
PERMÍS PER NAIXEMENT I CURA DEL O LA MENOR 

DURACIÓ: 

Informació extreta de la web de la Seguretat Social: http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/6b96a085-4dc0-

47af-b2cb-97e00716791e 

PERMÍS PER NAIXEMENT PER A LA MARE 
BIOLÒGICA 

PERMÍS PER ADOPCIÓ O ACOLLIMENT  PERMIS PER AL PROGENITOR DIFERENT DE LA MARE BIOLÒGICA PER NAIXEMENT, 
ADOPCIÓ O ACOLLIMENT  

Vigent des del 01/04/2019 Vigent des del 01/04/2019 Període transitori 2019 2020 2021 

DURACIÓ TOTAL: 16 setmanes (*supòsits 

d’ampliació) 

DURACIÓ TOTAL: 16 setmanes 

(*supòsits d’ampliació) 

DURACIÓ TOTAL: (*supòsits 

d’ampliació) 
8 setmanes 12 setmanes 16 setmanes 

PART OBLIGATÒRIA: 6 setmanes 
immediatament posteriors al part 

PART OBLIGATÒRIA: 6 setmanes 
immediatament posteriors a la 

resolució judicial. 

PART OBLIGATÒRIA:  
Immediatament posterior al naixement 

o la resolució d’adopció o acolliment. 
2 setmanes 4 setmanes 6 setmanes 

PART VOLUNTÀRIA: 10 setmanes  

- Acumulades al període anterior. 

- Interrompudes en períodes 

setmanals, només si treballen 

tots dos progenitors, fins als 12 

mesos del fill o filla. Cal un 

preavís a l’INSS i a l’UJI d’almenys 

15 dies. 

PART VOLUNTÀRIA: 10 setmanes  

- Acumulades al període anterior 

(obligatori si el o la menor 

adoptat és major de 12 anys). 

- Interrompudes en períodes 

setmanals, només si treballen 

tots dos progenitors, fins als 12 

mesos del fill o filla. Cal un 

preavís a l’INSS i a l’UJI 

d’almenys 15 dies. 

 

PART VOLUNTÀRIA: 
- Acumulades al període anterior 

- Interrompudes en períodes 

setmanals, només si treballen 

tots dos progenitors, des de la 

finalització de les 6 setmanes 

obligatòries per a la mare fins 

als 12 mesos del fill o filla. Cal 

un preavís a l’INSS i a l’UJI 

d’almenys 15 dies. 

6 setmanes 8 setmanes 10 setmanes 

*Supòsits d’ampliació: 

- Una setmana per a cada progenitor: en cas de part múltiple o discapacitat del o la menor. 

- En cas de part prematur o hospitalització del o la menor a continuació del part, tants dies com la criatura estiga hospitalitzada, fins a un màxim de 13 setmanes (no 

és aplicable en adopcions). 

Permís per adopció internacional: 

- Fins a dos mesos amb retribucions bàsiques. 

- L’inici del permís d’adopció o acolliment, fins quatre setmanes abans de la resolució. 

 

 

 

 



COM ES DEMANA LA PRESTACIÓ? 

 

MARE (Règim General de la Seguretat Social) 

- La prestació per maternitat es demana a l’INSS (demanar cita prèvia). 

- Al Servei de Recursos Humans de l’UJI, heu de presentar l’informe de maternitat que ha d’emplenar el metge o la metgessa i on apareix la data de naixement. Podeu 

enviar-lo per correu electrònic recursos-humans@uji.es. La Universitat enviarà telemàticament a l’INSS un certificat d’empresa. 

 

MARE (MUFACE) 

Al Servei de Recursos Humans de l’UJI heu de presentar el comunicat de maternitat: https://www.muface.es/content/descarga-impresos, que ha d’emplenar el metge o 

metgessa i on apareix la data de naixement. Podeu enviar-lo per correu electrònic recursos-humans@uji.es. A Muface no cal que presenteu res. 

 

UN ALTRE PROGENITOR ((Règim General de la Seguretat Social) 

- La prestació per paternitat es demana a l’INSS (demaneu cita prèvia). 

- Al Servei de Recursos Humans de l’UJI heu de presentar una fotocòpia del llibre de família o la inscripció al Registre Civil, i indicar-nos les dades del permís. Podeu 

enviar-lo per correu electrònic recursos-humans@uji.es. La Universitat enviarà telemàticament a l’INSS un certificat d’empresa. 

 

UN ALTRE PROGENITOR (MUFACE) 

Al Servei de Recursos Humans de l’UJI heu de presentar aquesta sol·licitud: http://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6791b4b3-177b-4256-bfb7-

72b37123e5f4/pdi-perm.pdf?guest=true, indicar les dades del permís i adjuntar una fotocòpia del llibre de família o inscripció al Registre. 

 

 


