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Des del dia 1 de gener de l'any 2021, la durada del permís és de setze setmanes: 

 Las 6 primeres setmanes són ininterrompudes i immediatament posteriors a la data del naixement, de 
la decisió judicial de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment o decisió judicial per la qual es 
constitueix l'adopció. 

 Les 10 setmanes restants poden ser de gaudi interromput, per setmanes completes, i requereix un 
preavís d'almenys 15 dies. Poden començar després del període de les sis setmanes de descans obligatori 
per a la mare o després de l’acabament dels permisos per maternitat o adopció. 

La resta de detalls en el text complet de la Instrucció. Enllaç. 
 

 

Aquesta instrucció deroga l’anterior IUV 13/2020 i les seues addendes, entra en vigor el dia 13 de gener de 2021 
fins al 28 de febrero de 2021. 

Amplia el temps de treball no presencial fins a un màxim de 3 dies a la setamana i s’elimina la presència obligatòria 
de la vesprada (o del matí, en el cas del personal en torn de vesprada) corresponent a la dedicació exclusiva. 

Amplia el personal que pot acollir-se a aquesta modalitat no presencial. 

Cal que llegiu la nova instrucció (enllaç) per conèixer al detall tots els apartats que queden regulats: 

1. Mesures especifiques per a reduir els aforaments. 

2. Disposicions sobre la modalitat de treball presencial. 

3. Disposicions sobre la modalitat de treball no presencial. 

4. Situacions especials de conciliació. 

5. Atenció al públic. 

6. Reunions. 

7. Atres disposicions. 

8. Vigència. 
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INSTRUCCIÓ IUV 1/2021 Sobre sobre el permís per naixement per al progenitor diferent de la mare biològica 
durant l'any 2021. 

INSTRUCCIÓ IUV 2/2021 Sobre mesures en l'àmbit del PAS i del personal de suport a la investigació, a 
conseqüència de l'evolució de la situació sanitària 

https://www.uv.es/uvweb/cgt/ca/comunicacio/cgt-informa/cgt-informa/2019-1286072440777.html
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/MuestraInformacionEdictoPublicoFrontAction.do?idEdictoSeleccionado=27199
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/MuestraInformacionEdictoPublicoFrontAction.do?idEdictoSeleccionado=27185
mailto:cgt@uv.es
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