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REIAL DECRET LLEI 6/2019, d’1 de març de mesures urgents per la
garantia de la IGUALTAT DE TRACTE I D’OPORTUNITATS entre dones 
i homes al treball i l’ocupació.

                                         A partir de l’1 de gener de
                                      2021: 16 setmanes, de les quals, les 6
                                                 primeres les haurà de fer de forma ininte-
                                              rrompuda. A partir d’aquest moment cap dels

progenitors pot transferir aquest dret a l’altre.
S’haurà de comunicar a l’empresa amb una antelació

mínima de 15 dies. Es modi�ca per a tots dos progenitors a 16
setmanes de les quals 6 setmanes obligatòries ininterrompudes

             immediatament després del part. Després d’aquestes 6 setmanes
          es poden distribuir les 10 restants a voluntat, en períodes
        setmanals, de manera acumulada o ininterrompuda, �ns
     que el menor compleixi 12 mesos (règim a temps
  complet o parcial, amb acord previ amb empresa).

                        A partir de
       l’1 de gener de 2020
      12 setmanes (les prime-
                                res ininterrompudes) La mare

biològica podrà cedir �ns a 2
setmanes.

       Permis a l’altre
      progenitor (paternitat). 
      Hi ha una implementació
     gradual �ns a 2021
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• A partir d'1 d'abril 2019:

suspensió del contracte per naixement 
tindrà una durada de 8 setmanes,  les 2 

                                            primeres les haurà de fer de forma ininte-
                                          rrompuda immediatament després del part.

La mare biològica podrà cedir a l'altre pro-
                                 genitor fins a 4 setmanes del seu període de 

suspensió de gaudir no obligatori.

Supòsits d'adopció, guarda amb �nalitat d'adop-
                     ció i acolliment. 16 setmanes ininterrompudes 

per a cada adoptant, o acollidor, les 6 primeres 
              setmanes s’hauran de gaudir després de resolució 
            judicial o administrativa. Mateixa regulació pel 
       que fa a distribució i implantació gradual que el 
      permís per naixement.

Supòsit de discapacitat del menor o naixement, 
adopció o guarda legal múl-tiple per cada �ll 
diferent del primer. Les suspensió del con-
tracte tindrà una durada addicional de 2 
setmanes, una per a cada un dels 
progenitors.

Supòsit de part prematur o hos-
pitalització del nounat després 
del part. S'elimina la prevalença 
per la mare biològica i podrà 
computar-se a instància de 
qualsevol dels progenitors, 
sense preferència per cap d'ells.

Aplicació progressiva 
del permís del 

progenitor diferent de 
la mare biològica.

Ampliació del dret
a l’altre progenitor

(paternitat)
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Es modifiquen els apartats 4, 5 i 7 de 
l’article 37, de l’Estatut dels Treballadors.

Permisos de naixement i adopció del progenitor
diferent de la mare biològica, i lactància del 
personal laboral al servei de les AAPP

Aquesta

ampliació entra

en vigor l’1 d’abril

Modificació de
l’Estatut dels
Treballadors

Modificació de
l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic

Aplicació progressiva dels permisos del progenitor diferent de la mare biològica. L`art. 3 del RDL 
modi�ca el text refos de la Llei del Estatut Bàsic del Empleat Públic, aprovat por Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d´ octubre, als artícles 7, 48.f ), 49.a), b) c) i d), y una nova Disposició Transitòria Novena, sobre
 l`aplicación progressiva del permiso del progenitor diferent de la madre biològica per a empleat públics 
según el que preveu el Real Decreto-llei.

La reforma de l´Estatut Bàsic de l´Empleat Públic: 

MODIFICACIONSMODIFICACIONS
Es converteix en una única prestació anomenadaNaixement i Curadel Menor

DE LOS RD 6 I 8 DE MAIG

S’amplia fins a 16 setmanes

2019
8 setmanes

2021
16 setmanes

2020
12 setmanes

primeres
setmanes

6

reste del
permís

* Obligatòries per a

tots dos progenitors/es

* Han de gaudir-ho

simultàniament

* Progenitors i progenitores

poden decidir com distribuir-ho

* En períodes setmanals, a gaudir

de forma acumulada o interrumpuda

* Fins que el fill o la filla  compleixi 12 mesos

* Haurà de comunicar-se amb 15 

dies d’antelació a l’empresa
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