
infórmaTE

Santiago de Compostela

Rúa Miguel Ferro Caaveiro,8 1º andar

CP 15707

Telf. 981 551 826

ensino.stgo@galicia.ccoo.es 

A Coruña

Avda. Alfonso Molina, km 2, 3º andar

CP 15008

Telf. 981 145 895

scensino.coru@galicia.ccoo.es


Ferrol

Rúa María 42-44

CP 15402

Telf. 981 369 336

scensino.ferrol@galicia.ccoo.es


Lugo

Rolda da Muralla 58, 4º andar

CP 27002

Telf. 982 221 060

scensino.lugo@galicia.ccoo.es


Ourense

Parque San Lázaro 12, 3º andar

CP 32300

Telf. 988 392 256

scensino.oure@galicia.ccoo.es


Pontevedra

Rúa Pasantería 1, 2º andar

CP 36002

Telf. 986 866 276

scensino.pont@galicia.ccoo.es


Vigo

Rúa das Teixugueiras 11 entrechán

CP 36212

Telf. 986 246 847

scensino.vigo@galicia.ccoo.es


Afíliate!
O Barco

Praza do Concello 2, 1º andar

CP 32300

Telf. 988 322 034

scensino.oure@galicia.ccoo.es


Monforte

Roberto Baamonde s/n

CP 27400

Telf. 982 401 518

scensino.lugo@galicia.ccoo.es

www.ccooensino.gal

Ensino Privado


PERMISO DO OUTRO PROXENITOR 2021
1.- QUE E O PERMISO DO OUTRO 

PROXENITOR E CANTO DURA?


2.- SON MAIS DIAS EN CASO DE PARTO 
MULTIPLE?


3.- QUEN PODE PEDIR O PERMISO POR 
OUTRO PROXENITOR? HAI UN PERIODO 

MINIMO DE COTIZACION?


4.- HAI LIMITACIONS NO QUE RESPECTA O 
FILLO/A?


5.- QUE SALARIO SE PERCIBE?


6.- QUE DOCUMENTACIÓN HAI QUE 
PRESENTAR NA SEGURIDADE SOCIAL?


7.- TEÑEN AS FAMILIAS NUMEROSAS 
TRATAMENTO ESPECIAL?


8.- HAI ALGUNHA PARTICULARIDADE PARA 
OS AUTONOMOS?


É un permiso que se dá aos traballadores durante os días 
legalmente establecidos, con mo7vo do nacemento dun fillo/a, 
adopción ou acollemento. A úl7ma ampliación, vixente dende o 
01/01/2021, elevou a súa duración a 16 semanas.

As 6 primeiras semanas do permiso deben gozarse de forma 
ininterrompida tras o parto. As semanas restantes poden ser de 
goce interrompido e exercitarse den- de a finalización do 
descanso obrigatorio ata que o fillo ou a filla cumpra 12 meses. 
Este permiso, retribuido ao 100%, será intransferible, polo que 
se o pai non o goza, non o poderá ceder á nai. 

Poderá gozarse en réxime de xornada completa ou parcial dun 
mínimo do 50%, previo acordo co empresario e é compa7ble e 
independente do goce compar7do dos períodos de descanso 
por maternidade. 

Si. A duración ampliarase no suposto de parto, adopción, 
acollemento ou garda múl7ples en dúas semanas máis por cada 
fillo a par7r do segundo. A úl7ma semana do período de 
descanso poderá gozarse de forma independente noutro 
momento dentro dos 12 meses seguintes á data do nacemento 
do fillos. 

Os traballadores incluídos no réxime xeral e nos réximes 
especiais da Seguridade Social. A prestación por outro 
proxenitor é independente do da nai biolóxica. Cando é un só o 
proxenitor ou adoptante, non pode acumularse o período de 
paternidade ao de maternidade. 

O período mínimo de co7zación esixido é de 180 días dentro 
dos 7 anos inmediatamente anteriores á data de inicio da 
suspensión ou 360 días ao longo da vida laboral con 
anterioridade á devandita data. 

Para xerar dereito á prestación esíxese que o adoptado ou 
acollido sexa menor de 6 anos. Tamén xeran dereito os maiores 
de 6 anos pero menores de 18 con discapacidade ou que, polas 
súas circunstancias ou por provir do estranxeiro, teñan especiais 
dificultades de inserción social e familiar, debidamente 
acreditadas polos servizos sociais. Enténdese que o adoptado 
ou acollido está afectado por unha discapacidade, candose 
acredite nun grao igual ou superior ao 33% 

O 100%. Incluídos todos os conceptos da base reguladora, 
normalmente incluídos en todos os complementos asignados na 
nómina. O Tribunal Supremo determinou que as can7dades 
recibidas durante o permiso da nai biolóxica ou do outro 
proxenitor están exentas do IRPF. 

O informe de paternidade do servizo de saúde, a solicitude do 
permiso remi>da á empresa e o modelo oficial da solicitude de 
paternidade. No momento da tramitación é necesario levar 
tamén a úl>ma nómina, fotocopia do DNI, libro de familia 
actualizado e recibo do banco no que se deba ingresar a 
retribución. O cobro producirase tras a segunda semana do mes 
seguinte á xeración do dereito

Non. Dende o 1 de xaneiro do 2017, equipásense os permisos 
do outro proxeni tor de ca lquera 7po de fami l ia 
independentemente de se estas son numerosas ou non, ou se 
teñen discapacitados entre eles. 

Non. Como para o resto de traballadores, a prestación por outro 
proxenitor é equivaente ao 100% da base reguladora. É 
imprescindible estar ao corrente de pago das cotas da 
Seguridade Social. 
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