
Es reconeix el dret de les famílies
monoparentals a gaudir de 24
setmanes de la prestació per

naixement i cura de fills

TOT EL CONTRARI VULNERA EL DRET D'IGUALTAT EN

QUÈ L'ATENCIÓ I EL DESENVOLUPAMENT QUE REBRÀ EL

NEN AFECTAT PATIRAN UNA DISMINUCIÓ RESPECTE A

LA REBUDA PER LA QUE FORMA PART D'UNA FAMÍLIA

BIPARENTAL.  A MÉS, ES PRODUEIX LA DISCRIMINACIÓ

CONTRA LES DONES, QUE CONSTITUEIX LA MAJORIA DE

LES FAMÍLIES MONOPARENTALS.

TSJ País Vasco 6-10-20, EDJ
724209
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La

treballadora té

una filla el 16-6-

2019 com a

família

monoparental com

a únic

progenitor.

Sol·licita la

prestació per part

i cura de fills

reconeguda per

l'INSS fins al 5-10-

19

El 4-9-2019 va sol·licitar la

prestació per naixement i

cura del fill que en el cas

d'una família de dos

progenitors hauria pertangut

a l'altre progenitor.

Mentre que els que

gaudeixen d'un permís de 24

setmanes, dividit entre 16

setmanes per a la mare i 8

setmanes per als pares.

La prestació és

exclusivament de 16

setmanes, amb drets

fonamentals que afecten tant

el dret a la igualtat de gènere

com els nens que es queden

sense protecció.



Quan l'INSS ho denega, la treballadora presenta
una demanda que és desestimada pel jutjat social.
Disconforme, la treballadora presenta un recurs
de suplicació davant el TSJ País Basc.

El TSJ recorda que el part i la prestació d'atenció
suspèn el contracte de treball de la mare de
biològica durant 16 setmanes, establint també una
suspensió de 16 setmanes per l’altre progenitor.
És un dret individual de la persona treballadora,
l'exercici del qual no es pot transferir a l'altre
progenitor.  
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Per al TSJ això implica que la prestació es

basa en la protecció del nen i en general de

la infància; la introducció d'una mesura

d'igualtat de les dones; i un element de

reconciliació de la vida familiar



Si es denega la prestació al

beneficiari, en els termes

que sol·licita, hi ha una

conculcació del dret

d'igualtat 

La norma nacional

introdueix un element de

discriminació contra les

dones i els fonaments de la

conciliació de la vida

familiar.

Pel que fa als drets de

conciliació i a la vida

familiar, es considera que el

tractament dispar es

produeix, ja que la protecció

és menor per als familiars

monoparentals.
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A partir

d'aquesta

normativa, el

TSJ estima la

demanda en

funció de les

consideracions

següents:



Tot i que pot haver-hi una justificació

per al tractament dispar de les formes

d'unitat de les parelles, el tracte

desigual de les famílies en l'acte de

maternitat, acollida, adopció o

vigilància no es pot inferir d'això, ja

que l'elecció per a la llar monoparental

no delimita un vincle diferent de

determinar l'afiliació de l'atenció i cura

del nen, i els seus propis drets.


