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Instrucció de la Direcció General de Centres Docents en relació al permís 
recollit en l'article 37.4 del Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors 

(Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre)

La igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes és un dret bàsic de les persones
treballadores. El dret a la igualtat de tracte entre dones i homes ha de suposar l'absència
de tota discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe, i especialment, les derivades de
la  maternitat,  l'assumpció  d'obligacions  familiars  i  l'estat  civil.  El  dret  a  la  igualtat
d'oportunitats entre dones i homes suposa, així mateix, la seua equiparació en l'exercici
dels  drets  i  en  el  compliment  de  les  obligacions  de  tal  forma  que  existisquen  les
condicions necessàries perquè  la  seua  aplicació  regulada siga  efectiva  en el  treball  i
l'ocupació. D'acord amb tot el que s’ha exposat es va publicar el Reial decret llei 6/2019,
d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats
entre dones i homes en el treball i l’ocupació. Aquesta norma va modificar entre altres el
Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de
l'Estatut dels treballadors.

Es va crear un nou permís per a l'exercici corresponsable de la cura del lactant conforme
a les novetats introduïdes en l'Estatut dels treballadors que suposa la modificació del punt
4 de l'article 37 que queda redactat de la forma següent :

«4.  En  els  supòsits  de  naixement,  adopció,  guarda  amb  fins  d’adopció  o  acolliment,
d’acord amb l’article 45.1.d), les persones treballadores tenen dret a una hora d’absència
del treball, que poden dividir en dues fraccions, per a la cura del lactant fins que aquest
complisca nou mesos. La durada del permís s’incrementa proporcionalment en els casos
de naixement, adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment múltiples.
Qui exercisca aquest dret, per la seua voluntat, el pot substituir per una reducció de la
seua  jornada  en  mitja  hora  amb  la  mateixa  finalitat  o  el  pot  acumular  en  jornades
completes en els termes previstos a la negociació col·lectiva o a l’acord a què arribe amb
l’empresa respectant, si s’escau, el que estableix aquella. 
La reducció de jornada que preveu aquest apartat constitueix un dret individual de les
persones  treballadores  sense  que  se’n  puga  transferir  l’exercici  a  l’altre  progenitor,
adoptant, guardador o acollidor. No obstant això, si dues persones treballadores de la
mateixa  empresa  exerceixen  aquest  dret  pel  mateix  subjecte  causant,  la  direcció
empresarial en pot limitar l’exercici simultani per raons justificades de funcionament de
l’empresa, que ha de comunicar per escrit. 
Quan tots dos progenitors, adoptants, guardadors o acollidors exercesquen aquest dret
amb la mateixa durada i règim, el període de gaudi es pot estendre fins que el lactant
complisca dotze mesos, amb la reducció proporcional del salari a partir del compliment
dels nou mesos.»

Així doncs, tenint en compte tot l'anterior aquesta Direcció General de Centres Docents en
ús de les competències que té atribuïdes i davant la necessitat d'adaptar la normativa que
regula els permisos a la normativa bàsica estatal dicta la següent instrucció:
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Tenint en compte que amb la nova redacció donada, el permís de lactància és un dret
individual dels treballadors i treballadores, que no es pot transferir el seu exercici a l'altre
progenitor,  adoptant, guardador o acollidor,  podran gaudir d'aquest permís les dues
persones progenitores, adoptants, guardadores o acollidores, independentment de
la situació laboral de l'altre. 

Com  a  conseqüència  d’això  també  esdevé  un  dret  individual  i  intransferible  dels
treballadors i treballadores l’acumulació d’aquest permís en jornades completes, tal com
està regulat en el punt 5 de l’Acord sobre l’acumulació d’hores de lactància i substitució
del personal en pagament delegat que gaudeix del permís signat el 9 d’abril de 2008 entre
la Conselleria d’Educació i els representants de les organitzacions sindicals i empresarials
de l’ensenyament privat concertat.


