
SOM AQUÍ PER AJUDAR-VOS

TANCAT

Prestació per cura 
de menors 
afectats 
per càncer o una 
altra 
malaltia greu



NOTES: per raons de claredat i economia lingüística s’ha utilitzat el masculí genèric en tot el text. No obstant 

això, les paraules utilitzades en masculí genèric s’han d’entendre referides tant a dones com a homes.  

 El contingut d'aquest fullet és un extracte no exhaustiu de la regulació de la normativa d'aplicació. Per a 

una informació completa, consulteu la normativa aplicable.
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Què és la 
prestació per 

cura de menors?
És una prestació econòmica per a pro-

genitors, adoptants i acollidors que hagin 
de reduir la jornada de treball per a la cura 

de menors afectats per càncer o una altra 
malaltia greu. La reducció de la jornada de 

treball haurà de ser, com a mínim, del 50%.

La prestació es reconeix pel temps que necessi-
ti el menor d’ingrés hospitalari i pel tractament 

continuat de la malaltia. En els casos de durada 
llarga es reconeix inicialment per un període d’1 

mes, prorrogable per períodes de 2 mesos.



Quins són els requisits 
necessaris per a aquesta 
prestació? 
 Per a sol·licitar aquesta prestació els dos progenitors, adoptants o 

acollidors, han d’estar d’alta i treballant, i complir els períodes de 
cotització establerts legalment:

• Si la persona treballadora té menys de 21 anys, no es requereix 
període de cotització previ.

• Entre 21 i 26 anys, calen 90 dies cotitzats en els 7 anys anteriors o 
180 dies al llarg de la vida laboral del sol·licitant.

• Si el sol·licitant té més de 26 anys, calen 180 dies cotitzats en els 7 
anys anteriors o 360 dies al llarg de la vida laboral del sol·licitant.

 Aquests requisits són d’aplicació a tots els règims de la Seguretat 
Social.



Quina documentació cal 
aportar? 
En el moment de la sol·licitud s'hauran d'aportar els documents 
següents:

• Acreditació de la identitat del menor i de tots dos progenitors, 
adoptants o acollidors: DNI o passaport.

• Llibre de família.

• Certifi cat d’empresa en què constin les bases de cotització per 
contingències professionals.

• Informe del metge del Servei Públic de Salut.

• Acord entre els progenitors sobre el gaudi de la prestació.

• Declaració de l’empresa sobre la reducció de jornada.

• Autònoms: declaració del treballador responsable de l’ingrés de 
quotes.

• Declaració de situació de l’activitat.



Com es poden obtenir els 
documents necessaris per a 
sol·licitar la prestació?

Podràs obtenir tota la documentació requerida per a la sol·li-
citud d’aquesta prestació en qualsevol centre d’Unió de Mú-
tues o en format electrònic a través de la nostra pàgina web.

www.uniodemutues.net



Quant es percep?
La prestació equival al 100% de la base regulado-
ra de contingències professionals, que es perce-
ben en proporció a la reducció de jornada.

Es tindrà dret al subsidi per cura de menors 
afectats per càncer o una altra malaltia greu 
a partir del mateix dia en què comenci la 
reducció de jornada corresponent, sempre 
que la sol·licitud es formuli en el termi-
ni de tres mesos des de la data en què 
es va produir  aquesta reducció. Un 
cop transcorregut aquest termini, els 
efectes econòmics del subsidi tin-
dran una retroactivitat màxima de 
tres mesos.

On s’entrega la 
documentació? 
Un cop emplenada, es podrà entregar la documentació en 
qualsevol centre d’Unió de Mútues o enviar-la per correu 
postal a l’adreça:

Cura de Menors
Unió de Mútues
Av. del Lledó, núm. 67, cantonada c/ Juan Herrera, 
núm. 26
12004 Castelló

Si voleu, us podeu posar en contacte amb Unió de Mútues.
964 23 12 12

cuidadodemenores@uniondemutuas.es
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900 100 692
Línia assistencial 24 h

Accediu-hi des del mòbil
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EMPRESA CERTIFICADA




