
Prestacions familiars
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PROTECCIÓ 
FAMILIAR

Prestació no 
econòmica 

(contributiva)

Prestacions 
econòmiques 

(no contributives)
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• Prestación no econòmica

• Consideració com a 
cotització efectiva de 
determinats períodes 
d’excedència per cura de 
fill, o de menor, o de 
familiar.

• Increment fins al 100% 
de determinades
cotitzacions, per reducció
de jornada, per cura de 
menors o d’altres 
persones.
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Prestacions familiars no 
contributives
• Asignació per fill o acollit a càrrec.

• Prestació de pagament únic per 
naixement/adopció en:
– família nombrosa
– Família monoparental
– Mare discapacitada

• Prestació de pagament únic per part múltiple.
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CONCEPTE

• Asignació econòmica por fill a càrrec

– Menor de 18 anys
– Major de 18 anys afectat d’una discapacitat 

igual o superior al 65%
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Es considera fill a càrrec quan hi 
ha:
• Convivència

• Dependència econòmica
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Excepcions:

• Treball del causant
• Percebre pensió contributiva (diferent de la 

d’orfandat i favor de familiars de néts i germans)

• Matrimoni
• Acolliment en Centre Públic. 
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PF/TREBALL

• No superar, en còmput anual, el 100% del 
SMI vigent (any 2019: 900€ x 14 pagues).

• Exclusió de les despeses fiscalment
deduïbles

• Extinció i rehabilitació: efectes trimestrals.
• Obligació de comunicació a l’INSS.
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BENEFICIARI

– Progenitors
– Orfes absoluts
– Acollidors permanents/preadoptius de 

menores
– Discapacitatats majors de 18 anys no 

incapacitats legalment.
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REQUISITS DELS BENEFICIARIS

• Residència legal en territori espanyol.
• Tenir al seu càrrec menors o majors

dIscapacitats (=>65%) que resideixin a 
Espanya.

• No tenir dret a prestacions familiars per un altre 
règim públic de protecció social

• No superar un determinat límit d’ingressos (fills 
no disminuïts)

10



DISCAPACITAT

• S’acredita mitjançant el certificat de 
l’ICASS

• Percentatges de discapacitat:  
– => 33%  (< de 18 anys) 
– => 65%  (> de 18 anys)
– => 75%  (>18 anys amb necessitat de 

tercera persona pels actes essencials de la 
vida)
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IMPORTS

• Menors de 18 anys

No discapacitats 28,41€/mes 
Con rentas inferiores según escala   49€ /mes    

Discapacitats 83’33€/mes

• Majors de 18 anys (discapacitats)

=>65% 392€/mes (12 pagues)
=>75% + 3ª persona 588€/mes (12 pagues)
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INCOMPATIBILITAT

• Prestació d’incapacitat no contributiva.
• Entre els dos progenitors.
• Amb prestacions anàlogues d’altres règims

públics(MUFACE-ISFASS-MUGEJU)
• Amb el subsidi de garantia d’ingressos

mínims, LISMI y Pensions assistencials
Lllei 45/1960
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EFECTES

INICIALS

• Primer dia del 
trimestre natural 
següent a la data de 
la sol·licitud  

EXTINTIUS

•Últim dia del 
trimestre natural 
en que s’hagi 
produït la causa 
extintiva 
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Causes d’extinció

• Superar el límit d’ingressos.
• Defunció del beneficiari o del causant.
• Compliment dels 18 anys per a fills no 

discapacitats o discapacitats <65%.
• Por supressió/disminució del grau de 

discapacitat.
• Pèrdua de la consideració de fill a càrrec.
• Venciment del permís de residència del 

beneficiari o causant.
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PAGAMENTS

• < 18 anys – Pagament semestral
– Semestres vençuts
– 16/30 de juliol - 16/30 de gener

• >18 anys – Pagament mensual
– Mesos vençuts
– 12 pagues anuals (sense pagues extres)
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