
Permís del progenitor/a diferent de la mare
biològica per naixement, adopció o acolliment

El RDL 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i
d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació equipara la durada dels
permisos per naixement d’ambdós progenitors. En 2021 s’arriba a la plena igualtat dels
permisos de maternitat i el del progenitor/a diferent de la mare biològica (2019: 8 set. i
2020: 12 set.).
Durada i gaudiment d’aquest permís ( retribuït al 100%)
16 setmanes, ampliables en 2 setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill o filla.
En part, adopció o acolliment múltiple, s’amplia a partir del segon/a fill/a, 1 setmana per
cada fill/a per cada progenitor.
Les 6 primeres setmanes es gaudeixen immediatament al naixement, adopció o
acolliment. Les 10 setmanes restants es poden gaudir:

● De manera interrompuda: si els dos progenitors treballen, es poden gaudir de manera interrompuda fins que
el fill o filla compleixi 12 mesos o dins dels 12 mesos a comptar des de la resolució judicial per la qual es
constitueix l'adopció o la decisió administrativa de guarda. Només caldrà presentar la sol·licitud amb 15
dies d’antelació.

● A temps parcial: si les necessitats del serveis ho permeten. El gaudiment parcial serà de mitja jornada (s’ha
d’ocupar un lloc de treball a jornada sencera), a gaudir a l’inici o finalització de la jornada laboral. Tindrà
validesa fins la finalització del permís o la finalització del curs escolar. Les 10 setmanes gaudides a temps
parcial es converteixen en 20 setmanes.És incompatible amb l’exercici simultani del permís per lactància,
permís per naixement fills prematurs i reducció de jornada per guarda legal.

Si es gaudeix del permís d’altre progenitor després de la setzena setmana del permís per naixement i si el
progenitor/a que gaudeix d’aquest últim permís hagués optat per compactar la lactància, les setmanes restants
del permís del progenitor/a diferent de la mare biològica es començaran immediatament després de la
finalització de la compactació de la lactància.
LACTÀNCIA I COMPACTACIÓ: 1h diària d'absència del lloc de treball fins que el fill o filla tingui 12 mesos. En
part, adopció o acolliment múltiple, el permís s’incrementa proporcionalment. La distribució de les hores diàries
està condicionada a les necessitats del servei. Es pot compactar en jornades senceres consecutives, que es
gaudeixen després de la resta de permisos (maternitat, vacances…). Veure full informatiu de MATERNITAT per
saber com es fa el càlcul.
FAMÍLIA MONOPARENTAL. Permís per paternitat de progenitor o progenitora de família monoparental: es té
dret a 4 setmanes, ampliable en 1 setmana més en el supòsit de discapacitat del fill o filla, i per cada fill o filla en
cas de part, adopció o acolliment múltiple. Aquest permís s’afegeix a les 16 setmanes del permís de maternitat.




