
E l dia 1 d’abril ha entrat en vigor 
el Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 
de març, de mesures urgents 
per a garantia de la igualtat 

de tracte i d’oportunitats entre dones 
i homes en el treball i la ocupació, 
publicat el dia 7 de març. Aquesta nova 
normativa és una millora innegable 
del permís paternal respecte de les 5 
setmanes que n’hi havia fins ara, però 
la plena igualtat en els permisos no es 
materialitzarà fins el 2021. 

L’equiparació dels permisos per 
naixement i adopció per les dos persones 
progenitores és una reivindicació de 
la Intersindical Valenciana (dins de la 
PPIINA) que, des del 2005, ha fet una 
gran feina, tant de conscienciació social 
com de pressió als partits polítics que va 
donant fruits.

Un dels aspectes destacables del 
Reial Decret-Llei és que s’introdueix per 
primera volta la denominació inclusiva 
dels permisos per naixement, incloent 
tots els tipus de famílies i posant el focus 
en l’atenció a la criatura.

La normativa és aplicable per la 
totalitat de treballadores i treballadors, 
del sector privat i del sector públic, i 
les administracions autonòmiques han 
d’aplicar-la; ara bé, si en algun territori 
o alguna administració pública té ja uns 
permisos més elevats, aquesta norma 
estatal no els retalla.

Si tens qualsevol dubte, pots posar-
te en contacte amb el teu sindicat o a 
l’email dona@intersindical.org
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Des de l’1 d’abril fins el  
31 de desembre de 2019

Permisos per naixement
 � La mare biològica continuarà gaudint d’un permís de 16 

setmanes. Cal recordar que seran obligatòries les 6 pri-
meres immediatament posteriors al part. La mare bio-
lògica podrà cedir a l’altra persona progenitora un perí-
ode de fins a 4 setmanes del seu període no obligatori.

 � L’altra persona progenitora comptarà amb un permís 
de 8 setmanes, de les quals les dues primeres seran 
de forma ininterrompuda i immediatament desprès del 
part. Passades les 2 primeres setmanes, les altres 6 es 
podran distribuir, a la seua voluntat i per períodes set-
manals, fins que la criatura complisca 12 mesos.

 � En els casos de part prematur o que requerixen hospi-
talització del xiquet o xiqueta, el permís podrà compu-
tar-se a partir de l’alta hospitalària.

 � La mare biològica podrà anticipar el permís fins a 4 set-
manes abans de la data prevista pel part.

Adopció, guarda i acolliment
 � Cada persona progenitora disposarà d’un permís de 6 

setmanes a gaudir de forma obligatòria i ininterrompu-
da immediatament desprès de la resolució.

 � Junt a les 6 setmanes de gaudi obligatori, les persones 
progenitores podran disposar d’un total de 12 setmanes 
més, que hauran de gaudir de forma ininterrompuda 
dintre dels 12 mesos següents a la resolució.

 � Les 12 setmanes adicionals no són per cada persona, 
sinó per la parella. Cada persona progenitora podrà 
gaudir individualment d’un màxim de 10 setmanes, 
quedant les restants a disposició de l’altra persona.

 � Cal recordar que, en cas d’adopció internacional, el 
permís podrà iniciar-se fins a 4 setmanes abans de la 
resolució

Supòsits extraordinaris 
 � En el cas de discapacitat de la criatura en el naixement, 

adopció, guarda o acolliment, el permís tindrà una du-
ració addicional de dues setmanes per cada persona 
progenitora.

 � En el cas de risc durant l’embaràs o durant la lactàn-
cia natural, el permís finalitzarà el dia en que s’inicie 
el permís per part o quan la criatura lactant complisca 
els 9 mesos.

Durant l’any 2020

Naixement
 � La persona progenitora distinta de la mare biològica, dis-

posarà d’un permís de 12 setmanes, de les quals, les 4 
primeres s’hauran de gaudir de forma ininterrompuda im-
mediatament desprès del part.

 � La mare biològica podrà cedir a l’altra persona progenitora 
un període de fins a 2 setmanes del seu període de sus-
pensió no obligatori.

Adopció, guarda i acolliment
 � Cada persona progenitora disposarà d’un permís de 6 set-

manes a gaudir de forma obligatòria i ininterrompuda im-
mediatament desprès de la resolució.

 � Junt a les 6 setmanes de gaudi obligatori, la parella podrà 
disposar d’un total de 16 setmanes més, que hauran de 
gaudir de forma ininterrompuda dintre dels 12 mesos se-
güents a la resolució.

 � Les 16 setmanes adicionals no són per cada persona, sinó 
per la parella. Cada persona progenitora podrà gaudir in-
dividualment d’un màxim de 10 setmanes, quedant les 4 
restants a disposició de l’altra persona progenitora.

Durant l’any 2021

 � Cada persona progenitora, tant si es tracta de naixe-
ment, adopció, guarda o acolliment, disposarà d’un 
permís de 16 setmanes, totalment intransferible

 � Les 6 primeres setmanes, es gaudiran obligatòriament 
de manera immediatament posterior al naixement, 
adopció, guarda o acolliment

 � Les 10 setmanes restants es podran gaudir en perío-
des setmanals dintre dels 12 mesos posteriors al nai-
xement o resolució, segons siga el cas

Mesures transitòries a 
l’equiparació total

 � En cas de defunció de la mare biològica, l’altra persona 
progenitora tindrà dret a la totalitat de les 16 setmanes 
de permís.

 � En el cas de naixement, l’altra persona progenitora po-
drà seguir fent ús del permís inicialment cedit per la 
mare biològica, encara que aquesta es trobe en situa-
ció d’incapacitat temporal.

 � En el cas que una de les persones progenitores no tin-
guera dret al permís, l’altra persona progenitora tindrà 
dret a la totalitat de les 16 setmanes.

1 2 3

4


