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I. TEXTOS APROBADOS

B. RESOLUCIONES Y MOCIONES

1. Resoluciones

Resolución 507/X sobre la acumulación de permisos 
monoparentales, aprobada por la Comisión de Polí cas de
Igualdad de Género y del Colec vo LGTBI, en la reunión del
23 de mayo de 2022

PRESIDENCIA DE LAS CORTS VALENCIANES

En cumplimiento de lo dispuesto en el ar culo 96.1 del
Reglamento de las Corts Valencianes, se ordena publicar en
el Butlle O�cial de les Corts Valencianes la Resolución 507/X 
sobre la acumulación de permisos monoparentales, apro-
bada por la Comisión de Polí cas de Igualdad de Género y
del Colec vo LGTBI, en la reunión del 23 de mayo de 2022.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 23 de mayo de 2022

El presidente 
Enric Morera i Català

 

COMISIÓN DE POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNEROY
DEL COLECTIVO LGTBI

La Comisión de Polí cas de Igualdad de Género y del
Colec vo LGTBI, en la reunión del 23 de mayo de 2022,
ha deba do el texto de la proposición no de ley sobre la
acumulación de permisos monoparentales, presentada 
por el Grupo Parlamentario Socialista (RE número 43.186,
BOCV número 207) y la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Compromís (RE número 55.117).

Finalmente, de acuerdo con el ar culo 166 del Reglamento de
las CortsValencianes, ha aprobado la inicia va con el texto de la
enmiendapresentada por el Grupo Parlamentario Compromís
(RE número 55.117), incorporado en la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN

Las Corts Valencianes instan al Consell de la Generalitat a:

Solicitar a la Conselleria de Jus cia, Interior y Administración
Pública que, en los casos de familias monomarentales y
monoparentales el progenitor que trabaje como empleado
público en la Generalitat Valenciana que acceda al permiso
por nacimiento y cuidado de hijos, se le acumule el empo
que le correspondería al segundo progenitor, equiparándose
al de las familias biparentales, de forma que la totalidad
del empo en que el neonato o la neonata disfrutará de la
compañía, cuidado y vínculos con su progenitor o progeni-
tora o progenitores, sea el mismo, con independencia de la
estructura familiar en que se integre.

Las Corts Valencianes instan al Consell a instar al Gobierno de
España a tomar todas las medidas legisla vas necesarias para
garan zar que a las familias monoparentales que accedan al

I. TEXTOS APROVATS

B. RESOLUCIONS I MOCIONS

1. Resolucions

Resolució 507/X sobre l’acumulació de permisos 
monoparentals, aprovada per la Comissió de Polí ques
d’Igualtat de Gènere i del Col·lec u LGTBI, en la reunió del
23 de maig de 2022

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

Per tal de complir el que hi ha disposat en l’ar cle 96.1 del
Reglament de les Corts Valencianes, s’ordena publicar en
el Butlle O�cial de les Corts Valencianes la Resolució 507/X 
sobre l’acumulació de permisos monoparentals, aprovada
per la Comissió de Polí ques d’Igualtat de Gènere i del
Col·lec u LGTBI, en la reunió del 23 de maig de 2022.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 23 de maig de 2022

El president 
Enric Morera i Català

COMISSIÓ DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE I DEL
COL·LECTIU LGTBI

La Comissió de Polí ques d’Igualtat de Gènere i del
Col·lec u LGTBI, en la reunió del 23 de maig de 2022,
ha debatut el text de la proposició no de llei sobre
l’acumulació de permisos monoparentals, presentada pel 
Grup Parlamentari Socialista (RE número 43.186, BOCV
número 207) i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari
Compromís (RE número 55.117).

Finalment, d’acord amb l’ar cle 166 del Reglament de les
Corts Valencianes, ha aprovat la inicia va amb el text de
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari Compromís (RE
número 55.117), incorporat en la resolució següent:

RESOLUCIÓ

Les Corts Valencianes insten el Consell de la Generalitat a:

Sol·licitar a la Conselleria de Jus cia, Interior i Administració
Pública que, en els casos de famílies monomarentals i
monoparentals el progenitor que treballe com a empleat
públic en la Generalitat Valenciana que accedisca al permís
per naixement i cura de �lls, se li acumule el temps que
correspondria al segon progenitor, equiparant-se al de les
famílies biparentals, de manera que la totalitat del temps en
què el nounat o la nounada gaudirà de la companyia, cura i
vincles amb el seu progenitor o progenitora o progenitors,
siga el mateix, amb independència de l’estructura familiar en
què s’integre.

Les Corts Valencianes insten el Consell a instar el Govern
d’Espanya a prendre totes les mesures legisla ves neces-
sàries per a garan r que a les famílies monoparentals que
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permiso de nacimiento y cuidado de hijos e hijas se les acumule
el empo que correspondería al segundo progenitor y, por lo
tanto, que se equiparen sus derechos con las familias con dos
progenitores y los derechos de los niños y niñas a disfrutar
del mismo empo de cuidados por parte de su progenitor o
progenitores, con independencia de su estructura familiar.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 23 de mayo de 2022

La presidenta 
Cris na Cabedo Laborda

La secretaria 
Sandra Mar n Pérez

Resolución 508/X, sobre la par cipación en la ciencia de las
mujeres y las niñas, aprobada por la Comisión de Polí cas
de Igualdad de género y del colec vo LGTBI en la reunión
del 23 de mayo de 2022

PRESIDENCIA DE LAS CORTS VALENCIANES

En cumplimiento del ar culo 96.1 del Reglamento de las
Corts Valencianes, se ordena publicar en el Butlle O�cial de
les Corts Valencianes la Resolución 508/X, sobre la par cipa-
ción en la ciencia de las mujeres y las niñas, aprobada por la
Comisión de Polí cas de Igualdad de género y del colec vo
LGTBI en la reunión del 23 de mayo de 2022.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 23 de mayo de 2022

El presidente 
Enric Morera i Català

COMISIÓN DE POLÍTICAS De IGUALDAD DE GÉNEROY
DEL COLECTIVO LGTBI

La Comisión de Polí cas de Igualdad de Género y del
Colec vo LGTBI, en la reunión del 23 de mayo de 2022,
ha deba do el texto de la proposición no de ley sobre
la par cipación en la ciencia de las mujeres y las niñas,
presentada por el Grupo Parlamentario Popular (RE número
50.296, BOCV número 228).

Finalmente, de acuerdo con el ar culo 166 del Reglamento
de las Corts Valencianes, ha aprobado el texto de la proposi-
ción no de ley incorporado en la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN

I. Las Corts Valencianes instan al Consell a:

1. Incrementar las acciones des nadas a promocionar y visualizar
el trabajo de lasmujeres que se dedican a las áreas STEM
(ciencia, tecnología, ingeniería ymatemá cas), entre otras.

a) Instaurar anualmente reconocimientos amujeres inves ga-
doras de la Comunitat Valenciana, o que ejerzan la inves ga-
ción en nuestro territorio, que destaquen por sus aportaciones
y logros en el campo de la ciencia y la tecnología.

accedisquen al permís de naixement i cura de �lls i �lles se’ls
acumule el temps que correspondria al segon progenitor i,
per tant, que s’equiparen els seus drets amb les famílies amb
dues progenitors i els drets dels xiquets i les xiquetes a gaudir
del mateix temps de cures per part del seu progenitor o
progenitors, amb independència de la seua estructura familiar.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 23 de maig de 2022

La presidenta 
Cris na Cabedo Laborda

La secretària 
Sandra Mar n Pérez

Resolució 508/X, sobre la par cipació en la ciència de les
dones i les xiquetes, aprovada per la Comissió de Polí ques
d’Igualtat de Gènere i del col·lec u LGTBI en la reunió del
23 de maig de 2022

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS VALENCIANES

Per tal de complir l’ar cle 96.1 del Reglament de les Corts
Valencianes, s’ordena publicar en el Butlle O�cial de les
Corts Valencianes la Resolució 508/X, sobre la par cipació
en la ciència de les dones i les xiquetes, aprovada per la
Comissió de Polí ques d’Igualtat de Gènere i del col·lec u
LGTBI en la reunió del 23 de maig de 2022.

Palau de les Corts Valencianes 
València, 23 de maig de 2022

El president 
Enric Morera i Català

COMISSIÓ DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE I DEL
COL·LECTIU LGTBI

La Comissió de Polí ques d’Igualtat de Gènere i del
Col·lec u LGTBI, en la reunió del 23 de maig de 2022, ha
debatut el text de la proposició no de llei sobre la par ci-
pació en la ciència de les dones i les xiquetes, presentada
pel Grup Parlamentari Popular (RE número 50.296, BOCV
número 228).

Finalment, d’acord amb l’ar cle 166 del Reglament de les
Corts Valencianes, ha aprovat el text de la proposició no de
llei incorporat en la resolució següent:

RESOLUCIÓ

I. Les Corts Valencianes insten el Consell a:

1. Incrementar les accions des nades a promocionar i visua-
litzar el treball de les dones que es dediquen a les àrees STEM
(ciència, tecnologia, enginyeria i matemà ques), entre altres.

a) Instaurar anualment reconeixements a dones inves gadores
de la Comunitat Valenciana, o que exercisquen la inves gació
al nostre territori, que destaquen per les seues aportacions i
assoliments en el camp de la ciència i la tecnologia.


