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FETE-UGT  torna a reclamar a Ensenyament 
que es reconegui el dret del personal interí i 
substitut a gaudir de la reducció de jornada 
per cura de �lls/es i del permís de lactància
Des de fa dos cursos el Departament d’Ensenyament nega al personal docent que NO té jornada 
sencera la possibilitat de fer reducció de jornada per cura d’un menor i també la reducció d’una 
hora diària per la lactància (base 8.2 de la RESOLUCIÓ ENS/1233/2011, d’11 de maig, i el criteri 
7.1 per a la gestió de la borsa de treball per al curs 2012-2013, de 28 de juny).

Amb la nova normativa sobre contractació del personal interí per la qual es redueix la jornada del 
professorat en un percentatge del 15%, aquesta situació encara és més greu perquè afecta moltes 
més persones (punt 4 de l’ACORD GOV/60/2012, de 26 de juny, pel qual s’adopten mesures ex-
cepcionals en matèria de personal docent no universitari durant el període 2012-2015).

A FETE-UGT creiem que amb aquesta actuació administrativa s’està vulnerant la legalitat 
vigent i per això hem tornat a sol·licitar la modificació i l’aplicació correcta per part del De-
partament d’Ensenyament  de la normativa legal i constitucional sobre drets relatius a la 
maternitat, paternitat i dels menors. 

No pararem fins que es reconegui el dret a gaudir del permís de lactància i reduccions de 
jornada en les mateixes condicions a tot el col·lectiu docent, incloent-hi el personal substi-
tut i interí, sense veure’s afectats per la durada de la jornada.

Normativa legal i constitucional que es vulnera
 ►  Art 2.2 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de Conciliació de la vida personal,  
      familiar i laboral del personal al servei de les Administracions Públiques de Catalunya:  
      les mesures de la llei són d’aplicació al personal interí.
 
 ►  Art 10, apartat b, de l’Estatut Bàsic del Treballador Públic, Llei 7/2007, de 12 d’abril, que  
      reconeix com a personal interí els substituts. 
 
 ►  Art 14 de la Constitució Espanyola, que estableix el principi d’igualtat davant la llei i el  
      principi de no discriminació. En el cas que ens ocupa, aquesta discriminació afecta els  
      menors, en no permetre gaudir  dels drets recollits en la llei, a aquells menors els pares  
      i mares dels quals siguin treballadors i treballadores amb jornada inferior a la sencera.


