Guia tràmits
naixement
d'un fill o filla
2021

TRÀMITS NAIXEMENT D’UN FILL O FILLA
Des de la FECCOO IB hem elaborat aquesta guia amb l’objectiu d’ajudar als pares i mares
en els tràmits posteriors al naixement d’un fill o filla.
La informació que apareix és orientativa i sempre han de prevaldre les instruccions dels
organismes oficials responsables de cada tràmit.
Esperem que us sigui d’ajuda.

1. CERTIFICAT DIGITAL
El primer que recomanam és obtenir el Certificat Digital prèviament a la data prevista del
part. Aquesta certificació electrònica vos permetrà realitzar nombrosos tràmits de forma
telemàtica i àgil.
A continuació teniu un vídeo sobre com fer la sol·licitud i l’enllaç a la pàgina web de la Casa
de la Moneda, on trobareu detallada tota la informació i les passes a seguir.
Vídeo
Cómo solicitar tu certificado digital de persona física
Enllaç
Obtener Certificado Software - Sede

2. REGISTRE CIVIL
Una vegada ha tengut lloc el naixement, a l’hospital, els infermers o personal d’administració
us informaran sobre els tràmits posteriors i rebreu diferents impresos que seran necessaris
posteriorment: informe mèdic de maternitat, qüestionari de declaració de naixement i l’alta
hospitalària.

Registrar al teu fill és el primer tràmit a realitzar després del naixement i l’alta hospitalària.
S’ha d’acudir al Registre Civil o al Jutjat de Pau
naixement.

de la vostra localitat o del lloc de

Si sou d’una ciutat amb Registre Civil, podeu demanar ciutat prèvia al següent enllaç:
Cita Previa del Registro Civil - Trámites - Sede Electrónica
La resta heu de contactar amb el Jutjat de Pau que pertoqui.

Documents que obtindrem al Registre Civil
●
●

Certificació literal de naixement.
Certificació literal de naixement amb la menció expressa “expedeix únicament als
efectes d’obtenir el DNI/ Passaport”
○ Aquest certificat solament és necessari si teniu previst sol·licitar el DNI per al
vostre fill.

Des del 30 d’abril de 2021 ja no s’entreguen Llibres de Família.

3. CONSELLERIA
Continuam sol·licitant el “permís per naixement” a Conselleria.
La sol·licitud es fa des del Gestib CAIB GestIB
La informació completa sobre els permisos està a la web de la Conselleria.
Permisos, llicències, autoritzacions, comunicacions i excedències-que concedeix la direcció
general
Us recomanam que consulteu el document abans de fer la sol·licitud per a estar assabentat
de la duració, tipus de gaudi, ampliacions, documents necessaris, aclariments i altres
aspectes que cal saber.
Has de sol·licitar el que et correspongui:
● Permís per naixement per a la mare biològica
● Permís del progenitor diferent de la mare biològica pel naixement, l'adopció, la
guarda amb finalitat d'adopció o l'acolliment
La ruta per a fer la sol·licitud seria:
Gestib - Personal - Sol·licitud de permisos i llicències - Nova sol·licitud DGPD - Permís
per...

Una vegada finalitzat el permís per naixement podem sol·licitar:
● Permís de lactància per un fill menor de 12 mesos, gaudi acumulat o diari.

Cal recordar que al Portal del personal https://www.caib.es/pfunciona/ és on apareixen les
resolucions.
● Portal del Personal - Documents - Documents disponibles
○ Llicències individuals per a direccions provincials (F17R)
■ Permís de naixement
■ Lactància
Si ets INTERÍ hauràs de sol·licitar la prestació per naixement i cura d’una menor a la
Seguretat Social i necessitaràs la resolució del permís per naixement per a fer la sol·licitud,
document el qual hauràs d’adjuntar. Al pas Seguretat Social t’explicam com.

Ajuda fills
La Conselleria otorga un prestació econòmica per cada fill. L’has de sol·licitar al següent
enllaç.
FONS SOCIAL-Ajuda per fills menors de devuit anys

Més endavant, podràs corroborar la concessió a:
Dades econòmiques - Ajuts del fons social - Ajuda per fills.

SEGURETAT SOCIAL
Si ets INTERÍ, la prestació per naixement i cura de menor la gestiona la SS. La SS serà la
pagadora de la teva nòmina durant aquest període (100% de la base reguladora) i per tant,
una vegada has realitzat les passes anteriors, cal fer la sol·licitud mitjançant el Portal de la
Seguretat Social.

●

Amb certifical
○ Ciudadanos

●

Sense certificat
○ Servicios

Targeta Sanitaria
Per a obtenir la Targeta Sanitaria, un dels progenitor haurà de fer el tràmit mitjançant el
Portal de la Seguretat Social. S’ha d’anar a l’apartat d’assitencia sanitaria, clicar a afegir un
nou beneficiari i simplement emplenar les dades.
Una vegada realitzat el registre, cal assistir al vostre centre de salud amb el comprovant que
s’haurà generat, el certificat literal de naixement i una foto del nadó tamany carnet.

●

Amb certificat
○ Indique DNI/NIE y Cl@ve Permanente para garantizar su identidad

DNI
Els menors de 14 anys poden obtenir el DNI de manera voluntaria. Pot ser molt útil i fins i tot
necessari a l’hora de viatjar.
A l’enllaç teniu tota la informació.
Como obtener el DNI por primera vez - Primera Inscripción

MATERNITAT/ PATERNITAT DURANT L’ATUR.
Si la seva maternitat o paternitat succeeix mentre està percebent una prestació per atur de
nivell contributiu, ha de sol·licitar la suspensió d'aquesta per poder iniciar el cobrament de la
prestació per maternitat o paternitat, que és abonada per l'Institut Nacional de la Seguretat
Social (INSS).
Estoy en situación de maternidad / paternidad | Servicio Público de Empleo Estatal.

RECLARACIÓ DE LA RENTA
Com bé sabem, els fills desgraven en la declaració de la renta, alleujant la càrrega fiscal
dels pares mitjançant reduccions en la base imposable l'IRPF i deduccions directes.
Aquí un recull tenint en compte la Campanya Renta 2020, a realitzar el 2021, i entre
parèntisis exemples de les quatitats.
●
●
●
●

Mínim per descendent (2400e anuals pel primer descendent)
Deducció per maternitat (fins a 1200e anuals)
Despeses en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats (fins a 1000e
anuals)
Deducció per família nombrosa (entre 1200e i 2400e anuals depent del tipus)

Cal tenir en compte que cada comunitat autònoma pot oferir ajudes i deduccions
complementàries i que per tant també cal consultar.
Enllaç de l’Agència Tributària on podreu trobar més informació.
Mínimos, reducciones y deducciones en el IRPF

https://illesbalears.fe.ccoo.es/noticia:584800--Certificat_dy#39_IRPF_i_deduccions_en_la_d
eclaracio_dy#39_Hisenda

