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AMPLIACIÓ DEL PERMÍS DE PATERNITAT 
 
Després de la publicació al BOE del dia 4 de juliol de 2018 de la Llei de Pressupostos Generals de 
l'Estat de l'any 2018 (LPG2018), el 5 de juliol de 2018 va entrar en vigor l'ampliació del permís de 
paternitat que passa a tenir una durada de 5 setmanes essent la darrera setmana de gaudi 
independent dins dels 9 mesos següents a la data del naixement, resolució judicial d’adopció o 
decisió administrativa d’acolliment tal i com estableix la disposició final 38a de la LPG2018 que 
modifica el Text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d'octubre) en el seu article 49 apartat c) (TREBEP). 
 
 
QUÈ CAL SABER SOBRE EL NOU PERMÍS DE PATERNITAT? 
 
 
1. Quan comença a aplicar-se el nou permís de paternitat? 
 
Amb l'entrada en vigor de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de l'any 2018, que ha tingut 
lloc el dia 5 de juliol de 2018. 
 
 
2. Quina és la nova durada del permís de paternitat? 
 
La nova durada del permís de paternitat és de 5 setmanes. 
 
 
3. S'ha de gaudir immediatament després del naixement? 
 
El permís de paternitat s'ha de gaudir a partir de la data del naixement, de la decisió administrativa 
de guarda amb fins d'adopció o acolliment, o de la resolució judicial per la qual es constitueixi 
l'adopció. De les 5 setmanes de permís: 

• 4 setmanes s'hauran de gaudir de forma ininterrompuda a partir del fet causant del permís. 
• La cinquena setmana de permís es podrà gaudir de forma independent en un altre moment 

dins dels 9 mesos següents a la data de naixement del fill, la resolució judicial o la decisió 
administrativa. Per a això, el progenitor ho haurà de sol·licitar a l'inici del permís. 

Així mateix, el TREBEP permet que la normativa reguladora en cada àmbit pot preveure que 
s'autoritzi l'inici del permís en data posterior a la del naixement del fill, la resolució judicial o la 
decisió administrativa, sempre que sigui abans de la finalització del corresponent permís o de la 
suspensió del contracte per part, adopció o acolliment de l'altre progenitor, o immediatament 
després de la seva finalització. 

mailto:gene@ccoo.cat
http://www.ccoo.cat/fsc/generalitat
http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo
http://www.twitter.com/ccoogeneralitat
http://boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf
http://boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf


 

 

INFORMA 

 

 
Via Laietana 16, 7è - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 

 C/ Jaume I, 9 3r - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 
Av. de Blondel 35, 7è - 25002-Lleida ● Telèfon: 973 281 235 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/ccoogeneralitat 

         Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

 
 
 
4. És necessari sol·licitar-ho a l'Administració? 
 
Es tracta d'un dret del/la treballador/a i, a l’igual que amb el permís de maternitat, s’haurà de 
sol·licitar a la Seguretat Social mitjançant els models normalitzats. 
 
 
5. Qui paga durant el permís de paternitat? 
 
La Seguretat Social abona un subsidi equivalent al 100% de la base reguladora establerta per la 
prestació d’Incapacitat temporal per contingències comunes, i la Generalitat abonarà, quan calgui, 
la diferència fins el total de retribucions. 
 
Podeu trobar més informació accedint a aquest enllaç. 
 
 
6. S'amplia el permís de paternitat en cas de part múltiple? 
 
Sí, en cas de part múltiple el permís s'amplia en 2 dies addicionals més a partir del segon fill o 
bessons; 4 dies més en cas de trigèmins i així successivament. 
 
 
7. Es pot cedir part o la totalitat del permís de paternitat a la mare? 
 
No, es tracta d'un permís d'ús personal i intransferible per part del pare. 
 
 
8. És compatible el permís de paternitat amb el permís de lactància? 
 
Sí, el permís de paternitat és compatible amb el permís de lactància, que pot gaudir el pare, i / o 
amb la reducció de jornada i / o amb l'excedència per cura de fill. Es pot comunicar en un mateix 
escrit el gaudi de tots dos permisos. 
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