
 
 

INFORMACIÓ D’INTERÈS PELS PARES I MARES 
 

 

Aquesta informació no ha sigut inclosa en el díptic per ser posterior a la data d’impressió del document. 

Recomanem consultar la pàgina web www.gencat.cat, on també hi podreu trobar informació sobre com 

tramitar les baixes laborals i sobre els ajuts econòmics per als diferents models de famílies. 

 

INFORMACIÓ ACTUALITZADA A 09 DE GENER DEL 2020 EN ELS PUNTS: 

 

1.- INSCRIPCIÓ DEL NOUNAT AL REGISTRE CIVIL 
 

 

On s’ha d’anar? 

En el cas que vulgueu inscriure el vostre nadó al Registre Civil de Girona, abans d’anar presencialment 

haureu de demanar cita prèvia a través del següent enllaç: 

 

https://seujudicial.gencat.cat/ca/que_cal_fer/cita_previa/ 

 

 

4.- PERMÍS DE MATERNITAT/PATERNITAT 
 

Després del part, l'adopció o l'acolliment d'un infant, les mares i/o els pares treballadors podeu gaudir d'un 

període de descans laboral legalment establert. A més, us correspon un subsidi per cobrir la pèrdua 

econòmica que suposa aquesta interrupció de l'activitat laboral. Aquesta prestació l'assumeix l'Institut 

Nacional de la Seguretat Social (INSS) i representa el 100% del salari. 

 

LA MARE 

En el cas de les mares teniu dret a un període de descans de 16 setmanes ininterrompudes, ampliable en 

diferents períodes en casos de part, adopció o acolliment múltiple, de discapacitat y de hospitalització del 

nadó. Les 6 primeres setmanes són obligatòries per a la mare, la resta es poden compartir amb el pare o 

també renunciar-hi. 

 

EL PARE O ALTRE PROGENITOR 

A partir de l'1 de gener de 2020, els pares (o bé l'altre progenitor, en cas de parelles del mateix sexe) teniu 

dret a un període de descans de 12 setmanes. El període també s'amplia en casos de part, adopció, 

acolliment múltiple, discapacitat o hospitalització del nadó. 

En tots dos casos el període de descans es podrà realitzar en règim de jornada completa o temps parcial. 

Arran de la sentència del Tribunal Suprem del 3 d'octubre de 2018 les prestacions públiques per maternitat 

i paternitat percebudes per la Seguretat Social estan exemptes de l'IRPF. Aquesta modificació aplica a les 

prestacions des de 2014 i es pot sol·licitar per internet la devolució de l'IRPF fins l'any 2017. A partir de l'any 

2018 l'exempció d'IRPF es tramita a la declaració de la renda. 

https://seujudicial.gencat.cat/ca/que_cal_fer/cita_previa/

