
REDUCCIONS DE JORNADA

VIII – PER CURA DE FILLA O FILL MENOR AFECTAT PER CÀNCER O MALALTIA GREU

Per cura de filla o fill menor afectat per càncer o malaltia greu

Supòsit de fet:

• Fill o filla (biològic o en adopció) menor d'edat afectat per càncer o per una altra malaltia greu.
S'entendran  inclosos  en  aquest  permís  els  infants  menors  d'edat  subjectes  a  guarda  amb  finalitats
d'adopció o en acolliment de caràcter permanent.
• Ingrés hospitalari de llarga durada de la persona menor per càncer o malaltia greu que requerisca la
necessitat de la seua cura directa, contínua i permanent.
S'entenen incloses les situacions següents:
- Continuació del tractament mèdic o cura del menor en el domicili després de l'hospitalització.
- Recaigudes o aguditzacions del càncer o malaltia greu que pateix el menor, encara que no existisca nou
ingrés hospitalari.
• Que ambdues persones progenitores, adoptants, guardadores amb finalitats d'adopció o acollidores de
caràcter permanent treballen.

Percentatge de reducció:

-  El  percentatge  de  reducció  serà  d'almenys  el  50% i  fins  al  75%,  excepte  en  els  supòsits  d'ingrés
hospitalari o fase crítica del tractament que podrà aconseguir fins al 99%.
-  Sempre  que  resulte  compatible  amb  el  correcte  funcionament  dels  serveis  es  podrà  autoritzar
l'acumulació en jornades completes durant el temps considerat necessari, segons l'informe mèdic.
-  El percentatge de reducció de jornada, així com la seua possible acumulació en jornades completes
durant un temps determinat, hauran d'establir-se expressament en la resolució de concessió de la reducció
de jornada. (A l'hora de fixar el percentatge de reducció i la seua possible acumulació es tindran en compte
criteris  com:  necessitat  de realitzar  desplaçaments geogràfics,  intensitat  de la  necessitat  de cures del
menor, situació familiar, existència d'ingrés hospitalari, evolució de la malaltia…)

Norma reguladora: Article 29

Òrgan que resol:

-  L'òrgan competent  en matèria de personal de la conselleria o de l'organisme
autònom  en  què  exercisca  les  seues  funcions,  si  li  correspon  percebre  les
retribucions íntegres en virtut d'aquest permís.
- La Direcció general competent en matèria de funció pública, si només té dret a la
reducció de jornada amb la reducció de retribucions consegüent.

Documentació acreditativa:

• Llibre de família, certificació del Registre Civil, inscripció en qualsevol registre públic oficial d'unions de fet
que acredite el grau de parentiu o la relació familiar.
• Informe expedit pel facultatiu responsable del pacient en el qual conste que el fill  o filla menor pateix
càncer o una malaltia greu que requereix cures directes, continus i permanents de terceres persones.

Observacions:

Durada: 
- El permís es concedirà per un període inicial d'un mes, amb possibilitat de successives pròrrogues per
períodes de fins a dos mesos mentre persistisca la necessitat de les cures del menor i, com a màxim, fins
que l’infant complisca els 18 anys.
- No obstant l'anterior, si l'informe mèdic determina la necessitat d'un període inferior o superior de cures
del menor, es concedirà per aquest termini, sense necessitat de sol·licitar pròrrogues fins al seu venciment.
- Per a la concessió de les pròrrogues es requerirà la presentació d'una sol·licitud amb un nou informe
mèdic actualitzat que acredite la necessitat de cures del menor.
-  En els supòsits de recaiguda o agudització del càncer o de la mateixa malaltia greu, haurà d'aportar-se
nou  informe  mèdic  que  acredite  aquesta  circumstància  i  la  necessitat  de  cures  directes,  continus  i
permanents
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Efectes retributius:
- El personal percebrà les retribucions íntegres.
- Quan l'altra persona progenitora, adoptant, guardadora amb finalitats d'adopció o acollidora, perceba les
seues retribucions íntegres en virtut d'aquest permís, o com a beneficiari de la prestació establida per a
aquest fi  en el Règim de la Seguretat Social que li  siga aplicable, només tindrà dret a la reducció de
jornada, amb la reducció de proporcional de retribucions consegüent.
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