Alta del nadó
Després del naixement (o bé adopció o acolliment),

haureu de fer

alguns tràmits per inscriure al nadó.

Per tal de què no tingueu cap problema, us recomanem
preparar una carpeta amb la següent documentació:

•

DNI dels dos pares (original i fotocòpies)

•

Llibre de família si el teniu (original i fotocòpies)

Us exposem per ordre els passos que heu de seguir;

1) A l’hospital

Us donaran l’ informe mèdic de maternitat , una butlleta estadística que
haureu d’omplir i portar al registre civil quan realitzeu la inscripció al
llibre de família, i l’informe d’alta hospitalària.

2) Registre Civil

Cal censar al nadó a la ciutat on residirà. Documents que cal portar:

•

DNI dels dos pares

•

Llibre de família ( si sou parella casada si no, us ho faran al
moment)

•

Informe mèdic de maternitat

•

Butlleta estadística

•

Sentència de separació o divorci (si un dels pares va estar casar
anteriorment)

* Aquest tràmit el podeu fer 24 hores després del naixement i en un
màxim de 8 dies.
** En cas de parelles casades, un dels pares sol pot realitzar els tràmits,
en cas contrari cal que aneu els dos pares
*** Si voleu fer el DNI del nadó, demaneu el Certificat literal de
naixement del nadó.

3) Permís de maternitat/paternitat

Per sollicitar el permís de maternitat de la mare, en cas que treballeu,
haureu de demanar l’Alta de malaltia, amb data del dia anterior al
naixement, per poder fer l’informe de maternitat. L’Alta sempre serà un
dia abans del naixement i el permís de maternitat comença el mateix dia
del naixement del nadó.

Per sollicitar el permís paternal és exactament com el permís maternal,
la diferència és que la durada és molt més curta, 15 dies.

Documents que cal portar:

•

Informe d’alta hospitalària

•

DNI del pare/mare

*Cal que demaneu el certificat a l’empresa de la mare i el pare, per quan
aneu a la Seguretat Social a portar el permís. Si sou treballadors/es
autònoms/es aquest certificat NO el necessiteu.

4) Alta al padró municipal

Cal donar d’alta el nadó al padró de l’ajuntament de la ciutat on hi viurà.
Documents que cal portar:

•

DNI del pare o la mare (Només cal que vagi un dels dos)

•

Llibre de família

Us recomanem que demaneu 3 còpies, ja que el necessitareu per la
Seguretat Social, per la targeta sanitària i per obtenir el DNI (en cas que
ho vulgueu demanar). Recordeu que el volant d’empadronament caduca
als 3 mesos.

5) Seguretat Social

Heu de realitzar 3 tràmits a l’ Institut Nacional de la Seguretat Social
(INSS):

Prestació de maternitat, documents que cal portar:
•

DNI de la mare

•

Llibre de família

•

Permís de maternitat, lliurada per metge de capçalera.

•

En cas de ser treballadora, certificat de l’empresa de la mare.

•

En cas de ser autònoma, últims 3 rebuts del pagament
d’autònoms.

•

Imprès “Solicitud de maternidad, adopción o acogimiento”
(INSS).

•

Imprès “Modelo 145″ amb les dades de la mare. (INSS)

•

Prestació de paternitat, documents que cal portar:

•

DNI del pare

•

Llibre de família

•

En cas de ser treballador, certificat de l’empresa del pare.

•

En cas de ser autònom, últims 3 rebuts del pagament
d’autònoms.

•

Imprès ” Solicitud de paternidad” (INSS)

•

Imprès “Modelo 145″ amb les dades de la mare. (INSS)

Afiliació del nadó, documents que cal portar:
•

Llibre de família

•

Certificat d’empadronament del nadó

•

Cartilla de la Seguretat Social on s’inscriurà el nadó

•

Targeta sanitària de la mare

•

Imprès P1 d’afiliació del nadó com a beneficiari de la Seguretat
Social (INSS)

*Una dada que us demanaran als impresos dels pares és el percentatge
de retenció d’IRPF, comproveu quina retenció us estan aplicant i poseu la
mateixa xifra.

*Per realitzar aquests tràmits cal que demaneu cita prèvia.

6) Targeta sanitària i assignació de pediatre

Un cop fet els passos anteriors, ja us podeu dirigir al vostre CAP.
Documents que cal portar:

•

Llibre de família

•

Certificat d’empadronament

•

Imprès afiliació com a beneficiari de la Seguretat Social

Un cop donat d’alta al nadó al nostre sistema, des d’atenció a l’usuari us
assignarem un pediatra i una infermera de referència i programarem la
primera visita del nadó.

Enhorabona!

