
LA MARE 

Tens dret a un període de descans de 16 setmanes ininterrompudament, ampliable en diferents períodes 
en cas de part, adopció o acolliment múlti ple, discapacitat o hospitalització del nadó.

Les primeres sis setmanes són obligatòries, la resta les pots comparti r amb la parella o també hi pots re-
nunciar. El salari és del 100% de la base de coti tzació del mes anterior al descans per maternitat, i l’assu-
meix completament l’INSS.

PARE

Com a pare (o bé l'altre progenitor, en cas de parelles del mateix sexe) tens dret a un període de descans de 
4 setmanes ininterrompudes, ampliables a 2 dies a parti r del segon fi ll. El període també s'amplia en casos 
de part, adopció, acolliment múlti ple, discapacitat o hospitalització del nadó.

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

QUINA DOCUMENTACIÓ S’HA DE PORTAR?

Per tramitar el permís per maternitat i/o paternitat es necessita: 

• Sol·licitud de maternitat i/o paternitat.

• El document acreditati u de la persona sol·licitant (DNI o NIE).

• El llibre de família.

• El certi fi cat de l'empresa, si treballeu per compte d'altri.

• Documentació relati va a la coti tzació, en funció del règim laboral.

ON S'HA DE PRESENTAR?

Al centre d'informació de l'Insti tut Nacional de la Seguretat Social (INSS) més proper al domicili de la mare. 

Volem felicitar-vos i donar la benvinguda a la vida al vostre nadó de part de tot l’equip de la Clínica Bofi ll, 
i recordar-vos que estem tots a la vostra disposició!

Aquesta informació us servirà de guia a l’hora de gesti onar tot allò que fa referència als tràmits del naixe-
ment del vostre nadó:

1. INSCRIPCIÓ DEL NOUNAT AL REGISTRE CIVIL

2. ALTA AL PADRÓ MUNICIPAL

3. ALTA AL SISTEMA SANITARI 

4. PERMÍS DE MATERNITAT O PATERNITAT

Com ja sabeu, tan bon punt neix, el vostre nadó ja té uns drets, però també té uns deures. És per aquest 
moti u que els pares/mares heu de fer un seguit de tràmits, i així el vostre fi ll/a podrà exercir els drets i 
deures que li són propis.

INFORMACIÓ D’INTERÈS
PELS PARES I MARES

Aquesta informació pot ser suscepti ble de canvis. Es recomana consultar el web www.gencat.cat, on també hi podreu 
trobar informació sobre com tramitar les baixes laborals i sobre ajuts econòmics per als diferents models de famílies.

INFORMACIÓ D’INTERÈS PELS PARES I MARES

4. PERMÍS DE MATERNITAT/PATERNITAT

*L’informe de maternitat només és necessari si la treballadora ha començat el descans abans del part o bé si s’ha 
produït la mort del fi ll/a, després d'almenys 180 dies de gestació.



Inscripció com a benefi ciari d’un assegurat a l’Insti tut de la Seguretat Social o de la Mutualitat de l’Estat

Per tal que el vostre fi ll o fi lla ti ngui cobertura sanitària, s’ha d’inscriure com a benefi ciari d’un assegurat 
a l’Insti tut Nacional de la Seguretat Social o bé a la Mutualitat que us correspongui, en el cas que sigueu 
ti tulars de MUFACE, MUGEJU o ISFAS.

Els pares poden incloure el nadó com a benefi ciari del seu document d’afi liació. La inscripció es pot fer per 
internet al web “La teva Seguretat Social”. La peti ció s’ha de signar electrònicament amb certi fi cat digital o 
a través del sistema cl@vefi rma, que permet signar-la des de qualsevol dispositi u. No és necessari aportar 
cap altre document, ja que la Seguretat Social ja comprova la informació del nadó al Registre Civil.

 
Targeta sanitària individual (TSI) del nadó

Cal adjuntar a la sol·licitud la documentació següent, o bé autoritzar el CatSalut perquè la consulti  en línia 
a les administracions corresponents:

• Document identi fi cador (DNI, NIE o passaport). 

• Certi fi cat d’empadronament, amb la data d’emissió inferior a tres mesos. Hi ha ajuntaments que dispo-
sen de la consulta en línia, però si el vostre ajuntament no ofereix aquest servei, heu de portar l’original 
certi fi cat. 

• Fotocòpia del document d’afi liació a la Seguretat Social (INSS), MUFACE, MUGEJU o ISFAS, en el cas que 
en sigueu ti tular.

Si la sol·licitud es realitza en nom d’una altra persona, caldrà aportar la documentació escaient de la repre-
sentació legal, ja sigui certi fi cat de naixement (o fotocòpia del llibre de família) o el document que n’acre-
diti  l’esmentada representació.

El CatSalut us enviarà gratuïtament la TSI per correu postal al vostre domicili.

QUI HA D’ANAR AL REGISTRE CIVIL? 

Si sou una parella casada: ho pot fer un dels membres de la parella o qualsevol persona major d’edat amb 
una autorització.

Si sou pares/mares no casats o bé progenitors solters: ho podeu fer junts, i consignar les dades de tots dos 
(la mare i la parella). O també ho pot fer la mare tota sola, sense consignar-hi les dades de la parella.

QUINA DOCUMENTACIÓ CAL PORTAR? 

Fill matrimonial

• Declaració de qui ti ngui coneixement cert del naixement (pare, mare, avis, oncles, cosins o cunyats).

• Certi fi cat de naixement (us el donarem a la Clínica Bofi ll –FULL GROC–).

• DNI dels pares/mares i Llibre de Família (o document que acrediti  el matrimoni degudament legalitzat).

• En cas de fi lls nascuts a conseqüència de la fecundació assisti da, s’ha de portar el document de la clínica 
de ferti litat amb el consenti ment fi rmat de les dues parts.

Fill no matrimonial

• Declaració dels progenitors. Hauran de presentar-se personalment el pare i la mare al registre.

• Certi fi cat de naixement (us el donarem a la Clínica Bofi ll –FULL GROC–).

• DNI dels pares/mares.

• S'ha de fer constar l'estat civil de la mare.

• Pel que fa a la mare, si hi ha un matrimoni anterior, s’haurà de trencar la presumpció legal de paternitat 
aportant el certi fi cat de matrimoni, amb la inscripció marginal del divorci i, en cas que encara no hi hagués 
la inscripció, la sentència ferma de separació o divorci testi moniada. Si al certi fi cat de matrimoni ja consta 
inscrita la sentència de divorci, aleshores no caldrà aportar-ne testi moniatge.

• Si es tracta de separació de fet, hauria d'anar al registre amb dos testi monis.

• En cas de fi lls nascuts a conseqüència de la fecundació assisti da, s’ha de portar el document de la clínica 
de ferti litat amb el consenti ment fi rmat de les dues parts.

QUAN ES POT INSCRIURE? 

Des del moment del naixement del nounat fi ns als 8 dies naturals.
Extraordinàriament, aquest període es pot ampliar fi ns als 30 dies naturals.

ON S’HA D’ANAR?

Heu d’anar al Registre Civil de la vostra població. En els pobles peti ts sol ser l’ajuntament mateix.
Actualment no disposem de registre telemàti c en aquest hospital.

1. INSCRIPCIÓ DEL NOUNAT
AL REGISTRE CIVIL

2. ALTA AL PADRÓ MUNICIPAL

3. ALTA AL SISTEMA SANITARI

Heu d’inscriure el vostre fi ll/a al padró municipal de la població on residiu. 

La documentació depèn de cada ajuntament, però en general es demana:

• El llibre de família

• El DNI del pare i/o la mare

• Fotocòpia del registre de naixement.

INFORMACIÓ D’INTERÈS PELS PARES I MARES


