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QUE DURACIÓN TEN ESTE PERMISO? 
22 semanas (* ler as observacións para ver as diferentes opcións á hora do desfrute deste permiso) 

ONDE SE REALIZA A SOLICITUDE? 
Na Xefatura Territorial 

QUE DOCUMENTACIÓN PRECISO ENTREGAR? 
Cubrir o anexo IV da orde de permisos do 29 de xaneiro de 2016 e a fotocopia cotexada da partida de 
nacemento 

CANTO TEMPO TARDAN EN RESOLVERME O PERMISO? 
10 días hábiles 

OBSERVACIÓNS  
• Este permiso é retribuído íntegramente. 

• Nos casos de discapacidade do fillo/a amplíase 1 semana o permiso. Tamén se amplía 1 semana no caso 
de parto múltiple a partir do segundo fillo/a. 

• A nai está obrigada a usar as primeiras 6 semanas do permiso a continuación do parto. 

• Este permiso pode gozarse a tempo total ou parcial (a metade ou un terzo da xornada). Poderase solicitar 
ao inicio do permiso ou con posterioridade. 

• No caso de parto prematuro ou calquer causa que implique hospitalización do neonato a continuación do 
parto (dentro dos 30 días posteriores ao mesmo), ampliarase o permiso en tantos días como o neonato 
estea hospitalizado, ata un máximo de 13 semanas adicionais. 

• No caso de falecemento da nai, o outro proxenitor poderá usar a totalidade ou o que reste do permiso. 

• Se non traballan os dous proxenitores, o permiso terá que gozarse de forma ininterrompida. 

• Se os dous proxenitores traballan, pode gozarse de maneira interrompida. Neste caso, sería sempre 
despois das 6 semanas de descanso obrogatorio da nai, e ata que o fillo/a cumpra os 12 meses. Ten que 
ser sempre en fraccións por semanas completas (non podendo solicitar días soltos) e avisando con 15 días 
de antelación.  

• Se o fillo/a falecese, o permiso non se ve reducido. Xérase dereito a gozar o permiso de baixa por 
maternidade en caso de falecemento do neonato ou de que o embarazo non sexa a termo, sempre que a 
xestación sexa igual ou superior a 180 días.  

• Durante o gozo deste permiso, poderase participar en cursos de formación que convoque a 
administración. 

REFERENCIA LEXISLATIVA 
➡ Orde 29/01/2016: artigo 18  

➡ Lei 2/2015: artigo 122  

➡ Lei 3/2018, de medidas fiscais e administrativas 

➡ Real decreto-lei 6/2019, do 1 de marzo, artigo 3

PERMISO POR NACEMENTO PARA A NAI BIOLÓXICA  
(Nova denominación do permiso por parto)


