
PRESTACIONS FAMILIARS PER FILL A CÀRREC 
 
Les prestacions per fill o menor acollit a càrrec són les assignacions econòmiques que es 
lliuren per cobrir una situació de necessitat o d'excés de despeses per les quals passen 
algunes famílies quan tenen fills o menors acollits al seu càrrec. 
 
El pagament es realitza cada sis mesos, gener i juliol 
 
Es poden donar dues situacions diferents que exigeixen requisits diferents: 
· Per poder rebre l'assignació econòmica per fills o acollits menors de 18 anys, serà necessari 
no superar un límit d'ingressos (s'estableix cada any per llei). 
· Per poder rebre l'ajuda per fills minusvàlids tan sols serà necessari acreditar el grau de 
minusvalidesa que ha de ser igual o superior al 33%, si és menor de 18 anys; igual o superior 
al 65%, si és més gran de 18 anys; i igual o superior al 75%, si és més gran de 18 anys i 
necessita l'ajuda d'una persona per realitzar els actes més essencials de la vida. 
 
Incompatibilitats: 
 
En el cas de fills a càrrec menors de 18 anys, aquesta ajuda és incompatible amb ajudes 
semblants que atorguen altres institucions públiques de protecció social. En el cas que es tingui 
dret a les dues, s'ha d'elegir entre una o una altra. 
 
En el cas de fills minusvàlids aquesta ajuda és incompatible amb: 
- La pensió de jubilació o invalidesa en la modalitat no contributiva. 
- Amb les pensions assistencials. 
- Amb els subsidis de garantia d'ingressos mínims o per ajuda de tercera persona, establerts a 
la Llei d'integració social de minusvàlids (LISMI). 
- Amb ajudes semblants que donen altres institucions públiques de protecció social. En el cas 
que es tingui dret a les dues s'ha d'elegir entre una o una altra. 
 
 
Lloc on s’han de presentar la sol·licitud: 
En les oficines de l'Institut Nacional de la Seguretat Social de la localitat on resideix la unitat 
familiar, i cal adjuntar a la sol·licitud la documentació necessària. 
 
Documentació que cal presentar: 
· DNI o, si és estranger, targeta de residència de la persona sol·licitant, original i en vigor 
· NIF 
· Targeta de la Seguretat Social 
· DNI de l'altra persona titular de la pàtria potestat o tutela 
· Llibre de família actualitzat, o targeta no laboral dels fills dels estrangers residents a Espanya. 
· DNI dels fills a càrrec, majors de 16 anys. 
· Declaració de la renda de l'últim exercici fiscal o declaració negativa de no tenir obligació de 
presentar-la. 
 
Únicament si es troba en alguna d'aquestes situacions: 
· En el cas d'orfes absoluts, certificació de les actes de defunció del pare i la mare, sempre que 
no consti en el llibre de família i no percebre una pensió d'orfandat de la Seguretat Social. 
· En supòsits de separació judicial o divorci, s’ha de presentar el Testimoni de la sentència, si 
en aquest document s'assigna la custòdia dels fills, i el Testimoni del conveni regulador aprovat 
judicialment, si en aquest document s'assigna la guarda i custòdia. 
· Si es troba en tràmit de separació o divorci, s’ha de presentar el Testimoni de l'aprovació 
judicial de les mesures provisionals que acordin la guarda i custòdia. 
· En el cas de separació de fet, els documents que acreditin aquesta circumstància. 
· En supòsits de tutela o acolliment de menors referits a l'article 222 del Codi civil (Llei 21/87, 
d'11-11) podrà presentar la sol·licitud: 

a) L'Entitat Pública a la qual, en el respectiu territori, estigui encomanada la protecció 
de menors, per ministeri de la Llei (document que ho acrediti). 

b) La persona que tingui acollit de fet el menor o incapacitat. En aquest cas s’haurà 
d'acreditar la formalització per escrit, de l'entitat pública indicada en l'apartat 



anterior, de l'acolliment del menor o incapacitat o autorització mitjançant acte 
judicial pel qual s’encomana la seva guarda. 

 
· Si algun dels fills a càrrec té la condició de persona minusvàlida, haurà de presentar còpia del 
títol de minusvalidesa expedit per l'IMSERSO o l’organisme competent de la comunitat 
autònoma, en el qual consti el grau d’aquesta, o justificant de haver-lo sol·licitat. En el cas de 
tenir reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 75%, i necessiti l'ajuda d'una altra 
persona, haurà manifestar-ho en la sol·licitud perquè aquesta direcció provincial ho sol·liciti 
directament. 
 
Tota la documentació s’ha de presentar en fotocòpia i acompanyada dels originals. 
 
 
Per a més informació concerti una cita amb els serveis socials municipals a través del telèfon: 
971 62 80 00 


