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Permís de Paternitat = 12 setmanes 

 

 
 

 



 

1. Què és el permís de paternitat? 

És un subsidi que es dóna als treballadors que suspenguin el 

contracte de treball o cessin en la seva activitat, durant els dies 

legalment establerts, amb motiu del naixement d’un fill, adopció o 

acolliment.  

L’1 de gener del 2020 va entrar en vigor un nou augment, que eleva 

la durada del permís a 12 setmanes per als naixements a partir 

d’aquesta data. 

 

 

 

 

 

 



2. ¿Són més dies en cas de part múltiple? 

Sí. La durada s’ampliarà en el supòsit de part, adopció, acolliment o 

guarda múltiples en dues setmanes més per cada fill a partir del 

segon. L’última setmana del període de descans es podrà gaudir de 

forma independent en un altre moment dins dels 12 mesos següents 

a la data del naixement del fill. 

 
 
 

3. ¿Quin serà el meu salari? 

El 100%. Inclosos tots els conceptes de la base reguladora, 

normalment inclosos a tots els complements assignats en la nòmina. 

El Tribunal Suprem ha determinat que les quantitats rebudes durant 

el permís de maternitat o paternitat estan exemptes de l’IRPF. 

 



 

4. Quan es pot gaudir d’aquest permís? 

Aquest permís, retribuït al 100%, és intransferible. Encara que el pare 

hi renunciï, no el pot cedir a la mare. 

Les quatre primeres setmanes s'han de fer immediatament després 

del part, per tenir cura de la criatura i de la mare. Els dos progenitors 

tindran permís simultàniament. 

Les altres vuit setmanes es poden fer a continuació o anar-les 

repartint durant el primer any del fill. 

 

 

 

 

5. ¿Quina documentació s’ha de presentar a la Seguretat Social 

per sol·licitar el permís de paternitat? 

L’informe de paternitat del servei de salut, la sol·licitud del permís 

remesa a l’empresa i el model oficial de la sol·licitud de paternitat. Els 

tràmits s’han de fer amb prou temps per no causar problemes a 



l’empresa en la qual es treballa.  En el moment de la tramitació és 

necessari portar també l’última nòmina, fotocòpia del DNI, llibre de 

família actualitzat i rebut del banc en el qual s’hagi d’ingressar la 

retribució.  

El cobrament es produirà després de la segona setmana del mes 

següent a la generació del dret. 

 

 

 

6. En què afecta la Declaració de la Renda? 

Arran de la sentència del Tribunal Suprem del 3 d'octubre de 2018 

les prestacions públiques per maternitat i paternitat percebudes per 

la Seguretat Social estan exemptes de l'IRPF. Aquesta modificació 

aplica a les prestacions des de 2014 i es pot sol·licitar per internet la 

devolució de l'IRPF fins a l'any 2017. A partir de l'any 2018 l'exempció 

d'IRPF es tramita a la declaració de la renda. 
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