
Recomendación á Conselleira Traballo e Benestar para que non se esixa ás familias dos
nenos e nenas usuarios das escolas infantís da rede Galiña Azul que xustifiquen con base en
motivos laborais ou enfermidades graves a necesidade de levar aos nenos ou nenas ao
centro durante determinados períodos.

Santiago de Compostela, 22 de setembro de 2015

Sra. conselleira:

Como sabe, ante esta institución, mediante escrito de queixa, compareceu solicitando a nosa
intervención Dona ……………………………………………………………….

ANTECEDENTES

1. No seu escrito, esencialmente, indicábanos que tiña unha nena de 5 meses de idade,
matriculada na escola infantil de Vite, e estaba a pagar 235,77 € de gardería con opción do
servizo de comedor. Tivo que levar durante bastante tempo o leite e os cereais, cousa que
non hai que facer nas escolas infantís da rede Galiña Azul nin nas garderías municipais do
Concello de Santiago e entende que de toda Galicia (nestas non se paga a cota de comedor
xa que se levan o leite e os cereais). Por outra banda, sinalaba que nestas escolas escolas
infantís, pagando a mensualidade completa se non hai demanda de mais de 15 nenos,
péchase en períodos como Semana Santa, agosto e Nadal e para poder considerárselle como
demandante nesas datas, un mes antes o seu xefe ten que certificar que vai ir a traballar
nesas datas, ou demostrar que padeces unha enfermidade grave. Considera que teñen que
entender que o necesita sen ter que xustificar nada a maiores cando aínda por riba
péchanlle a gardería sen dar opción e nin sequera devólvenlle os cartos (a familia deberá
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xustificar con base en motivos laborais ou enfermidades graves a necesidade de levalo ao
centro durante os citados períodos).

Parécelle unha situación moi inxusta e mais cando reducíronlle os días de asuntos propios, e
non pode prescindir da gardería en todos eses períodos sen ter que recorrer a familiares,
contratar persoal alleo ou botar man dun permiso sen soldo.

Mandou un correo electrónico queixándose e solicitando resposta hai máis dun mes e aínda
non lle contestaron.

Tamén queixase porque ao empezar o 2 de marzo xa non puido solicitar que a súa filla
asistise á escola infantil durante a Semana Santa xa que o prazo para solicitalo rematara a
finais de febreiro, segundo se lle comunicou desde o centro, o cal supúxolle un gasto
económico xa que pagou o mes completo sen poder levar a súa filla e tivo que solicitar no
traballo 3 días a conta do permiso de lactación. Tivo coñecemento daquela de que o centro
pechaba o 17 de marzo e ela incorporábase ao traballo, despois da baixa maternal, o 25 de
marzo, e tivo que solicitar os días sen tempo para que os autorizaran previamente.

2. Ante iso requirimos informe a esa Consellería, que xa nola remitiu. Coa información
aportada, a consellería manifesta que nas primeiras incorporacións de lactantes, estes
reciben a alimentación que, por indicación da escola, achegan os pais ou nais. Esta medida
de que as familias acheguen os alimentos dos/as lactantes obedece á dificultade de que a
escola infantil poida dispoñer dos distintos tipos de leite que cada profesional pediatra
recomenda, de acordo coas características particulares de cada neno ou nena.

A consellería indica que normalmente, este período é moi breve xa que a maioría dos/as
lactantes empezan a tomar a comida elaborada no propio centro para o alumnado de 0-1
anos ao pouco de chegar á escola. No trámite de adxudicación das praza ás persoas que
solicitan servizo de comedor, a cota inclúe ambos servizos, atención educativa e comedor, e
será a que lle corresponda aboar durante todo o curso, agás que a persoa interesada solicite
e se lle conceda un cambio nas condicións en que foi concedida a praza. A consellería
xustifica este criterio en que, aínda que durante este período as familias achegan os
alimentos, o centro debe dispoñer igualmente de todos os recursos necesarios para a
alimentación dos/as lactantes o que supón contar igualmente con todos os recursos de
persoal da escola infantil.

Polo que respecta aos períodos de vacacións, as sucesivas ordes polas que se regula o
procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes da
Consellería de Traballo e Benestar establecen que durante o mes de agosto, así como
determinados días de decembro e de Semana Santa, abrirá un só centro por localidade,



sempre que exista unha demanda igual ou superior a 15 alumnos ou alumnas. De ser o caso,
o seu peche diario efectuarase ás 17:00 horas. O informe alude á baixa asistencia que se
rexistra nas escolas infantís nos citados períodos que xustifica a medida de abrir un só centro
por localidade.

O informe indica que “A enquisa lévase a cabo cun mes de antelación para poder planificar
as quendas do persoal” xa que no caso de ter que abrir o centro nos citados períodos, a
consellería debe buscar fórmulas para manter o centro aberto e conceder, a un tempo, os
días que lle corresponden ao persoal segundo o convenio e que teñen que gozar neses
períodos concretos de Semana Santa e Nadal, e non noutro período alternativo.

Finalmente, xustifica a non deducción na cota polo previsto no artigo 5 do Decreto 49/2012.

ANÁLISE

Á vista do contido do informe cómpre facer as seguintes consideracións. Sobre a cuestión da
alimentación, trátase, en efecto, dunha circunstancia moi variable que depende de cada
neno ou nena usuario polo que sería extremadamente complexo facer deduccións ou
bonificacións na parte da cota mensual imputable ao servizo de comedor xa que, incluso
respecto dun mesmo neno ou nena, poderían producirse cambios ao longo dun mes.
Trátase, xa que logo, dunha situación transitoria. En calquera caso, debe establecerse un
sistema áxil para cambiar as condicións en que foi concedida a praza cando se acredite a súa
pertinencia.

Outra consideración merece o peche da escola durante determinados días do Nadal e
Semana Santa. Non pode compartirse o criterio que está a aplicar a consellería neste punto.
A medida, segundo indica o informe, ten a súa orixe na necesidade de compatibilizar o
dereito do persoal das escolas infantís ao goce dunha semana de vacacións no Nadal e na
Semana Santa recollido no convenio colectivo único para persoal laboral da Xunta de Galicia,
coa prestación do servizo ordinario ao alumnado, ao non ser posible, por cuestións
orzamentarias, a substitución do persoal nos citados períodos.

O problema que se suscita é que a atención dos dereitos do persoal laboral recollidos no
convenio ao disfrute de períodos de vacacións en Nadal e Semana santa grava aos
proxenitores dos nenos e nenas usuarios da escola infantil coa obriga de acreditar a
necesidade dun servizo que están pagando. Malia que o informe refírese a unha enquisa que
se fai as familias con un mes de antelación, na normativa e na práctica se lles esixe ás
familias que deben xustificar, con base en motivos laborais ou enfermidades graves, a
necesidade de levar ao neno ou nena ao centro durante os citados períodos. A Resolución do
11 de febreiro de 2015 pola que se regula o procedemento de adxudicación de prazas nas



escolas infantís 0-3 dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais para o curso 2015/16
así o establece no artigo 4.2.

Esta institución considera que este plantexamento non é adecuado. Non se pode esixir as
familias que acrediten motivos laborais ou enfermidades graves para levar aos nenos ou
nenas á escola infantil nuns períodos que teñen pagados –xa que non se fai desconto algún
na cota mensual de decembro ou do mes no que coincida a Semana Santa− por mor de que
o persoal da escola ten dereito ao goce dunha semana de vacacións recollido no convenio
colectivo. A escola infantil é un recurso esencial para as familias e a súa organización debe
rexerse polos principios que establece a súa normativa. A Lei 13/2008, do 3 de decembro, de
servizos sociais de Galicia, establece, no seu artigo 3, os obxectivos do sistema galego de
servizos sociais, incluíndo entre estes o de proporcionar oportunidades e recursos que
garantan a igualdade entre mulleres e homes e posibiliten a conciliación entre a vida
persoal, familiar e laboral, así como o de garantir o apoio ás familias como marco de
referencia no que se desenvolven as persoas. Así mesmo, a Lei 3/2011, do 30 de xuño, de
apoio á familia e á convivencia de Galicia, recoñece no seu artigo 6, como un dos principios
de responsabilidade pública, o de atender, apoiar e protexer as familias como núcleo
fundamental da sociedade no cumprimento das súas funcións.

Xa que logo, as continxencias do persoal laboral das escolas infantís e os dereitos que se lles
recoñezan por convenio en ningún caso poden condicionar a prestación ou limitación do
servizo, nin a carga imposta aos pais de que xustifiquen a necesidade do recurso. Non é
adecuado que os proxenitores teñan que solicitar dos seus empleadores a xustificación, con
máis dun mes de antelación, das necesidades de cobertura dos seus postos de traballo
(situación que en moitos casos é radicalmente imposible ou pode condicionar a organización
doutro persoal laboral na empresa) nin moito menos que haxa que xustificar unha
enfermidade grave para levar aos nenos e nenas a escola infantil en períodos distintos do
mes de vacacións dos usuarios. Non pode esquecerse que a obriga legal é que todas as
persoas usuarias aboarán a contía de once mensualidades por curso, agás nos casos
establecidos no artigo 5 do Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro, e no artigo 4.2 da citada
resolución. Polo tanto, insistimos, non cabe esixir que se xustifique a necesidade dun servizo
que se está pagando. No caso concreto da persoa promotora da queixa, aboa cotas de
235,77 euros mensuais.

Neste sentido, compréndese a previsión de que durante o mes de agosto, así como os días
21, 22 e 23 de decembro de 2015 e os días 21, 22 e 23 de marzo de 2016, abra un só centro
por localidade debido a baixa asistencia que se rexistra nas escolas infantís nos citados
períodos. Sen embargo, non se pode compartir que os proxenitores, titores ou gardadores
deban xustificar con base en motivos laborais ou enfermidades graves a necesidade de levar
aos nenos ou nenas ao centro durante os citados períodos.



CONCLUSIÓN

Por todo o sinalado ata agora considerase necesario, en aplicación do disposto no artigo
32.1 da Lei 6/1984, do 5 de xuño, do Valedor do Pobo, facer chegar a esa consellería a
seguinte recomendación:

Tendo en conta que entre os obxectivos do sistema galego de servizos sociais atópase
proporcionar oportunidades e recursos que garantan a igualdade entre mulleres e homes e
posibiliten a conciliación entre a vida persoal, familiar e laboral, así como o de garantir o
apoio ás familias, e partindo da base de que os nenos e nenas acoden á escola infantil como
unha das vías de apoio á conciliación, non se debe esixir que os proxenitores ou titores
teñan que xustificar con base en motivos laborais ou enfermidades graves a necesidade de
levar aos nenos ou nenas ao centro durante determinados períodos para que o persoal
laboral das escolas infantís poida gozar de días de vacacións polo feito de que se lles
recoñecen por convenio.

En atención a esta circunstancia, e considerando que as familias usuarias pagan por todo o
ano agás o mes de vacacións dos nenos e nenas, é dicir, once mensualidades íntegras, debe
permanecer aberta unha escola infantil por localidade, sen que se esixa un número mínimo
de demandas nin a xustificación da necesidade do recurso. Dada a configuración legal deste
servizo social e dada tamén a prioridade do gasto público nas medidas que favorezan a
dinamización demográfica –entre as que ocupa un lugar preponderante a rede de escolas
infantís prestación do servizo
ordinario ao alumnado, en que non é posible, por cuestións orzamentarias, a substitución do
persoal nos citados períodos.


