CIRCULAR INFORMATIVA

PERMÍS DE PATERNITAT
En data 4 de Juliol de 2018, s’ha publicat la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, que
estableix, que el permís de paternitat serà de cinc setmanes.
Aquest permís de cinc setmanes s’aplicarà als naixements que es produeixin a partir
d'avui, dia 5 de juliol de 2018, data d’entrada en vigor de la norma.

Quatre setmanes s’han de gaudir ininterrompudament, dins les 16 setmanes de
permís per maternitat o immediatament després de la seva finalització (com fins ara); i

la darrera es pot gaudir, sempre que hi hagi acord entre l’empresari i el treballador, en
qualsevol moment dins dels nou mesos següents a la data de naixement del fill. L’acord
s’ha d'adoptar a l’inici del període de suspensió.
El permís de paternitat es pot gaudir en règim de jornada completa o en règim de
jornada parcial d’un mínim del 50%, previ acord entre empresa i treballador. En tot
cas el règim de jornada serà el mateix per tot el període de suspensió, inclòs, el de la
setmana que es pot gaudir de forma independent.

L'equip de Laborex
Girona, 5 de juliol de 2018
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