un mateix subjecte.
Amb el subsidi especial de maternitat per part múltiple causat per un mateix subjecte.
Amb la pensió d’orfandat i a favor de néts i germans que pugui correspondre.
Altres ajudes econòmiques anàlogues concedides per l’Administració local o autonòmica.

INCOMPATIBLE

Si concorren en ambdós progenitors o adoptants les circumstàncies per ser beneficiaris, només es reconeixerà el dret a un d’ells.
Amb la percepció pels beneficiaris de qualsevol altra prestació anàloga establerta en els altres règims públics de protecció social.
Si els beneficiaris poden tenir dret a la mateixa prestació, per un mateix subjecte causant, en diversos règims públics de protecció social, hauran d’optar
per un d’ells.

6

PRESTACIÓ ECONÒMICA DE PAGAMENT ÚNIC PER PART O ADOPCIÓ MÚLTIPLE

NOVETATS LEGISLATIVES

BENEFICIARIS

A) Que resideixin legalment a
Espanya.

Tindran aquesta consideració els treballadors traslladats fora d’Espanya que es trobin en situació assimilada a l’alta i
cotitzin en el règim de Seguretat Social espanyol que correspongui.

B) No tenir dret a prestacions de la mateixa natura en qualsevol altre règim públic de protecció social.
Si conviuen ambdós progenitors o adoptants, serà beneficiari qualsevol d’ells determinat de comú acord. L’acord es presumirà amb la sol·licitud d’un
d’ells i, a falta d’aquest, serà beneficiària la mare.
Si no conviuen, serà beneficiari qui tingui la guarda i custòdia del causant.
Si el causant queda orfe d’ambdós progenitors o adoptants, serà beneficiària la persona física que legalment se’n faci càrrec.
CAUSANTS

Fills nascuts de parts múltiples quan el nombre de nascuts sigui igual o superior a dos.
Fills adoptats mitjançant adopció múltiple quan el nombre d’adoptats sigui
igual o superior a dos.

QUANTIA

COMPATIBLE

Nascut/s o adoptat/s a Espanya (o a
l’estranger si s’acredita la seva integració
immediata en el nucli familiar resident a
Espanya).

2 fills nascuts o adoptats

4 SMI

2.581,20 €

3 fills nascuts o adoptats

8 SMI

5.162,40 €

4 o més fills nascuts o adoptats

12 SMI

7.743,60 €

Els fills discapacitats en
grau igual o superior al
33% computaran doble.
(L’SMI per al 2013 és
de 645,30 €/mes)

Amb l’assignació econòmica per fill o menor acollit a càrrec.
Amb la prestació per naixement o adopció d’un tercer fill o successius, causada per un mateix subjecte.
Amb el subsidi especial de maternitat per part o adopció múltiple.
Amb la pensió d’orfandat i a favor de néts i germans que pugui correspondre.

INCOMPATIBLE

Si concorren en ambdós progenitors o adoptants les circumstàncies per ser beneficiaris, només es reconeixerà el dret a un d’ells.
Amb la percepció dels beneficiaris de qualsevol altra prestació anàloga establerta en els altres règims públics de protecció social.

7

