
FI

T

X

A

S 

 

    
Excedència per cura de fills i filles 
1 

5. Excedència per cura de fills i filles 

 

DEFINICIÓ I OBJECTIUS     

Tota persona treballadora amb fills a càrrec, o amb persones dependents a càrrec, podrà sol·licitar 

una excedència  amb la finalitat de tenir-ne cura durant un període màxim de 3 anys a comptar a 

partir del naixement o la resolució judicial de l’adopció o acolliment.  

 

 EN QUÈ CONSISTEIX? 
 

Una excedència és una suspensió del contracte de treball a petició de la persona treballadora. Implica la 

reserva del lloc de treball durant un període determinat i la renúncia per part de la persona treballadora a 

tenir feina i salari durant el període de l’excedència.   

 

És un dret individual que permet al treballador o la treballadora realitzar un període d’excedència per a 
encarregar-se de la cura d’un fill, filla .  
 

 FINALITAT 
 

L’objectiu d’aquest dret és facilitar la cura d’infants i oferir un marc d’actuació per a fer possible la 
conciliació de la vida laboral amb la situació de dependència familiar.  
 

Objectius específics: 

 

 Adaptar el temps de treball del treballador o la treballadora a les necessitats de cura de 

d’algun fill/a o familiar directe. 

 Contribuir a la presencia en el mercat laboral de persones amb menors a càrrec. 

 

 CAL TENIR PRESENT QUE:  
 

 És important revisar què diu el teu conveni col·lectiu al respecte ja que pot ser que millori els drets 

que tens per llei o acoti com es poden gaudir a la teva empresa.  
 

 El període d’aquesta excedència computa  pel que fa a l’antiguitat. 

 

 Durant el primer any  es reserva del lloc de treball. 

 

 En el cas de les famílies nombroses el període de reserva de lloc de treball s’amplia de la següent 

forma:   

 Famílies nombroses de categoria general:  15 mesos de reserva 

 Famílies nombroses de categoria especial: 18 mesos de reserva.  

 

 Després del primer any d’excedència, la reserva del lloc de treball  és només a un lloc de treball 

del mateix grup  professional o categoria equivalent.  

 



FI

T

X

A

S 

 

    
Excedència per cura de fills i filles 
2 

 Durant el període d’excedència es manté el dret d’assistir a cursos de formació professional de 

l’empresa. L’empresa haurà de convocar a la persona en excedència a les convocatòries de 

formació, especialment en el període previ a la seva reincorporació.   

 

 La durada màxima d’aquest tipus d’excedència és de 3 anys a comptar a partir del naixement o la 

resolució judicial de l’adopció o acolliment.  

 

 Aquesta excedència es pot gaudir de manera fraccionada en un o més períodes.  És a dir : es pot 

gaudir en períodes discontinus  intercalats. 

 

 A efectes de Seguretat Social, tot el període d’excedència per cura de fills i filles  té la consideració 

situació assimilada a l’alta a efecte de totes les prestacions excepte la incapacitat temporal, la 

maternitat i la paternitat.  

 

 Els dos  primers anys del període d’excedència es considerarà cotitzat efectivament pel que fa a 

les prestacions de la Seguretat Social de: jubilació incapacitat permanent, mort i supervivència, 

maternitat i paternitat.     

 

 Aquest  període considerat de cotització efectiva  s’amplia per a les persones membres de famílies 

nombroses de la següent manera:  

 

 Famílies nombroses de categoria general:  30 mesos  de cotització efectiva. 

 Famílies nombroses de categoria especial: 36 mesos de cotització efectiva. 

PERSONES DESTINATÀRIES  

 QUI HI POT ACCEDIR ?  
 

Tots els treballadors i les treballadores que tinguin sota la seva cura a un fill, filla o familiar directe que per 

la seva edat, accident o malaltia no es pugui valer per si mateix i que no treballi 

 
Tota persona treballadora que tingui sota la seva cura directa a un fill o filla menor de 3 anys ja sigui : 

 Biològic/a menor de 3 anys.  

 Adoptiu/va  

 En règim d’acolliment  (tant permanent com preadoptiu).  

 

 CONDICIONS D’ACCÉS:  
 

Aquest tipus d’excedència per cura és un dret individual tant dels treballadors com de les treballadores.  No 

hi ha cap requisit  en relació amb l’antiguitat  a l’empresa, ni  respecte el tipus de contracte.  

Poden gaudir d’aquest dret alhora diferents persones de la família.  No obstant, si dos o més 

treballadors/es de la mateixa empresa generessin aquest dret per el mateix subjecte causant, l’empresari 

podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa. 

COM S’HI  ACCEDEIX?  I ON CAL ANAR A DEMANAR-HO? 
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La llei no concreta com s’ha de comunicar a l’empresa.  És recomanable que la persona interessada 

presenti una carta a l’empresa sol·licitant l’excedència per cura especificant clarament que es tracta d’un 

tipus d’excedència protegida i concretant la durada que tenim la intenció que tingui la nostra excedència.  

 

Hi ha convenis col·lectius que especifiquen que inclouen un model de sol·licitud.  

L’empresa ha de respondre la petició per escrit o davant d’un/a representant sindical 

NORMATIVA: 

Llei general de la Seguretat Social, Art. 180 

Estatut dels treballadors, Art. 46 

PREGUNTES FREQÜENTS:  

 L’excedència és remunerada? 

No, aquest dret no implica cap remuneració. 

 

 La sol·licitud d’excedència per cura de familiars es pot fer per escrit o és vàlid que es faci de 

forma verbal? 

La llei no exigeix que es faci per escrit però, per raons de seguretat jurídica, és convenient fer la petició 

de l’excedència per escrit. En l’escrit és recomanable fer constar la durada del període de gaudi de 

l’excedència, indicant la data d’inici i la data de finalització. 

 

 Cal utilitzar algun model oficial per comunicar la sol licitud de excedència? 

No, la llei no exigeix cap model oficial, però hi ha convenis col·lectius que inclouen com  annex alguns 

models. En cas que el teu conveni no en tingui et recomanem que ho facis mitjançant una carta.  

 

 L’empresa em pot denegar el permís a acollir-me a l’excedència? 

En principi, el contracte de treball queda suspès a partir de la data que hagueu estipulat en la vostra 

sol·licitud.  Així, no s’incorre en faltes injustificades d’assistència quan l’empresa no concedeix 

l’excedència.   

Malgrat tot, és recomanable sol·licitar l’excedència per escrit i presentar una demanda de 

reconeixement del dret a l’excedència si l’empres ens el denega abans de fer efectiva l’excedència.  

 

 Em puc incorporar a l’empresa abans dels 3 anys?  

Sí, encara que sol·licitis l’excedència per 3 anys et pots reincorporar en qualsevol moment.  

 

 Hi ha algun termini per comunicar la reincorporació al lloc de treball amb motiu de la finalització 

del període d’excedència? 

La llei no exigeix que manifestis la teva voluntat de reincorporar-te amb una determinada antelació. Es 

pot demanar el reingrés en qualsevol moment anterior a la terminació de l’excedència. Cal tenir 

present, però que alguns convenis fixen els terminis per avisar a l’empresa de la reincorporació. 

 

 L’empresa em pot  denegar el reingrés després de gaudir l’excedència?  

No, fins i tot en acabar els períodes de reserva del lloc de treball, en cas que es denegui l’accés es 
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considera acomiadament i per tant la persona  treballadora a qui li hagin negat la reincorporació a la 

data prevista haurà de demandar a l’empresa en els 20 dies següents a la data de denegació del 

reingrés. 

 

 Durant l’excedència, l’empresa està obligada a cotitzar per la persona treballadora? 
Un cop s’ha comunicat da la sol·licitud de l’excedència, l’empresa ha de cursar la baixa a la Seguretat 

Social en el termini de 15 dies i no hi ha obligació de cotitzar.  

 

 Com es reconeix aquesta situació a la seguretat social? 

La Seguritat social reconeix l’excedència com cotització efectiva per a les següents prestacions: 

jubilació, maternitat, paternitat, incapacitat permanent, mort i supervivència. Aquest període de 

reconeixement és de 2 anys.  

Passat aquest període  el reconeixement  per part de la Seguretat Social és de situació assimilada a 

l’alta a efecte de totes les prestacions excepte la incapacitat temporal, la maternitat i la paternitat. 

 

 Quins efectes té la consideració de cotització efectiva?  

La consideració de període de cotització efectiva afecta les prestacions de jubilació, incapacitat 

permanent, mort i supervivència, maternitat i paternitat en els següents aspectes:  

 La cobertura del període mínim de cotització per accedir a les prestacions. 

 La determinació de la seva base reguladora.  

 La determinació del percentatge aplicable per al càlcul de la quantia de les prestacions 

assenyalades. 

 La consideració com a situació d'alta per accedir a les prestacions esmentades. 

 Es manté el dret a la prestació d’assistència sanitària de la Seguretat Social. 

 

 Es necessita tenir antiguitat a l’empresa per a demanar l’excedència? 

No, per a sol·licitar aquest dret no és necessària cap antiguitat a l’empresa. 

 

 Es pot gaudir l’excedència de forma fraccionada? 

Sí, aquest dret es pot gaudir de forma fraccionada en un o més períodes; intercalant excedència i 

treball. Per tant es pot modular l’excedència en funció de les necessitats de conciliació.  

 

 Aquest dret permet cobrar la prestació de l’atur? 

No, l’excedència no permet gaudir de la prestació d’atur. 

 

 Què es  pot  fer en cas de desacord amb l’empresa? 

En cas de què l’empresa no estigui d’acord amb la forma en que heu proposat fer l’excedència, a partir 

del moment en què ens sigui comunicat que no s’accepta l’accés o la forma de gaudi, tenim 20 dies per 

a presentar una demanda davant els Jutjats del Social. Cal que l’empresa ens ho comuniqui per escrit 

o davant de la representació  sindical.   

 

L’objectiu de la demanda és que es  reconegui l’exercici d’aquest dret de conciliació a través d’un 

procediment específic (preferent i urgent) per a aquestes reclamacions, preveu la Llei de Procediment 

Laboral. 
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 L’empresa pot  acomiadar a la persona per sol·licitar l’excedència? 

No, ja que es tractaria d’un acomiadament nul per vulneració dels drets fonamentals. En cas de que 

l’empresa vulgui fer-ho, el treballador o la treballadora disposa de 20 dies per a demandar-la des de la 

notificació de l’acomiadament. 

ON ADREÇAR-SE  PER  MÉS INFORMACIÓ 

 Dins de la UGT:  

 A la teva Unió o  Federació   

  igualtat@catalunya.ugt.org /  93 3298273 

 Més informació de contacte a:  www.ugt.cat 

 

 Administració pública: 

 Instituto Nacional de la Seguridad Social : Tel.  900 166 565 

 

TEMES RELACIONATS: 

Excedència per cura de familiars, Reducció de jornada per cura, Suspensió de contracte de treball per 

paternitat i permís de naixement, Suspensió de contracte de treball per adopció o acolliment, Plans 

d’igualtat. 
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