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1. Presentació
El document es correspon amb un resum breu de l’Informe tècnic de Valoració dels 
nous criteris SEGO (Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia) i el seu impacte 
en les condicions de seguretat i salut de les dones elaborat per CCOO de Catalunya i 
la Fundació 1º de Mayo de CCOO per difondre i facilitar eines i orientacions preventives 
als delegats i delegades de prevenció, dins de les accions de l’objectiu estratègic 7 de 
l’Estratègia catalana de seguretat i salut 2021-2026 referent a impulsar la recerca i el 
desenvolupament dels riscos prevalents i/o emergents.

La difusió d’aquest document resum entre la representació legal dels treballadors i tre-
balladores pot despertar interès atesa la seva temàtica, motivar la consulta de l’informe 
tècnic sobre l’exposició als riscos per a la reproducció de la població treballadora i posar 
l’accent en la prestació que la normativa estableix per riscos durant l’embaràs i la lac-
tància natural.
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2. Davant dels riscos per a la reproducció, 
només és possible la prevenció 
Són dos articles de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), el 25.2 i el 26, els que 
parlen expressament de com afrontar la prevenció i la protecció de la població treballa-
dora enfront del risc reproductiu.

L’article 25.2 obliga les empreses a tenir en compte en les avaluacions de risc la pos-
sibilitat que les condicions de treball constitueixin un risc per a la funció reproductiva 
dels treballadors i treballadores, amb la finalitat d’“adoptar les mesures preventives 
necessàries”. Aquest article tutela tots dos sexes i pretén evitar que el treball perjudiqui 
la fertilitat o el desenvolupament de la descendència dels treballadors i treballadores.

L’article 26 obliga les empreses al fet que les condicions del lloc de treball siguin segu-
res i no interfereixin en cap moment, ni abans ni durant ni després, amb l’embaràs, el 
part recent i la lactància. S’han d’identificar possibles situacions de risc i adoptar les 
mesures preventives que siguin necessàries.

A més, l’RD 298/2009, que modifica l’RD 39/1997, pel qual s’aprova el Reglament dels 
serveis de prevenció (RSP), estableix en els seus annexos una llista dels riscos que s’han 
d’avaluar i els que s’han de prohibir davant l’embaràs i la lactància natural.

QUANTES PERSONES ES TROBEN EN EDAT FÈRTIL A LA TEVA EMPRESA?

Els riscos per a la reproducció afecten tant homes com dones. Al nostre país i segons 
dades de l’Enquesta de Població Activa realitzada per l’Institut Nacional d’Estadística 
(INE), del total de persones actives, treballen al voltant de 20 milions, i d’aquestes, 
es troben en edat fèrtil aproximadament 13 milions, amb la següent distribució per 
sexes: 

 Dones: 46,6 %
 Homes: 53,4 %
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SAPS SI A LA TEVA EMPRESA HI HA RISCOS PER A LA REPRODUCCIÓ, 
L’EMBARÀS I LA LACTÀNCIA NATURAL?

Els estudis i les recerques demostren que l’exposició als riscos laborals pot tenir con-
seqüències per a la reproducció, l’embaràs i la lactància natural. 

Els agents químics i biològics, el soroll, la temperatura i els factors de risc ergonòmic 
i psicosocials poden, de manera individual i combinada, tenir conseqüències sobre 
la salut per a homes i dones en edat reproductiva, dones embarassades i criatures.

 El fred o la calor extrems poden fer disminuir el nombre i la motilitat dels 
espermatozoides.

 L’exposició de la dona embarassada al soroll pot afectar la capacitat auditiva 
de la futura criatura.

 La fatiga, l’estrès, les condicions ambientals, etc., poden reduir la capacitat 
de lactar i, fins i tot, interrompre la lactància de la treballadora.

COM ES GESTIONEN ELS RISCOS PER A L’EMBARÀS I LA LACTÀNCIA 
NATURAL A LA TEVA EMPRESA?

L’empresa està obligada a garantir que els seus llocs de treball estiguin exempts de 
riscos que afectin aquestes situacions. Però no pot fer-ho de qualsevol manera: ha 
d’identificar-los en l’avaluació de riscos i, posteriorment, eliminar-los. Si no es poden 
eliminar, haurà d’adaptar el lloc de treball o canviar de lloc la treballadora i, final-
ment, davant la impossibilitat d’implantar aquestes mesures, les mútues d’accidents 
de treball i malalties professionals de la Seguretat Social reconeixen una prestació 
per risc durant l’embaràs i la lactància natural.

Ara bé, la realitat és una altra. Els resultats de l’estudi realitzat per l’Institut Català 
de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL), sobre la informació facilitada per 165 empreses 
(Gestió de la prevenció de riscos laborals a les empreses de Catalunya 2019), mostren 
la intervenció inexistent o escassa sobre aquests riscos:

 Només un 31,8 % de les empreses amb avaluació de riscos han tingut en 
compte els riscos per a l’embaràs o la lactància natural. 

 Un 16,2 % de les empreses disposen d’una relació de llocs de treball exempts 
de risc. 

 El 16,5 % de les empreses tenen un protocol d’actuació per a la comunicació 
d’embaràs o lactància natural per a les treballadores.

 El percentatge d’empreses que han avaluat el risc per a l’embaràs ha aug-
mentat respecte del 2016 (24,4 %) i també ho ha fet el de les que disposen 
d’una  relació de llocs de treball exempts de risc (3,2 %). 
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QUANTES PRESTACIONS PER RISC S’HAN SOL•LICITAT I ADMÈS?

Quan existeixi risc per a la salut durant l’embaràs, també en el període de lactància, 
i el canvi de lloc no resulti objectivament ni tècnicament possible se suspendrà el 
contracte de treball per risc durant l’embaràs durant el període necessari i mentre 
persisteixi la impossibilitat de reincorporar-se al lloc anterior o a un altre de compa-
tible amb el seu estat. A canvi, la treballadora percebrà una prestació econòmica, 
considerant-se com a contingència professional amb caràcter general.

Segons un estudi realitzat per CCOO de Madrid, publicat el 2009, més del 40 % de 
les empreses visitades no sabien si s’atorga la suspensió del contracte per risc ni 
coneixen aquest tema i, per descomptat, desconeixen els criteris pels quals es pot 
atorgar la suspensió del contracte per risc.

AVALUACIÓ NO RISC

SÍ RISC

ADAPTACIÓ DE LES 
CONDICIONS DE 

TREBALL

ADAPTACIÓ DEL  
TEMPS DE TREBALL

NO RISC

SÍ RISC

EXISTEIX LLOC DE 
TREBALL SENSE RISC 
PER A L’EMBARÀS?

SUSPENSIÓ DEL 
CONTRACTE DE 

TREBALL

NO

SI

CANVI DE  
LLOC DE TREBALL

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals insisteix en el seu caràcter preventiu a l’hora 
de protegir els treballadors i treballadores davant dels riscos per a la reproducció es-
tablint l’obligació d’adoptar les mesures preventives necessàries per eliminar l’ex-
posició o per controlar l’exposició al risc.
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3. Quan la mútua entra al joc emprant 
els criteris SEGO
Quan una treballadora presenta la sol•licitud de la prestació és l’entitat gestora, MATEPSS 
o INSS (mútua d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social/el 
Institut Nacional de Seguretat Social) la que ha d’emetre el certificat mèdic acreditant 
que les condicions del lloc influeixen negativament en la salut de la treballadora o del 
fetus, certificat que és necessari per a la prossecució del procediment i el reconeixement 
de la prestació.

El procediment
l'inicia la

TREBALLADORA

Amb els dos certificats 
anteriors l'INSS o la 
MÚTUA emet una 

certificació mèdica 
sobre l'existència 

e risc durant 
l'embaràs

Aportant la següent
documentació:

■ Informe del facultatiu del 
Servei  Públic de salut 
que acrediti la situación 
d'embaràs i data probable 
de part.

■ Certificat de l'empresa sobre 
l'activitat desenvolupada 
i les condicions del 
lloc de  treball.

Havent de protegir la treballadora  
sol•licitant adaptació i/o recol•locació en 
un altre lloc de treball, podent sol•licitar 
baixa per contingència comuna fins que 

l'exposició a risc cessi. Sol•licitar informe a 
la inspecció de Treball i podent presentar 

demanda per vulneració dels drets 
fonamentals

Davant contradiccions: Havent de protegir la 
treballadora sol•licitant adaptació i/o 

recol•locació en un altre lloc de treball, podent 
sol•licitar baixa per contingència comuna que 
l'exposició a risc cessi. Sol•licitar informe a la 

inspecció de treball i podent presentar 
demanda per vulneració dels drets 

fonamentals.

PROTECCIÓ PROTECCIÓ

MÚTUA o INSS
reconeix l'existència
del risc i cal iniciar

el procediment

La treballadora presentarà la sol·licitud 
(model establert) davant l'INSS o MÚTUA, 
acompanyada de la següent 
documentació:

■ Certificació mèdica sobre l'existència 
de risc.

■ Declaració de l'empresa i una altra del 
Servei  de Prevenció (Vigilància de la salut) 
sobre la inexistència de llocs de treball, 
o quan existeixin, sobre la impossibilitat 
técnica o objectiva de realitzar-se el trasllat.

■ Certificat de l'empresa en el qual consti 
la quantia de la base de cotització de la 
treballadora per contingències 
professionals del mes anterior a la 
suspensió del contracte.

Resolució en 
30 dies per 

MÚTUA o INSS

Davant el 
NO RECONEIXEMENT

DEL RISC, no cal 
iniciar procediment
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És llavors quan la mútua s’ha de pronunciar, però: sobre la base de què? Amb quins 
criteris? Fonamentalment les MATEPPS tenen en compte únicament el risc i la setma-
na de gestació, utilitzant un criteri estandarditzat per denegar o aprovar la prestació. 
Aquests criteris són els establerts per la Societat Espanyola de Ginecología i Obstetricia 
(SEGO), ignorant que l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) va edi-
tar el 2011 les Directrius per a l’avaluació de riscos per a la maternitat en el treball, l’únic 
document que ha comptat amb la revisió dels agents socials i que, a més, es planteja 
com a objectiu “contribuir a fer efectiva una maternitat segura i saludable en el treball”. 

Bàsicament, a la guia de la SEGO es determinen les exposicions, centrades fonamen-
talment en factors de risc higiènic i ergonòmic, i les setmanes en les quals seria factible 
concedir la prestació. 

Les directrius de l’INSST són recomanacions per a la identificació i l’avaluació dels riscos 
(incloent-hi els factors psicosocials) i per a la posada en marxa de les mesures preven-
tives corresponents. El seu objectiu és “contribuir a fer efectiva una maternitat segura i 
saludable en el treball, és a dir, tenen caràcter preventiu”.

Comparant totes dues guies (SEGO i INSST), cal tenir en compte les qüestions següents: 

 Les directrius INSST preveuen un nombre d’agents més gran i presten més atenció 
als riscos per a la lactància. El conjunt d’agents analitzats en tots dos documents és 
important, si bé és major en les directrius de l’INSST (citem com a exemple els fac-
tors psicosocials).

 Els criteris de la SEGO aporten menys informació sobre els possibles efectes en la 
lactància natural. 

 Quant al període de risc i, per tant, a quan es fa necessari apartar la treballadora 
exposada al risc per a l’embaràs i la lactància natural les directrius de l’INSST són, en 
la majoria dels casos, més protectores. 

 Les valoracions mitjanes d’uns certs riscos als quals la treballadora pot estar expo-
sada, així com de la resistència mitjana de la treballadora i el fetus a aquests no es 
poden utilitzar com un criteri general. És necessari atendre les circumstàncies par-
ticulars del cas. 

 Quant al moment en què cal concedir la prestació, motiu fonamental pel qual 
s’utilitzen aquests criteris, les taules han experimentat diverses actualitzacions en 
perjudici de les treballadores, endarrerir la setmana gestacional a partir de la qual 
es concedeix la prestació. Recordem que es tracta de meres orientacions i que és 
necessari prendre decisions atenent els resultats d’una avaluació de riscos indivi-
dualitzada.
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 És fonamental tenir en compte l’exposició combinada. Als entorns laborals, els tre-
balladors i les treballadores poden estar exposats no només a agents aïllats, sinó 
també a combinacions d’aquests. Entre les combinacions més comunes podem 
esmentar: les mescles de substàncies, juntament amb el soroll, l’estrès, la calor, les 
postures incòmodes o el treball per torns. No obstant això, aquest camp és molt 
ampli, amb molts reptes metodològics i, de moment, s’han realitzat molt poques 
revisions o estudis. 

Davant la problemàtica en el reconeixement de la prestació esdevé prioritari evitar 
arribar a aquesta mesura mitjançant l’adopció de mesures preventives en origen.
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4. L’acció sindical com a eina preventiva
PENSA EN L’ÚLTIMA OCASIÓ QUE VAS TRACTAR AMB L’EMPRESA 

D’AQUESTES SITUACIONS DE RISC…

Els drets de participació i consulta estan recollits en els articles 18, 33 i 36 de l’LPRL 
(Llei de Prevenció) i en l’article 3.2 de l’RSP (Reglament dels Servicis de Prevenció). 
Aquests serien els 10 moments en els quals la nostra participació s’ha de donar:

1. Identifica les possibles deficiències en la gestió del risc per a la reproducció, per a 
l’embaràs i per a lactància a la teva empresa, revisant i analitzant-ne la documenta-
ció preventiva.

2. Participa i negocia amb la direcció de l’empresa la inclusió dels factors de risc per a 
l’embaràs i la lactància natural que no s’hagin pogut eliminar en l’avaluació de ris-
cos inicial.

3. Treballa una llista pròpia de llocs de treball exempts de risc per incloure en l’avalua-
ció i negocia al Comitè de Seguretat i Salut (CSS), vigilant perquè realment els llocs 
identificats estiguin mancats de risc.

4.  Supervisa i controla sindicalment que en l’avaluació addicional es tingui en comp-
te, almenys, la llista d’agents, procediments i condicions de treball que s’estableixen 
en el Reial Decret 298/2009, Anexos VII y VIII.

5. Comprova que entre la informació que s’utilitza en l’avaluació addicional es dona 
participació a la treballadora per descriure les tasques que realitza (com ara amb 
quina freqüència i durant quant temps) i les seves percepcions sobre el risc. Així, es 
té en compte la multiexposició a diferents factors de risc que hi poden ser presents 
i a possibles factors de risc individual per a la treballadora.

6. Controla que l’empresa informa sobre els resultats d’aquestes avaluacions a les tre-
balladores i treballadors. Informa el personal treballador i l’afiliació sobre les nostres 
propostes, acords o negatives i incompliments per part de l’empresa sobre la pro-
tecció a les treballadores embarassades o en període de lactància natural.

7. En cas d’existència de risc insta que se segueixi la seqüència d’intervenció. Pots rea-
litzar propostes de mesures preventives. Supervisa la recol•locació de les treballado-
res, el temps i l’accés a aquesta, i insta que es realitzi i participi en la nova avaluació 
dels llocs de treball adaptats.

8. Atén i participa en la solució dels possibles problemes que sorgeixin en les presta-
cions per risc durant l’embaràs i la lactància natural. En aquest punt, tenen especial 
importància alguns dels documents que s’han d’aportar, juntament amb la sol•lici-
tud de la prestació que detalla la descripció del lloc de treball i les tasques que es 
realitzen, així com els riscos relacionats amb l’embaràs i lactància i la impossibilitat 
de canviar de lloc de treball. 
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9. Col•labora en la confecció d’un procediment d’actuació en situacions d’embaràs i 
lactància natural. 

10. Facilita informació a les treballadores sobre els riscos específics per a l’embaràs i la 
lactància natural, encoratja la comunicació de la situació de l’embaràs i la lactància, 
i ofereix la teva ajuda i assessorament.

En els següents enllaços es poden descarregar eines d’ajuda per a la participació sin-
dical en cadascun dels moments indicats anteriorment: 

 https://istas.net/salud-laboral/informacion-para-representacion-sindical

 https://www.ccoo.cat/noticies/dret-de-proteccio-de-la-treballadora-
embarassada-i-o-lactant-natural-davant-dels-riscos-laborals-a-la-feina/

 https://www.ccoo.cat/salutlaboral/documents/diptic_maternitat.pdf

 https://www.ccoo.cat/salutlaboral/documents/full_maternitat.pdf

https://istas.net/salud-laboral/informacion-para-representacion-sindical
https://www.ccoo.cat/noticies/dret-de-proteccio-de-la-treballadora-embarassada-i-o-lactant-natural-davant-dels-riscos-laborals-a-la-feina/
https://www.ccoo.cat/noticies/dret-de-proteccio-de-la-treballadora-embarassada-i-o-lactant-natural-davant-dels-riscos-laborals-a-la-feina/
https://www.ccoo.cat/salutlaboral/documents/diptic_maternitat.pdf
https://www.ccoo.cat/salutlaboral/documents/full_maternitat.pdf


13Resum de l’informe tècnic

5. Reptes per al futur
A partir d’ara esdevé necessari prestar una atenció especial als riscos per a la reproduc-
ció. De manera específica, cal: 

PRIMER. Conèixer la realitat

Des del punt de vista general, és necessari realitzar diagnòstics i estudis sobre la in-
cidència dels riscos per a la reproducció; des del d’empresa, les eines preventives han 
d’identificar la dimensió del problema, incorporant de manera transversal la possible 
incidència dels riscos per a la reproducció en l’exposició a qualsevol tipus de risc; parar 
esment a les plantilles en edats fèrtils (tant homes com dones) i els possibles danys que 
s’hagin produït en la treballadora embarassada, en el desenvolupament de l’embaràs 
i/o en la lactància natural, sense perdre de vista els possibles danys en les etapes de la 
preconcepció.

SEGON. Sensibilitzar i informar

La falta de sensibilització i informació és un fet constatat. Per començar, es creu que 
aquests riscos són exclusius de les treballadores dones, quan, en realitat, tot comença 
molt abans de l’embaràs i els problemes en la concepció són nombrosos i greus. 

Les empreses no hi estan sensibilitzades i, d’altra banda, les treballadores no tenen in-
formació sobre els riscos que els poden afectar i sobre les mesures per solucionar-los, 
inclòs el dret a la suspensió del contracte i la prestació consegüent.

La formació i la informació sobre aquests riscos han de ser presents als plans de forma-
ció i a les campanyes de sensibilització, tant pel que fa als plans de prevenció com a les 
accions d’igualtat.
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TERCER. Controlar i participar

La labor de la representació sindical, els delegats i delegades de prevenció en la preven-
ció de riscos laborals a les empreses, és fonamental i en aquesta mena de riscos s’ha de 
fer de manera més visible, ja que en la seva gestió no solament és present l’empresa, 
que en moltes ocasions, evadeix el tema, sinó també les MATPPS, que hi tenen interes-
sos econòmics en joc, ja que el pagament de la prestació és a càrrec seu. 

Actuar quan una treballadora comunica el seu estat de gestació és un error preventiu, 
de la mateixa manera que ho és saltar-se tots els passos previstos en la normativa i de-
cidir-se per la prestació per risc durant l’embaràs i la lactància materna. 

Apostar per la prevenció és la millor manera d’evitar l’exposició, però, mentrestant, hem 
de controlar que les actuacions que es derivin protegeixen l’embaràs i la lactància na-
tural, per la qual cosa hem de fer costat a la treballadora davant qualsevol acció poc 
ètica de la mútua, de l’empresa o del servei de prevenció. Els enganys de la mútua pas-
sen fins i tot per inventar-se una figura, analista de prevenció, sense facultats i suport 
normatiu, per verificar l’existència de risc o no que contradigui l’informe del servei de 
prevenció.
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6. Ara et toca a tu
Contestant les preguntes que apareixen a la llista podràs identificar si hi ha de-
ficiències i/o mancances en la gestió d’aquestes situacions i, per tant, incompli-
ments de l’empresa. Actua davant dels resultats i planteja a l’empresa al si del 
Comitè de Seguretat i Salut —o, si no n’hi ha, directament— la necessitat d’abordar 
aquests incompliments.

Llista de control de la gestió del risc davant situacions d’embaràs i lactància natural

Núm. Aspectes que cal analitzar SÍ NO Observacions

1 S’ha tingut en compte en les avaluacions de 
risc la possibilitat que les condicions de treball 
constitueixin un risc per a la funció reproduc-
tiva de les treballadores i treballadors, amb la 
finalitat d’“adoptar les mesures preventives 
necessàries”?

2 Existeix a la teva empresa una relació de llocs 
de treball amb riscos per a l’embaràs i la lactàn-
cia natural?

3 Existeix a la teva empresa una relació de llocs 
de treball exempts de riscos per a l’embaràs i la 
lactància natural?

4 En cas que hi hagi llocs de treball amb risc 
s’han establert mesures per adaptar el lloc de 
treball davant situacions de risc per a l’embaràs 
i la lactància? Indica en què consisteixen (elimi-
nació del treball nocturn, rotació de tasques…).

5 S’han sol•licitat suspensions de contracte per 
risc? Existeixen problemes per a la seva facilita-
ció per part de l’empresa o de la mútua? Quins 
són?

6 L’empresa ha consultat prèviament la represen-
tació de les treballadores i treballadors?

7 Com a delegada o delegat de prevenció, has 
participat en la confecció d’aquesta llista de 
llocs de treball exempt de riscos?

8 Has rebut informació per escrit de tota la do-
cumentació generada en aquests processos 
(protocol, llistes, mesures, etc.)?

9 S’ha informat i format les treballadores i treba-
lladors de l’empresa sobre aquest tema (riscos 
del seu lloc de treball, procediment, etc.)?

10 A la teva empresa hi ha un protocol d’actuació 
davant de la comunicació d’una treballadora de 
la seva situació d’embaràs o lactància natural, 
per escrit i signat per l’empresa i la representa-
ció sindical de les treballadores i treballadors?
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