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Aquest document té com a objectiu oferir informació i instruments a la persones
treballadores i als seus representants per a una correcta protecció preventiva de la
maternitat i la lactància en l'àmbit laboral, així com la tramitació administrativa d'aquests
processos, incloent la prestació de risc per a l'embaràs, donant a conèixer a les dones
treballadores gestants o en període de lactància els seus drets.

Autoria: CCOO de Catalunya.
Barcelona, desembre de 2019.
Aquest fullet s'elabora en el marc de l'acció "Assistència i Promoció per a la millora de la prevenció
de riscos laborals". (Codi de l'acció: AT2018-0082).
Dipòsit Legal: B 29560-2019

1. INTRODUCCIÓ
La Constitució espanyola recull com a drets fonamentals la protecció de la salut i la no
discriminació per raó de sexe i, en aquest sentit, han de ser protegides la maternitat i la salut
reproductiva.
L'article 26 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) contempla les obligacions preventives
de les empreses per a preservar la salut de les treballadores i de la seva descendència, amb això, es
persegueix un doble objectiu, d'una banda la protecció de la salut i de l'altra, evitar la discriminació
en l'ocupació per embaràs, part recent o lactància. Es tracten com diem de drets fonamentals que,
no obstant això, el legislador ha decidit regular mitjançant una llei ordinària, la Llei de Prevenció de
Riscos Laborals.
La majoria de les dones embarassades, que hagin donat a llum o en període de lactància poden
treballar, però experimenten canvis anatòmics i fisiològics que les fan especialment vulnerables a
alguns riscos laborals.
Determinades activitats, agents o condicions de treball poden ser perillosos en aquestes situacions i,
per tant, aquests riscos han de ser incorporats en l'avaluació de riscos inicial i prendre les mesures
oportunes per evitar l'exposició, per a garantir els drets comentats. Per a això, les mesures
adoptades hauran de respectar els drets laborals adquirits prèviament a l'embaràs i el part.
Així mateix, el RD 295/2009 regula la tramitació relativa a la Prestació de Risc per l'embaràs i la
lactància, la qual s'entrellaça constantment amb la regulació de l'article 26 de la LPRL, sent
ambdues regulacions complementàries i havent-se d'utilitzar de forma conjunta, i no per separat,
per a aconseguir una protecció adequada de les treballadores embarassades o en període de
lactància.
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2. NORMATIVA APLICABLE
Les principals normatives que recullen el dret a la salut i a la protecció de la maternitat de les
treballadores enfront els riscos laborals són les següents:


Articles 14 i 15, de la Constitució Espanyola.



Directiva 92/85/CEE de Consell, de 19 d'octubre de 1992, relativa a l'aplicació de mesures per
promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball de la treballadora embarassada,
que hagi donat a llum o en període de lactància.



Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i molt concretament l'article
26.



Reial Decret 298/2009, de 6 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, Reglament
dels Serveis de Prevenció (RSP), en relació amb l'aplicació de mesures per a promoure la
millora de la seguretat i de la salut en el treball de la treballadora embarassada, que hagi
donat a llum o en període de lactància.



Llei 39/1999, de 5 de novembre, per a promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de
les persones treballadores.



Reial Decret 295/2009, de 6 de març, pel qual es regulen les prestacions econòmiques del
sistema de la Seguretat Social per maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la
lactància natural.



Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre
Infraccions i Sancions en l'Ordre Social.

3. LA CORRECTA PROTECCIÓ DE LA MATERNITAT. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA
Com hem vist, l'empresari té l'obligació de protegir a les treballadores embarassades o en període
de lactància en relació als riscos laborals existents en el seu lloc de treball. Aquesta obligació existeix
a partir de la comunicació, per part de la treballadora, de la situació d'embaràs o lactància a
l'empresa, i es concreta de la següent manera:
1. Una correcta avaluació inicial de riscos laborals
 És obligatori que l'avaluació de riscos inicial de cada lloc de treball contempli la determinació,
naturalesa, grau i durada de l'exposició de les treballadores en situació d'embaràs o part recent
a agents, procediments o condicions de treball que puguin influir negativament en la salut de
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les treballadores o del fetus, en qualsevol activitat susceptible de presentar un risc específic.
(Article 26.1 LPRL).
 És molt important que s'identifiqui en l'avaluació de riscos, els llocs de treball exempts de risc
per a l'embaràs o lactància.
 Quan l'avaluació de riscos revela que existeixen riscos per a la salut sobre l'embaràs o la
lactància, l'empresari o empresària adoptarà les mesures necessàries per a evitar aquest risc,
incloent-hi, quan sigui necessari, la no realització de treball nocturn o a torns.
 Habitualment en les avaluacions de riscos no es compleixen aquestes obligacions. La qual cosa
significa tenir moltes probabilitats que, en cas de ser necessari, la treballadora no pugui tenir
una adequada adaptació o canvi del lloc de treball, o un adequat accés a la prestació de risc
durant l'embaràs o lactància.
 En el cas que no estigui contemplat el risc per a l'embaràs o lactància de forma específica a
l'avaluació de riscos, quan una treballadora ja es troba en situació d’embaràs o de lactància, pot
sol·licitar al Servei de Prevenció (SP) de l'empresa, en virtut dels articles 26.1 i 31.2 de la LPRL,
que faci un informe d'avaluació per al seu cas concret i del seu lloc de treball, en relació al risc.
 Un altre element fonamental a tenir en compte per a la correcta avaluació dels riscos laborals
en cas d'embaràs o lactància, es troba en els criteris de valoració (mètodes d'avaluació), que
necessàriament han de complir els requisits de l'article 5 del RSP. En aquest sentit, en algunes
empreses el servei de prevenció avalua aquest risc amb els criteris de la "Guia d'Ajuda per a la
Valoració del Risc Laboral durant l'Embaràs", en la seva 2ª edició, la qual ha estat creada per la
Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia (SEGO) i editada per l'Institut Nacional de la
Seguretat Social (INSS). Sobre la mateixa hem de tenir en compte els següents elements:


L'article 5.3 del RSP regula els requisits que han de tenir els mètodes d'avaluació de riscos.
En aquest cas, la Guia Sego no es troba recollida en els requisits esmentats i no és un
mètode d'avaluació de riscos vàlid.



Així mateix, la pròpia Guia Sego indica en el seu títol que és un instrument per a l'ajuda en
l'avaluació de risc per a la maternitat, per tant ja reconeix expressament que no és un
mètode d'avaluació de risc per a l'embaràs i la lactància.



Amb independència que la Guia Sego hagi estat editada per l'INSS, aquest no és autor de la
mateixa, sinó que únicament la publicita i no com un mètode d'avaluació de riscos per a
l'embaràs i la lactància, ja que no és l'òrgan administratiu competent per fer-ho, sent el
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mateix l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST), que pertany al Ministeri
de Treball, Migracions i Seguretat Social.


En aquest sentit, el INSST té publicades diverses Notes Tècniques de Prevenció (NTP),
concretament les número 413, 414, 441, 542, 664, 785, 914, 915, 992 i 993, i en cap d'elles,
no només no es fa referència a la Guia Sego o als criteris continguts en ella, sinó que el seu
contingut és contradictori i contrari al que recull la Guia Sego.



Per avaluar correctament el risc per a l'embaràs i la lactància, s'han d'utilitzar els mètodes
d'avaluació específics per a cada tipus de risc, havent-hi un d'específic per a ergonomia
(Ergomater, NTP 785), utilitzant complementàriament els criteris de valoració de les NTP
indicades en el punt anterior, que actuaran com a element corrector pel que fa a la
valoració del risc en cadascun dels factors de risc. També es poden utilitzar com a element
d'ajuda en l'avaluació de riscos, els annexos VII i VIII referits en l'article 4.1 del RSP.
Per exemple, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictaminat en una sentència que
a les treballadores embarassades o situació de lactància no se les pot obligar a treballar en
horari nocturn, encara que sigui parcial, tret que l’empresari demostri que no existeix risc
(s'inverteix la càrrega de la prova i és l'empresari, no la treballadora, qui ha de demostrar la
inexistència del risc).

2. Tenir una relació de llocs de treball exempts de risc per a l'embaràs i la lactància
L'empresari o empresària té l'obligació legal de determinar, prèvia consulta amb els Representants
Legals de les persones Treballadores (RLT), la relació de llocs de treball exemptes de risc per a
l'embaràs i la lactància. (Article 26.2 de la LPRL).
Aquesta llista resultarà de l'avaluació de riscos inicial, realitzada segons hem comentat en el punt
anterior i inclourà aquells llocs i funcions sense risc.

Les treballadores embarassades i en període de lactància no han de realitzar activitats la
avaluació hagi assenyalat com un risc d'exposició a agents o condicions de treball
perillosos.
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3. Una correcta adaptació del lloc de Treball
 Si l'avaluació de riscos o l'informe específic del servei de prevenció sol·licitat per la treballadora
(en cas de que no existeixi una correcta avaluació), reveles l'existència de risc per a l'embaràs o
la lactància, l'empresa té l'obligació legal d'adaptar les condicions o el temps de treball de la
treballadora afectada. (Article 26.1 de la LRL).
 En cas que no fos possible l'adaptació, aquesta impossibilitat haurà de ser motivada per
l'empresari o empresària.
4. Certificació de l'existència del risc expedida per mútua o per INSS
⇒ En el cas que l'adaptació del lloc de treball no fos possible, o una vegada feta, si continua el risc
per a l'embaràs o lactància, la treballadora sol·licitarà l'emissió de certificació mèdica sobre
l'existència de risc durant l’embaràs o la lactància a la Mútua de la Seguretat Social (MCCS) o
l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), segons qui tingui la cobertura de les
contingències professionals. (Articles 26.2 de la LPRL i article 39.2 del RD 295/2009).
⇒ És important que aquesta certificació es faci d'acord amb el que regula l'article 26 de la LPRL, el
qual indica, com ja hem comentat abans, que l'existència, la determinació i valoració del risc es
farà en l’avaluació de riscos. Per tant, la mútua o l'INSS certificaran, o no, la seva existència, en
funció de l'avaluació de risc de l'empresa.
⇒ La mútua en cap cas té habilitació legal per a determinar, fora de la documentació preventiva
de l'empresa, l'existència del risc o no, aplicant criteris que no estan contemplats legalment per
a determinar la seva existència, per exemple, la setmana d'embaràs a partir de la qual existeix o
no el risc. Així com tampoc cap tècnic de la mútua té competència per a realitzar una avaluació
en l’empresa, ja que aquesta és una competència exclusiva del servei de prevenció. Això és
important, ja que aquesta és una pràctica molt habitual de les mútues i, en cas de produir-se,
s'ha de reclamar administrativament.

Tal i como indica el RD 295/2009, en la sol·licitud de certificació de risc, la mútua ha de
limitar-se a constatar si existeix o no aquest risc, però no pot denegar la certificació ni
pronunciar-se sobre la setmana en la qual es concedirà la prestació.
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Per aclarir conceptes de la regulació legal ...
Actuació

Òrgan

Certificació
MCSS
o
INSS
existència
de (Depenent de qui
risc
per
a tingui la gestió de
l'embaràs
o les CP1)
lactància

Denegació
dret
a
prestació

del
la

Resoldre
la
sol·licitud
de
prestació.
Determinar a
partir de quina
setmana hi ha
risc

MCSS

INSS

Respostes Possibles

Regulació Legal

-Existeix risc.
-No existeix risc.
No pot establir a partir de
quina setmana d'embaràs hi
ha risc.
Només en els casos següents:
 Quan la beneficiària actuï
fraudulentament.
 Quan realitzi qualsevol
altra feina.
 En
cas
de
fixes
discontínues se suspèn el
subsidi durant els períodes
entre temporades què
treballin.
És l'INSS qui, en el cas de no
concedir la prestació, pot
determinar, en la resolució
que ha d'emetre davant la
sol·licitud de la treballadora,
a partir de quina data es
podrà
reconèixer
la
3
prestació.

Art.39.2 RD 295/2009
Art.26.LPRL.

Art.36.2 RD 295/2009
Art. 132.1 LGSS. 2

Art. 39.5 RD 295/2009

Un cop emès aquest certificat per part de la mútua o INSS en relació a l'existència del risc,
l'empresari haurà de canviar el lloc de treball o funció de la treballadora, al no haver estat
possible l'adaptació del lloc de treball o no haver estat suficient.
5. Canvi de lloc de Treball
L'empresari haurà de canviar el lloc de treball o funció de la treballadora afectada quan l'adaptació
de les condicions o del temps de treball no és possible o suficient per a la seva protecció o la del
fetus, i així ho certifiquin els Serveis Mèdics de l'INSS o de la mútua, juntament amb l'informe del
metge o metgessa del Sistema Públic de Salut que atengui a la treballadora. Per garantir que el nou
lloc o funció no suposa risc per a la treballadora o el fetus, l'empresari haurà de tenir la llista de
1

Contingències Professionals.
Llei General de la Seguretat Social.
3
En aquest cas l'INSS no determina en quina data hi haurà el risc, sinó a partir de quina data es podrà
reconèixer la prestació. Això només ho pot fer l'INSS en el tràmit de resolució de la sol·licitud de prestació
realitzada per la treballadora, i no la mútua en el tràmit de certificació del risc.
2
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llocs exempts de risc per a l'embaràs o la lactància, comentada en el punt anterior. (Article 26.2
de la LPRL).
Per tant, perquè l'empresari realitzi el canvi de lloc, seguint la LPRL i el RD 295/2009, serà necessari
que la mútua o l'INSS certifiquin l'existència de risc en el lloc actual de la treballadora i que aporti
informe mèdic del seu metge o metgessa de el sistema públic. Recomanem que aquest tràmit el
realitzi directament la treballadora, amb el degut assessorament jurídic i sindical que li podem
prestar, ja que no és aconsellable lliurar informes mèdics directament a l'empresa ni que aquesta
faci cap tipus de gestió en la tramitació de la certificació de la existència del risc.

Sempre és més recomanable que la treballadora tramiti directament la prestació.
Moltes vegades l'empresa s’ofereix a fer aquesta gestió, de la qual la treballadora no té
cap control, en relació a quan es sol·licita i si l’empresa aporta la documentació necessària.

6. Prestació de risc durant l'embaràs i la lactància.
Es tracta d'una prestació derivada de contingències professionals a la que té dret la treballadora en
situació d'embaràs o lactància, exposada a riscos laborals que poden perjudicar la seva salut o la del
fetus, quan no ha estat possible l'adaptació o canvi de lloc de treball.
És necessari distingir entre la situació de risc durant l'embaràs o lactància per exposició a perills a la
feina i un embaràs de risc per motius mèdics propis de la treballadora. En aquest segon cas, pot ser
necessària l'adaptació del lloc de treball, però no comporta dret a aquesta prestació.
La quantia serà el 100% de la seva base reguladora, la qual serà l'equivalent a la que estigui
establerta per a la prestació d'incapacitat temporal, derivada també de les contingències
professionals.
La gestió i el pagament de la prestació econòmica corresponen a l'entitat gestora o a la mútua
Col·laboradora amb la Seguretat Social, en funció de l'entitat amb la qual l'empresa tingui
concertada la cobertura dels riscos professionals. Generalment la gestió de les contingències
professionals, l'empresari les sol concertar amb les MCSS.
L'inici de les prestacions es produeix durant l'embaràs el dia que se suspèn el contracte per aquesta
causa, i en la lactància, a partir de la finalització de el període de suspensió per maternitat (art. 45
1.d i 48.5 de l'ET).
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S'extingeixen ordinàriament per l'inici del descans maternal (en l'embaràs), i al complir el fill 9 mesos
d'edat o per la interrupció de la lactància.
Només en el cas que no fos possible el canvi de lloc de treball, i aquesta impossibilitat estigui
motivada per l'empresari, i com a última ràtio per a protegir la salut de la treballadora embarassada i
el seu fetus, o la del nadó en el cas de lactància, està prevista aquesta prestació.
Com s'ha dit abans, si no es té prèviament el certificat de l'existència del risc per a l'embaràs o la
lactància emès per la mútua o l’INSS, en cap cas es reconeixerà el dret a la percepció d'aquesta
prestació.
El procediment per accedir a aquesta prestació és el següent, segons l’article 39 del RD 295/2009:
a) La treballadora és la que sol·licita la prestació en qualsevol centre de la mútua o de l'INSS (en
funció de qui tingui la cobertura de les contingències professionals).
b) Una vegada registrada la sol·licitud, la Direcció Provincial de l'INSS dictarà i notificarà la
resolució a la treballadora en un termini de 30 dies. En el cas que l'INSS no resolgui
favorablement la concessió de la prestació, podrà indicar la data a partir de la qual es podrà
reconèixer la prestació.
En el cas que hi hagi contradicció entre la documentació lliurada, es podrà sol·licitar per part de
l'INSS un informe a la Inspecció de Treball, la qual l’emetrà en un termini màxim de 15 dies.

Protecció a la maternitat i la lactància en el treball

9

Documentació que ha de presentar la treballadora


La suspensió del contracte per risc per a l'embaràs.



Informe mèdic del servei públic de salut, indicant que l'embaràs és normal i no és de risc
(si l'embaràs és de risc no es pot concedir aquesta prestació).



Declaració de l'empresa acreditant el lloc de treball i activitats, condicions de treball, els
riscos laborals existents per a l'embaràs o la lactància, i que l'adaptació de el lloc no és
possible o no ha estat suficient.



Certificat d'empresa en el qual consti la quantia de la base de cotització de la
treballadora per contingències professionals.



Declaració de l'empresa sobre la inexistència d'un lloc de treball sense risc per a
l'embaràs o lactància i compatible amb la salut de la treballadora. Aquesta declaració
anirà acompanyada d'un informe sobre aquest particular emès pel servei de prevenció
de l'empresa.



Certificació mèdica de mútua o INSS acreditant l'existència del risc per l'embaràs o
lactància.

4. CRITERIS D'ACTUACIÓ SINDICAL EN L’ÀMBIT COL·LECTIU
Els delegats i delegades de prevenció hauran de planificar les actuacions sindicals de caràcter
col·lectiu en l'intern de l'empresa. Per a això és necessari tenir un coneixement de les diferents
situacions que es poden produir i tenir preparada una estratègia d'intervenció per a cadascuna
d'elles.
És imprescindible saber que l'objectiu de la nostra intervenció sindical NO és intentar aconseguir la
prestació de risc per a l'embaràs i lactància en tots els casos, sinó aconseguir que la treballadora
embarassada o en període de lactància pugui treballar en condicions segures, bé amb una adaptació,
o si no, amb un canvi de lloc de treball.
La prestació de risc per a l'embaràs i la lactància només es contempla quan l'adaptació o el canvi de
lloc de treball són objectivament impossibles.
A continuació es mostren algunes de les accions que hauran de realitzar els delegats i les delegades
de prevenció o que hauran de reclamar a l’empresa.
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1. Avaluació de
riscos i
planificació de
l'activitat
preventiva



Realització de l’avaluació de riscos per a l'embaràs i la lactància en
tots els llocs de treball (estiguin o no ocupats per dones), amb la
consulta prèvia a delegats i delegades de prevenció.



Utilització de criteris de valoració (mètodes d'avaluació) adequats.



Incloure els llocs exempts de risc per a l'embaràs, i a la resta de llocs
incloure els riscos específics per a l'embaràs i la lactància.



Avaluar tots els riscos possibles: seguretat, higiene, ergonomia i
psicosociologia.



Aplicació de l'article 4.1.b) RSP, amb la utilització dels annexos VII
(llista no exhaustiva de riscos) i VIII (llista no exhaustiva de treballs
que no podran realitzar les treballadores en situació d’embaràs o
lactància).




No utilitzar els criteris Sego en l'avaluació de riscos.
Planificació de l'activitat preventiva: prioritzar l'eliminació dels riscos,
en lloc de només reduir-los.
Sol·licitar còpia íntegra a l'empresa de l'avaluació de riscos i de la
planificació de l'activitat preventiva.
Assegurar que a cada treballador i treballadora se li facilita còpia dels
riscos i mesures preventives del seu lloc de treball.






2. Adaptació del
lloc de treball

3. Certificació
existència de
risc per MCSS o
INSS4





Informar a les treballadores de la documentació que han de tenir per
realitzar aquesta sol·licitud.



Informar a les treballadores de la conveniència que siguin elles les
que facin la sol·licitud i no encomanar o delegar la mateixa a
l'empresa o al Servei de Prevenció.
Remetre, si s'escau, al responsable de salut laboral territorial o
federatiu i/o a l'assessorament mancomunat de CCOO Catalunya
perquè acompanyin a la treballadora en la gestió del tràmit.




4. Canvi de lloc de
treball

4

La mateixa es basarà, bé en una correcta avaluació de riscos, bé en un
informe específic per a la treballadora del Servei de Prevenció (si no
està contemplat en l'avaluació de riscos). Segons el cas també es pot
sol·licitar el concurs de vigilància de la salut.
Dels informes tècnics i mèdics anteriors s'hauran de realitzar, si
s’escau, recomanacions d'adaptació, però les mateixes hauran de ser
concretades correctament per l'empresari amb la consulta prèvia
amb els delegats i delegades de prevenció.



Realització per part de l'empresa, prèvia consulta amb els delegats i
delegades de prevenció, de la relació de llocs de treball exempts de
risc per a l'embaràs i la lactància.
Es recomana que aquesta relació sigui pactada entre empresa i
delegats i delegades de prevenció.

Segons qui tingui la gestió de les contingències professionals.
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5. Tramitació
prestació de risc
per a l'embaràs i
la lactància
6. Protocol o
Procediment
d'embaràs i
lactància





Proposar i acordar amb la Direcció de l'Empresa un protocol o
procediment que contempli, de forma concreta, les actuacions a
realitzar en l'intern de l'empresa en les situacions contemplades en el
present quadre.



Informar sobre els drets de les treballadores en situacions d'embaràs
i lactància.
En el cas d'haver pactat un protocol, informar a tota la plantilla.
Oferiment d'assessorament a les treballadores sobre les actuacions i
tràmits individuals a realitzar.
Informació a la plantilla de les actuacions incorrectes i que no
s'ajustin a llei que pogués realitzar l'empresa, el servei de prevenció
i/o la MCSS.
Informació dels tràmits a realitzar en l'intern de l'empresa, així com
amb la MCSS i amb l'INSS.



7. Informació a tot
el personal de
l'empresa

Informar a les treballadores de la documentació que han de tenir per
realitzar aquesta sol·licitud.
Informar a les treballadores de la conveniència que siguin elles les
que facin la sol·licitud i no encomanar o delegar la mateixa a
l'empresa o al Servei de Prevenció,
Remetre, si s'escau, al responsable de salut laboral territorial o
federatiu i/o a l'assessorament mancomunat perquè acompanyin a la
treballadora en la gestió del tràmit.





L’empresa ha d’informar, consultar i permetre la participació dels delegats i delegades
de prevenció en tot allò que pugui afectar a la salut de les persones treballadores.
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Resumint ... Àmbit col·lectiu
Identificació de
riscos per a
embaràs i lactància
en tots els llocs de
treball

Sí que hi ha

Es poden eliminar?
No hi ha
Sí

No

Llistat de llocs de
treball exempts de
riscos per a
embaràs i lactància
Adaptació del
lloc de treball

Avaluació de Riscos (AR) inicial
contemplant tots els riscos per a
embaràs/lactància que no s'han
pogut evitar

Es poden adoptar mesures
per a adaptar correctament
el lloc de treball?

No

Canvi de lloc
de treball

Treballadora sol·licita
a empresa el canvi de
lloc de treball

No és possible el
canvi de lloc

L'empresa declara a la
treballadora en situació de
suspensió del contracte

Treballadora sol·licita a mútua
la prestació per risc durant
l'embaràs/lactància
Resolució de l'INSS

Treballadora sol·licita a mútua
el certificat d'existència de risc

Criteris per al control i la intervenció
sindical:
1. Comprovar que l’avaluació de riscos
inicial de tots els llocs es realitza
contemplant tots els riscos per a embaràs
i lactància. Si no és així, exigir que es
realitzi.
2. Comprovar que existeix el llistat de llocs
exempts de risc per a embaràs i lactància
i és adequat.
3. Comprovar que es planifiquen i
implanten les mesures adequades per a
l'adaptació del lloc de treballadores
embarassades / lactants.
4. Acordar un protocol que ha
contemplar les anteriors qüestions.

de

5. Dissenyar campanya informativa a la
plantilla
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Resumint ... àmbit individual
Treballadora
embarassada /
lactant

Comunicació escrita i
fefaent a l’empresa
Ocupa un lloc de treball exempt de riscos
per a embaràs/lactància?

No

Sí

L’ AR inicial del lloc contempla tots els riscos per a
embaràs/lactància que no s'han pogut evitar?

No

Sí

Es poden adoptar mesures per a adaptar
correctament el lloc de treball?

Adaptació del lloc de
treball

Sol·licitar a l’empresa informe
tècnic específic del SP sobre
l'existència de riscos i
adaptació del lloc de la
treballadora

No

Treballadora sol·licita a mútua el
certificat d'existència de risc

Canvi de lloc
de treball

Treballadora sol·licita
a l’empresa el canvi de
lloc de treball

Si no és possible el
canvi, l'empresa declara
a la treballadora en
situació de suspensió
de contracte

Treballadora sol·licita a mútua
la prestació per risc durant
l'embaràs/lactància
Resolució de l'INSS
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5. SUPERAR ELS OBSTACLES
En moltes ocasions, les empreses es neguen a adaptar adequadament el lloc de treball de les dones
embarassades o en període de lactància, o canviar-les de lloc de treball o funció. En altres ocasions,
és la mútua qui denega la prestació o, s'atribueix una competència de l'INSS, contestant a quina
setmana es concedirà aquesta prestació. Sovint, aquestes circumstàncies es produeixen per haver
realitzat una avaluació de riscos inicial que no contempla els riscos per a l'embaràs o la lactància, o
els contemplen però de manera inadequada i insuficient. En aquests casos, hem d'actuar en tots
aquells casos individuals en què tinguem a una dona desprotegida en el seu lloc de treball.
Alguns criteris d'actuació sindical seran els següents:
 En el cas que l'empresa no hagi realitzat una adequada avaluació de riscos, la treballadora
podrà sol·licitar a l'empresa, com s'ha comentat anteriorment, un informe específic del
servei de prevenció que posi de manifest aquest risc per a l'embaràs o la lactància.
 En el cas que l'empresa no procedeixi a fer la correcta adaptació del lloc de treball, la
treballadora pot dirigir un escrit a la Direcció de l'empresa, sol·licitant la mateixa.
 Una vegada es disposa del certificat d'existència de risc, expedit per mútua o INSS, si
l'empresa no realitza el canvi de lloc de treball o funció, la treballadora pot dirigir un escrit a
la Direcció de l'empresa demanant aquest canvi i, en cas de negativa, la justificació de tal
decisió.
 En el cas de denegació de la certificació mèdica per la mútua de l'existència del risc, o bé
denegació per part de l’INSS de la prestació de risc per a l'embaràs o la lactància, quan el risc
està acreditat en l'avaluació de riscos o en informe individual del servei de prevenció, la
treballadora pot dirigir un escrit a la Direcció de l'empresa sol·licitant que aquesta li doni per
escrit l'ordre de treball, signada per persona responsable de la Direcció, per a continuar
treballant en aquestes condicions de risc per a la seva salut, la del seu fetus o la del seu
nadó.
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6. TRÀMIT DE LA SOL·LICITUD DE CERTIFICACIÓ DE L'EXISTÈNCIA DE RISC?
És possible, i molt freqüent, que la mútua no expedeixi la certificació de l'existència de risc per a
l'embaràs o lactància sol·licitada per la treballadora. De fet, alguns dels criteris per a l'actuació
realitzats per AMAT5, o SEGO no inclouen riscos importants per a l'embaràs i la lactància o els
menysvaloren. En aquest cas, recomanem:


Presentar una reclamació per escrit. Demanar el full de reclamacions a la mútua (no acceptar
fulls de reclamacions que siguin de Comerç, sinó només aquelles de la pròpia mútua, ja que
l’Agència Catalana de Consum no té competències i no podrà intervenir), deixant constància
del desacord i demanant expressament que es reconsideri la situació de risc durant
l'embaràs i es gestioni com a contingència professional.
També es pot realitzar la mateixa reclamació a través de la pàgina web de la OVRMATEPSS 6.
Les reclamacions 7 a mútues en 2017, per no expedir certificació d'existència de risc, van ser
309, representant només el 2,95% del total. Pensem que la principal causa que existeixin tan
poques reclamacions és que les treballadores opten per l’opció menys conflictiva, que és
buscar la protecció en el metge o metgessa del servei públic de salut, a través d’una baixa
per contingències comunes, tot i perdent poder adquisitiu en molts casos.



Comunicar a l'empresa la seva responsabilitat davant la salut de la treballadora i el seu fetus
perquè prengui mesures cautelars que evitin l'exposició al risc, mentre s'aclareixen els
motius de la denegació de la prestació per part de la mútua.



Garantir un desenvolupament adequat de l'embaràs i la lactància natural. Per a això hem
d'acudir al metge o metgessa de capçalera, exposar-li la situació i demanar una baixa per
malaltia comuna, en tant es resol la reclamació en la mútua.



Acudir als responsables de salut laboral federatius o territorials, o bé a l'assessorament
mancomunat de CCOO de Catalunya, que valoraran la causa de denegació de la prestació i
intentaran resoldre-ho per diferents vies:

5

És l'associació de mútues espanyoles.
https://www.ovrmatepss.es/virtual/
7
Informe de reclamacions. Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social. Període 2017. DGOSS.
http://www.mitramiss.gob.es/es/publica/index.htm
6
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- Interlocució directa amb la mútua o mitjançant els representants de CCOO en la Comissió
de Control i Seguiment.
- Iniciant un procediment de determinació de contingència.
- Denunciant la situació a la Inspecció de Treball.


En cas necessari, acudir als serveis jurídics del Sindicat per valora possibles actuacions judicials.
És important tenir en compte que hi ha jurisprudència que relaciona els riscos durant l'embaràs
com a dret fonamental de la integritat física, contemplat en l'article 15 de la Constitució
Espanyola. En aquest cas es podria sol·licitar tutela de drets fonamentals.

7. COMENTARIS SOBRE LA GUIA DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE GINECOLOGIA (SEGO)
La publicació en 2019 de la segona edició de la guia SEGO, Guia d'Ajuda per a la Valoració del Risc
Laboral durant l'Embaràs, tal com s'indica a la seva pàgina 5, es tracta d'un encàrrec realitzat per
l'INSS a la SEGO . Aquesta referència / encàrrec no es contemplava en la primera edició de la SEGO.
Com hem comentat anteriorment aquesta guia, i des d'un punt de vista estrictament legal, no pot
considerar-se un mètode vàlid d'avaluació de risc per a l'embaràs i la lactància natural en l'àmbit
laboral, per no complir els requisits de l'article 5 del RSP, així com per ser la SEGO una entitat
privada, l'objecte i finalitat, així com les seves actuacions, no són les relatives a la prevenció de riscos
laborals, sinó de caràcter mèdic en general, centrant-se en la ginecologia i l'obstetrícia, així com
tampoc és especialista en medicina de la feina, i per no ser un òrgan administratiu amb
competències per elaborar un mètode d'avaluació de riscos (com hem indicat, l'òrgan tècnic de
l'Estat amb competències per a això és l'INSS, que ha desenvolupat ja unes directrius d'avaluació en
relació als riscos per a l'embaràs i la lactància).
Aquesta nova edició es tracta d'una novetat respecte a l'anterior. Cal recordar que històricament les
mútues han utilitzat la primera edició de la SEGO per aplicar aquests criteris en el tràmit de
certificació de l'existència del risc, i utilitzant-la com a excusa per no concedir la certificació, quan el
risc està acreditat per l'avaluació de riscos, informes específics, etc., del servei de prevenció de
l'empresa, que és el competent legalment per a identificar i valorar l'existència del risc laboral,
competència que ja hem dit no correspon en absolut a les mútues.
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Així doncs, si ens basem en l'article 26 de la LPRL es dedueixen diverses qüestions que apunten en
direcció contrària al que estableix el nou document de Guia d'Ajuda per a la Valoració del Risc
Laboral durant l'Embaràs de la SEGO:
1. L'avaluació de riscos (art.16 de la LPRL) ha de contemplar per a tots els llocs de treball, les
tasques, els procediments, agents i condicions ambientals d'aquests llocs, per tal de valorar la
magnitud de l’exposició que pugui posar en perill a la treballadora embarassada o lactant o el
fetus.
Partint de la base del que assenyala l'article 15 de la LPRL, referent als principis de l'acció preventiva,
l'obligatorietat de l'empresari és la d'eliminar o minimitzar el risc (adaptació del lloc de treball). Amb
això es donaria compliment a l'article 26.1 de la LPRL i amb el que prescriu l'article 4.1 del RSP.
2. En el cas que no sigui possible l'adaptació del lloc de treball i/o de les condicions existents, la
treballadora embarassada o lactant natural ha de ser situada en un lloc de treball exempt de risc i a
el mateix temps compatible amb el seu estat biològic (condicions higièniques i de descans). Fet que
implica tal com s'estableixen en els articles 26.2 de la LPRL i 4.1 del RSP, que l'empresari estarà
obligat a tenir un llistat de llocs de treball exempts de risc per a les treballadores embarassades o en
període de lactància natural, per tal de poder realitzar el canvi de lloc de treball, un cop s'hagi
descartat la possibilitat d'adaptació.
3. Només, si aquestes dues opcions preventives no fossin possibles, per causes tècniques o
organitzatives, s'hauria de passar a la tramitació de la sol·licitud de la prestació per risc durant
l'embaràs o lactància natural.
4. Arribats a aquest punt i, continuant amb la prelació indicada a la normativa preventiva d'aplicació,
en cap apartat s'esmenta la intervenció de la mútua, ja que la normativa d'aplicació indica el
següent: "L'empresa haurà de certificar l'existència del risc i la impossibilitat de l'adaptació del lloc
de treball o de canvi de lloc de treball a través de l'avaluació de riscos, per iniciar els tràmits de
reconeixement de la prestació de risc durant l'embaràs o lactància natural".
Cal recordar que tant la Llei de Mútues com la LGSS concedeixen a les mútues la competència de la
gestió de la prestació de risc durant l'embaràs i lactància natural, però no les habiliten per a la
determinació del risc.
Segons la normativa de prevenció de riscos laborals l'únic ens competent per a la valoració i
determinació de l'existència del risc és el servei de prevenció, mitjançant l'avaluació de riscos
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d'aquests llocs de treball. Així doncs, l’article 186 de la LGSS indica que la competència de la mútua
és la gestió i el pagament de la prestació però no li atorga la competència de determinar la concessió
del dret a rebre la prestació per risc durant l'embaràs o la lactància natural.
Per tant, les mútues per determinar si existeix o no risc, no poden fonamentar-se en els criteris de la
Sego a l'hora de concedir o no aquesta prestació (sent aquesta una societat privada, no especialista
en medicina de la feina), ja que les mútues no estan acreditades com a serveis de prevenció.
Aquesta pràctica, tampoc s'adapta als criteris de l’INSST, ja que no compleix amb els requisits dels
articles 3 a 9 del RSP, especialment pel que fa al seu article 5 (requisits dels mètodes d'avaluació).
Per tant, i tal com s'esmenta en aquest full informatiu, estem davant d'un catàleg d'orientacions i no
davant d’una Guia de l’INSST o normativa d'obligat compliment, al no tractar-se d'una entitat
preventiva, que serà la que realitzarà la valoració i avaluació de les condicions de treball per a
garantir la seguretat i salut de la treballadora embarassada, lactant i la del seu fetus.

8. ALGUNES CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
En aquest punt és important analitzar dues sentències que són molt rellevants; la Sentència de
Tribunal Suprem de 26 de juny de 2018, i la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea
(TJUE), de 19 de setembre de 2018.
Principals consideracions que es recullen en les dues sentències
1. És una obligació de l'empresari incloure en l'avaluació de riscos el risc específic per a
l'embaràs i la lactància, per tant, s'ha de fer en tots els llocs de treball, hi hagi o no
treballadores embarassades o en període de lactància.
2. El no compliment per part de l'empresari o empresària del punt anterior, suposa una
discriminació per raó de sexe i una vulneració del dret a la igualtat. 8
3. Si el risc per a l'embaràs i la lactància no està inclòs en l'avaluació de riscos, serà suficient
que la treballadora acrediti que no s'ha complert aquesta obligació legal per part de
l’empresa, i a partir d'aquí s'inverteix la càrrega de la prova, és a dir, serà l’empresa la que
haurà de demostrar que no existeix el risc (i no la treballadora la que hagi de provar que sí
existeix).

8

Per tant estaríem parlant de la vulneració d'un dret fonamental de la Constitució recollit a l'article 14.
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4. Del contingut d'aquestes sentències, es pot considerar que ni les mútues, en el tràmit de
certificació d'existència de risc, ni l'INSS, en el tràmit de la prestació de risc per a l'embaràs i
la lactància, poden denegar la prestació sota l'argument que el risc no està recollit en
l'avaluació de riscos, i en aquest cas, a l'invertir-se la càrrega de la prova, haurien d'exigir a
l'empresari que acrediti la no existència del mateix (si això no ho fa s'ha de presumir
l'existència de risc) .

Si necessites assessorament sobre qualsevol dels temes recollits en aquest fullet, o
qualsevol altre tema de salut laboral, pots posar-te en contacte amb la teva federació
o unió territorial.
Més informació i documentació en
https: // www.ccoo.cat / ASPNET / salut_laboral.aspx
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