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A Secretaría da Muller informa das modificacións que a afectan á conciliación da vida 
laboral e familiar logo da entrada en vigor o 12 de febreiro da reforma laboral  

AO RESPEITO DO PERMISO DE LACTACIÓN 

Dáse unha nova redacción ao apartado 4 do artigo 37 do Estatuto das e dos 
traballadores, concretándose que este permiso poderá desfrutarse nos casos tanto de 
nacemento como de adopción ou acollemento ata que o/a menor nado/a, adoptado/a ou 
acollido/a cumpra 9 meses.  

Tamén dáse unha nova redacción ao recollido anteriormente neste apartado ao respeito da 
posibilidade de que o permiso poda ser gozado indistintamente pola nai ou polo pai no caso de 
que ambos traballen, quedando redactado da seguinte maneira: « Este permiso constitúe un 
dereito individual dos/as traballadores/as, homes e mulleres, pero só poderá ser exercido por 
un dos/as proxenitores/as nos caso que ambos traballen.». Xa que logo, se antes da reforma a 
titular do dereito era a muller, que podería cedelo ao compañeiro, agora son titulares ambos 
proxenitores, aínda que só poderá exercido por un deles, no caso de que ambos traballen. 

Agora é preciso ademais, solicitar o permiso de lactación cunha antelación de 15 días ou os que 
se establezan por convenio e tamén indicar ademais da data de comezo, a data de fin do 
permiso de lactación (esta modificación recóllese na nova redacción do apartado 5 do artigo 
37 do Estatuto das e dos traballadores) 

REDUCIÓN DE XORNADA POR COIDADO DE MENOR OU FAMILIAR A CARGO 

Coa nova redacción do apartado 5 do artigo 37 do Estatuto das e dos traballadores,  a 
redución de xornada debe ser diaria polo que xa non é posíbel reducir semanalmente ou 
mensualmente e polo tanto quitarse días enteiros. Cada día poderase reducir entre un oitavo e 
un máximo da metade das horas. O dereito a concretar o horario reducido sigue sendo do/a 
traballador/a, pero o convenio poderá regular o xeito no que se distribúe tal horario, atendendo 
unha vez máis ás necesidades produtivas e organizativas da empresa, limitando, por tanto, o 
dereito á conciliación da vida familiar e laboral das persoas traballadoras. 

Agora é preciso solicitar a redución de xornada cunha antelación de 15 días ou os que se 
establezan por convenio. Como novidade a destacar, tamén é preciso indicar ademais da data 
de comezo a data de fin da redución de xornada. 

VACACIÓNS 

Modifícase o apartado 3 do artigo 38 do Estatuto das e dos traballadores, engadindo 
como situación protexida a prevista no artigo 48.bis, relativa á suspensión do contrato por 
paternidade, de maneira que terase dereito a desfrutar do período de vacacións ademais de 
cando este coincida cunha incapacidade temporal derivada do embarazo, o parto, a lactación 
natural ou suspensión do contrato por parto, adopción ou acollemento ao finalizar o período de 
suspensión, aínda que termine o ano natural a que correspondan, tamén no caso da 
suspensión do contrato por paternidade. 
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Engádese ademais no mesmo apartado a posibilidade de desfrutar das vacacións cando estas 
coincidan cunha incapacidade temporal que non sexa derivada do embarazo, o parto, a 
lactación natural pero limitando o desfrute a 18 meses, quedando redactado no o seguinte 
texto: « No suposto de que o período de vacacións coincida con una incapacidade temporal por 
continxencias distintas ás sinaladas no párrafo anterior que imposibilite ao/á traballador/a 
desfrutalas, total ou parcialmente, durante o ano natural a que corresponden, o/a  traballador/a 
poderá facelo una vez finalice a súa incapacidade e sempre que non transcurriran máis de 
dezaoito meses a partir do  final do ano en que se orixinaran.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


