
Butlletins anteriors.

La cura de l’alumnat en els 
centres escolars.

Recull d’actuacions i de nor-
mes a tenir en compte a 
l’hora d’atendre els alumnes 
en els centres escolars en 

termes de salut.

Retorn fins a 1000 euros per 
despeses en Escoles Bressol

Instruccions per aconseguir 
una minoració en la declara-
ció de la renda per despeses 
en Bressol per fills menors 

de 3 anys.

Plataforma per introduir mi-
llores al conveni.

Relació de les millores pro-
posades per introduir al 
conveni d’eficàcia limitada. 
Són mesures urgents per 
dignificar la feina del sector.

El govern va aprovar el dia 8 de març el Decret Llei que aug-
menta progressivament el permís de paternitat que passa 
a 8 setmanes aquest 2019, 12 el 2020 i 16 el 2021.
 
La sorpresa va ser que el Decret marcava l’entrada en vigor 
el dia 1 d’abril de 2019.

La data no és casual, coincideix amb el dia que el Decret 
Llei ha de ser aprovat pel Congrés dels diputats. Com que hi 
ha eleccions, ha de ser aprovat per la Diputació Permanent 
del Congrés, i ho ha de ser 30 dies després de la signatura 
que va ser l’1 de març.

Què vol dir això?

Molt senzill que si el dia 1 d’abril, el Decret llei no és apro-
vat per la Diputació Permanent del Congrés, aquest mai 
entrarà en vigor i per tant, l’augment del permís de pater-
nitat progressiu, mai serà una realitat.

Hem d’esperar doncs al dia 1 d’abril per saber si aquest De-
cret Llei s’aprova i els pares de nens nascuts des d’aquella 
data poden accedir al nou permís de paternitat i progressi-
vament fins a 16 setmanes el 2021.

Nou Permís de Paternitat?

Nou Butlletí 
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