
Lectura 

Conciliación da vida familiar e laboral 

Historicamente concibiuse o traballo como propio do varón, que debe soster economicamente 

á familia, mentres que a muller foi encadrada no papel reprodutivo e afectivo. 

Pero a incorporación da muller ao traballo e as súas consecuencias (redución da taxa de 

natalidade, alteración do modelo clásico de familia, etc.) motivou unha análise entre a 

contraposición da vida laboral e a vida familiar. 

Segundo as estatísticas os homes manifestan en porcentaxes superiores ás mulleres a súa 

dispoñibilidade para traballar, mentres que as mulleres o fan en porcentaxes inferiores, debido á 

asunción en solitario dos coidados de fillos e outras persoas dependentes. Isto deu lugar á 

asunción dunha dobre xornada por parte da muller. 

Este modelo é discriminatorio para as mulleres, pero tamén o é para os homes que asumiron 

responsabilidades familiares. Polo tanto, son cada vez máis as persoas que experimentan un 

conflito entre o traballo e a familia. E este conflito ten consecuencias negativas para os 

traballadores pero tamén para as empresas: insatisfacción laboral, elevación das taxas de 

absentismo, perda de persoas cualificadas, diminución da produtividade, ... 

Aínda que nos últimos anos houbo un grande aumento da taxa de actividade feminina, os 

datos seguen poñendo de manifesto situacións de desigualdade entre mulleres e homes no 

traballo: as mulleres teñen maiores dificultades para acceder ao emprego, para ascenderse e 

ocupar postos de responsabilidade, maiores taxas de temporalidade e precariedade, desigualdade 

salarial e dificultades para conciliar a vida familiar, persoal e laboral. 

A Lei 39/99 de medidas de conciliación da vida familiar e laboral das persoas traballadoras 

supuxo un importante avance, pero ten moitas lagoas que impiden unha efectiva conciliación e a 

asunción de responsabilidades familiares por parte dos homes. 

Esta lei introduciu modificacións nos permisos e excedencias relacionadas coa maternidade, 

paternidade e o coidado da familia, ampliou o dereito á redución de xornada e excedencia os 

traballadores que teñan que ocuparse de persoas maiores e enfermas, facilitou aos homes o 

acceso ao coidado do fillo, ao conceder á muller a opción de que sexa o pai que goce ata un 

máximo de dez semanas das dezaseis correspondentes ao permiso por maternidade,... 

Algunhas empresas perciben o conflito familiar e laboral como algo alleo e non están 

dispostas a asumir o custo de conciliación correspondente. Outras empresas empezaron a aplicar 

medidas que favorecen unha mellor conciliación entre traballo e vida persoal. O éxito destes 

programas radica no seu universalización, a súa aplicación tanto a traballadoras coma a 

traballadores, xa que a súa finalidade é promover a igualdade de xénero. Se estas medidas se 

destinan só ás mulleres, perpetuarán os problemas e as empresas seguirán percibindo que 

contratar unha muller é máis custoso. 


