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ACUMULACIÓ DEL 
PERMÍS DE LACTÀNCIA 

  

ACUMULACIÓN DEL 
PERMISO DE LACTANCIA 

 

El    darrer    dijous,    11    d'octubre,    es 
va celebrar la primera reunió del curs 2007/08 
de la Comissió de Seguiment del Document 
d'Implantació de la Reforma Educativa dels  
centres d'ensenyament privat concertat. La 
reunió va estar presidida, per primera vegada, 
pel Director General de Personal, David 
Barelles, ja que, després de la reestructuració de 
competències de la Conselleria d'Educació, la 
responsabilitat d'aquestes negociacions han 
passat a aquesta Direcció General. 

 

L'únic punt de l'ordre del dia era 
l'acumulació   del   permís   de   lactància per als 
docents dels centres privats concertats. 

 

Abans  d'entrar  en  matèria recordarem  
que el V Conveni d'Empreses d'Ensenyament 
Privat  sostingudes  total  o  parcialment  amb 
fons    públics    ja    contemplava,    a    l'article 
40,   el   dret   a   acumular   el   permís   de 
lactància en jornades completes, com a 

 El pasado jueves, 11 de octubre, se 
celebró  la  primera  reunión  del  curso  2007/08 
de la Comisión de Seguimiento del Documento 
de Implantación de la Reforma Educativa de los 
centros de enseñanza privada concertada. La 
reunión  estuvo  presidida,  por  primera  vez, 
por el Director General de Personal, David 
Barelles, ya que tras la reestructuración de 
competencias de la Conselleria d'Educació, la 
responsabilidad de estas negociaciones han 
pasado a esta Dirección General. 

 

El  único  punto  del  orden  del  día  era 
la acumulación del permiso de lactancia para los 
docentes de los centros privados concertados. 

 

Antes de entrar en materia recordaremos  
que el V Convenio de Empresas de Enseñanza 
Privada sostenidas total o parcialmente con 
fondos públicos ya contemplaba, en el artículo 
40, el derecho a acumular el permiso de 
lactancia en jornadas completas, como 

http://www.pv.ccoo.es/ensenyament


conseqüència del contingut de l'esborrany de  la  
Llei  d'Igualtat que ja coneixíem en aquell 
moment.   No   obstant,   fins   ara,   les 
professores de l'ensenyament concertat  
s'havien     trobat     amb     moltes     dificultats  
per a exercir-ho, ja que la Conselleria d'Educació 
no abonava als centres les substitucions 
corresponents. 

 

En una reunió que el Director General 
d'Ensenyament, Josep Vicent Felip, va mantenir 
amb  els  sindicats  CCOO,  UGT  i  FSIE a finals 
de l'any 2006 ens va assegurar que aquest dret 
s'exerciria en les mateixes condicions que per a 
les funcionàries docents, però, amb  
posterioritat, en una reunió de la Comissió de 
Seguiment celebrada a les darreries del curs 
passat va rectificar la seua afirmació proposant  
16  dies  naturals per a les professores de 
l'ensenyament concertat, pràcticament  la  meitat  
dels  dies  que  tenien  les  companyes  de 
l'ensenyament públic. 

 

En  la  reunió  del  dia  11,  amb  el  nou 
equip  negociador  de  la  Conselleria  i amb les 
dues  patronals  del  sector,  per  fi,  s'ha 
aconseguit  arribar  a  un  acord  consistent en 
acumular  el  permís  de  lactància  en 
TRENTA  dies naturals. 

 

Durant  la  negociació,  donat  tot  el 
temps    que    s'ha    tardat    en    assolir 
l'acord,  la  Federació  d'Ensenyament  de 
CCOO del País Valencià va proposar que 
aquest tinguera efectes retroactius. A aquesta 
proposta la Conselleria va contestar que a la 
redacció definitiva de l'Acord no apareixeria 
l'efecte retroactiu, però que valoraran 
positivament   la   concessió   de  
l'acumulació  del  permís  de  lactància  a 
totes aquelles persones que hagueren 
finalitzat la baixa maternal a partir del dia 1 
de setembre. 

 

L'acord  definitiu,  que  es  signarà dins  
d'uns dies, també arreplegarà el dret a que 
aquest  permís  puga  ser  gaudit  per  la  mare  
o  pel  pare,  però  només  per  ú  d'ells, en el 
cas de que els dos treballen. 

 

Des de la Federació d'Ensenyament de 
CCOO del País Valencià valorem de manera 
molt  positiva  aquest  acord,  ja  que  suposa un 
pas més en l'homologació de les nostres 
condicions de treball amb las del professorat 
dels centres de titularitat pública. 

consecuencia del contenido del borrador de la 
Ley de Igualdad que ya conocíamos en aquel 
momento. No obstante, hasta ahora, las  
profesoras    de    la    enseñanza    concertada 
se habían encontrado con muchas dificultades 
para ejercerlo, ya que la Conselleria d'Educació 
no abonaba a los centros las sustituciones 
correspondientes. 

 

En una reunión que el Director General 
de   Enseñanza,  Josep  Vicent  Felip,  mantuvo 
con los sindicatos CCOO, UGT i FSIE a finales 
del  año  2006  nos  aseguró  que  este  derecho 
se ejercería en las mismas condiciones que para 
las funcionarias docentes, pero, con  
posterioridad, en una reunión de la Comisión de 
Seguimiento celebrada a finales del curso 
pasado  rectificó  su  afirmación  proponiendo  
16 días naturales para  las  profesoras  de  la  
enseñanza concertada, prácticamente la mitad 
de  los  días  que   tenían   las   compañeras   de 
la enseñanza pública. 

 

En la reunión del día 11, con el nuevo 
equipo negociador de la Conselleria y con las 
dos patronales del sector, por fin, se ha 
conseguido llegar a un acuerdo consistente en 
acumular el permiso de lactancia en 
TREINTA días naturales. 

Durante la negociación, dado todo el 
tiempo    que    se    ha    tardado    en   alcanzar 
el acuerdo, la Federació d'Ensenyament de 
CCOO   del   País   Valencià   propuso   que 
éste tuviera efectos retroactivos. A esta 
propuesta la Conselleria contestó que en la 
redacción  definitiva  del  Acuerdo  no aparecería 
el efecto retroactivo, pero que valorarán 
positivamente         la         concesión         de 
la acumulación del permiso de lactancia a 
todas aquellas personas que hubieran 
finalizado la baja maternal a partir del día 1 
de septiembre. 

 

El acuerdo definitivo, que se firmará en 
unos días, también recogerá el derecho a que 
este permiso pueda ser disfrutado por la madre 
o por el padre, pero sólo por uno de ellos, en el 
caso de que los dos trabajen. 

 

Desde la Federació d'Ensenyament de 
CCOO del País Valencià valoramos de manera 
muy positiva este acuerdo, ya que supone un 
paso más en la homologación de nuestras 
condiciones de trabajo con las del profesorado 
de los centros de titularidad pública. 

 


	Octubre 2007                                                

