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El permís per naixement, a les famílies monomarentals
i monoparentals

Aquest any 2021, per �, s’ha aconseguit l’equiparació dels permi-
sos de “maternitat” i “paternitat”, ara denominats, permís per nai-
xement; el que signi�ca, que les 2 persones progenitores, a les 
famílies biparentals, poden gaudir de 16 setmanes cadascuna. 

Malgrat aquesta bona noticia, és necessari recordar que, les famí-
lies monoparentals, sent dones la gran majoria de qui les enca-
pçalen, únicament gaudeixen de 16 setmanes de permís.



Durant el permís per naixement, ha de prevaldre la protecció al 
menor, i per tant, en casos de famílies monoparentals, aquest/a 
menor, pateix una discriminació al no rebre les cures durant el 
mateix període de temps que un/a nadó nascut en una família 
biparental.

Així mateix, no oblidem que el dret a la Conciliació de la vida 
familiar i laboral, queda recollit a la Llei per la Igualtat efectiva per 
dones i homes, i a la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Actualment, desprès de les moltes mobilitzacions per part 
d’associacions de famílies monoparentals, que volien promoure 
la igualtat, han sigut diversos els jutjats que han considerat que si 
hi havia una discriminació en aquests casos, i s’han pronunciat a 
favor de l’acumulació de permisos. No obstant això, és necessari 
el pronunciament del Tribunal Suprem al respecte, per tal de que 
s’assenti el reconeixement a l’acumulació.

Des de la Unió Sindical Obrera de Catalunya, volem donar suport 
a totes les associacions i famílies monoparentals, i oferim el 
nostre ajut per denunciar aquesta situació discriminatòria.
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c/ Santa Eugènia 68, pral.
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Terres Ebre ( Tortosa):
c/ Ciutadella 13, 4ta. Planta
T/ 977 44 55 88  
terresebre@usoc.cat
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Granollers:

 
c/ Miquel Ricomà 63
T/ 93 879 67 51   
vallesoriental@usoc.cat 

Catalunya Central
Bages (Manresa):
Pg. Pere III 91, ent. 2a
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Osona ( Vic):   
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Vilabella 3-5-7
T/ 93 8855 111
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Vallès Occidental
Sabadell:    
c/ Zurbano 3 baixos
T/ 93 727 13 48      
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c/ Esparreguera, 1 bxs Martorell
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Barcelona:    
c/ Sant Pacià, 9 baixos 
(Centre de Formació)
T: 93 329 81 11

c/ dels 

Tarragona:   
c/ Ixart, 11 bis
T: 977242852
tarragona@usoc.cat
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