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DAVANT ELS RISCOS PER A 
LA REPRODUCCIÓ, NOMÉS ÉS 
POSSIBLE LA PREVENCIÓ!

Més de la meitat de la població treballadora (dones i homes) podria estar exposada 
a riscos per a la reproducció.

Sis milions de treballadores poden estar exposades, en l’acompliment del seu 
treball, a riscos que afectin la seva fertilitat, l’embaràs i les seves criatures.

La prestació per risc durant l’embaràs i la lactància natural és 
l’últim pas que la normativa (article 26 de l’LPRL) preveu per 

a la protecció d’aquestes situacions. En la seva aprovació o 
denegació, entren en joc les mútues, assumint, una vegada 

més, un paper que no els correspon.

CRITERIS SEGO: QUINS SÓN?
Es tracta de les orientacions utilitzades per les mútues per 
concedir o denegar la prestació. Són recomanacions 
sobre determinats riscos per establir l’existència 
d’exposició i les setmanes en què seria factible 
concedir la prestació. Per exemple:

Una treballadora embarassada pot pujar 
escales i pals verticals de manera repetida 
(8 o més vegades per torn de 8 hores) fins 
a la setmana 16-20 (en funció del nombre 
d’esglaons).

Aquests criteris són d’àmbit de seguretat 
social i generalistes, i no tenen en 
compte les situacions individuals de 
cada cas.

Es basen en valoracions mitjanes 
d’uns certs riscos als quals la 
treballadora pot estar exposada, 
així com de la resistència mitjana 
de la treballadora i el fetus a 
aquests riscos.

QUÈ NO SÓN?
NO TENEN CARÀCTER 

NORMATIU. No existeix obligació 
legal de tenir-los en compte, ja 
que no estan regulats per cap 

normativa.

L’ALTERNATIVA ÉS: FER PREVENCIÓ
1.	 L’empresa	ha	d’identificar	i	avaluar	els	riscos	per	a	la	maternitat	en	tots	

els llocs de treball, estiguin ocupats o no per una dona, en el moment 
de l’avaluació inicial de riscos i les seves possibles adaptacions. Davant 
l’existència de riscos, cal eliminar-los o disminuir l’exposició i, com a resultat, 
confeccionar una llista de llocs de treball exempts de risc.

2. En el moment en què una treballadora comunica la seva situació d’embaràs, 
part recent o lactància, l’empresa ha de realitzar una avaluació addicional 
al	lloc	de	treball	identificat	amb	risc.	S’haurien	de	tenir	en	compte,	com	
a mínim, els riscos recollits en els annexos VII i VIII de l’RD 298/2009, que 
modifica	el	Reglament	dels	serveis	de	prevenció	(RSP).

3. Si el resultat d’aquesta avaluació 
addicional mostra risc per a la 
maternitat, la primera mesura és 
la seva eliminació. Si això no fos 
possible, s’estudiaria adaptar les 
condicions de treball i, si tampoc 
no es pogués, caldria buscar un 
lloc de treball alternatiu. Davant la 
inexistència de lloc de treball  
exempt de risc, com a quarta i  
última mesura ens trobem amb 
la promoció de la suspensió de 
contracte per embaràs o lactància.
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QUÈ ES POT FER QUAN ES 
DENEGA LA PRESTACIÓ?

Es recomana acudir als gabinets 
de salut laboral o als serveis 

jurídics del sindicat per poder 
presentar reclamacions davant 
l’INSS i la mútua, una denúncia 
davant la Inspecció de Treball o 

una demanda judicial.
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