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Com són els nous permisos de
maternitat/paternitat del 2021?
Quins són els principals canvis? Com es poden dividir les setmanes? Es pot
transferir part de la baixa?
[inicicentrareport] L'1 de gener del 2021 ha entrat en vigor l'equiparació de permisos de maternitat
i paternitat que s'allarga fins a les 16 setmanes. D'aquesta manera, i per primera vegada a la
història, tant mares com parelles, en el cas que n'hi hagi, disposen de 16 setmanes de permís
retribuït.
[nointext]
La implantació d'aquesta nova mesura ha generat alguns dubtes entre les persones que tindran
criatures aquest any 21, i per això us hem preparat una sèrie de FAQS per intentar resoldre els
vostres dubtes.
[noticia]75[/noticia]
[GotaVerdaPle] Com es poden dividir aquestes setmanes?
[GotaNegraPle] 6 setmanes obligatòries, a jornada completa i ininterrompudes, posteriors al part.
En el cas d'adopció serà posterior a la resolució judicial o decisió administrativa.
[GotaNegraPle] Les 10 setmanes restants cal gaudir-les en períodes setmanals dintre de l'any
següent al part, o bé a la resolució judicial o decisió administrativa en el cas d'adopció.
[GotaVerdaPle] Es pot alternar aquestes setmanes? La parella pot guardar-se dies per quan
s'acabi el permís de l'altre?
[GotaNegraPle] Sí, sempre i quan siguin setmanes senceres. Les sis primeres setmanes sí que
s'han d'agafar de manera completa dos progenitors. Després es pot adaptar i escollir la millor
fórmula per conciliar vida professional i cures del nounat.
[GotaVerdaPle] Què passa amb mares solteres o famílies monomaparentals? Quantes
setmanes tenen?
[GotaNegraPle] En el cas de famílies amb un membre adult les setmanes de baixa seran també
de 16.
[GotaVerdaPle] Quina quantitat es percep per permís de maternitat i/o paternitat?
[GotaNegraPle] La quantitat que es percep és el 100% de la base reguladora que estigui
establerta per la prestació per incapacitat temporal derivada de contingències comunes.
[GotaVerdaPle] I els/les autònoms/es?
[GotaNegraPle] Les persones que són autònomes tenen la quota bonificada totalment durant
aquest permís. Es tracta d'una renda exempta de retenció d'IRPF.
[noticia]120[/noticia]
[GotaVerdaPle] Quins tràmits cal fer per obtenir aquest permís?
[GotaNegraPle] La inscripció al Registre Civil, alta al sistema sanitari, permís de
maternitat/paternitat, prestacions econòmiques, carnet de famílies nombroses o monoparentals (si
https://www.criar.cat/noticia/164/son-nous-permisos-maternitat-paternitat-2021
Pagina 1 de 2

s'escau), alta al padró municipal, altres: part múltiple...(si s'escau).
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