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AMPLIACIÓ DEL PERMÍS DE PATERNITAT 
 
Com probablement coneixeu, l'ampliació a quatre setmanes de la suspensió 
del contracte de treball per paternitat i de la seva situació equivalent en 
l'ocupació pública, es va aprovar per Llei 9/2009, de 6 d'octubre; si bé, des 
d'aquell moment, la seva entrada en vigor es va anar posposant any rere any 
per les successives lleis de pressupostos generals de l'Estat fins al passat 1 
de gener de 2017. Des d'aquesta data ha entrat en vigor l'esmentada 
ampliació i ja es pot gaudir. 
 
De la mateixa manera, us assenyalem que l'INSS està reconeixent la 
prestació de paternitat de 4 setmanes de durada per a totes les sol·licituds 
que es deriven de naixements o adopcions esdevinguts a partir de l'1 de 
gener de 2017, però no així amb les que es deriven de naixements o 
adopcions de dates prèvies. Això es deu al fet que el criteri administratiu que 
utilitza l'INSS per determinar el fet causant de la prestació és la data de 
naixement o adopció. 
 
Aquesta interpretació resulta en qualsevol cas restrictiva des del nostre punt 
de vista. Al nostre parer haurien de tenir dret a beneficiar-se del gaudi de les 
quatre setmanes de permís i prestació per paternitat totes les persones que 
hagin sol·licitat iniciar el descans a partir de l'1 de gener de 2017, tot i que el 
naixement o la constitució de l'adopció o la data de la resolució de la guarda 
s'hagin produït amb anterioritat a aquesta data. En teniu tots els detalls en 
aquest Informe del nostre Gabinet Jurídic Confederal de CCOO. 
 
En el cas que alguna persona es pugui veure afectada per la interpretació 
restrictiva que realitza l'INSS la instem a què es posi en contacte amb la 
nostra assessoria jurídica per tal de procedir a efectuar la corresponent 
reclamació. 
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