
ANEXO VIII
CATÁLOGO DE DEREITOS VINCULADOS Á MATERNIDADE, PATER-
NIDADE E CONCILIACIÓN DE VIDA PERSOAL, FAMILIAR E LABO-
RAL

1. DEREITO A SOLICITAR A ADAPTACIÓN DA XORNADA DE TRABALLO.

As persoas traballadoras teñen dereito a solicitar as adaptacións da duración e distribución da 
xornada de traballo, na ordenación do tempo de traballo e na forma de prestación, incluída a 
prestación do seu traballo a distancia, para facer efectivo o seu dereito á conciliación da vida 
familiar e laboral. As devanditas adaptacións deberán ser razoables e proporcionadas en rela-
ción coas necesidades da persoa traballadora e coas necesidades organizativas ou produtivas da 
empresa.

No caso de que teñan fillos ou fillas, as persoas traballadoras teñen dereito a efectuar a devan-
dita solicitude ata que os fillos ou fillas cumpran doce anos.

Na negociación colectiva pactaranse os termos do seu exercicio, que se acomodarán a criterios e 
sistemas que garantan a ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta, entre persoas 
traballadoras dun e outro sexo. Na súa ausencia, a empresa, ante a solicitude de adaptación de 
xornada, abrirá un proceso de negociación coa persoa traballadora durante un período máximo 
de trinta días. Finalizado este, a empresa, por escrito, comunicará a aceptación da petición, expo-
rá unha proposta alternativa que posibilite as necesidades de conciliación da persoa traballadora 
ou ben manifestará a negativa ao seu exercicio. Neste último caso, indicaranse as razóns obxec-
tivas nas que se sustenta a decisión.

A persoa traballadora terá dereito a solicitar o regreso á súa xornada ou modalidade contractual 
anterior unha vez concluído o período acordado ou cando o cambio das circunstancias así o xus-
tifique, aínda cando non transcorrese o período previsto.

O disposto nos parágrafos anteriores enténdese, en todo caso, sen prexuízo dos permisos aos 
que teña dereito a persoa traballadora de acordo co establecido no artigo 37.

As discrepancias xurdidas entre a dirección da empresa e a persoa traballadora serán resoltas 
pola xurisdición social a través do procedemento establecido no artigo 139 da Lei 36/2011, do 10 
de outubro, reguladora da xurisdición social.

(Artigo 34.8 do Estatuto dos traballadores)

2. PERMISO RETRIBUÍDO PARA EXAMES PRENATAIS

As persoas traballadoras terán dereito a ausentarse do traballo, con dereito a remuneración, 
logo de aviso ao empresario, polo tempo indispensable para a realización de exames prenatais e 
técnicas de preparación ao parto e, nos casos de adopción, garda con fins de adopción ou acolle-
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mento, para a asistencia ás preceptivas sesións de información e preparación e para a realización 
dos preceptivos informes psicolóxicos e sociais previos á declaración de idoneidade, sempre, en 
todos os casos, que deban ter lugar dentro da xornada de traballo.

(Artigo 37.3 f do Estatuto dos traballadores)

3. LACTACIÓN

Nos supostos de nacemento, adopción, garda con fins de adopción ou acollemento, de acordo co 
artigo 45.1.d), as persoas traballadoras terán dereito a unha hora de ausencia do traballo, que 
poderán dividir en dúas fraccións, para o coidado do lactante ata que este cumpra nove meses. 
A duración do permiso incrementarase proporcionalmente nos casos de nacemento, adopción, 
garda con fins de adopción ou acollemento múltiples.

Quen exerza este dereito, pola súa vontade, poderá substituílo por unha redución da súa xornada 
en media hora coa mesma finalidade ou acumulalo en xornadas completas nos termos previstos 
na negociación colectiva ou no acordo a que chegue coa empresa respectando, no seu caso, o 
establecido naquela.

A redución de xornada contemplada neste apartado constitúe un dereito individual das persoas 
traballadoras sen que poida transferirse o seu exercicio ao outro proxenitor, adoptante, gardador 
ou acolledor. Con todo, se dúas persoas traballadoras da mesma empresa exercen este dereito 
polo mesmo suxeito causante, a dirección empresarial poderá limitar o seu exercicio simultáneo 
por razóns xustificadas de funcionamento da empresa, que deberá comunicar por escrito.

Cando ambos os proxenitores, adoptantes, gardadores ou acolledores exerzan este dereito coa 
mesma duración e réxime, o período de gozo poderá estenderse ata que o lactante cumpra doce 
meses, con redución proporcional do salario para partir do cumprimento dos nove meses.

(Artigo 37.4 do Estatuto dos traballadores)

4. PERMISO E REDUCIÓN DE XORNADA POR PARTO PREMATURO

As persoas traballadoras terán dereito a ausentarse do traballo durante unha hora no caso de 
nacemento prematuro de fillo ou filla, ou que, por calquera causa, deban permanecer hospitali-
zados a continuación do parto. Así mesmo, terán dereito a reducir a súa xornada de traballo ata 
un máximo de dúas horas, coa diminución proporcional do salario. Para o gozo deste permiso 
estarase ao previsto no apartado 7.

(Artigo 37.5 do Estatuto dos traballadores)
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5. REDUCIÓN DE XORNADA POR GARDA LEGAL E POR HOSPITALIZACIÓN DE FILLOS E FILLAS 
POR ENFERMIDADE GRAVE

Quen por razóns de garda legal teña ao seu coidado directo algún menor de doce anos ou unha 
persoa con discapacidade que non desempeñe unha actividade retribuída terá dereito a unha re-
dución da xornada de traballo diaria, coa diminución proporcional do salario entre, polo menos, 
un oitavo e un máximo da metade da duración daquela.

Terá o mesmo dereito quen precise encargarse do coidado directo dun familiar, ata o segundo 
grao de consanguinidade ou afinidade, que por razóns de idade, accidente ou enfermidade non 
poida valerse en por si, e que non desempeñe actividade retribuída.

O proxenitor, adoptante, gardador con fins de adopción ou acolledor permanente terá dereito a 
unha redución da xornada de traballo, coa diminución proporcional do salario de, polo menos, a 
metade da duración daquela, para o coidado, durante a hospitalización e tratamento continuado, 
do menor ao seu cargo afectado por cancro (tumores malignos, melanomas e carcinomas), ou 
por calquera outra enfermidade grave, que implique un ingreso hospitalario de longa duración e 
requira a necesidade do seu coidado directo, continuo e permanente, acreditado polo informe do 
servizo público de saúde ou órgano administrativo sanitario da comunidade autónoma corres-
pondente e, como máximo, ata que o menor cumpra os dezaoito anos. Por convenio colectivo, 
poderanse establecer as condicións e supostos nos que esta redución de xornada se poderá acu-
mular en xornadas completas.

As reducións de xornada contempladas neste apartado constitúen un dereito individual dos tra-
balladores, homes ou mulleres. Con todo, se dous ou máis traballadores da mesma empresa 
xerasen este dereito polo mesmo suxeito causante, o empresario poderá limitar o seu exercicio 
simultáneo por razóns xustificadas de funcionamento da empresa.

(Artigo 37.6 do Estatuto dos traballadores)

6.  VACACIÓNS 

Cando o período de vacacións fixado no calendario de vacacións da empresa ao que se refire o pa-
rágrafo anterior coincida no tempo cunha incapacidade temporal derivada do embarazo, o parto 
ou a lactación natural ou co período de suspensión do contrato de traballo previsto nos aparta-
dos 4, 5 e 7 do artigo 48, terase dereito a gozar as vacacións en data distinta á da incapacidade 
temporal ou á do gozar do permiso que por aplicación do devandito precepto lle correspondese, 
ao finalizar o período de suspensión, aínda que terminase o ano natural a que correspondan.

(Artigo 38.3 do Estatuto dos traballadores)
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7. EXCEDENCIA POR COIDADO DE FILLOS E FILLAS

Os traballadores terán dereito a un período de excedencia de duración non superior a tres anos 
para atender o coidado de cada fillo, tanto cando o sexa por natureza, como por adopción, ou 
nos supostos de garda con fins de adopción ou acollemento permanente, que se contará desde a 
data de nacemento ou, no seu caso, da resolución xudicial ou administrativa.

Tamén terán dereito a un período de excedencia, de duración non superior a dous anos, salvo 
que se estableza unha duración maior por negociación colectiva, os traballadores para atender 
o coidado dun familiar ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade, que por razóns de 
idade, accidente, enfermidade ou discapacidade non poida valerse en por si, e non desempeñe 
actividade retribuída.

A excedencia contemplada no presente apartado, cuxo período de duración poderá gozarse de 
forma fraccionada, constitúe un dereito individual dos traballadores, homes ou mulleres. Con 
todo, se dous ou máis traballadores da mesma empresa xerasen este dereito polo mesmo suxei-
to causante, o empresario poderá limitar o seu exercicio simultáneo por razóns xustificadas de 
funcionamento da empresa.

Cando un novo suxeito causante dese dereito a un novo período de excedencia, o inicio desta 
dará fin ao que, no seu caso, viñese gozando.

O período en que o traballador permaneza en situación de excedencia conforme ao establecido 
neste artigo será computable para os efectos de antigüidade e o traballador terá dereito á asis-
tencia a cursos de formación profesional, a cuxa participación deberá ser convocado polo em-
presario, especialmente con ocasión da súa reincorporación. Durante o primeiro ano terá dereito 
á reserva do seu posto de traballo. Transcorrido o devandito prazo, a reserva quedará referida a 
un posto de traballo do mesmo grupo profesional ou categoría equivalente.

Con todo, cando a persoa traballadora forme parte dunha familia que teña recoñecida a condi-
ción de familia numerosa, a reserva do seu posto de traballo estenderase ata un máximo de quin-
ce meses cando se trate dunha familia numerosa de categoría xeral, e ata un máximo de dezaoito 
meses se se trata de categoría especial. Cando a persoa exerza este dereito coa mesma duración 
e réxime que o outro proxenitor, a reserva de posto de traballo estenderase ata un máximo de 
dezaoito meses.

(Artigo 46.3 do Estatuto dos traballadores)

8. PERMISOS DE MATERNIDADE E PATERNIDADE

O nacemento, que comprende o parto e o coidado de menor de doce meses, suspenderá o con-
trato de traballo da nai biolóxica durante 16 semanas, das cales serán obrigatorias as seis sema-
nas ininterrompidas inmediatamente posteriores ao parto, que haberán de gozarse a xornada 
completa, para asegurar a protección da saúde da nai.
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O nacemento suspenderá o contrato de traballo do proxenitor distinto da nai biolóxica durante 
16 semanas, das cales serán obrigatorias as seis semanas ininterrompidas inmediatamente pos-
teriores ao parto, que haberán de gozarse a xornada completa, para o cumprimento dos deberes 
de coidado previstos no artigo 68 do Código civil.

Nos casos de parto prematuro e naqueles en que, por calquera outra causa, o neonato deba per-
manecer hospitalizado a continuación do parto, o período de suspensión poderá computarse, a 
instancia da nai biolóxica ou do outro proxenitor, a partir da data da alta hospitalaria. Exclúense 
do devandito cómputo as seis semanas posteriores ao parto, de suspensión obrigatoria do con-
trato da nai biolóxica.

Nos casos de parto prematuro con falta de peso e naqueloutros en que o neonato precise, por 
algunha condición clínica, hospitalización a continuación do parto, por un período superior a sete 
días, o período de suspensión ampliarase en tantos días como o neonato se atope hospitalizado, 
cun máximo de trece semanas adicionais, e nos termos en que regulamentariamente se desen-
volva.

No suposto de falecemento do fillo ou filla, o período de suspensión non se verá reducido, salvo 
que, unha vez finalizadas as seis semanas de descanso obrigatorio, se solicite a reincorporación 
ao posto de traballo.

A suspensión do contrato de cada un dos proxenitores polo coidado de menor, unha vez trans-
corridas as primeiras seis semanas inmediatamente posteriores ao parto, poderá distribuírse a 
vontade daqueles, en períodos semanais que se gozarán de forma acumulada ou interrompida e 
exercitarse desde a finalización da suspensión obrigatoria posterior ao parto ata que o fillo ou 
a filla cumpra doce meses. Con todo, a nai biolóxica poderá anticipar o seu exercicio ata catro 
semanas antes da data previsible do parto. O gozo de cada período semanal ou, no seu caso, da 
acumulación dos devanditos períodos, deberáselle comunicar á empresa cunha antelación míni-
ma de quince días.

Este dereito é individual da persoa traballadora sen que poida transferirse o seu exercicio ao 
outro proxenitor.

A suspensión do contrato de traballo, transcorridas as primeiras seis semanas inmediatamente 
posteriores ao parto, poderá gozarse en réxime de xornada completa ou de xornada parcial, logo 
de acordo entre a empresa e a persoa traballadora, e conforme se determine regulamentaria-
mente.

A persoa traballadora deberalle comunicar á empresa, cunha antelación mínima de quince días, o 
exercicio deste dereito nos termos establecidos, no seu caso, nos convenios colectivos. Cando os 
dous proxenitores que exerzan este dereito traballen para a mesma empresa, a dirección empre-
sarial poderá limitar o seu exercicio simultáneo por razóns fundadas e obxectivas, debidamente 
motivadas por escrito.

5. Nos supostos de adopción, de garda con fins de adopción e de acollemento, de acordo co artigo 
45.1.d), a suspensión terá unha duración de dezaseis semanas para cada adoptante, gardador ou 
acolledor. Seis semanas deberanse gozar a xornada completa de forma obrigatoria e ininterrom-
pida inmediatamente despois da resolución xudicial pola que se constitúe a adopción ou ben da 
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decisión administrativa de garda con fins de adopción ou de acollemento.

As dez semanas restantes poderanse gozar en períodos semanais, de forma acumulada ou inte-
rrompida, dentro dos doce meses seguintes á resolución xudicial pola que se constitúa a adop-
ción ou ben á decisión administrativa de garda con fins de adopción ou de acollemento. En ningún 
caso un mesmo menor dará dereito a varios períodos de suspensión na mesma persoa traballa-
dora. O gozo de cada período semanal ou, no seu caso, da acumulación dos devanditos períodos, 
deberá comunicárselle á empresa cunha antelación mínima de quince días. A suspensión destas 
dez semanas poderase exercitar en réxime de xornada completa ou a tempo parcial, previo acor-
do entre a empresa e a persoa traballadora afectada, nos termos que regulamentariamente se 
determinen.

Nos supostos de adopción internacional, cando sexa necesario o desprazamento previo dos 
proxenitores ao país de orixe do adoptado, o período de suspensión previsto para cada caso 
neste apartado, poderá iniciarse ata catro semanas antes da resolución pola que se constitúe a 
adopción.

Este dereito é individual da persoa traballadora sen que poida transferirse o seu exercicio ao 
outro adoptante, gardador con fins de adopción ou acolledor.

A persoa traballadora deberalle comunicar á empresa, cunha antelación mínima de quince días, 
o exercicio deste dereito nos termos establecidos, no seu caso, nos convenios colectivos. Cando 
os dous adoptantes, gardadores ou acolledores que exerzan este dereito traballen para a mesma 
empresa, esta poderá limitar o gozo simultáneo das dez semanas voluntarias por razóns funda-
das e obxectivas, debidamente motivadas por escrito.

6. No suposto de discapacidade do fillo ou filla no nacemento, adopción, en situación de garda 
con fins de adopción ou de acollemento, a suspensión do contrato a que se refiren os apartados 
4 e 5 terá unha duración adicional de dúas semanas, unha para cada un dos proxenitores. Igual 
ampliación procederá no suposto de nacemento, adopción, garda con fins de adopción ou acolle-
mento múltiple por cada fillo ou filla distinta do primeiro

(Artigo 48 apartados 4, 5 e 6 do Estatuto dos traballadores)

9. PROTECCIÓN FRONTE AO DESPEDIMENTO

Será nulo o despedimento que teña por móbil algunha das causas de discriminación prohibidas 
na Constitución ou na lei, ou ben se produza con violación de dereitos fundamentais e liberdades 
públicas do traballador.

Será tamén nulo o despedimento nos seguintes supostos:

a) O das persoas traballadoras durante os períodos de suspensión do contrato de traballo por 
nacemento, adopción, garda con fins de adopción, acollemento, risco durante o embarazo ou ris-
co durante a lactación natural a que se refire o artigo 45.1.d) e e), ou por enfermidades causadas 
por embarazo, parto ou lactación natural, ou a notificada nunha data tal que o prazo de aviso 
previo concedido finalice dentro dos devanditos períodos.
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b) O das traballadoras embarazadas, desde a data de inicio do embarazo ata o comezo do perío-
do de suspensión a que se refire a letra a); o das persoas traballadoras que solicitasen un dos 
permisos aos que se refiren os artigos 37.4, 5 e 6, ou estean a gozar deles, ou solicitasen ou es-
tean a gozar a excedencia prevista no artigo 46.3; e o das traballadoras vítimas de violencia de 
xénero polo exercicio do seu dereito á tutela xudicial efectiva ou dos dereitos recoñecidos nesta 
lei para facer efectiva a súa protección ou o seu dereito á asistencia social integral.

c) O das persoas traballadoras despois de reintegrarse ao traballo ao finalizar os períodos de 
suspensión do contrato por nacemento, adopción, garda con fins de adopción ou acollemento, a 
que se refire o artigo 45.1.d), sempre que non transcorresen máis de doce meses desde a data do 
nacemento, a adopción, a garda con fins de adopción ou o acollemento

(Artigo 55.5 do Estatuto dos traballadores)

A xurisprudencia vén considerando que é nula a extinción do contrato temporal da traballado-
ra embarazada ou en situación de maternidade, mesmo durante o período de proba (STS 18 de 
abril de 2011 e STC 173/2013), ou de non prorrogar o seu contrato temporal pero si prorrogar 
os contratos temporais do resto de persoal (STC 173/1994, do 7 de xuño). Tamén se considerou 
nulo e discriminatorio o despedimento disciplinario dunha traballadora embarazada por faltas 
de asistencia ou puntualidade relacionadas con doenzas causadas polo embarazo (STC 136/1996, 
do 23 de xullo).

10.  DEREITO Á ADAPTACIÓN DO POSTO OU DO TEMPO DE TRABALLO, CAMBIO DE POSTO DE 
TRABALLO E SUSPENSIÓN DO CONTRATO POR RISCO DURANTE O EMBARAZO.

A avaliación dos riscos a que se refire o artigo 16 da presente lei deberá comprender a deter-
minación da natureza, o grao e a duración da exposición das traballadoras en situación de em-
barazo ou parto recente a axentes, procedementos ou condicións de traballo que poidan influír 
negativamente na saúde das traballadoras ou do feto, en calquera actividade susceptible de 
presentar un risco específico. Se os resultados da avaliación revelasen un risco para a seguridade 
e a saúde ou unha posible repercusión sobre o embarazo ou a lactación das citadas traballado-
ras, o empresario adoptará as medidas necesarias para evitar a exposición ao devandito risco, a 
través dunha adaptación das condicións ou do tempo de traballo da traballadora afectada. As 
devanditas medidas incluirán, cando resulte necesario, a non realización de traballo nocturno ou 
de traballo a quendas.

Cando a adaptación das condicións ou do tempo de traballo non resultase posible ou, a pesar de 
tal adaptación, as condicións dun posto de traballo puidesen influír negativamente na saúde da 
traballadora embarazada ou do feto, e así o certifiquen os servizos médicos do Instituto Nacional 
da Seguridade Social ou das mutuas, en función da entidade coa que a empresa teña concerta-
da a cobertura dos riscos profesionais, co informe do médico do Servizo Nacional de Saúde que 
asista facultativamente á traballadora, esta deberá desempeñar un posto de traballo ou función 
diferente e compatible co seu estado. O empresario deberá determinar, previa consulta cos re-
presentantes dos traballadores, a relación dos postos de traballo exentos de riscos para estes 
efectos.
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O cambio de posto ou función levará a cabo de conformidade coas regras e criterios que se apli-
quen nos supostos de mobilidade funcional e terá efectos ata o momento en que o estado de 
saúde da traballadora permita a súa reincorporación ao anterior posto.

No caso de que, aínda aplicando as regras sinaladas no parágrafo anterior, non existise posto 
de traballo ou función compatible, a traballadora poderá ser destinada a un posto non corres-
pondente ao seu grupo ou categoría equivalente, aínda que conservará o dereito ao conxunto de 
retribucións do seu posto de orixe.

Se o devandito cambio de posto non resultase técnica ou obxectivamente posible, ou non poi-
da razoablemente esixirse por motivos xustificados, poderá declararse o paso da traballadora 
afectada á situación de suspensión do contrato por risco durante o embarazo, contemplada no 
artigo 45.1.d) do Estatuto dos traballadores, durante o período necesario para a protección da 
súa seguridade ou da súa saúde e mentres persista a imposibilidade de reincorporarse ao seu 
posto anterior ou a outro posto compatible co seu estado.

O disposto nos números 1 e 2 deste artigo será tamén de aplicación durante o período de lac-
tación natural, se as condicións de traballo puidesen influír negativamente na saúde da muller 
ou do fillo e así o certifiquen os servizos médicos do Instituto Nacional da Seguridade Social ou 
das mutuas, en función da entidade coa que a empresa teña concertada a cobertura dos riscos 
profesionais, co informe do médico do Servizo Nacional de Saúde que asista facultativamente 
a traballadora ou ao seu fillo. Poderá, así mesmo, declararse o pase da traballadora afectada á 
situación de suspensión do contrato por risco durante a lactación natural de fillos menores de 
nove meses contemplada no artigo 45.1.d) do Estatuto dos traballadores, se se dan as circuns-
tancias previstas no número 3 deste artigo.

(Artigo 26 da Lei de prevención de riscos laborais)

Debe terse en conta que, a pesar dos cambios, a traballadora manterá as retribucións do seu 
posto de orixe, salvo que sexa destinada a un debido a que leve aparellada maior retribución, 
nese caso terá dereito a percibir esta.

11. DISPOSICIÓNS EN MATERIA DE SEGURIDADE SOCIAL DE PROTECCIÓN Á FAMILIA

- Computaranse 112 días de cotización por cada parto dun só fillo (e 14 días máis por cada fillo 
para partir do segundo se fose parto múltiple) para os efectos das pensións contributivas de 
xubilación e de incapacidade permanente (artigo 235 da Lei xeral da Seguridade Social).

- Computarase como período cotizado para todos os efectos (salvo para o cumprimento do pe-
ríodo mínimo de cotización esixido) aquel no que se interrompeu a cotización pola extinción da 
relación laboral ou fin de cobranza de prestación por desemprego entre os 9 meses anteriores 
ao nacemento ou os 3 meses anteriores á adopción ou acollemento, e os seis anos posteriores á 
devandita situación (artigo 236 LXSS), cun máximo de 270 días por fillo. Este beneficio recoñéce-
selle a un dos proxenitores e en caso de controversia, outórgaselle á nai.

-  Consideración de período de cotización efectiva os períodos de ata tres anos de excedencia por 
coidado de cada fillo (artigo 237.1 LXSS)
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- Consideración de período cotizado ao 100 % dos dous primeiros anos de redución de xornada 
por coidado de menor (artigo 237.3 LXSS)

- Consideración de período cotizado ao 100 % dos períodos en que se reduza a xornada por coida-
do de menor hospitalizado e en tratamento continuado por cancro ou outra enfermidade grave 
(artigo 237.3 LXSS)

-  Dereito a un complemento por cada fillo ou filla nas pensións contributivas de xubilación, in-
capacidade permanente e viuvez, co fin de reducir a fenda de xénero nas pensións. Este dereito 
recoñéceselles ás mulleres, e, con determinados requisitos, aos homes (artigo 60 LXSS, reforma-
do polo Real decreto-lei 3/2021, do 2 de febreiro, polo que se adoptan medidas para a redución 
da fenda de xénero e outras materias nos ámbitos da Seguridade Social e económico).
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