ENSENYAMENT PÚBLIC

NOUS PERMISOS MATERNITAT:
Maternitat biològica
Durada: 16 setmanes, ampliables, en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del
fill o filla i en cas de part múltiple, per cada fill a partir del segon, una per cadascun dels
progenitors.
Les sis setmanes immediates posteriors al part són de
ininterrompudes per la mare.

descans

obligatori i

Observacions: L’altre progenitor o progenitora, sempre que tingui la guarda legal del fill
o filla, pot fer ús de tot el permís de maternitat, o de la part que en resti en el cas de
mort o malaltia incapacitant de la mare o en el cas de guarda legal exclusiva.
En el cas que ambdós progenitors treballin i, transcorregudes les sis primeres
setmanes de descans obligatori, el període de gaudi d’aquest permís es pot portar a
terme, de manera interrompuda, des de la finalització dels descans obligatori posterior
al part i fins que el fill o filla compleixi dotze mesos.
Si es gaudeix de manera interrompuda es requerirà, per cada període de gaudi, un
preavís de al menys 15 dies i es realitzarà per setmanes completes.
Si no treballen ambdós progenitors no es pot interrompre el gaudiment del permís.
Retribucions: Es cobra el 100% de les retribucions, a càrrec del Departament, si es
cotitza a la MUFACE.
Es cobra el 100% de retribucions, a càrrec de l’INSS, si es cotitza a la Seguretat Social.
Cal demanar als serveis territorials/Consorci d’Educació un certificat d’empresa per
annexar-lo a la sol·licitud que s’ha de presentar a l’oficina de l’INSS.
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Per adopció o acolliment
Durada: 16 setmanes, ampliables, en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat
del menor adoptat o acollit i per cada fill o filla a partir del segon, en cas de adopció o
acolliment múltiple, una per cadascun dels progenitors.
Si fora necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d’origen del acollit o
adoptat, en els casos d’adopció o acolliment internacional, es tindrà dret, a més, d’un
permís de fins a dos mesos de durada. Aquest permís es pot fraccionar en períodes de
temps inferiors.
Observacions: De les 16 setmanes del permís, 6 setmanes s’han de gaudir a jornada
completa de forma obligatòria i ininterrompuda immediatament després de la resolució
judicial o decisió administrativa de l’adopció o acolliment.
En el cas que ambdós progenitors treballin i, transcorregudes les sis primeres
setmanes de descans obligatori, aquests podran optar per gaudir d’aquest permís de
manera interrompuda, des de la finalització dels descans obligatori posterior a fet
causant i fins que el fill o filla compleixi dotze mesos.
Si es gaudeix de manera interrompuda es requerirà, per cada període de gaudi, un
preavís de al menys 15 dies i es realitzarà per setmanes completes.
Si no treballen ambdós progenitors no es pot interrompre el gaudiment del permís.
En el supòsit d’adopció internacional, quan calgui el desplaçament previ dels pares
al país d’origen de la persona adoptada, el permís es podrà iniciar fins 4 setmanes
abans de la resolució per la qual es constitueix l’adopció.

Retribucions: Durant el permís d’un màxim de dos mesos, per desplaçament previ
dels progenitors al país d’origen del acollit o adoptat, en els casos d’adopció o
acolliment internacional, només es cobren les retribucions bàsiques.
Durant la resta del permís es cobra el 100%.
•

MUFACE: Es cobra el 100% de les retribucions, a càrrec del Departament, si es cotitza
a la MUFACE.

•
•

Seguretat Social: Es cobra el 100% de retribucions, a càrrec de l’INSS, si es cotitza
a la Seguretat Social. Caldrà demanar als serveis territorials/Consorci un certificat
d’empresa per annexar-lo a la sol·licitud que s’ha de presentar a l’oficina de l’INSS.
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Permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per
naixement, adopció o acolliment (8 setmanes) Naixement fill/a o
adopció o acolliment a partir de l’1 d’abril de 2019
Durada: 8 setmanes ampliables en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del
menor adoptat o acollit i per cada fill o filla a partir del segon, en cas de adopció o
acolliment múltiple, una per cadascun dels progenitors.

Observacions: Les dues primeres setmanes immediates posteriors al naixement,
adopció o acolliment són de descans obligatori i ininterromput.
En cas que ambdós progenitors treballin i, transcorregudes les dues primeres
setmanes, les sis setmanes restants es poden gaudir de manera interrompuda, ja sigui
amb posterioritat a les sis setmanes immediates posteriors al període de descans
obligatori per la mare, o bé amb posterioritat a la finalització dels permisos per
naixement per la mare biològica o per adopció o acolliment i fins que el fill o filla
compleixi dotze mesos. Si es gaudeix de manera interrompuda es requerirà, per cada
període de gaudi, un preavís de al menys 15 dies i es realitzarà per setmanes
completes.
En cas que s’opti per gaudir d’aquest permís després de la setzena setmana del permís
per naixement i si el progenitor que gaudeix d’aquest últim permís hagués optat per
compactar la lactància, les setmanes restants del permís del progenitor diferent de la
mare biològica es començaran immediatament després de la finalització de la
compactació de la lactància.

Retribucions: Es cobra el 100% de les retribucions.

Al formulari de sol·licitud trobareu la normativa que regula cada permís, les
instruccions que heu de seguir per fer el tràmit i la documentació que cal adjuntar,
si escau.
Sol·licitud de permisos, documentació i normativa - 1,1Mb
1,4Mb

Declaració jurada -
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