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La conciliació de la vida laboral i familiar ha esdevingut una preocupació en molts àmbits. L’evolució de la societat
implica el replantejament de certs aspectes culturals, socials i econòmics que caldria debatre.
Amb aquesta guia volem recollir part del que s’ha publicat sobre la conciliació de la vida laboral i familiar. Us
presentem, una selecció de recursos existents a les Biblioteques Blanquerna estructurats en els següents
apartats.
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LEGISLACIÓ
Catalunya
•

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.
La nova llei recull en un sol text una sèrie de mesures (permisos, excedències, canvis d’horaris) que
estableix la legislació de funció pública i que afavoreixen la conciliació personal, familiar i laboral del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat, juntament amb noves mesures i d’altres
introduïdes recentment per la normativa bàsica de l’Estat, i per la Llei de Suport a les Famílies.

•

Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies.
El capítol IV de la Llei desenvolupa les mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral. Es
divideix entre les mesures adreçades al personal al servei de l'Administració de la Generalitat i de les
entitats locals, i les mesures destinades al món empresarial privat.

•

Llei 6/2002, de 25 d’abril, de mesures relatives a la conciliació del treball amb la vida familiar
del personal de les administracions públiques catalanes i de modificació dels articles 96 i 97
de1 Decret legislatiu 1/1997.
En aquesta llei, es desenvolupen les primeres mesures referents al tema de la conciliació destinades al
personal de l’administració.

Espanya
•

Orden APU/3902/2005, de 15 de diciembre, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
de la Mesa General de Negociación por el que se establecen medidas retributivas y para la
mejora de las condiciones de trabajo y la profesionalización de los empleados públicos.
En aquesta ordre es publica el Plan Concilia que és el pla integral de conciliació de la vida personal i
laboral de l’Administración General del Estado.

•

Real Decreto 1251/2001, de 16 de noviembre, por el que se
regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por
maternidad y riesgo durante el embarazo.
En aquest real decret es regulen les prestacions econòmiques per la baixa de maternitat separant-les de
la incapacitat laboral com es contemplaven fins ara.

•

Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de
las personas trabajadoras.
Aquesta llei té com a finalitat aconseguir un equilibri entre el reconeixement i increment dels permisos
parentals i el manteniment de les persones amb responsabilitats familiars –especialment les dones- dins
del mercat de treball.

Europa
•

Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a
la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y
mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición)
Aquesta directiva europea defensa la igualtat entre els homes i les dones. La conciliació de la vida familiar
i laboral no ha de ser un motiu de desigualtat.

•

Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea (2000/C 364/01)
En aquesta Carta es fa una referència expressa a la conciliació de la vida familiar i laboral.

•

Directiva 96/34/CEE del Consejo, de 3 de junio de 1996, relativa al acuerdo marco sobre
el permiso parental celebrado por la UNICEF, el CEEP y la CES.
En aquesta directiva es promou la baixa parental per millorar el repartiment de tasques familiars.

•

Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia (Décima Directiva
específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la directiva 89/391/CEE).
Aquesta directiva s’inclou dins de les mesures que promou la Comunitat Europea relatives a la seguretat
laboral.

•

Recomendación del Consejo, de 31 de marzo de 1992, sobre el cuidado de los niños y de las
niñas (92/241/CEE)
En aquesta recomanació fa una referència explícita a la conciliació de la vida familiar i laboral per
promoure el benestar dels nens i les nenes.
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La conciliació és l’intent obligatori d’avinença entre els interessos en conflicte de treballadors d’empreses amb la
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