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Presentació
Els riscos presents als llocs de treball 
(agents químics, ergonòmics, biològics 
o vinculats a l’organització del treball) 
poden traduir-se en danys per a la salut 
de la població treballadora en general, 
però així i tot poden veure’s accentuats 
en el cas de dones gestants o en pe-
ríode de lactància, a causa dels canvis 
biològics que ocorren en aquestes si-
tuacions als seus cossos i per la possibi-
litat, no remota, de danyar tant els fetus 
en desenvolupament com els nounats. 
Aquest fet contrastat obliga a replante-
jar-nos la veritable efectivitat de la ges-
tió preventiva a les nostres empreses.

Aquesta vulnerabilitat accentuada de 
les dones durant la gestació de l’em-
brió, del fetus, i la criança del nounat 
justifica, tal com s’estableix en l’arti-
cle 26 de la Llei de prevenció de riscos 
laborals (LPRL), tècnicament i legal-
ment, una actuació preventiva especí-
fica davant dels riscos laborals als llocs 
de treball que pugui ocupar aquesta 
treballadora, per garantir tant la seva 
seguretat i la seva salut com la de la 
seva descendència.
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Ara bé, si tenim en compte que, segons les dades de l’enquesta de l’ICSSL (Institut Ca-
talà de Seguretat i Salut Laboral) sobre la gestió de la prevenció de riscos laborals a les 
empreses de Catalunya el 2019, tan sols un 5,6 % de la població treballadora catalana 
té avaluats tots els riscos específics dels seus llocs de treball, que només el 3,5 % de les 
empreses catalanes duen a terme una vigilància de la salut amb caràcter epidemiolò-
gic i que poc menys d’un 24,4 % de les empreses catalanes incorporen els riscos per a 
l’embaràs i la lactància natural a les seves avaluacions de riscos, podem afirmar que 
som lluny de poder garantir una protecció efectiva pel que fa a la seguretat i la salut de 
les treballadores en estat de gestació o en període de lactància natural.

Per a CCOO de Catalunya protegir la salut reproductiva dels treballadors i de les tre-
balladores i la salut de la dona embarassada, de la lactant i de la seva descendència, 
evitant els riscos, és una qüestió sindical prioritària i que està d’acord amb l’objectiu 
transversal i l’OP 1.4, relatiu a la integració de la perspectiva de gènere en la salut labo-
ral de l’Estratègia catalana de seguretat i salut 2021-2026. Un objectiu que determina 
que totes les accions que es derivin d’aquesta estratègia han de donar visibilitat a les 
diferències entre homes i dones en el mercat de treball i abordar les necessitats pre-
ventives i les situacions diferenciades de dones i homes que puguin tenir impacte en la 
prevenció de riscos a les nostres empreses.

Així doncs, des de CCOO de Catalunya conjuntament amb la Fundación 1.º de Mayo 
hem elaborat aquest document, per donar coneixements, eines i orientacions preven-
tives als delegats i delegades de prevenció perquè puguin realitzar les funcions i les 
facultats que els atorga l’LPRL.

Mónica Pérez Cardoso
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Introducció 
La necessitat d’investigar i visibilitzar 
els riscos als quals estan exposades les 
dones en el món laboral, invisibles per 
les pràctiques preventives insensibles 
a les desigualtats de gènere, és objecte 
de les reivindicacions més importants 
de la lluita sindical. 

Però si en matèria de salut i seguretat 
en el treball es pot afirmar, de manera 
general, que els estudis s’han centrat 
en poblacions masculines, en el tema 
concret de la protecció a la funció re-
productora s’han investigat bàsicament 
dones. A més, la protecció de l’embaràs 
i la lactància natural queden regulades 
per un ampli ventall de normativa i de 
criteris tècnics des de diferents àmbits, 
com el laboral i el sanitari.

Existeix un esment exprés en l’articulat 
de l’LPRL i en el Reglament dels serveis 
de prevenció que estableix el procedi-
ment concret de prevenció i la protec-
ció d’aquestes situacions en el marc de 
la gestió de la prevenció a les empreses. 
També existeixen disposicions concre-
tes per a un determinat risc, com per 
exemple en el Reial decret 487/1997, 
sobre disposicions mínimes de segure-
tat i salut en la manipulació manual de 
càrregues que comporti riscos, en par-
ticular de l’esquena i les lumbars per als 
treballadors, on es fixa el pes límit que 
s’ha de manipular per una treballado-
ra embarassada, així com criteris tèc-
nics que pretenen facilitar eines per a 
la gestió a les empreses i la tasca dels 
serveis de prevenció davant aquestes 
situacions.
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Fins a tal punt s’entén que la situació d’embaràs i lactància natural ha de protegir-se 
que s’estableix una prestació concreta per quan és el lloc de treball el que està malalt, 
és a dir que posa en risc la salut de la treballadora embarassada, la criatura i la lactància 
natural. En aquests casos s’aparta la treballadora del seu lloc de treball, i es mantenen 
les seves condicions d’ocupació (és a dir, el seu dret a tornar a aquest mateix lloc), fins i 
tot sense pèrdua retributiva.

Tota aquesta articulació pot donar una idea equivocada, induir a pensar que tot està 
controlat, però la realitat és ben diferent. Mitjançant aquest informe, pretenem de-
mostrar que l’actual gestió dels riscos reproductius o no existeix o no es realitza de 
manera preventiva. Per tant, no es garanteix la protecció de la salut reproductiva tant 
de dones com d’homes. 

De manera específica pretenem visibilitzar els obstacles per poder accedir a la presta-
ció per risc durant l’embaràs, sobretot els criteris utilitzats per determinar el dret a la 
prestació, mancats d’una visió de la realitat, pel que fa a l’afectació dels riscos als quals 
estan exposades les treballadores i que cada vegada són més restrictius en les seves 
revisions. Tot això amb conseqüències greus. 

Aquest document està organitzat en tres blocs d’informació:  

En un primer moment, és necessari contextualitzar, d’una banda, la població treballa-
dora afectada i, d’una altra, l’enfocament global de riscos per a la reproducció. 

En segon lloc, ens centrarem en les situacions d’embaràs i la lactància natural i el seu 
abordatge, així com en les directrius per a la seva prevenció i protecció. 

Finalment, ens fixarem en l’acció sindical necessària amb el suport de bones pràctiques 
que realment garanteixin la prevenció i la protecció dels riscos per a la reproducció.

Esperem contribuir tant a la millora de les condicions de treball en general —d’aquesta 
manera estarem protegint també la salut reproductiva del conjunt de la població tre-
balladora— com al desenvolupament d’una acció sindical cada vegada més forta que 
valori la figura de la delegada i el delegat de prevenció.
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L’Organització Mundial de la Salut (OMS) entén per salut reproductiva ‘una 
condició de benestar físic, mental i social en els aspectes relatius al sistema 
reproductiu en totes les etapes de la vida. La salut reproductiva implica que 
les persones puguin tenir una vida sexual satisfactòria i segura, la capacitat 
de tenir filles i fills sans, i la llibertat de decidir si volen tenir-los, quan i amb 

quina freqüència.” 

La infertilitat és un dels principals problemes de salut reproductiva als països desenvolu-
pats, al costat de l’increment progressiu i voluntari de l’edat de reproducció.

La Societat Espanyola de Fertilitat calcula que a Espanya existeixen entre un 15 % i un 20 
% de parelles en edat reproductiva (al voltant de 800.000) que tenen problemes per tenir 
criatures. Les causes poden radicar en l’home (30 %), en la dona (30 %) o en tots dos, i fins 
i tot hi ha casos en els quals no se n’identifica el motiu. 

La reproducció és una funció biològica que necessita un home i una dona, encara que en 
l’actualitat els mètodes de reproducció assistida tenen maneres de fecundar molt diver-
ses que necessiten únicament un òvul i un espermatozoide. 

Parlem de “risc reproductiu” quan es veu alterada la capacitat d’una parella per acon-
seguir tenir una criatura. Els diferents mecanismes d’alteració de la reproducció poden 
afectar tant la fertilitat d’homes o dones com la fecundació, l’embaràs i el part, però tam-
bé la salut de la criatura.

Segons l’Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el Treball, el risc reproductiu pot 
afectar els següents processos::

1. La prevenció dels riscos per a la 
reproducció
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Font: Informe relevante sobre los agentes tóxicos para la reproducción, Agència Europea per a la Segu-
retat i la Salut en el Treball, 2016

Processos afectats Efectes/criteris de valoració Exemples

La producció de 
cèl·lules germinals 
(espermatozoides 
i òvuls: 
gametogènesi).

Libido.

Danys directes a les cèl·lules 
reproductores femenines o 
masculines que causen infertilitat 
o una reducció de la fertilitat.

Senescència (envelliment 
biològic) reproductora 
prematura.

Problemes en la menstruació: 
períodes irregulars o desaparició de 
la menstruació.

Es triga més a concebre.

Disfunció erèctil i problemes en 
l’ejaculació.

Reducció en la qualitat del semen, 
sota recompte de mobilitat 
d’espermatozoides.

Fertilització, 
implantació de 
l’òvul fertilitzat.

Desenvolupament 
embrionari i fetal.

Generació de trastorns 
metabòlics a l’organisme de 
la mare que causen canvis en 
l’homeòstasi interna i alteracions 
en la maduració de l’embrió.

Un efecte tòxic directe sobre el 
fetus.

Període anòmal d’embriogènesi i 
d’organogènesi.

Avortaments espontanis.

Avortaments espontanis per 
exposició masculina o defectes 
congènits relacionats.

Masculinització del fetus femení i 
feminització del fetus masculí.

Cripotoquídia congènita (absència 
d’un o tots dos testicles a la bossa 
escrotal en néixer).

Baix pes en néixer.

Part i lactància.

IIniciació de contraccions 
uterines prematures a causa 
d’alts nivells de cortisol, que, 
al seu torn, es deuen a factors 
estressants físics o psicològics.

Efectes tòxics produïts per 
substàncies, incloses les que 
es mobilitzen a partir de teixits 
grassos.

Part prematur.

Exposició a través de la llet 
materna.

Desenvolupament 
postnatal.

Desenvolupament 
fins a la pubertat.

Efectes en el desenvolupament 
postnatal posterior de la 
descendència.

Major risc de càncer infantil.

Major propensió a patir al·lèrgies.

Malformacions cardíaques, 
malalties cardiovasculars.

Càncer de testicle.

Diabetis, obesitat.

Efectes del desenvolupament 
neurològic.

Efectes 
transgeneracionals.

Efectes hereditaris de base 
genètica.
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1.1. Els riscos principals per a la reproducció

La tensió (per un ritme de treball excessiu i elevat), la fatiga (produïda per una posició 
inadequada), els torns de treball i l’exposició a agents químics, biològics etc., poden 
disminuir el desig o la capacitat de mantenir relacions sexuals; poden danyar els òvuls 
o l’esperma disminuint la fertilitat o fins i tot produint esterilitat, i poden produir mal-
formacions i malalties, incloent càncer als òrgans reproductors d’homes i dones. Fins 
i tot algunes substàncies químiques i radiacions ionitzants poden danyar el material 
genètic contingut en òvuls i espermatozoides, la qual cosa pot provocar malalties en 
la descendència de les persones exposades.

Factors de 
RISC

Danys a la funció reproductora 
d’HOMES

Danys a la funció 
reproductora de DONES

Xocs, vibracions 
o moviments.

Les vibracions mecàniques incrementen 
la freqüència de problemes en el semen.

Disminució de la fertilitat.

Soroll.
Els ambients molt sorollosos 
poden produir una disminució 
de la fertilitat.

Radiacions 
ionitzants.

Depenent de la dosi pot provocar des 
d’una disminució transitòria de l’excreció 
d’espermatozoides fins a una esterilitat 
permanent.

Danys a òvuls.

Radiacions no 
ionitzants.

L’exposició a ultrasons provoca un 
augment de la temperatura local que 
produeix una disminució en la motilitat 
i en el nombre d’espermatozoides. Els 
testicles són molt sensibles a l’exposició 
a microones i radiofreqüències, la 
qual cosa produeix una hipertèrmia 
que provoca alteracions en la fertilitat. 
Existeixen estudis, molt controvertits, 
que demostren que l’exposició a camps 
electromagnètics està associada a un 
increment de leucèmia i neuroblastomes 
en la descendència.

Fred o calor 
extrems.

Les temperatures elevades poden afectar 
la morfologia dels espermatozoides i 
disminuir la seva motilitat i el seu nombre.

Rubèola. Alteracions en la fertilitat.
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Font: Guía sindical para la prevención de riesgos durante el embarazo y la lactancia, CCOO

Substàncies 
tòxiques per a 
la reproducció.

L’exposició a algunes substàncies 
químiques pot alterar la formació 
dels espermatozoides (mutacions de 
gens, alteracions cromosòmiques, 
espermatozoides morfològicament 
alterats...).

Alteracions en la fertilitat.

Substàncies 
mutagèniques.

Les substàncies mutagèniques poden 
afectar la reproducció, ja que els seus 
efectes són transmesos a la descendència 
o en condicionen la viabilitat.

Els seus efectes són 
transmesos a la descendència i 
en condicionen la viabilitat.

Disruptors 
endocrins.

Reducció de la qualitat i del nombre 
d’espermatozoides.

Alteracions d’ovaris, alteració 
del cicle menstrual, alteracions 
de l’úter, major predisposició a 
càncer de mama i menarquia 
precoç.

Determinades 
substàncies.

Poden ocasionar efectes irreversibles molt 
greus.

Poden ocasionar efectes 
irreversibles molt greus.

Activitats 
realitzades 
en posició 
asseguda.

El fet que els conductors acostumin a 
estar asseguts augmenta la temperatura 
local als testicles, cosa que disminueix la 
motilitat i el nombre d’espermatozoides.

Riscos 
psicosocials: 
horaris, treball 
aïllat i treball 
d’alta tensió.

Les demandes de treball elevades poden 
originar estrès, el qual fa disminuir el 
desig sexual.

Disminució del desig sexual i 
alteracions del cicle menstrual.
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1.2. Els riscos per a l’embaràs i la lactància natural

L’embaràs és el període de nou mesos en què es desenvolupa l’embrió i es van formant 
els seus òrgans per complet. Aquesta fase es divideix en tres trimestres:

 El primer trimestre va des de la primera setmana fins a la 12.

 El segon trimestre, des de la setmana 12 fins a la 24.

 El tercer trimestre, des de la setmana 24 fins a la 40.

El primer trimestre és el més delicat, ja que és quan es formen tots els òrgans i els sis-
temes principals. La major part dels defectes congènits i els avortaments espontanis 
es produeixen en aquest període. En el segon i el tercer trimestre el fetus es forma per 
complet i creix i madura amb rapidesa.

Durant l’embaràs les dones sofreixen canvis fisiològics que augmenten la susceptibi-
litat al risc (per exemple, el volum respiratori augmenta, la qual cosa pot produir un 
increment de la inhalació de substàncies tòxiques presents als llocs de treball; també 
s’incrementa el volum de sang i es redueix la capacitat del cor per adaptar-se a l’exercici 
físic i augmenta la pressió venosa a les cames, la qual cosa dificulta romandre dem-
peus durant períodes prolongats.). Però, a més, és necessari garantir un entorn laboral 
saludable, exempt de qualsevol exposició a agents biològics, físics o químics, o a factors 
ergonòmics i psicosocials.

L’exposició dels embrions i els fetus en desenvolupament a agents externs pot provocar 
la mort fetal, alteracions importants en el desenvolupament del fetus i els embrions, 
malalties en la infància i, fins i tot, problemes de salut en l’etapa adulta. Les set primeres 
setmanes de gestació són especialment importants perquè l’embrió és molt sensible a 
l’acció d’agents externs i, no obstant això, moltes dones no saben encara que estan em-
barassades i possiblement no han pres mesures preventives que puguin evitar riscos a 
les seves criatures.

Algunes condicions de treball (fatiga, estrès, condicions ambientals, etc.) poden reduir 
la capacitat de lactar i fins i tot interrompre la lactància de les dones treballadores. A 
més, l’exposició a alguns contaminants (substàncies tòxiques que poden perjudicar les 
criatures alimentades amb llet materna), les radiacions ionitzants, etc., poden posar en 
risc la salut dels bebès lactants.
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Tipus de risc Factors de risc

Agents físics.

 Xocs, vibracions o moviments.

 Soroll.

 Radiacions ionitzants.

 Fred o calor extrems.

 Treball en atmosferes de sobrepressió elevada.

Agents 
biològics.

 Agents biològics dels grups 2, 3 i 4 (exemple: hepatitis, virus de la sida, 
tuberculosi...).

Agents químics.

 Substàncies cancerígenes i mutàgenes.

 Substàncies tòxiques per a la reproducció.

 Disruptors endocrins.

 Mercuri i els seus derivats.

 Medicaments citotòxics.

 Agents químics el perill d’absorció cutània dels quals és conegut. 
Inclouen alguns pesticides i dissolvents, entre altres substàncies.

 Monòxid de carboni.

 Plom i els seus derivats, en la mesura en què aquests agents poden ser 
absorbits per l’organisme humà.

Psicosocials.

 Horaris de treball inadequats (treball per torns, treball nocturn o 
prolongacions de jornada).

Treball aïllat.

Exposició a riscos psicosocials i treballs d’alta tensió.

Ergonòmics.

 Activitats realitzades dempeus.

 Activitats realitzades en posició asseguda.

 Postures forçades associades a l’activitat professional de les treballadores 
embarassades o que han donat a llum recentment.

 Manipulació manual de càrregues.

 Moviments i postures.

 Desplaçaments dins o fora de l’establiment.

Altres riscos.

 Treball en altura.

 Risc d’infecció o de malalties del ronyó com a resultat d’instal·lacions 
sanitàries poc adequades.

 Absència de zones de descans i altres instal·lacions similars.

 Perills derivats d’una alimentació poc apropiada.

 Perills derivats d’instal·lacions poc apropiades o de l’absència d’aquestes.

Font: Guía sindical para la prevención de riesgos durante el embarazo y la lactancia, CCOO
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2. L’abast de l’exposició
Per visibilitzar la importància de l’exposició als riscos reproductius és necessari caracte-
ritzar la població treballadora amb possibilitat d’estar exposada, així com la prevalença 
de l’exposició a aquesta tipologia de riscos.

2.1. La població afectada

Els homes i les dones comencen a ser fèrtils a l’adolescència. L’edat fèrtil de la dona 
s’estén des de la primera menstruació fins a la menopausa. Dins d’aquests anys, que 
de mitjana són de 30 a 35, hi ha un període de màxima fertilitat que s’estén entre els 18 
i els 35 anys.

Quant a l’edat fèrtil dels homes és major pel fet que la producció d’espermatozoides 
continua activa en edats avançades. 

Per poder tenir una idea de l’abast de l’exposició, i tenint en compte l’edat fèrtil entre 
dones i homes, analitzem les dades de l’Enquesta de població activa realitzada per l’Ins-
titut Nacional d’Estadística (INE) per a l’últim trimestre del 2021. Les dades informen 
sobre l’existència d’una mica més de 23 milions de persones actives, de les quals el 66,9 
% es troba en edat fèrtil (de 16 a 49 anys), amb la següent distribució per sexes:  

 Homes: 52.3% 

 Dones: 47.6% 

Tots dos sexes 
2022 T1

Homes 
2022 T1

Dones 
2022 T1

Total 15.512,0 8.122.2 7.398.8

De 16 a 19 anys 265,0 145,6 119,4

De 20 a 24 anys 1.256,0 677,0 579,0

De 25 a 29 anys 2.095,5 1.081,9 1.013,6

De 30 a 34 anys 2.372,2 1.229,9 1.142,3

De 35 a 39 anys 2.702,2 1.397,7 1.304,5

De 40 a 44 anys 3.337,3 1.742,8 1.594,4

De 45 a 49 anys 3.492,8 1.847,3 1.645,6

Font: INE. Persones actives per sexe i grup d’edat. Valors absoluts i percentatges respecte del total de 
cada sexe.
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Del nombre de persones actives, es troben treballant al voltant de 20 milions i, d’aques-
tes, es troben en edat fèrtil una mica més de 13 milions, amb la següent distribució 
per sexes:  

 Dones: 46.6 %

 Homes: 53.4 %

Edat fèrtil

Tots dos sexes 
2022 T1

Homes 
2022 T1

Dones 
2022 T1

Total 13.310 7.095,7 6.214,5

De 16 a 19 anys 142,0 81,4 60,6

De 20 a 24 anys 919,9 492,2 427,8

De 25 a 29 anys 1.711,2 879,8 831,3

De 30 a 34 anys 2.051,5 1.077,0 974,5

De 35 a 39 anys 2.373,5 1.256,8 1.116,8

De 40 a 44 anys 2.984,5 1.601,2 1.383,3

De 45 a 49 anys 3.127,5 1.707,3 1.420,2

Font: INE. Persones actives per sexe i grup d’edat. Valors absoluts i percentatges respecte del total de 
cada sexe.

Aquestes dades ens revelen que més de la meitat de la població treballadora 
podria estar exposada a riscos per a la reproducció. 6 milions de treballadores 
poden estar exposades, a l’hora de fer la seva feina, a riscos que afectin la seva 
fertilitat, l’embaràs, i les seves criatures. 

Quant a la prevalença d’exposició de factors de risc per a la lactància natural, resulta 
difícil saber quantes dones ocupades que han estat mares opten per a aquesta mena 
de lactància.
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Aquestes són les últimes xifres més destacades al nostre país:

 A la guia publicada el 2017 pel Comitè de Lactància Materna de l’Associació Espan-
yola de Pediatria (AEP) estimen que la taxa de lactància materna exclusiva a Espan-
ya és del 71 % a les 6 setmanes, del 66,5 % als 3 mesos i del 46,9 % als 6 mesos. Passat 
el mig any, la prevalença era del 28,5 % el 2012 i es calcula que tan sols un 20 % la 
continua a l’any.

 Segons recull l’Enquesta Nacional de Salut 2017, la lactància natural era l’alimenta-
ció més utilitzada en els bebès durant les primeres 6 setmanes (73,9 %) i es reduïa 
a un 63,9 % fins als 3 mesos. Als 6 mesos, un 41,6 % dels bebès eren alimentats mit-
jançant lactància artificial i, per tant, es deixava en segon pla la lactància materna 
(39,0 %). La classe social basada en l’ocupació, segons els nivells socioeconòmics de 
la Societat Espanyola d’Epidemiologia, no afectava massa el tipus de lactància triat.

Nota: classificació dels nivells socioeconòmics de la Societat Espanyola d’Epidemiologia:

 I. Directors/es i gerents d’establiments de 10 o més assalariats/ades i professionals tradicionalment asso-
ciats a llicenciatures universitàries.

 II. Directors/es i gerents d’establiments de menys de 10 assalariats/ades, professionals tradicionalment 
associats a diplomatures universitàries i altres professionals de suport tècnic. Esportistes i artistes.

 III. Ocupacions intermèdies i treballadors/es per compte propi.

 IV. Supervisors/es i treballadors/es en ocupacions tècniques qualificades. 

 V. Treballadors/es qualificats del sector primari i altres treballadors/es semiqualificats.

 VI. Treballadors/es no qualificats.

Font: Enquesta nacional de salut 2017. MSCBS-INE. Tipus de lactància segons la classe social basada en 
l’ocupació de la persona de referència. 2017

6 setmanes 3 mesos 6 mesos
Natural Mixta Artificial Natural Mixta Artificial Natural Mixta Artificial

Ocupació 
de la 
persona de 
referència

73,9 7,2 18,9 63,9 11,2 24,9 39,0 19,4 41,6

I 73,1 9,6 17,3 61,8 14,9 23,3 36,2 26,7 37,1

II 79,5 6,8 13,7 73,9 11,4 14,8 42,1 18,9 39,0

III 74,1 6,7 19,2 63,2 9,7 27,1 39,5 17,6 42,9

IV 71,5 8,4 20,2 61,8 11,6 26,7 41,0 14,9 44,1

V 71,8 7,9 20,2 61,9 12,3 25,8 37,1 21,0 41,9

VI 79,3 4,2 16,5 66,9 9,2 23,9 44,2 15,3 40,5

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/201602-lactancia-materna-cifras.pdf
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259926457058&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout
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L’Enquesta nacional sobre hàbits de lactància desenvolupada l’any 2013 facilita infor-
mació complementària; entre altres coses explica els motius que porten les dones a 
optar per la lactància natural o l’artificial. Segons aquesta enquesta són una minoria 
les dones que no alleten les seves criatures des que neixen, entorn de l’11 %. Entre els 
motius principals que al·leguen les mares hi ha el fet d’haver tingut problemes amb 
el pit en una lactància anterior, però, en segon lloc, haver d’incorporar-se a la feina de 
manera immediata. En el cas de les dones que sí que van optar per la lactància natural, 
van deixar de fer-ho a causa de problemes de la lactància (disminució de la quantitat 
de llet, les criatures no aconseguien tenir el pes necessari, etc.), així com la incorporació 
al lloc de treball. 

Amb aquestes dades podem afirmar que la lactància natural és el tipus de lac-
tància triada per la majoria de les dones treballadores que es troben en edat fèrtil 
i que pensen tenir descendència.

2.2. La prevalença de l’exposició

Aquestes dades, que són orientatives, sobre la quantitat de persones que poden estar 
exposades, haurien de completar-se amb informació sobre les condicions de treball 
susceptibles de produir riscos per a la reproducció. Per a aquesta comesa seria neces-
sari analitzar les avaluacions de riscos que es realitzen als llocs de treball i poder, així, 
identificar i tenir una aproximació de l’exposició. Davant la impossibilitat de disposar 
d’aquesta informació, les enquestes sobre condicions de treball podrien ser una font 
d’informació important.

Les enquestes de condicions de treball, realitzades pels organismes públics amb com-
petència en seguretat i salut en el treball (INSST i els instituts de les diferents comu-
nitats autònomes), són una font d’informació essencial per orientar les polítiques que 
condueixin a la protecció de la salut de la població ocupada. Les diferents enquestes 
de condicions de treball no han dedicat un apartat específic que mostri el context de 
l’exposició als riscos per a la reproducció, inclosos per a l’embaràs i la lactància natural. 
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En l’actualitat es realitzen tres tipus d’enquestes:

1. Aquelles que analitzen les condicions de treball sobre la base d’entrevistes en les 
quals participen treballadors i treballadores, com per exemple: 

 Enquesta nacional de condicions de treball 2015. 6a EWCS. Espanya 2017.

 VII Enquesta nacional de condicions de treball 2011.

 II Enquesta catalana de condicions de treball.
 En les eines utilitzades en aquestes enquestes i, per tant, en els seus resultats no 

existeix una intenció expressa de visibilitzar l’exposició als factors de risc per a la 
reproducció.

2. Altres enquestes analitzen l’estat de l’exposició a riscos nous o emergents: 

 ESENER (Enquesta europea d’empreses sobre riscos nous i emergents) 2019. Da-
des d’Espanya 2020. Únicament protocols de prevenció de l’estrès, violència etc.

3. Unes altres analitzen com es desenvolupa la gestió del dia a dia de la prevenció en la 
qual participen directius, gerents o responsables de prevenció dels centres de tre-
ball sobre les activitats desenvolupades i l’organització preventiva de què disposen:

 La gestió preventiva a les empreses a Espanya: anàlisi del mòdul de prevenció 
de riscos laborals de l’Enquesta anual laboral 2019.

 Enquesta nacional de gestió de la seguretat i salut a les empreses 2011. INSHT.

 Enquesta nacional de gestió de la seguretat i salut a les empreses (ENGE 2009). 
INSHT. Conclusions quant als òrgans de participació: delegats i delegades de 
prevenció i el CSS: 

 Aquesta última és l’única enquesta en la qual trobem, en l’informe de resultats, 
alguna referència als riscos per a l’embaràs i la lactància natural, però el seu 
esment està relacionat amb els aspectes que es consulten amb els òrgans de 
participació, com per exemple: 

□ Les matèries de seguretat i salut que són més sovint objecte de consulta 
amb els delegats i delegades de prevenció són: l’avaluació de riscos, l’or-
ganització de la prevenció i l’organització de la formació. I les que ho són 
menys són: els llocs de treball sense risc per a l’embaràs, l’elecció d’equips 
de treball i/o EPI i la introducció de noves tecnologies. 
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□ En aquesta mateixa enquesta i per a les activitats sanitàries, veterinàries i ser-
veis socials es refereix com la consulta majoritària als delegats i delegades de 
prevenció la determinació dels llocs de treball sense risc per a l’embaràs.

Altres fonts d’informació sobre la gestió dels riscos per a la reproducció poden venir per 
part d’estudis a escala autonòmica, com a Catalunya. Els resultats de l’estudi realitzat 
per l’ICSSL, sobre la informació facilitada per 165 empreses —“Gestió de la prevenció 
de riscos laborals a les empreses de Catalunya, 2019—, mostren la inexistent o escassa 
intervenció sobre aquests riscos: 

 Només un 31,8 % de les empreses amb avaluació de riscos ha 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. 

 Un 16,5 % de les empreses tenen un protocol d’actuació per a la comunicació d’em-
baràs o lactància natural per una treballadora.

 El percentatge d’empreses que han avaluat el risc per a l’embaràs ha augmentat 
respecte del 2016 (24,4 %), i també ho ha fet respecte del fet de disposar d’una rela-
ció de llocs de treball exempts de risc (3,2 %). 

Davant la falta d’informació específica, tant de com es gestionen aquestes situa-
cions de risc com dels principals riscos, i tenint en compte que l’afectació a la re-
producció de diverses tipologies de riscos està constatada, podríem determinar 
que la possibilitat d’exposició de la població treballadora en edat fèrtil als riscos 
per a la reproducció, embaràs i lactància natural existeix, encara que DESCO-
NEIXEM LA DIMENSIÓ DEL PROBLEMA.
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3. La normativa d’afectació
Diverses normatives recullen el dret a la salut i a la protecció de la maternitat de les tre-
balladores davant dels riscos que pot haver-hi als llocs de treball. S’hi relacionen els ris-
cos per a la reproducció, l’embaràs i la lactància de manera no exhaustiva, reconeixent 
que la relació que inclouen no és tancada i que hi ha altres agents contaminants i con-
dicions de treball que poden afectar la reproducció i la maternitat, i que les empreses 
han de tenir en compte. És un reconeixement que els coneixements científics sobre els 
riscos van per davant de la capacitat legisladora. A més, inclouen una relació d’activitats 
que no han de realitzar dones embarassades i/o en període de lactància.

El primer d’ells (Art. 25.2) obliga les empreses a tenir en compte en les avaluacions de 
risc la possibilitat que les condicions de treball constitueixin un risc per a la funció re-
productiva dels treballadors i treballadores, amb la finalitat d’adoptar les mesures pre-
ventives necessàries. Aquest article tutela tots dos sexes i pretén evitar que el treball 
perjudiqui la seva fertilitat o el desenvolupament de la seva descendència.

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

Quant a les condicions de treball que poden posar en risc les situacions d’embaràs i 
lactància i la seva avaluació, les pràctiques preventives han d’atendre el que s’estableix 
en el RD 298/2009, que modifica el Reial decret 39/1997, pel qual s’aprova el Reglament 
dels serveis de prevenció, en relació amb 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 que estigui en període de lactància. Incorpora en els seus annexos una llista 
dels riscos que s’han d’avaluar i els que s’han de prohibir (transposició directiva euro-
pea) davant l’embaràs i la lactància natural:

Però són dos articles de l’LPRL, el 25.2 i el 26, els que parlen expressament de com 
afrontar la protecció dels treballadors i treballadores davant el risc reproductiu.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292&p=20141229&tn=1#a25
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292&p=20141229&tn=1#a26
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-3905
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ANNEX VII. Llista no exhaustiva d’agents, procediments i condicions de 
treball que poden influir negativament en la salut de les treballadores 
embarassades o en període de lactància natural, del fetus o del nen 
durant el període de lactància natural
A. Agents.

1. Agents físics, quan es consideri que puguin implicar lesions fetals o provocar un 
despreniment de la placenta. En particular:
 Xocs, vibracions o moviments.
 Manipulació manual de càrregues pesades que suposin riscos, en particular de 

l’esquena i de les lumbars.
 Soroll.
 Radiacions no ionitzants.
 Fred i calor extrems.
 Moviments i postures, desplaçaments —tant a l’interior com a l’exterior del cen-

tre de treball—, fatiga mental i física, i altres càrregues físiques vinculades a l’ac-
tivitat de la treballadora embarassada, que hagi donat a llum o que estigui en 
període de lactància.

2.  Agents biològics. Els dels grups de risc 2, 3 i 4, segons la classificació dels agents biolò-
gics establerta en el Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treba-
lladors i treballadores contra els riscos relacionats amb l’exposició als agents biològics 
durant el treball, en la mesura en què se sàpiga que aquests agents o les mesures 
terapèutiques que necessàriament porten amb si posen en perill la salut de les treba-
lladores embarassades o del fetus i sempre que no figurin en l’annex VIII.

3.  Agents químics. Els següents agents químics, en la mesura en què se sàpiga que 
posen en perill la salut de les treballadores embarassades o en període de lactància, 
del fetus o del nen durant el període de lactància natural i sempre que no figurin en 
l’annex VIII:
 Les substàncies etiquetades com H340, H341, H350, H351, H361, H371, H361d, H361f, 

H350i i H361fd pel Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasa-
ment de substàncies i mescles.

 Els agents químics que figuren en els annexos i i iii del Reial decret 665/1997, de 
12 de maig, sobre la protecció dels treballadors i treballadores contra els riscos 
relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.

 Mercuri i derivats.
 Medicaments antimitòtics.
 Monòxid de carboni.
 Agents químics perillosos de penetració cutània reconeguda.

B. Procediments.

Procediments industrials que figuren en l’annex i del Reial decret 665/1997, de 12 de maig, 
sobre la protecció dels treballadors i treballadores contra els riscos relacionats amb l’ex-
posició a agents cancerígens durant el treball.
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ANEXO VIII. Llista no exhaustiva d’agents i condicions de treball en 
la qual no podrà haver-hi risc d’exposició per part de treballadores 
embarassades o en període de lactància natural

A. Treballadores embarassades.

1.  Agents. 
Agents físics:
 Radiacions ionitzants.
 Treballs en atmosferes de sobrepressió elevada, per exemple en locals a pressió, 

submarinisme.

 Agents biològics:
 Toxoplasma.
 Virus de la rubèola.
 Excepte si existeixen proves que la treballadora embarassada està prou protegi-

da contra aquests agents pel seu estat d’immunització.

 Agents químics:
 Les substàncies etiquetades com H360, H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df i 

H370 pel Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 
de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i 
mescles.

 Les substàncies cancerígenes i mutàgenes, de categoria 1A i 1B incloses en la part 3 
de l’annex vi del Reglament (CE) núm. 1272/2008, de 16 de desembre de 2008, sobre 
classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles.

 Plom i derivats, en la mesura en què aquests agents siguin susceptibles de ser absor-
bits per l’organisme humà.

2.  Condicions de treball. Treballs de mineria subterranis.

B. Treballadores en període de lactància.

1.  Agents químics:

 Les substàncies etiquetades com H362 pel Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Par-
lament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etique-
tatge i envasament de substàncies i mescles.

 Les substàncies cancerígenes i mutàgenes, de categoria 1A i 1B incloses en la part 3 
de l’annex vi del Reglament (CE) núm. 1272/2008, de 16 de desembre de 2008, sobre 
classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles.

 Plom i derivats, en la mesura en què aquests agents siguin susceptibles de ser absor-
bits per l’organisme humà.

2.  Condicions de treball. Treballs de mineria subterranis.
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3.1. La gestió dels riscos per a la reproducció

La Llei 31/1995, de 8 de novembre,  de prevenció de riscos laborals estableix un mètode 
general de gestió dels riscos (identificació, eliminació, avaluació, planificació, adopció 
de mesures i supervisió de l’eficàcia) que és aplicable també per prevenir els riscos per 
a la reproducció, l’embaràs, el part recent o la lactància.

 L’article 26, de protecció de la maternitat, assenyala que l’avaluació de riscos ha de 
comprendre la determinació de la naturalesa, el grau i la durada de l’exposició de les 
treballadores en situació d’embaràs i part recent, així com en el període de lactància, 
a agents, procediments o condicions de treball que puguin influir negativament en 
la salut de les treballadores, el fetus o el nounat. 

 En l’article 25, de protecció de treballadors i treballadores especialment sensibles 
a determinats riscos, s’assenyala que l’empresa ha de tenir en compte en les ava-
luacions els factors de risc que puguin incidir en la funció de la procreació dels 
treballadors i treballadores, en particular per l’exposició a agents físics, químics i 
biològics que puguin exercir efectes mutagènics o de toxicitat per a la procreació, 
tant en els aspectes de la fertilitat com del desenvolupament de la descendència, 
a fi d’adoptar les mesures preventives necessàries.

L’avaluació inicial de riscos determinarà quins llocs de treball presenten riscos als 
quals no han d’estar exposades les dones durant l’embaràs, el postpart o la lactància. 
En conseqüència, determinarà (prèvia consulta a la representació sindical) quins llocs 
de treball i/o funcions estan exemptes de riscos per a les dones en les circumstàncies 
esmentades, en cas que sigui necessari adscriure-les provisionalment a llocs diferents.

Un exemple de com recollir les exposicions amb risc es pot identificar en el següent 
extracte de l’avaluació de riscos del lloc de treball “operari de producció”: 

Situació detectada al lloc Recomanació

Existeix exposició a nivells de 
soroll superiors als 85 dB (A). Lloc de treball desaconsellat per a dones embarassades.

Existeix exposició a fred o calor. Lloc de treball desaconsellat per a dones embarassades.

Es manipulen manualment 
càrregues superiors a 3 kg.

És recomanable que les dones embarassades no 
aixequin pes. Una càrrega excessiva pot produir en el 
fetus problemes cardiovasculars i defectes en el sistema 
nerviós central.

El treball obliga a estar sempre 
assegut o dempeus.

S’ha de procurar un treball amb alternança, ja que el 
creixement de l’abdomen propi de l’embaràs produeix 
modificació de les distàncies dels elements que s’han 
utilitzar i, per tant, fatiga musculoesquelètica.



24 VALORACIÓ DELS NOUS CRITERIS SEGO I EL SEU IMPACTE EN LES CONDICIONS  

DE SEGURETAT I SALUT DE LES DONES

A partir d’aquí, quins són els passos que han d’anar fent les empreses davant la comu-
nicació d’una treballadora amb situació d’embaràs o lactància?:

Pas 1. S’ha de realitzar una avaluació de riscos addicional per comprovar que les condi-
cions de treball no s’han modificat en relació amb l’avaluació de riscos inicial, així com 
una vigilància de la salut a la treballadora, amb la finalitat de recollir la percepció i l’ex-
periència de la relació entre les condicions de treball i la situació d’embaràs i lactància, 
i determinar si és necessari adoptar alguna mesura complementària.

Si l’avaluació de riscos addicional posa de manifest un nou risc no detectat durant l’ava-
luació de riscos inicial, s’ha d’actualitzar aquesta avaluació i la corresponent relació de 
llocs de treball exempts de risc.

Pas 2. Davant l’existència de riscos s’ha d’adaptar el lloc de treball. Aquesta adaptació 
pot incloure una modificació de l’horari de treball, la qual ha de tendir a eliminar la ne-
cessitat de fer treball per torns o nocturn.

Pas 3. Quan l’adaptació de les condicions o de l’horari de treball no resulti possible, o, 
malgrat l’adaptació, les condicions d’un lloc de treball poden influir negativament en la 
salut de la treballadora embarassada o en el fetus, i així ho certifiquin els serveis mèdics 
de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o de les mútues que assisteixin facul-
tativament la treballadora, aquesta ha d’exercir un lloc de treball o una funció diferent 
i compatible amb el seu estat, amb caràcter transitori, a un dels llocs o de les funcions 
exemptes de risc. 

Aquest canvi de lloc de treball s’ha de dur a terme de conformitat amb les regles i els 
criteris de mobilitat funcional (article 39, text refós de l’Estatut dels treballadors, i article 
81 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i s’ha de preveure el conveni col·lectiu en el cas 
que fes algun esment quant a la mobilitat funcional). En tot cas la treballadora conser-
varà, com a mínim, el dret al conjunt de retribucions del seu lloc d’origen.

En l’exemple anterior es poden identificar determinades exposicions a les quals les tre-
balladores embarassades no haurien d’exposar-se, com al soroll, al fred i a la calor, per la 
qual cosa si aquestes exposicions es donen durant tota la jornada hauria de canviar-se 
de lloc de treball. Si, pel contrari, es tracta d’exposicions associades a determinades 
tasques, potser pot donar-se la possibilitat d’adaptació no fent les tasques nocives i 
habilitant-ne unes altres en les quals no existeixi exposició.  

Pas 4. Quan existeixi risc per a la salut durant l’embaràs, també en el període de lactàn-
cia, i el canvi de lloc no resulti objectivament ni tècnicament possible, se li ha de sus-
pendre el contracte de treball per risc durant l’embaràs en el període necessari i mentre 
persisteixi la impossibilitat de reincorporar-se al seu lloc anterior o a un altre compati-
ble amb el seu estat. A canvi, la treballadora ha de percebre una prestació econòmica, 
la qual ha de considerar-se com a contingència professional amb caràcter general.



Informe complet 25

Els riscos per a la reproducció requereixen una vigilància de l’exposició al lloc de 
treball, però també una vigilància dels efectes en la població laboral.

Perquè aquest procediment funcioni és necessari que la treballadora estigui informada 
dels seus drets. Entre ells ha de tenir informació sobre l’avaluació de riscos del seu lloc 
de treball i la possible exposició a riscos per a l’embaràs i la lactància natural. 

També és fonamental comunicar l’embaràs, encara que la treballadora no estigui obli-
gada a fer-ho. Aquesta és l’única manera de posar en marxa el sistema protector previst 
a la normativa. Ha de fer-se per escrit a l’empresa que té l’obligació de traslladar la in-
formació a les persones amb responsabilitat en prevenció de riscos laborals. També és 
recomanable informar la representació sindical, perquè pugui exercir la vigilància i el 
control de les actuacions de l’empresa i fer costat a la treballadora en tot el procés. En 
paral·lel, cal posar-ho en coneixement del personal mèdic del sistema públic de salut 
perquè emeti un informe que certifiqui la situació d’embaràs o la lactància natural i la 
data prevista del part.

3.2. La pràctica REAL

 
El que diu la llei és una cosa, però la realitat és una altra. 

És necessari constatar la falta de voluntat de l’empresariat d’intervenir sobre aquests 
riscos com legalment està establert, per falta de cultura preventiva, igual que en la 
gestió de la resta de les exposicions, limitant-se, en la majoria dels casos, al mer com-
pliment formal de la norma.

Les empreses no compleixen amb les seves obligacions

Segons un estudi realitzat per CCOO de Madrid, publicat el 2009, només a l’11 % de les 
empreses a les quals s’havia comprovat l’existència de riscos per a la reproducció, aquests 
s’han identificat en l’avaluació de riscos dels llocs de treball.

Les treballadores no tenen informació sobre els seus drets i no saben com actuar

Els resultats d’aquest mateix estudi evidenciaven que el 80,3 % de les empreses no do-
nen informació a les treballadores sobre els riscos per a l’embaràs i la lactància natural. 
Al mateix temps, aquesta falta d’informació i la por de perdre l’ocupació o ser discrimi-
nada té alguna cosa a veure en el fet que cada vegada es comunica més tard l’embaràs.

“
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Les treballadores s’enfronten a situacions discriminatòries

El testimoniatge d’una treballadora que va participar en el projecte de la Fundación de 
Prevención de Riesgos Laborales desenvolupat per la Federació d’Indústries i ISTAS el 
2019, La prevención del riesgo durante el embarazo y la lactancia natural en la industria 
alimentaria és bastant revelador: “Porto setze anys a l’empresa i estava d’oficial de se-
gona però em van treure d’aquell lloc perquè vaig demanar reducció de jornada quan 
em vaig incorporar després del naixement de la meva filla”.

Traves per al reconeixement del dret a la prestació per risc i, per tant, exposició 
al risc

En l’estudi esmentat anteriorment es mostrava que més del 40 % de les empreses visi-
tades 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.

El sector aeri i de serveis turístics de CCOO denuncien que les treballadores de les em-
preses de handling, és a dir de serveis de terra (que realitzen maneig manual de càrre-
gues a molls, hipòdroms, plataformes, a peu d’avió o a l’interior dels cellers), en saber la 
seva situació de dona embarassada reben de les seves empreses i de les mútues que 
aquestes han contractat una resposta: “fins a les 18 setmanes d’embaràs no existeix risc 
i, per tant, han de continuar treballant”.

La falta de participació de la representació sindical en la gestió o en el disseny d’un 
protocol d’actuació

Entre les empreses que van formar part de l’estudi de CCOO de Madrid, en el 50 % de les 
empreses, que tenen protocol d’actuació quan es comunica un embaràs, aquest s’ha 
realitzat sense la participació de les delegades i els delegats de prevenció. 

A aquestes pràctiques il·legals cal afegir uns certs errors de concepció que posen l’ac-
cent en mesures que no incideixen en els factors de risc i que, a vegades, recauen en la 
treballadora.

Es generalitzen pràctiques poc preventives, però que en la seva formulació les empre-
ses i els seus recursos tècnics les titllen de bones pràctiques, quan en realitat giren en-
torn del concepte tan de moda actualment d’empreses saludables: 

Entitat bancària. “Les activitats de prevenció de riscos laborals les agrupem en 
el concepte cuida’t, que està basat en cinc pilars: nutrició, bons hàbits, benestar 
emocional, salut mèdica i, de manera molt especial, a causa de l’alt percentat-
ge de dones, un cinquè que hem denominat per a nosaltres.

https://istas.net/salud-laboral/riesgos-embarazadas-en-industria-alimentaria
https://istas.net/salud-laboral/riesgos-embarazadas-en-industria-alimentaria
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Tenim una prevenció més formal centrada en l’avaluació de riscos de l’embaras-
sada i lactant. Una de les mesures més interessants és la de facilitar una plaça 
d’aparcament a totes les embarassades a partir del cinquè mes. També una 
línia d’atenció a embarassades «24 hores», un programa específic dental, xe-
rrades periòdiques organitzada per una llevadora en la qual totes les embaras-
sades comparteixen les seves experiències: temors, frustracions, esperances…, 
cosa que resulta ser un fòrum molt bonic.”

A vegades es tracta de mesures generals que sembla que ajuden a millorar les condi-
cions de treball:

Empresa farmacèutica. “L’augment de la flexibilitat en els torns de menjar per-
què les embarassades puguin esmorzar a qualsevol hora, l’habilitació de les 
instal·lacions del servei mèdic com a sala de lactància perquè puguin ser utilit-
zades per les mares per a l’extracció de llet o l’augment del nombre de places 
d’aparcament reservades per a dones embarassades.”

Altres vegades posen el focus en la treballadora, i desplacen sobre ella la responsabili-
tat de la seva cura: 

 Ves amb compte en asseure’t: l’esquena ha d’estar recta i recolzada contra 
el respatller de les cadires.

 Adequa ergonòmicament el teu lloc de treball.

 Planifica el teu temps de desplaçaments, pensa que necessitaràs adap-
tar-te als canvis de la teva morfologia segons el mes de gestació.

D’altra banda, malgrat que segons l’article 8, de discriminació per embaràs o mater-
nitat, de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i 
homes constitueix discriminació directa per raó de sexe tot tracte desfavorable 
a les dones relacionat amb l’embaràs i la maternitat, no és infreqüent trobar tes-
timoniatges que posen de manifest que les dones continuen sofrint discriminacions 
per aquests motius. 

Soc lletrada d’un parlament autonòmic amb un horari fora de jornada que su-
pera amb escreix les normes estatals. La lactància natural no és possible si no 
pots exercir els teus drets, que s’impedeixen per raons de servei. Durant l’em-
baràs, les llargues hores assegudes i les jornades dobles poden produir danys a 
la mare i al concebut. En concret, hi ha hagut molts avortaments (també en el 
meu cas) entre les dones.

Em van castigar retirant-me les meves funcions i posant les meves comissions 
i sessions a la tarda per impedir-me la conciliació. Al vuitè mes, una setmana 
abans del part programat per problemes i per risc, la doctora em va donar la 
baixa. La mútua et truca i quasi et persegueix perquè  t’incorporis. Era un em-
baràs gemel·lar, vaig tenir risc i vaig estar al llit. A la mútua em van demanar la 
certificació que els embrions estaven vius. 
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4. La prestació per risc durant l’embaràs 
i la lactància natural
Quan els riscos no s’han pogut eliminar i tampoc no ha estat possible adaptar o canviar 
de lloc de treball, l’opció que queda és la suspensió del contracte per risc durant l’em-
baràs i la lactància natural. La prestació per risc laboral durant l’embaràs i la lactància és 
la situació en la qual es troba la treballadora durant el període de suspensió del contracte 
per risc durant l’embaràs o la lactància (en el primer cas fins al dia anterior a la data de 
naixement i en el cas de lactància fins que el bebè compleix els 9 mesos), quan havent 
de canviar de lloc de treball, per influir aquest negativament en la seva salut o en la del 
fetus o en la del fill o filla, a un altre compatible amb el seu estat, aquest canvi no resulti 
possible o no pugui ser raonablement possible. 

És una contingència professional que va associada a una prestació de seguretat social, 
de manera que el reconeixement i la gestió econòmica es realitza a través de l’INSS o de 
la mútua d’accident de treball i malaltia professional de la Seguretat Social, segons amb 
qui tingui concertada l’empresa la cobertura de les contingències professionals. Una des-
cripció completa de la prestació i el procediment d’aquestes prestacions està disponible 
al web de la Seguretat Social. 

Aquest escenari comporta:

 La suspensió del contracte de treball amb reserva de lloc, per la qual cosa la treba-
lladora pot reincorporar-se al seu lloc en finalitzar la situació.

 Serà nul l’acomiadament durant el període de suspensió del contracte per risc du-
rant l’embaràs i la lactància, tret que, en aquests casos, es declari la procedència per 
motius no relacionats amb l’embaràs o la lactància natural.

 En la situació de suspensió del contracte per risc durant l’embaràs o durant la lac-
tància natural l’empresa està obligada a continuar la cotització a la Seguretat Social.

 Les prestacions per risc durant l’embaràs i la lactància natural es consideren amb 
caràcter general com a contingències professionals. Per tant la quantia de la pres-
tació econòmica és el 100 % de la base reguladora i no es requereix període mínim 
de cotització per accedir a la prestació econòmica.

 L’extinció del dret a la prestació pot donar-se per la reincorporació de la dona tre-
balladora al seu lloc de treball anterior o a un altre compatible amb el seu estat, 
l’extinció del contracte de treball en virtut de les causes legalment establertes, la 
interrupció de l’embaràs i la defunció de la beneficiària. La treballadora i l’empresa 
estan obligades a comunicar a l’entitat gestora o col·laboradora qualsevol circum-
stància que impliqui la suspensió o l’extinció del dret al subsidi.

http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/index.htm
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Procediment

La sol·licitud de la prestació per l’existència de riscos per a l’embaràs o la lactància na-
tural ha d’iniciar-se a demanda de la treballadora embarassada. Atès que el reconeixe-
ment i l’abonament de la prestació l’ha de realitzar l’entitat que gestiona les contin-
gències professionals, per a la major part de les empreses la sol·licitud s’ha de dirigir 
a la mútua d’accidents de treball i malalties professionals a la qual l’empresa estigui 
associada. En un nombre reduït d’empreses les contingències professionals són gestio-
nades per l’INSS, i caldrà sol·licitar la prestació a aquesta entitat. Aquest seria l’esquema 
del procediment:

Font: NTP 993 

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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Una vegada obtinguda per l’entitat gestora (mútua d’accidents de treball i malalties 
professionals o INSS) la documentació necessària per a l’estudi de la concessió de la 
prestació, s’ha de transmetre al Departament de Prestacions, que ha de verificar les 
dades així com la informació recaptada a l’informe mèdic per aprovar o no la prestació.

A l’INSS, d’acord amb el que s’estableix en el Reial Decret 286/2003, de 7 de març, es 
preveu un termini de resolució de 30 dies des de la presentació de la sol·licitud, ente-
nent que aquesta està denegada en el cas de no contestar dins del termini (un termini 
que és necessari agilitzar intentant respondre en un període breu de temps). Una vega-
da aprovada o denegada la prestació, la resolució ha de ser comunicada per escrit a la 
sol·licitant a fi que pugui presentar al·legacions o recursos.

En cas d’aprovació o denegació de la sol·licitud, ha d’emetre’s resolució motivada no-
tificant els recursos que procedeixen, així com els terminis per interposar-los. Quan 
la mútua d’accidents de treball i malalties professionals o bé l’INSS no reconeguin la 
situació de risc per a l’embaràs o la lactància natural, la treballadora interessada ha de 
tenir una sèrie de possibilitats d’actuació, entre les quals destaquen les següents:

 Reclamar per escrit a la mútua per desacord amb la resolució adoptada.

 Acudir a la Inspecció de Treball en la cerca d’empara legal.

 Interposar accions administratives i judicials en l’àmbit competent.

Bonificacions a les empreses

 Les empreses que canviïn de lloc de treball a una empleada per risc en l’embaràs o 
la lactància natural i la destinin a una funció compatible amb el seu estat continua-
ran tenint dret a una bonificació del 50 % en les cotitzacions a la Seguretat Social. 

 Les empreses que realitzin contractes de substitució de les treballadores en situa-
ció de prestació per risc durant l’embaràs o la lactància tindran una bonificació 
del 100 % de la quota empresarial incloses com a contingències professionals i re-
captació conjunta (tant de la treballadora substituïda com de la persona interina 
contractada).

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-7073
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4.1. Algunes dades

Segons dades de la Seguretat Social, al final del 2021, tenint en compte el total de rè-
gims (INSS, mútua d’accidents de treball i malalties professionals, carbó, mar, compte 
aliè, règim autònom, etc.), aquestes serien les dades més significatives:

Risc durant l’embaràs

Nacionals Catalunya

Processos iniciats 65.123 8.653

Processos en vigor 
a la fi del 2021 14.614 1.708

Durada mitjana de 
processos en dies 88,83 91,43

Riesgo durante la lactancia natural

Nacionals Catalunya

Processos iniciats 849 177

Processos en vigor 
a la fi del 2021 358 51

Durada mitjana de 
processos en dies 128,23 140,50

Segons la informació de l’Associació de Mútues d’Accidents de Treball (AMAT), durant 
l’any 2021, 61.442 dones treballadores embarassades han accedit al subsidi per risc du-
rant l’embaràs abonat per les mútues, la qual cosa ha suposat el pagament de 283,73 mi-
lions d’euros en prestacions, davant de les 59.488 dones beneficiàries durant l’any 2020, 
amb una despesa generada de 276,10 milions d’euros, la qual cosa suposa un augment 
del 3,28 % en el nombre de prestacions i un augment del 2,76 % en el seu import.

Des que les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social es van fer càrrec de les pres-
tacions per risc durant l’embaràs (març del 2007) fins al desembre del 2021, 901.708 dones 
treballadores han accedit a aquesta prestació, havent rebut un total de 4.048,88 milions 
d’euros en prestacions.

Respecte al risc durant la lactància natural, el nombre de dones beneficiàries durant 
l’exercici 2021 ha estat de 804, davant de 791 durant l’exercici 2020, la qual cosa equival 
a un increment de l’1,64 %, amb un desemborsament amb càrrec a les mútues per un 
import total de 6,63 milions d’euros l’any 2021, davant de 7,19 milions d’euros en l’exercici 
precedent, la qual cosa ha suposat una reducció del 7,79 %.
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Des del març de l’any 2007 fins al desembre del 2021, el sector de mútues col·laboradores 
amb la Seguretat Social ha destinat 103,17 milions d’euros a les prestacions per risc durant 
la lactància natural, sent 13.055 les beneficiàries per aquesta prestació.

Milions d’euros, treballadores beneficiàries…, aquesta és la informació que 
transmeten les mútues, però quantes sol·licituds es queden pel camí?, quantes 

d’aquestes prestacions són el resultat d’una denúncia, d’una lluita?, quantes 
comporten assetjament i control a les treballadores que les reben? I tot per no 

intervenir sobre unes condicions de treball amb risc.

NOMBRE DE RECLAMACIONS 

En Informe de Reclamaciones. Mutuas colaboraldoras con la Seguridad Social. Pe-
riodo 2021. Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, es recullen totes les recla-
macions formulades durant l’any 2021 pels particulars davant la Direcció General d’Or-
denació de la Seguretat Social, amb motiu de les incidències produïdes en les seves 
relacions amb les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social. 

Les reclamacions que s’inclouen en aquest informe són queixes de caràcter administra-
tiu que no incideixen en les reclamacions objecte d’accions legals que se substancien 
en seu judicial. Les matèries sobre les quals es formulen les reclamacions van des del 
tracte rebut pel personal sanitari fins a la possible discrepància amb el diagnòstic realit-
zat pels serveis mèdics de les mútues en un total de 14 matèries, entre elles la prestació 
per risc durant l’embaràs o durant la lactància natural. Es tracta de queixes i reclama-
cions relatives al reconeixement, la denegació o la quantia econòmica de la prestació 
de risc durant l’embaràs o la lactància natural.

El 2021 es van formular 308 reclamacions per risc d’embaràs i lactància, la qual 
cosa va suposar el 2,7% del total.
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En la següent taula es mostra la distribució de les reclamacions per entitat. Cal tenir en 
compte la població treballadora total a la qual protegeixen:

Entitat Població protegida Nombre de reclamacions

FREMAP 4.886.903 109

ASEPEYO 2.746.078 24

IBERMUTUA 1.689.969 17

MUTUA UNIVERSAL 1.582.027 30

FRATERNIDAD-MUPRESPA 1.514.515 26

MUTUAL MIDAT CYCLOPS 1.494.278 24

UMIVALE 881.775 7

MAZ 682.810 12

ACTIVA MUTUA 2008 553.116 4

MUTUALIA 415.671 4

UNIÓN DE MUTUAS 363.998 7

MUTUAL INTERCOMARCAL 358.488 1

EGARSAT 340.551 3

MUTUA BALEAR 285.418 0

MUTUA MONTAÑESA 188.211 3

MAC, MUTUA ACCIDENTES 
DE CANARIAS 183.802 20

SOLIMAT 170.253 16

MUTUA DE ANDALUCÍA Y 
CEUTA 135.649 1

MUTUA NAVARRA 108.051 0
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4.2. Criteris i guies de valoració de risc 

RAÓ DE SER

Una vegada edificat el sistema de tutela de la salut reproductiva en la normativa de 
prevenció de riscos laborals, d’una banda, va començar a sentir-se la necessitat de re-
copilar i ordenar el coneixement existent sobre els danys que poden derivar de les con-
dicions de treball en les situacions d’embaràs, part recent o lactància, i, de l’altra, de 
fixar criteris orientadors per als professionals sanitaris responsables de determinar les 
mesures que calia prendre.

Aquests criteris estan recollits en diferents guies, directrius, orientacions, procedi-
ments, etc., que, entre altres objectius, busquen determinar quan és necessari apar-
tar una treballadora embarassada o en període de lactància del seu lloc de treball. 
En el següent quadre recollim algunes d’aquestes guies, juntament amb les entitats 
que les han desenvolupat, així com l’objectiu de cadascuna. Hi consten entitats amb 
competència en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals, com és el cas de l’INSST, i 
d’altres de l’àmbit sanitari.  

Guies de valoració existents

Entitat Títol Objetiu Entitats participants

Associació 
de Mútues 
d’Accidents 
de Treball 
(AMAT)

Guia mèdica 
per a la 
valoració 
dels riscos 
professionals 
a l’efecte de 
la prestació 
de risc durant 
l’embaràs i 
de risc en la 
lactància

(2007) Dotar d’una eina per 
determinar el risc, recollint una 
relació no exhaustiva d’agents, 
procediments o condicions 
de treball que poden influir 
negativament en la salut de les 
treballadores embarassades o 
del fetus.

AMAT.

Societat 
Espanyola de 
Ginecologia 
i Obstetrícia 
(SEGO)

Orientacions 
per a la 
valoració del 
risc laboral i 
la incapacitat 
del risc 
laboral durant 
l’embaràs.

(Tercera edició 2019).  
Dotar d’una eina útil i rigorosa 
els metges responsables 
de determinar la concessió 
del subisidi o no, així com 
esdevenir una referència per 
a tots els professionals que 
intervenen en una situació de 
risc per a l’embaràs. 

INSS, SEGO, AMAT, INSST, 
Col·laboracions d’AMAT, IBV 
(específic en ergonomia), 
Inspectors mèdics, 
Especialistes en ginecologia 
i obstetrícia, Medicina del 
treball, Especialistes en 
agents biològics, físics i 
psicosocials, i ergonomia, 
INSST, Directors de 
prestacions de mútues.



Informe complet 35

Associació 
Espanyola 
de Pediatria 
(APA)

Orientacions 
per a la 
valoració del 
risc laboral per 
a la lactància 
natural.

(2008) Realitzar una anàlisi 
exhaustiva de la valoració del 
risc laboral durant la lactància 
materna.

APA.

Associació 
Espanyola 
d’Especia-
listes en 
Medicina 
del Treball  
(AEEMT)

Guia clínica 
laboral per a la 
prevenció de 
riscos durant 
l’embaràs, el 
part recent i 
la lactància 
en l’àmbit 
sanitari.

(2011, segona versió) Aprofundir 
en els coneixements actuals 
sobre els riscos en l’embaràs 
i la lactància per poder 
establir les recomanacions 
més encertades en aquestes 
situacions.

Responsables de serveis de 
PRL d’hospitals madrilenys, 
professionals mèdics 
també d’hospitals i revisors 
externs professionals en 
radiofísica i medicina 
interna. 

Associació 
Nacional de 
Medicina 
del Treball 
en l’Àmbit 
Sanitari 
(ANMTAS)

Guia de 
valoració de 
riscos laborals 
en l’embaràs i 
la lactància en 
treballadores 
de l’àmbit 
sanitari.

(2008) Document de mínims, 
que pretén erigir-se en una 
eina d’ajuda als professionals 
que desenvolupen la seva 
activitat habitual en l’àmbit 
sanitari.

Grup de treball d’ANMTAS, 
especialistes en medicina 
del treball, pertanyents als 
serveis de prevenció de 
riscos laborals de diversos 
hospitals.

Institut 
Nacional de 
Seguretat 
i Salut en 
el Treball  
(INSST)

Directrius per 
a l’avaluació 
de riscos 
laborals per a 
l’embaràs i la 
lactància.

(2011) Contribuir a fer efectiva 
una maternitat segura i 
saludable en el treball, posant 
a disposició dels diferents 
agents unes recomanacions 
per a la identificació i 
l’avaluació dels riscos, i 
posant en marxa les mesures 
preventives corresponents.

 Equip multidisciplinari de 
l’INSST.  

Revisors:  
 Experts de les comunitats 

autònomes.   
 Sindicats  
 CEOE – CEPYME i ITSS 
 MATEPSS
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ÚS INCORRECTE

El problema que es planteja amb tots aquests documents és que, especialment per 
part de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals, s’està establint una 
pràctica per la qual pretenen aplicar de manera mecànica i estandarditzada uns criteris 
que, per la seva pròpia naturalesa i essència, han de ser adaptats i contextualitzats en 
cada cas, en funció, com a minim, de les circumstàncies concretes de l’exposició i de la 
persona afectada.

Recordem que, d’acord amb el procediment establert, la treballadora presenta la sol·li-
citud de la prestació juntament amb una certificació mèdica sobre l’existència de l’em-
baràs i la seva data prevista de terminació i una certificació del servei de prevenció 
sobre les condicions d’exposició al risc. Aquesta segona certificació, normalment, s’ex-
pedeix sobre la base de la valoració realitzada pel servei de prevenció conforme exis-
teixen les condicions necessàries per reconèixer la prestació de risc durant l’embaràs. 

No obstant això, és l’entitat gestora (mútua d’accidents de treball i malalties profes-
sionals o INSS) 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, necessari per a la 
prossecució del procediment i el reconeixement de la prestació.

I és llavors quan la mútua ha de pronunciar-se sobre la base de què? Amb quins cri-
teris? Posarà en dubte els criteris dels professionals que ja han certificat la necessitat 
d’apartar la treballadora dels riscos?

Perquè així ocorre en moltes ocasions: la mútua desconfia de l’existència del risc i se les 
enginya per demostrar-ho. Així, sorgeix la figura del tècnic o tècnica analista de lloc de 
treball, l’existència del qual no està regulada, que no té facultats ni està acreditat per 
auditar i les funcions del qual rauen en la labor preventiva de la Seguretat Social. 

Entre el departament corresponent de la mútua i el professional mèdic solen tenir en 
compte únicament el risc i la setmana de gestació, i utilitzen un criteri estandarditzat 
per denegar o aprovar la prestació. 

ARGUMENTS LEGALS CONTRA L’ÚS INCORRECTE DELS CRITERIS

Davant la denegació de la prestació es pot interposar una demanda judicial. D’aquesta 
manera, s’ha anat consolidant una jurisprudència que qüestiona els criteris i protocols 
utilitzats per les mútues, tant per determinar l’existència de risc com per al moment en 
el qual s’ha de concedir la prestació. 
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En aquest sentit, el Gabinet d’Estudis Jurídics de CCOO emet, el juny del 2022, un estudi 
en què analitza diferents sentències de tribunals superiors de justícia, sobre el reco-
neixement de la prestació de risc per embaràs amb anterioritat a la setmana fixada en 
els protocols i les guies orientatives de la mútua. En concret, s’analitzen tres aspectes 
fonamentals: 

PRIMER: Els criteris són meres orientacions i no tenen caràcter normatiu. No es pot 
limitar la suspensió del contracte a criteris abstractes basats en protocols o recomana-
cions mèdiques, desconeixent les circumstàncies particulars del cas, perquè aquests 
protocols parteixen de consideracions com l’estat normal de salut de la treballadora i el 
fetus, de 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 riscos. Així, 
destaquem la sentència següent:

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Galícia, de 2 maig del 2012, 
rec. 3206/2011 (JUR 2012/179021)

“…no es discuteix el dret mateix a la prestació, sinó només a partir de quin mo-
ment ha d’entendre’s que existeix la situació protegida. Per fer-ho, la Mutua Ga-
llega al·lega i reconeix en el seu recurs que és el treball per torns la causa de 
l’existència del risc. A continuació, però, assenyala que aquest treball per torns, 
segons la Guia de valoración de riesgos laborales en el Embarazo y Lactancia 
en Trabajadoras del Ámbito Sanitario, editada per l’Institut de Salut Carles III 
sota l’auspici del Ministeri de Ciència i Innovació, només s’ha de restringir a par-
tir de la 24a setmana de gestació.

Que això no pot ser acollit, tenint en compte que la mateixa mútua ha recone-
gut el dret a la setmana 14a, de manera que no pot pretendre que s’apliqui el 
criteri tècnic anterior quan ella mateixa no l’ha tingut en compte. En tot cas, 
es tracta d’un criteri orientatiu i no de compliment obligat. La veritat és que la 
mateixa norma de prevenció de riscos laborals, l’article 26 de l’LPRL, preveu ex-
pressament com a elements de risc el treball nocturn i el treball per torns.”

SEGON: No es pot generalitzar el risc a totes les situacions, ja que no totes són idènti-
ques. Cal, doncs, individualitzar cadascuna de les sol·licituds en relació amb els factors 
de risc concrets i amb l’estat de salut de la treballadora. És necessari realitzar un exa-
men individualitzat de la situació de la treballadora embarassada per implementar les 
mesures específiques de protecció o, si escau, denegar-les de manera justificada. 
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Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Múrcia, d’1 de març del 2010, 
rec. 24/2010 (JUR 2010/155125)

“...l’actora realitza funcions que impliquen un risc, previst en la seva extensió 
legal, tenint en compte l’article 15.4 de la Llei de prevenció i, així, per exemple, la 
relacionada amb el maneig de càrregues, instruments tallants o punxants amb 
riscos d’autolesió i infecció, com també ocorre amb el maneig de determinats 
residus, mostres o drenatges; així mateix, en el fonament de dret, amb valor de 
fet provat, es fa referència a possibilitat de radiació.

La sala entén que consta l’existència de riscos no neutralitzats, i difícilment neu-
tralitzables, i l’existència de riscos està vinculada per la llei a les condicions d’un 
lloc de treball que puguin influir negativament en la salut de la treballadora 
o del fetus i, en aquest sentit, ha de ser interpretada l’expressió agents, pro-
cediments o condicions susceptibles de presentar un risc específic (article 26.1 
de l’LPRL). En altres paraules: no es tracta tant de fer una divisió entre riscos 
genèrics i específics —ja que, a part de les dificultats que ofereix aquesta qua-
lificació, podria donar-se prevalença a un nominalisme sobre la realitat del risc 
real—, sinó d’avaluar si en el lloc de treball i en el desenvolupament de l’activitat 
laboral es donen circumstàncies identificables i concretes que comportin un 
risc associable a aquest i, en aquest sentit, propi d’aquest, que suposin un risc 
per a la salut de les treballadores o del fetus. La interpretació no ha de ser res-
trictiva, perquè la llei diu que hi ‘puguin influir negativament’.

Doncs bé, en aquest cas, en els fets provats es concreten diversos riscos en el 
desenvolupament de la seva activitat i associats o propis d’aquesta, encara que 
puguin afectar altres treballadores.

Circumstàncies ambientals genèriques poden concretar-se i especificar-se si 
s’identifiquen i són pròpies de l’activitat d’una actora i no han d’excloure’s per-
què puguin donar-se en altres llocs o en diverses circumstàncies, sinó que ope-
ren en la corresponent avaluació perquè l’actora les suporta i poden manifes-
tar-se en perjudici d’aquesta o del fetus, sent protegit el nasciturus.

No sembla lògic, d’acord amb la llei i la seva teleologia, excloure de la seva pro-
tecció i àmbit els riscos reals que concorrin materialment, donant prevalença a 
una classificació per a la controvèrsia academicista, el bizantinisme o, simple-
ment, de tall nominalista, perquè ha d’atendre’s l’existència del risc real, oferint 
una protecció real davant d’aquest, i, en aquest cas, s’ha detectat un risc real 
que suposa un risc per als titulars protegits.

És per això, que, acreditats els riscos que s’han referit, situacions que l’actora 
ha d’evitar, si a l’empresa no hi ha altres llocs de treball ni s’ha adaptat el seu 
en condicions que eliminin el risc, la sala entén que el jurídicament acceptable 
i procedent és estimar la demanda, perquè l’actora no està obligada a suportar 
aquesta situació, i, a més, operant l’interès del nasciturus, que es pot considerar 
prevalent…”.
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TERCER: Quant a quan cal concedir la prestació, la doctrina judicial en la qual s’ha re-
conegut el dret a la prestació per risc durant l’embaràs amb anterioritat al termini fixat 
pels criteris de la mútua posa de manifest el caràcter merament orientatiu dels proto-
cols mèdics sobre terminis de suspensió del contracte per risc durant l’embaràs i la ne-
cessitat d’atendre una avaluació de riscos individualitzada. En aquests termes s’explica 
en la sentència següent:

STSJ d’Extremadura de 30-12-2009, rec. 542/2009 (AS 2010/764)

Es tractava d’una treballadora dependent reposadora de perfumeria, les fun-
cions laborals de la qual exigien el seu desenvolupament dreta durant pràc-
ticament tota la jornada de treball. La treballadora sol·licita la suspensió del 
contracte i la prestació de risc durant l’embaràs a partir de la tercera setmana 
de gestació, perquè les seves condicions de treball no eren apropiades per a 
un diagnòstic d’embaràs de risc, malgrat que en embarassos anteriors la tre-
balladora havia sofert dos avortaments. Davant de la tesi de la mútua, que 
sostenia l’aplicació del protocol de la SEGO i, per tant, la no aplicació de la 
suspensió del contracte fins a les 22 setmanes de gestació, el TSJ manté la pro-
cedència de la suspensió de contracte, rebutjant l’aplicació de regles de tipus 
matemàtic o automàtic.

Aquest mateix estudi conclou que: “La negativa injustificada a la concessió de 
la prestació de risc durant l’embaràs, sobre la base de les meres guies o proto-
cols, al marge de l’avaluació de riscos individualitzada, és susceptible de lesio-
nar el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe de la treballadora, 
amb el consegüent dret a la indemnització per danys i perjudicis que han d’in-
cloure el mal moral”.
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5. Anàlisi en profunditat dels criteris 
SEGO i INSST
Malgrat les objeccions que existeixen a l’ús acrític i mecànic de regles, protocols i orien-
tacions, les informacions que ens estan arribant posen de manifest que per part de les 
mútues s’està generalitzant l’hàbit d’aplicar de manera automàtica la guia de la Socie-
tat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia (a partir d’ara, SEGO). 

Per això, considerem important abordar una anàlisi en profunditat d’aquesta guia i una 
comparació d’aquesta amb l’elaborada per l’INSST el 2011, que és l’única que ha comp-
tat 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”.

5.1. La guia de la SEGO. Característiques generals.

La SEGO és una societat privada que es finança, entre altres fonts, amb l’aportació dels 
seus socis i sòcies, que han de ser necessàriament titulats en tant que metges i met-
gesses especialistes en ginecologia i obstetrícia. 

Com a persones associades, hi poden concórrer persones que desenvolupin les seves 
funcions professionals en centres mèdics públics o privats, però, quan intervenen per 
la societat SEGO, no ho fan com a empleats o empleades públics, sinó com a membres 
d’aquesta entitat o associació espanyola de ginecologia i obstetrícia. 

La Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, a causa de la demanda de cri-
teris per part de les mútues, va requerir a aquesta societat que elaborés un document 
de referència amb la finalitat que qui aplicava els criteris per al reconeixement de la 
prestació per risc per a l’embaràs tingués aquesta guia amb criteris orientatius.

El 2008 surt la primera versió de la guia orientativa de la SEGO.

El gener del 2019 la SEGO reelabora els criteris de referència i publica una segona edi-
ció actualitzada respecte del document de gener del 2008. La reedició d’aquesta Guía 
de ayuda para la valoración del riesgo durante el embarazo és el resultat d’un treball 
científic en el qual han participat metges i metgesses inspectors de l’INSS, de la SEGO 
i del Grup Mèdic de l’Associació de Mútues d’Accidents de Treball (AMAT). S’ha obviat 
qualsevol participació dels sindicats, que són els que representen el gran col·lectiu de 
dones treballadores que opten a la prestació. És a dir, s’omet la participació de qui rep 
el benefici o el perjudici de l’acció. 
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Bàsicament, en aquesta guia es determinen les exposicions i les setmanes en les quals 
seria factible concedir la prestació, centrades en factors de risc higiènic i ergonòmic, 
amb una absència total de factors de risc psicosocial i condicions de seguretat inade-
quades:

1. Soroll, condicions de soroll excessiu (més de 80 decibels), s’ha de donar la baixa a la 
setmana 20.

2. En condicions de fred o calor extrems, és a dir, amb temperatures inferiors a 0 °C o 
superiors a 33 °C, s’ha de donar la baixa des de l’inici de l’embaràs.

3. Si la treballadora té contacte amb algunes substàncies (incloses en l’annex vii del 
reial decret esmentat anteriorment), com ara mercuri o derivats, medicaments an-
timitòtics (citotòxics), pesticides, dissolvents, monòxid de carboni o qualsevol altra 
substància tòxica, com ara antimoni o arsènic, la SEGO recomana donar la baixa des 
de l’inici de l’embarà.

4. Activitats físiques

 Treballadora asseguda amb activitats lleugeres: setmana 37. No hi ha risc si 
existeix la possibilitat de canviar de postura o si es treballen menys de 20 hores 
a la setmana.

 Treballadora que fa tasques dreta,

□ De manera prolongada (més de 4 hores al dia): setmana 20 - 22.

□ De manera intermitent (de 2 hores a 4 hores al dia): setmana 24 - 28.

 Treballadora que alterna tasques dreta i asseguda,

□ Més del 50 % de la jornada dreta: setmana 28 - 30.

□ Més d’una quarta part dreta: setmana 32 - 34.

□ Si és menys del 25 % asseguda: no existeix risc.

 Treballadora que s’ajup de manera freqüent per sota del genoll,

□ Repetidament (més de 10 vegades/hora): setmana 20.

□ Intermitent (de 2 a 9 vegades/hora): setmana 26 - 28.

□ Menys de 2 vegades/hora, setmana: no existeix risc.
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 Pujant escales i pals verticals,

□ Repetidament (4 vegades o més per torn de 8 hores): setmana 16 - 18.

□ Intermitent (menys de 4 vegades per torn de 8 hores): setmana 24 - 26.

 Pujant i baixant escales,

□ Repetidament (8 vegades o més per torn de 8 hores): setmana 24 - 28 (en 
funció del nombre d’esglaons).

□ Intermitent (entre 4 i 8 vegades per torn de 8 hores): setmana 28 - 34 (en 
funció del nombre d’esglaons).

□ Ocasional (menys de 4 vegades): només existeix risc si és de més de 4 
esglaons: setmana 32 - 34.

 Pujant escales i pals verticals,

□ Repetidament (8 vegades o més per torn de 8 hores): setmana 16 - 20 (en 
funció del nombre d’esglaons).

□ Intermitent (entre 4 i 8 vegades per torn de 8 hores): setmana 18 - 26 (en 
funció del nombre d’esglaons).

□ Ocasional (menys de 4 vegades): 26 - 34 (en funció del nombre d’esglaons).

 Carregant pesos de manera freqüent (4 vegades o més per torn de 8 hores),

□ Més de 10 kg: setmana 18 - 20.

□ De 5 a 10 kg: setmana 22 - 24.

□ Menys de 4 kg: no existeix risc.

 Carregant pesos de manera intermitent (menys de 4 vegades per torn de 8 
hores),

□ Més de 10 kg: setmana 22 - 24.

□ De 5 a 10 kg: setmana 26 - 28.
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5.2. Les directrius per a l’avaluació de riscos i la protecció de la 
maternitat en el treball. Característiques generals.

L’any 2011 el llavors INSHT elabora unes directrius per a l’avaluació de riscos i protecció de 
la maternitat en el treball amb les quals desenvolupa el que la Llei orgànica 3/2007, per 
a la igualtat efectiva de dones i d’homes, va establir en la seva disposició final tercera, 
en encomanar al Ministeri de Treball i Assumptes Socials l’elaboració d’unes directrius 
sobre l’avaluació del risc laboral de la dona embarassada. El principal objectiu d’aquest 
document és posar a disposició dels diferents agents implicats unes recomanacions per 
a la identificació i l’avaluació dels riscos i per a la posada en marxa de les corresponents 
mesures preventives. Per a l’elaboració de les directrius es va tenir en compte el Reial 
decret 298/2009 i l’evidència científica disponible en el moment. Les directrius van sorgir 
amb la vocació de millora contínua i d’actualització, conforme evolucioni el coneixement 
científic i s’analitzi la seva utilitat pràctica.

Aquestes directrius s’estructuren en tres parts: 

PRIMERA:

1. Bases per a l’actuació a l’empresa.

2. Fitxes de risc: 

 2 fitxes amb un esquema de la normativa aplicable.
 37 fitxes corresponents a 5 categories de risc.

□ Químics.
□ Físics.
□ Biològics.
□ Factors ergonòmics.
□ Psicosocials.
□ Riscos de caràcter general.

Les 37 fitxes de risc van precedides per una introducció sobre el tipus de risc, els criteris 
generals per a la seva avaluació i les mesures preventives aplicables.

SEGONA:

Recomanacions per a l’empresariat que ha assumit la prevenció de riscos laborals.

Procediment per a la sol·licitud de la prestació per risc.

TERCERA: 

DOS APÈNDIXS

1.  Explicació de la principal normativa aplicable.

2.  Fonts de dades i informació d’utilitat per buscar informació actualitzada sobre ris-
cos i mesures preventives.
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5.3. Anàlisi comparativa del tractament dels diferents riscos a 
totes dues guies.

FACTORS DE RISC PSICOSOCIALS

Tal com s’assenyala en les directrius de l’INSST: els factors de risc que cal considerar a 
l’empresa per protegir la procreació i la maternitat no han de limitar-se als esmentats 
en els annexos vii i viii del Reial decret 298/2009, que constitueixen, necessàriament, 
un catàleg no exhaustiu d’agents, condicions de treball i procediments per tenir 
en compte.

D’aquesta manera, en aquestes directrius l’INSST constata la necessitat d’abordar els 
factors de risc d’origen psicosocial, tenint en compte la manca d’estudis i de referèn-
cies sobre la relació entre risc psicosocial i maternitat. Aquest organisme se centra en 
aquells agents en els quals els estudis són suficients per poder caracteritzar aquesta 
relació i visibilitzar els problemes de salut derivats de les exposicions.

La guia de la SEGO també aborda els factors psicosocials, però es poden identificar les 
disconformitats següents en el seu tractament: 

1. Conceptuals:

Per a la SEGO, els factors de risc psicosocial són aquells que s’originen en l’organització 
del treball. Fins aquí bé. 

Afegeixen en la definició d’aquests factors, perquè s’entengui, encara que millor que no 
ho haguessin fet, que: 

“Han de considerar-se com qualsevol condició que experimenta una persona 
en relacionar-se amb el medi que l’envolta i es converteixen en un risc en el mo-
ment en què afecten de manera significativa el seu benestar o desequilibra la 
seva relació amb el treball o amb el seu entorn.

Dit això, és fàcil deduir que la seva incidència té una relació directa amb la to-
lerància individual, la qual cosa converteix alguns d’aquests agents en difícils 
de mesurar i valorar; un factor pot ser estressant per a un individu i fàcilment 
gestionable per a un altre. Per tant, no es pot delimitar quin és el grau tolera-
ble per a la salut, ja que no existeix evidència que s’incrementi el risc per a 
la salut en les treballadores gestants.”

Aquesta definició s’allunya de la definició legal recollida en l’LPRL en l’article 4.7, quan de-
fineix condició de treball, que és el que cal identificar que pot suposar un risc: 

“Qualsevol característica que pugui tenir una influència significativa en la gene-
ració de riscos per a la seguretat i la salut del treballador o treballadora.” 
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Incloent-hi:

La definició de la SEGO s’allunya igualment de l’establerta pels grups investigadors en 
la matèria. Els riscos laborals psicosocials segons la definició clàssica del Comitè Mixt de 
Medicina del Treball de l’Organització Internacional del Treball i l’Organització Mundial 
de la Salut (1984) són “aquelles condicions presents en una situació de treball, relacio-
nades amb l’organització, el contingut i la realització del treball, susceptibles d’afectar 
tant el benestar i la salut física i psíquica dels treballadors i treballadores, com el des-
envolupament del treball” (INSST, 2021). L’ambient psicosocial de treball es considera 
un determinant social de la salut, un possible origen de danys a la salut (Donkin, Allen, 
Allen, Bell & Marmot, 2014; CSDH, 2008).

“Totes aquelles altres característiques del treball, també les relatives a la seva 
organització i ordenació, que influeixin en la magnitud dels riscos a què estigui 
exposat el treballador o treballadora”.

Els riscos psicosocials no són un problema individual, de personalitat o que res-
pongui a circumstàncies personals o familiars. Quan s’avaluen els riscos psicoso-
cials han d’identificar-se i valorar-se condicions de treball i no característiques de 
la personalitat. 

Enfront dels qui continuen considerant els problemes d’estrès com una cosa in-
dividual, hi ha evidències científiques suficients que diuen que és en la falta de 
democràcia i de justícia en el treball on cal situar els factors que expliquen la sa-
lut dels treballadors i treballadores. Així, un treball serà més estressant com més 
s’acosti al següent model: moltes exigències psicològiques, poc control sobre la 
pròpia tasca, falta de suport social en el treball i escassetat de recompenses o 
compensacions.

Les discrepàncies rauen en els criteris que es proposen per determinar que l’ex-
posició a aquests factors pot produir danys a la salut, ja que continuen insistint 
en la idea preventiva arcaica que avaluar és mesurar i, per tant, estableixen que: 

“La seva capacitat de provocar malaltia està relacionada amb la intensitat del 
factor, la freqüència amb què es presenta i la durada amb què es manté”.
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2. En els factors de risc psicosocial:

Ateses les recerques esmentades anteriorment, basades en aquests models diferents, 
però conceptualment pròxims i complementaris, és possible identificar les característi-
ques de l’organització del treball que afecten la salut:

 Les demandes o l’esforç, també conceptualitzats com a exigències del treball, es 
consideren des del punt de vista quantitatiu, és a dir, es refereixen a la quantitat 
de treball en relació amb el temps disponible per realitzar-lo. Però des d’un enfo-
cament qualitatiu, les exigències també poden ser emocionals si es treballa amb 
i per a persones (Dormann, C. & Zapf, D., 2004; Vanroelen, C. et al., 2009). El risc per 
a la salut més estudiat de tots dos tipus d’exigències es refereix a quan aquestes 
són excessives. 

 El control té dues vessants: d’una banda, es refereix a la influència dels treba-
lladors i treballadores en la manera de fer la seva feina (decision authority) i, de 
l’altra, a les possibilitats de desenvolupament o d’aplicar i desenvolupar les habi-
litats i coneixements en la seva realització (skill discretion). El risc per a la salut és 
per defecte. 

 Quant al suport social, les dimensions amb més evidència d’efecte negatiu per 
a la salut es refereixen bàsicament a la falta de suport funcional dels companys i 
companyes i dels supervisors en el moment de fer les tasques, així com al fet de 
treballar de manera aïllada. 

 Les compensacions es refereixen principalment a la seguretat de l’ocupació i de 
les condicions de treball, al progrés professional i al reconeixement del treball, 
també conegut com a estima, que els treballadors i treballadores esperen a canvi 
dels seus esforços en el treball. El risc per a la salut és per defecte. 

 Pel que fa al conflicte treball-vida, fa relativament molt poc que es considera com 
a risc psicosocial laboral. Tracta les possibles conseqüències de l’ocupació en el 
treball de cura a les llars. D’una banda, augmenta les demandes totals de treball 
i les hores de treball (doble treball), i, de l’altra, implica organitzar i gestionar les 
demandes de tots dos espais, que poden ser simultànies. Tant la doble càrrega 
com les exigències sincròniques poden provocar conflictes de temps i energia als 
treballadors i treballadores, principalment dones (atesa la desigual distribució de 
tasques domesticofamiliars per sexes), que afecten la seva salut i benestar, i esde-
venen un risc (Lunau et al., 2014; Cooklin et al., 2016).

Els riscos psicosocials són un dels riscos a què més està exposada la població treballa-
dora. Entre els factors de risc psicosocial, el treball per torns i nocturn, l’estrès, la insatis-
facció laboral i les jornades laborals excessivament llargues també són factors que han 
demostrat tenir conseqüències en la salut reproductiva.
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L’estudi “Prevalencias de exposición a riesgos laborales en trabajadoras embarazadas 
(projecte INMA-València”), publicat l’any 2009, mostrava que les prevalences d’exposició 
laboral declarada a càrrega física, riscos psicosocials i riscos físics (incloent-hi radiacions 
no ionitzants) de les treballadores embarassades que hi van participar van ser, respecti-
vament, del 56 %, el 63 % i el 62 %. Les treballadores van manifestar estar exposades sem-
pre o moltes vegades als factors psicosocials següents: 

 Haver de treballar molt ràpid.

 Mantenir acció constant.

 Treballar de manera constant i repetitiva.

 Tenir excessiva càrrega de treball.

 No poder prendre decisions.

 No disposar del suport de les companyes i els companys.

 No disposar del suport de les persones superiors jeràrquicament.

En l’estudi, esmentat a l’inici d’aquest informe, de CCOO de Madrid, i respecte dels tipus 
de riscos detectats per a la reproducció, destacaven com a majoritaris les demandes de 
treball elevades, és a dir, els riscos psicosocials i les seves conseqüències, com l’estrès.

Font: Gestión de la reproducción, embarazo y lactancia natural. 2009 CCOO de Madrid
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En definitiva, existeixen manques en els criteris de la SEGO quan cal identificar si els 
factors psicosocials d’un lloc de treball poden tenir efectes en la salut reproductiva i més 
quan aquests riscos no solen avaluar-se a les empreses i, per tant, no es garanteix la pro-
tecció dels treballadors i treballadores. 

Si l’estudi de CCOO de Madrid mostrava que les demandes psicològiques eren els riscos 
reproductius de major exposició a les empreses que van formar part de l’estudi, signifi-
cativament no eren els riscos identificats de manera més freqüent: 

Font: Gestión de la reproducción, embarazo y lactancia natural. 2009 CCOO de Madrid
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3. En els efectes en la salut, trastorns o malalties atribuïbles:

L’evidència sobre els problemes de salut atribuïbles a l’exposició nociva als riscos psicoso-
cials d’origen laboral és molt extensa i de gran qualitat des del punt de vista científic en 
tant que es basa en recerques longitudinals i amb grans bases de dades que descarten 
de manera fiable l’atzar (Kivimäki, M., et al. 2019). En aquesta línia, les dimensions dels 
models demanda - control - suport social (Karasek, R. 1979; Johnson, J. V. & Hall, E. M. 1988; 
Karasek R. & Theorell T. 1990) i esforç-compensacions (Siegrist, J. 1996) han estat les més 
utilitzades en la literatura científica per mostrar aquesta relació (Niedhammer, I.; Bertrais, 
S.; Witt, K. 2021).

Alguns exemples recents d’aquesta literatura són les revisions bibliogràfiques sistemà-
tiques i les metaanàlisis que associen aquestes dimensions dels riscos psicosocials labo-
rals a problemes de salut prevalents, com l’ansietat i la depressió (Harvey, S. B. et al. 2017; 
Theorell, T. et al. 2015), l’infart de miocardi o l’accident cerebrovascular (Taouk, I. et al. 2020; 
Theorell, T. et al. 2016). Més recentment, també s’han relacionat amb el suïcidi i la ideació 
suïcida (Milner, A. et al. 2018). Així mateix, s’ha pogut establir la relació entre l’exposició a 
riscos psicosocials i el consum de psicofàrmacs i analgèsics (Milner, A.; Scovelle, A. J.; King, 
T. L.; Madsen, I. 2019). Aquests riscos també són considerats com una de les causes més 
rellevants de l’absentisme (Niedhammer, I. et al. 2017) i el presentisme (d’Errico, A.; Ardito, 
C.; Leombruni, R. 2016) per motius de salut, i s’associen a una major probabilitat de patir 
trastorns musculoesquelètics (Kraatz, S. et al. 2013; Hauke, A. et al. 2011).

Ja als anys noranta, diversos estudis van analitzar la relació entre l’estrès laboral, el part 
prematur i el baix pes en néixer, i van concloure que hi havia més tendència quan la tre-
balladora embarassada estava exposada a baix control i alta tensió (Henriksen, T. B.; He-
degaard, M.; Secher, N. J. 1994). Els resultats de l’estudi “Empleo, condiciones de trabajo 
y parto prematuro: resultados de la encuesta de casos y controles de Europa” mostrava 
que les dones embarassades insatisfetes amb la seva feina tendien a patir un excés de 
parts prematurs.
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En el quadre següent es recull el tractament dels factors psicosocials en les direc-
trius de l’INSST i en els criteris SEGO: 

Agents

CRITERIS SEGO DIRECTRIUS INSST

Estrès: L’estrès no és un 
factor de risc, sinó un 
efecte de l’exposició a 
determinades condicions 
de treball. 

El seu origen no solament 
es pot trobar en la 
concurrència de factors 
de risc psicosocial en 
l’organització i l’entorn 
social de l’empresa, sinó 
també en la presència 
d’altres agents com el 
soroll, les vibracions o les 
temperatures elevades, 
entre d’altres, així com en 
factors personals, familiars i 
socials concurrents.

No es podrà considerar 
l’estrès en si mateix com a 
risc per a l’embaràs.

Agents estressors, aquest concepte es basa en la definició 
d’estrès més emprada en la recerca científica sobre la relació 
entre estrès laboral i embaràs. Es tracta del concepte d’alta 
tensió, provinent del model demandes-control (Karasek, 
1979; Karasek i Theorell, 1990), que implica la combinació de 
dues dimensions de risc psicosocial: les elevades exigències 
psicològiques i l’escàs control sobre el treball.

Factors de risc:

 Excessiva quantitat de treball per al temps disponible.
 Falta d’autonomia sobre les tasques assignades, l’ordre i la 
manera de realitzar-les.

 Falta d’autonomia temporal: sobre el ritme, les pauses…
 Tasques monòtones, repetitives i poc variades.
 Tasques de naturalesa pobra, amb poc contingut.
 Absència o inadequació de recursos (humans, materials, etc.).
 Falta d’ajuda i suport social per part de companys i/o 
superiors.

 Falta de reconeixement pel treball i l’esforç realitzats.
 Horaris inadequats: treball per torns, nocturn, llargues 
jornades de treball, horaris no previstos.

 Absència de condicions adequades per gaudir de les pauses 
(locals, possibilitat de substitució, sobrecàrrega posterior, 
etc.).

 Exigències de tipus emocional i d’amagar emocions. Atenció 
continuada al públic.

 Comportaments compatibles amb assetjament psicològic i/o 
sexual.

 Exposició a violència interna o externa (usuaris, clients, etc.).
 Tracte injust, discriminació…
 Falta d’informació sobre riscos laborals o mesures preventives 
específiques relatives a l’embaràs, el postpart i la lactància.

 Inestabilitat en les condicions d’ocupació, el salari…
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Efectes:
 La reacció multihormonal associada a l’estrès provoca 
un increment en la pressió sanguínia que pot comportar 
irritabilitat uterina, disminució de la funció placentària, pitjor 
circulació úter-placenta, increment de l’activitat uterina… Tot 
això pot posar en perill el desenvolupament del fetus.

 Augmenta la probabilitat d’adoptar estils de vida poc 
saludables (dificultat per descansar, mals hàbits alimentaris, 
consum d’estimulants…), la qual cosa repercuteix directament 
en el desenvolupament de l’embaràs i el seu resultat.

 Pot ocasionar un augment del risc de sofrir part prematur en 
exposicions mantingudes, en combinació amb baix o moderat 
suport social.

 En primípares i en exposicions d’almenys 30 setmanes, pot 
incrementar el risc de preeclàmpsia.

 Hi ha alguna evidència sobre risc d’hipertensió gestacional, baix 
pes en néixer i mort fetal.

 Pot augmentar el risc d’avortament espontani (combinat 
amb factors extralaborals, combinat amb treball de més de 
40 hores setmanals, incloent-hi baix suport social) i de baix 
pes en néixer.

 Pot dificultar el manteniment de la lactància.

Ordenació del temps de 
treball.  Es conclou que en 
la bibliografia consultada 
no s’arriba a una conclusió 
determinant sobre el risc 
del treball per torn i/o 
nocturn per a l’embaràs. 
Per fer-ho és necessària 
una adequada valoració 
del risc als llocs de treball, 
tant des de la perspectiva 
general del lloc, com de 
l’examen específic que es 
refereixi a la treballadora 
embarassada en concret.

Treball per torns i treball nocturn.
L’Estatut dels treballadors defineix el treball per torns com “tota 
forma d’organització del treball en equip segons la qual els 
treballadors i treballadores ocupen successivament els mateixos 
llocs de treball, segons un cert ritme, continu o discontinu, 
i implicant per al treballador o treballadora la necessitat de 
prestar els seus serveis en hores diferents en un període 
determinat de dies o de setmanes”.
Es considera treball nocturn el que té lloc “entre les 10 de la nit i 
les 6 del matí” i es considera treballadora nocturna aquella que 
“inverteix almenys tres hores del seu treball diari o almenys una 
tercera part de la seva jornada anual en aquesta mena d’horari.”
Efectes no reproductius que poden repercutir en el 
desenvolupament normal de l’embaràs:
 Alteracions en els cicles biològics.
 Alteració en les fases del son, en la seva qualitat i en la seva 
quantitat. Augment de la fatiga.

 Alteracions en els hàbits alimentaris.
 Trastorns digestius, metabòlics, nerviosos o cardiovasculars. 
Alteracions en la salut social i familiar.

 Més risc de patir un accident de treball.
Efectes reproductius: Preeclàmpsia en el treball per torns.
Fetus: Risc d’avortament, baix pes en néixer i part prematur.
Lactància: Abandonament de la lactància natural en tornar a la 
feina.
Període de risc: durant tot l’embaràs.
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Durada de la jornada
Factors de risc: 
 Treball de més de 8 hores diàries.
 Treball de més de 40 hores setmanals.
 Treball de més de 5 dies seguits sense descans.
 Absència, escassetat i/o rigidesa en les pauses.
 Combinació amb torns i/o nocturnitat.

Efectes: 
 Acumulació de cansament i fatiga.
 Increment del risc de patir estrès i els seus trastorns derivats.
 Combinada amb exigències de tipus postural, d’esforç físic 
i/o de repetitivitat comporta un increment de la fatiga física i 
mental.

 La durada excessiva de la jornada pot estar associada a 
increment del risc de part prematur, avortament espontani 
i, en menor mesura, baix pes en néixer i restricció del 
creixement gestacional.

 Més de 5 jornades successives sense descans poden 
incrementar el risc de part prematur, el de preeclàmpsia i, en 
menor mesura, el d’hipertensió.

 Pot dificultar el manteniment de la lactància i augmentar el 
risc de mastitis si no es donen les condicions adequades per 
a l’extracció durant la jornada laboral.

Treball en aïllament.  
Es valorarà com a risc 
per a l’embaràs des de la 
sol·licitud de la prestació 
el treball en aïllament (en 
solitari i en zona aïllada) 
davant la dificultat en la 
demanda i la recepció 
d’auxili.

La necessitat de no realitzar treball nocturn o per torns 
està condicionada per l’existència tant de factors de risc 
concurrents d’origen laboral (esforç físic, maneig de càrregues, 
bipedestació prolongada, treball en aïllament, etc.) com de les 
condicions i característiques individuals de la treballadora i de 
l’evolució de l’embaràs.
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Agressions abdominals.  
Les agressions sobre 
l’abdomen són riscos 
que cal considerar en 
cas de demostrar-se 
que la probabilitat que 
esdevingui és significativa. 
En funció de l’activitat que 
realitzi la treballadora, es 
consideraran dos nivells de 
risc davant les agressions: 
el nivell 1 (retirant la 
treballadora embarassada 
a la setmana 12), per a 
forces de l’ordre, vigilants 
de seguretat, d’institucions 
penitenciàries, etc., i el nivell 
2 per a la resta d’activitats 
(es valorarà la freqüència i 
la probabilitat).

En alguns casos (l’exposició al risc de violència o agressions), 
han estat riscos explorats, a més, des de l’àmbit de les 
conseqüències de l’estrès (no específicament laboral) en 
l’embaràs, entenent l’estrès més com a conseqüència d’una 
exposició a episodis aguts (del tipus dels estressors vitals) que 
d’una exposició crònica (més comuna en l’àmbit laboral).

Control sobre el ritme de treball i pauses.
Factors de risc: 
 Treballar a ritme intens, a gran velocitat.
 Treballar a ritme imposat (per persones usuàries i clientela, 
altres companys i companyes, les màquines o equips, 
materials de treball, el procés industrial, etc.).

 Treballar amb terminis ajustats.
 Salari variable, en funció de primes, comissions.
 Tasques poc variades.
 Absència o escassetat de descansos.
 Rigidesa en les pauses, estrictament pautades. Impossibilitat 
d’abandonar el lloc si es necessita.

Efectes: 
 És un agreujant de la càrrega de treball física i mental, ja que 
augmenta el risc de fatiga.

 Augmenta el risc d’estrès i els trastorns derivats, i, també, 
d’estrès agut.

 La falta de control sobre el ritme de treball pot incrementar el 
risc de preeclàmpsia i el de baix pes en néixer en primípares.

 El treball en cadena o a ritme imposat pot incrementar el risc 
de preeclàmpsia.

 Pot dificultar el manteniment de la lactància i augmentar 
el risc de mastitis si no es disposa del temps necessari per 
realitzar les extraccions durant la jornada laboral.
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Els criteris de la SEGO contradiuen el que estableix la directiva quant al treball nocturn. 
La Directiva 92/85, relativa a la seguretat i la salut de les treballadores embarassades, 
que han donat a llum o estan en període de lactància, disposa, en particular, que aques-
tes treballadores no s’han de veure obligades a fer un treball nocturn durant l’embaràs 
o durant un període consecutiu al part, a reserva de la presentació d’un certificat mèdic 
que doni fe de la necessitat d’això per a la seva seguretat o salut. A més, diferents sen-
tències han manifestat que aquesta protecció ha de donar-se amb independència del 
nombre d’hores en què la treballadora desenvolupa el seu treball en el torn nocturn (2 
hores, la meitat, el total, etc.). 

D’altra banda, cal no oblidar la interrelació dels factors psicosocials amb la resta de 
factors de risc que puguin existir en un lloc de treball. Per exemple, amb els factors er-
gonòmics aquesta relació és més clara. 

FACTORS FÍSICS

SOROLL

El soroll es troba entre els agents físics que poden implicar lesions fetals o provocar 
un despreniment de la placenta. Està inclòs en l’annex VII, de la Llista no exhaustiva 
d’agents, procediments i condicions de treball que poden influir negativament en la 
salut de les treballadores embarassades o en període de lactància natural, del fetus o 
de l’infant durant el període de lactància natural (Reial decret 39/1997, de 17 de gener, 
pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció).
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SEGO INSST

Característiques 
de les 
exposicions 
amb risc per a 
l’embaràs i la 
lactància.

Es considera que existeix 
risc en nivells superiors a 
LAeq,d = 80 dB(A) o Lpic = 
135 dB(C).

Es considera que hi ha risc en: 

 Es considera que hi ha risc en: 

 Llocs de treball en els quals el nivell 
equivalent diari (LAeq, d) arribi o pugui 
arribar a 80 dB (A).

 Llocs de treball en els quals el soroll presen-
ta un espectre ric en baixes freqüències.

 Llocs de treball en els quals es produeixin 
sorolls intensos de tipus impacte que en 
algun moment puguin arribar a 135 dB(C).

 Llocs de treball en els quals, sense 
arribar a aquests nivells, es produeixin, 
simultàniament al soroll, vibracions o 
exposició a substàncies ototòxiques 
(metalls, dissolvents orgànics, etc.).

EFECTES

Mare Augment de la tensió 
arterial, fatiga i estrès en la 
mare.

 Hipertensió. El soroll pot augmentar 
la pressió arterial i la fatiga de la dona 
embarassada.

 S’adverteix en general que el soroll és un 
factor de risc que pot causar resultats 
adversos per a l’embaràs, especialment 
quan es combina amb altres factors 
d’estrès com el maneig de càrregues o el 
treball per torns.

 El soroll pot augmentar el risc d’accident 
de treball, en emmascarar els senyals 
d’alerta, dificultar la comunicació verbal i 
alterar l’atenció.

Fetus Part preterme, baix pes 
en néixer i disminució 
de la capacitat auditiva 
identificable als 4-10 anys.

 L’exposició al soroll de la dona 
embarassada pot afectar la capacitat 
auditiva del futur nen o nena. Les baixes 
freqüències poden augmentar els seus 
efectes nocius.

 Es desconeix la incidència en la salut fetal de 
la hipertensió materna causada pel soroll.

Lactància No s’identifiquen efectes. No es descriuen riscos específics pel que 
fa a les treballadores que han donat a llum 
recentment o que estan en període de 
lactància. No obstant això, s’hauria de tenir 
en compte l’efecte del soroll com a agent 
estressant en la possible disminució de la 
producció de llet materna.

Període de risc Per al fetus, a partir de la 
setmana 20 de gestació.

Tot l’embaràs per a la mare. A partir de 25 
setmanes de gestació per al fetus.
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VIBRACIONS

Les vibracions es troben entre els agents físics que poden implicar lesions fetals o pro-
vocar un despreniment de la placenta, inclòs en l’annex VII de la Llista no exhaustiva 
d’agents, procediments i condicions de treball que poden influir negativament en la 
salut de les treballadores embarassades o en període de lactància natural, del fetus o 
de l’infant durant el període de lactància natural (Reial decret 39/1997, de 17 de gener, 
pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció).

SEGO INSST

Característiques 
de les 
exposicions 
laborals a les 
quals s’ha de 
parar esment.

Vibracions de cos sencer:

Vibracions de mà-braç:

A (8) > 0,25 m/s²: s’haurà 
d’apartar l’embarassada del 
seu lloc de treball des del 
moment de la sol·licitud.

 Les vibracions de cos sencer de 
freqüències compreses entre 1 i 80 Hz, 
produïdes típicament en vehicles.

 Les vibracions produïdes per eines 
manuals de grans dimensions, martells 
pneumàtics, trepants, etc., els efectes de 
les quals se centren en el sistema rajo-
braç, a freqüències entre 6,3 Hz fins a 1.250 
Hz (amb més interès entre 16 Hz i 150 Hz).

EFECTES

Mare Segons la literatura 
científica, les vibracions que 
poden afectar l’embaràs 
són les transmeses al cos 
sencer (les vibracions 
del sistema rajo-braç per 
eines de grans dimensions 
també són perilloses). 
Poden augmentar el 
risc d’avortament, part 
preterme, baix pes en 
néixer…

 Augment de la incidència d’avortaments 
espontanis, parts preterme, complicacions 
durant el part i baix pes en néixer. Aquest 
últim efecte no sembla científicament 
confirmat.

 L’exposició a vibracions de cos sencer 
s’associa a l’aparició de discopaties 
dorsolumbars, lumbàlgies, ciàtica, 
alteracions digestives i vasculars 
perifèriques (hemorroides, varices).

 Encara que en principi no s’associa a risc 
per a l’embaràs, l’exposició al sistema 
humà de mà i braç suposa riscos per a la 
salut en particular, problemes vasculars, 
d’ossos o d’articulacions, nerviosos i 
musculars.

Fetus Baix pes en néixer. L’exposició a vibracions de gran intensitat, 
quan es combina amb altres factors de risc 
de tipus ergonòmic, pot augmentar la taxa 
de mort fetal.
S’ha relacionat l’exposició a les vibracions i el 
baix pes en néixer.
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Lactància No s’identifiquen efectes. No s’han descrit efectes adversos de les 
vibracions per a les treballadores que han 
donat a llum recentment o que estan en 
període de lactància.

Període de risc No hi ha suficient 
informació en la literatura 
per establir un llindar 
de nocivitat i, per tant, 
és convenient limitar 
l’exposició d’origen 
professional al mínim 
raonable.

A (8) > 0,25 m/s²: s’haurà 
d’apartar l’embarassada del 
seu lloc de treball des del 
moment de la sol·licitud.

Tot l’embaràs. 

Recomanacions d’increment de la prevenció 
a partir de 25 setmanes de gestació.

RADIACIONS

L’exposició a radiacions a la feina pot danyar la capacitat reproductiva d’homes i do-
nes, i suposar un greu risc per a la salut de les treballadores embarassades i la seva 
descendència. 

L’exposició a radiacions està molt estesa en l’actualitat, més enllà de les activitats sani-
tàries. Trobem, de fet, exposicions en altres sectors, activitats i llocs de treball, com a la 
indústria alimentària, en la qual les radiacions no ionitzants s’apliquen en l’esterilització 
d’aliments preparats, i les ionitzants, per destruir certs microorganismes presents en 
aquests. 

Radiacions ionitzants

Les radiacions ionitzants es troben dins de l’annex viii del Reial decret 39/1997, relatiu a 
la Llista no exhaustiva d’agents i condicions de treball als quals no hi podrà haver risc 
d’exposició per part de les treballadores embarassades o en període de lactància. No 
obstant això, es considera que per sota de la dosi d’1 mSv/any no hi ha exposició.

La matèria està regulada detalladament pel Reglament sobre protecció sanitària con-
tra radiacions ionitzants (Reial decret 783/2001) i pel Reglament sobre la justificació i 
l’optimització de l’ús de les radiacions ionitzants per a la protecció radiològica de les 
persones en ocasió d’exposicions mèdiques (Reial decret 601/2019).

En general, en tots dos criteris (SEGO i INSST) es determina que la dona embarassada 
no ha de ser automàticament apartada del seu lloc de treball, sempre que les barreres 
físiques normalment existents brindin protecció adequada.
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A més, la SEGO aporta una taula resum d’exposicions d’àmbit sanitari i la seva compa-
tibilitat o no amb la situació d’embaràs.

SEGO INSST

Característiques 
de l’exposició a 
les quals s’ha de 
parar esment.

 L’exposició pot ser per irradiació externa (no hi ha contacte amb la font 
radioactiva) o per contaminació radioactiva (hi ha contacte amb la font 
radioactiva: inhalació, ingestió, pell…).

 Les exposicions se solen produir en l’àmbit sanitari, en l’àmbit industrial 
o per exposició a la radiació natural.

 En funció de les condicions de treball i de la categoria del personal 
professionalment exposat a radiacions ionitzants, es classificarà la dona 
gestant en tres possibles categories:

A: alta probabilitat que l’exposició sigui menor de 2 mSv en abdomen.

B: és probable que l’exposició sigui menor de 2 mSv en abdomen.

C: és probable que l’exposició sigui major de 2 mSv en abdomen

EFECTES

Mare No difereixen dels efectes 
en dona no embarassada o 
en homes.

La dona embarassada exposada a radiacions 
ionitzants, si no disposa d’informació i 
formació suficients, sovint pot presentar 
estats d’ansietat, que poden portar-la a 
prendre decisions equivocades des del punt 
de vista professional.

Fetus Pot haver-hi risc de 
malformacions congènites 
o de major incidència de 
càncers infantils, amb dosis 
superiors als 100 mSv/any. 
Cal assegurar al fetus el 
mateix nivell de protecció 
que al públic general (1 
mSv/gestació). Per fer-ho, 
la mare, en les situacions 
d’exposició, ha de portar un 
dosímetre a l’abdomen.

En general, planteja efectes negatius a partir 
de llindars d’exposició molt més alts dels que 
considera la SEGO.

Lactància Possible transmissió al bebè de radionúclids, relacionada amb major 
incidència de càncer infantil.

Període de risc Tot l’embaràs i tota la lactància. Per això, és especialment important que 
la situació d’embaràs es comuniqui al més aviat possible.



Informe complet 59

Servei Aplicació/Equipament Condicions Pot 
realitzar

RADIODIAGNÒSTIC

Radiologia convencional Barrera estructural SÍ

Radiologia dental no intraoral Barrera estructural SÍ

Mamografia Barrera estructural SÍ

Tomografia computada Barrera estructural SÍ

Radiologia dental intraoral Distància 2 metres SÍ

Radiologia podològica Distància 2 metres SÍ

Densitometria òssia SÍ

Fluoroscòpia amb 
telecomandament NO

Fluoroscòpia radioquirúrgica NO

Radiologia mòbil de grafia NO

Radiologia intervencionista NO

Hemodinàmica NO

MEDICINA NUCLEAR

Densitometria òssia amb  
font encapsulada SÍ

Manipulació i administració de 
radiofàrmacs NO

Tomografia d’emissió de positrons NO

RADIOTERÀPIA

Teleteràpia. Accelerador lineal SÍ

Braquiteràpia automàtica SÍ

Braquiteràpia manual NO

Cobaltoteràpia NO

LABORATORI DE  
RADIOIMMU-
NOANÀLISI

Treballs amb kits de radiofàrmacs SÍ

Marcatge directe amb isòtops NO

Instal·lacions radiològiques
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Radiacions NO ionitzants

Les radiacions no ionitzants es classifiquen en dos grans grups, electromagnètiques i 
òptiques, que al seu torn se subdivideixen en diferents classes segons la seva freqüència.

El principal efecte d’aquestes radiacions és cedir calor a l’organisme. Les altes exposi-
cions se solen produir quan concorren tres circumstàncies:

Les altes exposicions es produeixen si concorren tres circumstàncies:

 La font genera camps molt intensos.

 La treballadora és molt a prop de la font.

 El blindatge de la font (en cas que en tingui) té fuites.

Normalment, les actuacions preventives previstes per al conjunt de la població treballa-
dora serveixen per protegir les embarassades. En tot cas, l’augment de la distància de la 
treballadora de la font i la disminució del temps d’exposició permeten reduir l’exposició. 
Per aplicació del principi de precaució es recomana evitar o minimitzar l’exposició a RF 
(radiofreqüències) i MO (microones).

S’identifiquen com a tasques amb més risc potencial:

 Utilització de sistemes radar. GPR de terra (RF-MO).

 Operadors d’antenes (RF-MO).

 Soldadura de plàstics (RF).

 Escalfament de dipòsits i banys (RF).

 Forns d’assecatge (RF).

 Forns microones industrials (MO).

 Radars d’aviació (MO).

En relació amb la diatèrmia, s’indica que no impedeix la presència de la treballadora a 
les sales de rehabilitació i fisioteràpia, sempre que mantingui una distància de 2 metres 
de l’aparell.
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SEGO INSST
Radiacions no 
ionitzants.

Radiacions no ionitzants.
Annex 1. Efectes de les radiacions 
electromagnètiques no ionitzants.
Annex 2. Efectes de les radiacions òptiques.

Característi-
ques de les 
exposicions 
laborals a les 
quals s’ha de 
parar esment.

En relació amb les 
tasques de més risc 
esmentades més 
amunt, suggereix 
retirar la treballadora 
embarassada des del 
coneixement de la 
gestació i, en tot cas, 
quan les emissions 
radioelèctriques 
superin els valors 
establerts en l’annex 
ii del Reial decret 
1066/2001.

En relació amb les tasques de major risc 
esmentades més amunt, diu que s’ha de tenir 
en compte que els valors de referència no són 
aplicables a l’embaràs o la lactància.

Evitar o minimitzar exposicions a RF i MO.

Exemples de treballs que poden comportar risc:

 Utilització de sistemes de radar GPR de terra 
(RF-MO).

 Operadors d’antenes (RF-MO).

 Soldadura de plàstics (RF).

 Escalfament de dipòsits i banys (RF).

 Forns d’assecatge (RF).

 Forns microones industrials (MO).

 Radars d’aviació (MO).

A més dels esmentats anteriorment (iguals per 
a SEGO), s’assenyalen els equips de diatèrmia en 
tasques de rehabilitació i fisioteràpia.

Si els instruments posseeixen un temporitzador 
de posada en marxa, la treballadora podrà 
ocupar-se també de la teràpia, sempre que 
a continuació de l’arrencada s’allunyi a una 
distància de mínim 2 metres.

EFECTES

Mare RF i MO: cal tenir en compte que l’embaràs pot 
comportar més dificultats de termoregulació.

Fetus Encara que no hi ha proves basades en estudis 
respecte d’RF i MO, sí que se sap que l’augment 
de la temperatura de la mare per sobre de 39 °C 
per llargs períodes de temps determina més risc 
de deformitats en el fetus (primer trimestre).

Lactància Pot veure’s perjudicada si, per deshidratació, 
disminueix la producció de llet.
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TEMPERATURA

L’aborden la SEGO (temperatures extremes) i l’INSST (calor i fred).

El fred i la calor extrems es troben entre els agents físics que poden implicar lesions 
fetals o provocar un despreniment de la placenta, inclosos, per tant, en l’annex vii del 
Reglament dels serveis de prevenció, de la Llista no exhaustiva d’agents, procediments 
i condicions de treball que poden influir negativament en la salut de les treballadores 
embarassades o en període de lactància natural, del fetus o de l’infant durant el període 
de lactància natural.

SEGO INSST

Característi-
ques de les 
exposicions 
laborals a les 
quals s’ha de 
parar esment.

Excepcionalment, les 
condicions ambientals 
amb calor sense estrès 
tèrmic podrien suposar 
risc per a la salut de 
l’embarassada en cas de 
coexistir amb:

 Radiació tèrmica.

 Humitats superiors al 
60%.

 Treball amb molt 
d’esforç físic.

 Parar esment quan les treballadores 
embarassades facin la seva feina amb 
temperatura superiors a 28 °C o inferiors a 
10 °C. 

 Exposicions a baixes temperatures que 
puguin donar lloc a situacions d’estrès per 
fred per refredament general del cos o 
refredament localitzat.

 Situacions de treball poc confortables 
tèrmicament per calor.

EFECTES

Mare Major vulnerabilitat de la 
dona a l’efecte de l’exposició 
a la calor, com ara:

 Síncope per calor

 Esgotament per calor

 Cop de calor.

Possible augment de susceptibilitat a la 
calor per augment del metabolisme basal, 
alteració dels nivells hormonals i canvis 
cardiovasculars en la mare.

La propensió al mareig o desmai pot crear 
riscos indirectes d’accident, per caigudes, 
atrapaments, etc.

No és clar que s’executin els ajustos 
cardiovasculars necessaris durant l’embaràs 
per a l’adequada termoregulació en 
situacions d’estrès tèrmic. No hi ha garantia 
de tolerància a situacions de calor extrema 
en el cas d’embarassos d’alt risc.
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Fetus En la dona embarassada, 
la situació d’exposició 
mantinguda a fred intens 
pot ser perillosa, ja que, en 
existir una vasoconstricció 
perifèrica reactiva, la zona 
uterina pot quedar menys 
irrigada per redistribució 
del flux sanguini. Això 
origina una disminució del 
volum sanguini uterí, amb 
més risc de sofriment fetal.

Durant el primer trimestre de l’embaràs, 
existeix un major risc de deformitats del 
fetus si la temperatura interna de la mare 
supera els 39 °C per llargs períodes de 
temps. Aquest fet s’ha relatat en casos 
d’hipertèrmia prolongada per febre 
(endògena) encara que no s’ha comprovat 
en exposicions laborals molt caloroses que 
puguin generar hipertèrmia.

Lactància No s’identifiquen efectes. La lactància pot veure’s perjudicada en 
disminuir la quantitat de llet materna a 
causa de la deshidratació provocada per la 
calor.

Període de risc En condicions de fred o 
calor extrema, això és, amb 
temperatures inferiors a 
0°C, o superiors a 33°C, s’ha 
de donar la baixa des de 
l’inici de l’embaràs.

Tot l’embaràs. 

Mesures 
preventives

Evitar l’exposició de la treballadora 
embarassada a situacions de molta calor 
i molt fred, així com canvis bruscos de 
temperatura i situacions d’incomoditat 
climàtica. 
En cambres frigorífiques, cal tenir en 
compte els temps de permanència i les 
pauses de recuperació que estableix el Reial 
decret 1561/1995, en l’article 31, sobre jornada 
de treball en cambres frigorífiques i de 
congelació, ja que no estan dissenyades per 
a treballadores embarassades o en període 
de lactància.
 Segons la normativa suïssa (Departament 
Federal d’Economia, 2001): els treballs 
que suposin exposició al fred, la calor o 
la humitat són considerats perillosos o 
extenuants per a les dones embarassades 
(temperatura ambient per sota de –5 °C 
o per sobre de +28 °C, així com els duts a 
terme regularment amb humitat elevada.
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AGENTS BIOLÒGICS

Segons les directrius de l’INSST, durant la gestació es produeixen canvis fisiològics que 
poden afavorir la susceptibilitat de l’exposició a agents biològics, depenent de l’estat 
immunitari de la treballadora embarassada, que podrà desenvolupar la malaltia i, pos-
teriorment, podrà transmetre-la al fetus, amb eventuals conseqüències adverses. 

En termes generals, els efectes més greus ocorren durant el primer trimestre de 
l’embaràs, període en el qual la dona embarassada es pot trobar més desprote-
gida davant dels riscos laborals, ja que amb freqüència no ha comunicat el seu 
estat a l’empresa.

Existeixen dos agents biològics concrets, el toxoplasma i el virus de la rubèola, als quals 
la treballadora no podrà estar exposada mentre no es pugui garantir de manera sufi-
cient la seva protecció. Així es recull en l’annex viii del Reglament dels serveis de pre-
venció (Llista no exhaustiva d’agents i condicions de treball als quals no podrà existir 
risc d’exposició per part de treballadores embarassades o en període de lactància).

D’altra banda, en l’annex VII d’aquest mateix reglament s’estableix la necessitat d’aten-
dre aquells agents biològics com a grups de risc 2, 3 i 4, en el Reial decret 664/1997, 
sobre la protecció dels treballadors i treballadores contra els riscos relacionats amb l’ex-
posició a agents biològics durant el treball, en la mesura en què se sàpiga que aquests 
agents o les mesures terapèutiques que necessàriament comporten posen en perill la 
salut de les treballadores embarassades o del fetus.

En aquest reial decret els agents biològics es classifiquen segons el seu efecte sobre 
els treballadors i treballadores sans. No es tenen en compte de manera específica els 
efectes particulars sobre els treballadors i treballadores la sensibilitat dels quals pugui 
veure’s afectada per alguna causa, com ara patologies prèvies, medicació, trastorns im-
munitaris, embaràs o lactància.

 Agent biològic del grup 1: és l’agent amb escassa probabilitat de causar malaltia 
en els éssers humans. 

 Agent biològic del grup 2: és el que pot causar una malaltia en els éssers humans 
i pot suposar un perill per als treballadors i treballadores. És poc probable que es 
propagui a la col·lectivitat. Generalment, hi ha profilaxi o tractaments eficaços. 

 Agent biològic del grup 3: és un agent que pot causar una malaltia greu en els 
éssers humans i presenta un seriós perill per als treballadors i treballadores. Exis-
teix el risc que es propagui a la col·lectivitat. Generalment, hi ha profilaxi o tracta-
ments eficaços. 
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 Agent biològic del grup 4: és un agent que causa una malaltia greu en els éssers 
humans i suposa un seriós perill per als treballadors i les treballadores. Hi ha mol-
tes probabilitats que es propagui a la col·lectivitat. Generalment, no hi ha profilaxi 
o tractament eficaços.

D’aquests agents, se’n recullen en la següent taula aquells tractats per la SEGO i per 
l’INSST dels quals es té sospita i, per tant, més informació sobre els seus efectes nega-
tius per a l’embaràs i la lactància:

SEGO INSST

Rubèola (virus/grup 2)

Xarampió (virus/grup 2)

Parotiditis (virus/grup 2) 

Varicel·la-zòster (virus/grup 2)

Parvovirus B19 (virus/grup 2)

Coxsackie A-16 (virus/grup 2)

Citomegalovirus

Virus de transmissió parenteral  
(VHB,VHC i VIH)

Bacteris de transmissió oral  
(Listeria monocytogenes, Campylobacter 
fetus i Salmollena typhi)

Brucella (bacteri/grup 3)

Toxoplasma (protozou/grup 2)

Febre Q (bacteri/grup 3)

Micobacteris tuberculosos (TBC)  
(bacteri/grup 3)

AB1 - Virus de la rubèola

AB2 - Toxoplasma gondii

AB3 - Virus de la varicel·la-zòster

AB4 - Virus del xarampió

AB5 - Citomegalovirus

AB6 - Parvovirus B19

AB7 - Virus de l’hepatitis B

AB8 - Virus de l’hepatitis C

AB9 - Virus d’immunodeficiència humana

AB10 - Listeria monocytogenes

AB11 - Brucella abortus

AB12 - Virus de l’herpes simple 1 i 2

AB13 - Treponema pallidum

AB14 - Chlamydia trachomatis

AB15 - Virus de l’hepatitis A

Trobem els següents aspectes que cal tenir en compte a l’hora de determinar l’existèn-
cia de risc per a l’embaràs i la lactància prenent com a referència, igual que en la resta 
de factors de risc, els criteris de la SEGO i les directrius de l’INSST. 
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En l’estimació del risc

En els criteris de la SEGO es considera que la valoració de l’exposició a risc biològic és 
molt complexa. Definir a quin agent biològic i en quina quantitat hi està exposada una 
treballadora embarassada, quin és el temps d’exposició i quina serà la gravetat de les 
lesions en cas de contagi és difícil. S’ha de tenir en compte i, per tant, sembla assenyat 
aplicar el principi de precaució.

D’altra banda, es valora que la incidència d’aquesta mena d’agents no és important, ja 
que la grandària de la població susceptible de patir-los és reduïda sobre la base de la 
immunització activa d’uns (rubèola, xarampió i parotiditis) i l’alta incidència d’immuni-
tat passiva d’uns altres. S’aporten resultats d’informes i d’estudis de l’escassa incidència 
de determinats agents, les baixes taxes de naixements amb malformacions congènites 
causades per infeccions maternes, etc. En aquest sentit, sembla irresponsable limitar el 
risc a probabilitats estadístiques, quan es desconeix la dosi infectiva de la gran majoria 
dels agents. Es considera llavors que si la treballadora té sort no tindrà problemes, però, 
i si no en té?

Almenys s’especifica que atesa l’amplitud i la varietat de situacions possibles, sempre 
serà necessària l’avaluació de riscos individual específica de cada lloc de treball pel 
servei de prevenció, per valorar l’exposició real al patogen i l’eficàcia de les mesures de 
protecció habituals.

Situacions en què pot donar-se el risc

La SEGO enumera els següents col·lectius i ocupacions amb risc per a la maternitat: tre-
balladores sanitàries i no sanitàries en contacte amb pacients infectats, mestres, pro-
fessores i educadores, treballadores de laboratoris, veterinàries, ramaderes, agriculto-
res, horticultores, treballadores d’escorxadors, de manteniment i jardins, de la indústria 
làctia i d’institucions penitenciàries.
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SEGO INSST

Treballadores de centres sanitaris:
  Personal sanitari d’assistència primària, 

urgències, pediatria, UCI, unitat de 
trasplantaments, medicina interna i 
pneumologia.

  Personal no sanitari en el qual es comprovi 
contacte directe amb els pacients dels 
serveis esmentats en el punt anterior 
(admissió d’urgències, neteja, zeladores).

Treballadores de centres educatius i 
guarderies, especialment, si se’n declara 
algun cas.

Treballadores de laboratori de microbiologia 
i recerca.

Tasques que suposen contacte amb 
criatures infectades i amb les seves 
secrecions respiratòries.

Tasques que suposen contacte amb 
objectes contaminats.

Processament i anàlisi de mostres, 
fonamentalment les operacions que 
generen aerosols.

Maneig d’objectes tallants o punxants 
contaminats que poden suposar risc 
d’inoculació parenteral accidental.

En canvi, les directrius de l’INSST tenen en compte les tasques en les quals pot existir 
exposició independentment de l’activitat o el col·lectiu de treballadores, amb la qual 
cosa obre el ventall d’exposicions. Un exemple és el del virus de la rubèola: 

Virus de la Rubèola

Si parlem de personal no sanitari, i el concretem solament en admissió, neteja o zela-
dores, es deixen fora d’aquesta exposició altres activitats com per exemple el personal 
de repartiment, el de recollida de menjars i residus, etc. Davant d’aquesta forma de 
concreció i a l’hora de concedir o no la prestació es pot caure en l’error que si l’ocu-
pació de la treballadora afectada no es troba en la llista indicativa de la SEGO no se li 
concedeixi la prestació. 
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Efectes que pot produir l’exposició als agents biològics

A l’hora de determinar els efectes dels diferents agents que es treballen en tots dos 
documents no s’aprecien diferències significatives. L’única cosa que s’ha de valorar és 
la manera en la qual es presenten. Sembla una frivolitat parlar de probabilitats, encara 
que es basin en estudis, si els danys s’han constatat i es poden donar, és el que argu-
menta la necessitat d’apartar la treballadora embarassada i en període de lactància 
d’aquestes exposicions. Per exemple, l’anàlisi del citomegalovirus: 

Citomegalovirus. Efectes en el fetus

SEGO INSST

Infecció congènita, afecta l’1 % dels 
nounats. El compromís fetal serà major 
si es produeix en el primer trimestre o en 
l’inici del segon i quan és primoinfecció 
materna. En néixer, són simptomàtics 
entre el 10 % i el 15 % dels fetus infectats, 
que presenten microcefàlia, convulsions, 
corioretinitis, restricció del creixement, 
hepatoesplenomegàlia, anèmia, icterícia 
o plaquetopènia. En el 50 % dels casos 
s’observen seqüeles neurològiques a llarg 
termini, com ara retard psicomotor, dèficit 
auditiu neurosensorial o dèficit visual. La 
taxa de mortalitat és del 5 %.

Entre el 85 % i el 90 % dels nounats són 
asimptomàtics i poden desenvolupar 
tardanament seqüeles neurològiques entre 
el 5 % i el 15 % amb hipoacúsia i/o retard 
mental discret.

Infecció congènita generalitzada associada 
a la primoinfecció maternofetal. Afecta el 
sistema nerviós central i el fetge. Provoca 
letargia, convulsions, icterícia, pneumonitis, 
encefalitis, corioretinitis. Avortament.

Formes congènites inaparents amb 
excreció urinària del virus prolongada i 
possibilitat de seqüeles neurosensorials: 
sordesa o retard psicomotor.

Finalment, la lactància natural també es pot veure afectada per les exposicions a 
determinats agents biològics: 

 Aquells que poden posar en risc la lactància natural.

 Aquells en què la malaltia pot transmetre’s de la mare a la criatura a través de la 
llet materna.

 Aquells el tractament dels quals per curar la malaltia de la mare pot afectar d’al-
guna manera la lactància. 
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Amb aquest detall, les directrius de l’INSST tenen en compte també els efectes per 
a la lactància natural d’alguns agents biològics. Per exemple, el paràsit Toxoplasma 
gondii s’indica que no es transmet per la llet materna, però, en cas de tractament, ha 
d’evitar-se la lactància, ja que la medicació que s’administra s’excreta a través de la llet 
materna. Quant al virus zòster, si la mare no presenta lesions a la mama, cal extreure la 
llet i continuar amb la lactància. En altres agents, com el virus de l’hepatitis A, no se’n 
recomana la vacunació durant la lactància. 

Els criteris de la SEGO tenen en compte la lactància en l’anàlisi del bacteri Brucella i les 
seves vies de transmissió, ja que es pot transmetre a través de lactància, encara que 
segons aquests criteris rares vegades ha ocorregut.

La nostra proposta: per a CCOO, cal prohibir l’exposició, des de quan es cone-
gui l’embaràs fins als 7 mesos des del part i durant la durada de la lactància, als 
agents de grup 2, si les mesures terapèutiques poden tenir efectes tòxics, així 
com a tots els agents dels grups 3 i 4..

AGENTS QUÍMICS

A l’hora d’analitzar els agents químics que poden tenir conseqüències sobre els riscos 
per a l’embaràs i la lactància natural s’ha de partir, com fins ara, de les situacions d’ex-
posició en els quals està assegurada legalment la protecció i, per tant, s’ha de facilitar 
la prestació si no s’han fet els passos anteriors. Aquestes situacions concretes són les 
recollides en els annexos vii i viii del Reglament dels serveis de prevenció: 
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ANNEX VII. Llista no exhaustiva d’agents, procediments i condicions de 
treball que poden influir negativament en la salut de les treballadores 
embarassades o en període de lactància natural, del fetus o de l’infant 
durant el període de lactància natural.

Els següents agents químics, en la mesura en què se sap, posen en perill la salut de les 
treballadores embarassades o en període de lactància, del fetus o de la criatura du-
rant el període de lactància natural, i sempre que no figurin en l’annex VIII:

 Les substàncies etiquetades com a H340, H341, H350, H351, H361, H371, H361d, H361f, 
H350i i H361fd pel Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Con-
sell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de 
substàncies i mescles.

 Els agents químics que figuren en els annexos I i III del Reial decret 665/1997, de 12 
de maig, sobre la protecció dels treballadors i treballadores contra els riscos relacio-
nats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball.

 Mercuri i derivats.

 Medicaments antimitòtics.

 Monòxid de carboni.

 Agents químics perillosos de reconeguda penetració cutània.

S’inclouen també els procediments industrials que figuren en l’annex I del Reial decret 
665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors i treballadores contra els ris-
cos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball:

1. Fabricació d’auramina.

2. Treballs que suposin exposició als hidrocarburs aromàtics policíclics presents en el 
sutge, el quitrà o la brea d’hulla.

3. Treballs que suposin exposició a la pols, al fum o a les boires produïdes durant la cal-
cinació i l’afinat elèctric de les mates de níquel.

4. Procediment amb àcid fort en la fabricació d’alcohol isopropílic.

5. Treballs que suposin exposició a pols de fustes dures.

6. Treballs que suposin exposició a la pols respirable de sílice cristal·lina generada en un 
procés de treball.

7. Treballs que suposin exposició cutània a olis minerals prèviament utilitzats en motors 
de combustió interna per lubrificar i refrigerar els elements mòbils del motor.

8. Treballs que suposin exposició a emissions de motors dièsel.

Es desprèn una certa ambigüitat en el sentit que mentre no se superin els valors límit 
professionals per a agents químics, es pot permetre l’exposició durant l’embaràs a aques-
tes substàncies.
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ANNEX VIII. Llista no exhaustiva d’agents i condicions de treball amb 
els quals no pot haver-hi risc d’exposició per part de treballadores 
embarassades o en període de lactància natural.

 Les substàncies etiquetades com a H360, H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df i 
H370 pel Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 
de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies 
i mescles.

 Les substàncies cancerígenes i mutàgenes, de categoria 1A i 1B incloses en la part 3 
de l’annex VI del Reglament (CE) núm. 1272/2008, de 16 de desembre de 2008, sobre 
classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles.

 Plom i derivats, en la mesura en què aquests agents siguin susceptibles de ser ab-
sorbits per l’organisme humà.

En concret, per a les treballadores en període de lactància:

 Les substàncies etiquetades com H362 pel Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Par-
lament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, eti-
quetatge i envasament de substàncies i mescles.

 Les substàncies cancerígenes i mutàgenes, de categoria 1A i 1B incloses en la part 3 
de l’annex VI del Reglament (CE) núm. 1272/2008, de 16 de desembre de 2008, sobre 
classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles.

 Plom i derivats, en la mesura en què aquests agents siguin susceptibles de ser ab-
sorbits per l’organisme humà.
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La importància del problema

Els criteris de la SEGO consideren com a accions positives: la concreció dels agents quí-
mics en els annexos anteriors, l’extensa normativa que regula les condicions de l’exposi-
ció a agents químics i l’avenç dels estudis sobre els efectes en la salut. Aquestes accions 
han anat actualitzant i modificant la normativa que protegeix les situacions d’embaràs 
i lactància natural en el treball. 

Com gairebé sempre, però, la realitat és una altra. La veritat és que la falta d’informa-
ció sobre les substàncies químiques que s’utilitzen en l’àmbit laboral, juntament amb 
l’absència d’un coneixement precís de les propietats intrínseques de cada agent quí-
mic i de l’exposició derivada d’un ús concret, dificulten en gran manera la prevenció de 
les persones exposades a aquests factors de risc. 

Així mateix, el retard en la recerca també és un problema, ja que fins als anys noranta 
del segle passat per a la recerca i la medicina eren invisibles les diferències biològiques 
i les desigualtats de gènere. 

L’estudi desenvolupat per ISTAS CCOO, l’any 2005, “Riesgo Químico Laboral: elementos 
para un diagnóstico en España”, ja evidenciava que les estadístiques oficials mostren 
solament la punta de l’iceberg del mal produït per l’ús de substàncies químiques en 
la producció i el comerç. L’ús i la manipulació de substàncies químiques suposa un 
risc gens menyspreable per a la seguretat de la població treballadora en general, però, 
sobretot, produeix un important mal no reconegut a la salut. Tant les empreses com 
els treballadors i les treballadores tenen un gran desconeixement dels danys ocasio-
nats per l’exposició a substàncies químiques i mostren una escassa sensibilitat davant 
d’aquest problema.

Segons l’última Enquesta nacional de condicions de treball (2017) l’exposició a substàn-
cies químiques durant la manipulació de productes havia augmentat una mica més del 
8 % des del 2010. L’exposició a les substàncies químiques més perilloses —cancerígens, 
mutàgens, tòxics per a la reproducció (CMR)— està molt estesa i no s’identifica en les 
avaluacions de risc, i, quan es fa, la qualitat és molt baixa. 

En sabem poc de l’exposició real als agents químics. L’Institut Asturià de Prevenció de 
Riscos Laborals ha desenvolupat un estudi “Mapa de risc químic” en diversos sectors 
d’activitat, amb l’objectiu de prevenir els riscos per a la seguretat i la salut dels treba-
lladors i les treballadores que puguin veure’s exposats a agents químics. Els sectors 
objecte de l’estudi han estat: la construcció, les arts gràfiques, la perruqueria i altres 
tractaments de bellesa, la neteja, el sector sanitari, el químic i el metal·lúrgic. Com a 
resultat s’ha obtingut una radiografia sobre les substàncies químiques que es poden 
utilitzar en aquests sectors així com els seus efectes, incloses les situacions de risc per 
a l’embaràs i la lactància natural, que, per descomptat, es donen, en major mesura, en 
sectors feminitzats com la perruqueria, la sanitat i la neteja. Aquesta experiència s’hau-
ria d’estendre per poder diagnosticar l’exposició al risc químic al nostre país. 
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Dels resultats de la presència de cancerígens, mutàgens i/o tòxics per a la reproducció 
en el sector de la perruqueria i els salons de bellesa, s’identifica el desconeixement dels 
productes que s’utilitzen a les empreses. És una qüestió preocupant, ja que de les 50 
empreses que van facilitar dades dels productes que utilitzaven, el 76 % contenien in-
gredients classificats com a CMR. En concret, es va observar la presència d’ingredients 
mutagènics en 3 dels 25 usos analitzats: coloració, productes per a ungles i un revelador 
de plaques de raigs X, present en una clínica veterinària que oferia serveis de perruque-
ria canina, així com ingredients classificats com a tòxics per a la reproducció en 16. 

El mapa de risc químic en el sector de la neteja mostrava que, dins dels productes 
utilitzats, els tòxics per a la reproducció eren els de major consum, i eren majoritària-
ment dissolvents. 

Los agentes químicos con riesgo

Tant en els criteris de la SEGO com en les directrius de l’INSST es tenen en compte i 
s’analitzen els agents i els procediments inclosos en els annexos vii i viii del Reglament 
dels serveis de prevenció. Amb més detall s’analitza l’exposició a agents anestèsics in-
halatoris per part de la SEGO i els carburants, que és molt específica de determinades 
activitats professionals, i queden sense empara altres sectors.

En l’estudi “Los límites de los límites. Valores límite de exposición ocupacional: Razones 
y limitaciones”, publicat per ISTAS el 2009, s’analitza de quina manera la normativa 
espanyola que estableix les substàncies de risc per a la salut de treballadores emba-
rassades i lactants, el Reial decret 298/2009, presenta diverses i serioses limitacions per 
protegir de manera efectiva la salut reproductiva, ja que:

 No actualitza el coneixement científic de risc generat en relació amb la toxicitat 
per a la salut reproductiva.

 No inclou entre les substàncies de risc ni entre les substàncies a les quals no han 
d’estar exposades embarassades i mares lactants ni els disruptors endocrins ni els 
neurotòxics per al desenvolupament.

 Permet l’exposició d’embarassades i mares lactants a substàncies cancerígenes i 
mutàgenes amb valor límit d’exposició professional, a pesar que aquest límit no 
garanteix la protecció de la salut dels fetus en desenvolupament ni dels infants de 
mares exposades durant l’embaràs i la lactància.

 Permet l’exposició de mares lactants a substàncies tòxiques per al desenvolupa-
ment i que, per tant, poden danyar la salut dels bebès lactants.
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 Permet l’exposició de mares lactants a substàncies tòxiques que poden excre-
tar-se a través de la llet materna, a pesar que la normativa europea de classificació 
de substàncies reconeix que no hi ha informació sobre els efectes adversos que, a 
través de la lactància, moltes substàncies poden originar en els descendents.

En aquesta línia, per a l’INSST són diverses les categories d’agents químics que és ne-
cessari atendre, ja que poden donar lloc a alteracions de la reproducció. Alguns d’ells no 
es troben en les llistes dels annexos vii i viii, però com que no són exhaustives i ateses 
les consideracions científiques existents dels seus efectes negatius per a la salut de la 
treballadores, el fetus i l’embrió o en la lactància requereixen una especial consideració:

 Reprotòxics: substàncies i preparats que poden produir efectes negatius en la 
descendència o augmentar-ne la freqüència o afectar la capacitat reproductora 
masculina o femenina.

 Mutàgens: substàncies i preparats que poden produir efectes genètics hereditaris 
o augmentar-ne la freqüència.

 Cancerígens: substàncies i preparats que poden produir càncer o augmentar-ne 
la freqüència.

 Alteradors endocrins: substàncies i preparats que poden alterar la funció del siste-
ma endocrí masculí o femení.

 Neurotòxics: substàncies i preparats que poden produir efectes sobre el sistema 
nerviós.

 Agents amb perill d’efectes acumulatius.

 Agents que a causa de la seva liposolubilitat, pH o pes molecular se sospita que 
poden excretar-se per la llet materna.

Les tasques amb exposició

Els agents químics amb risc per a l’embaràs i la lactància natural són presents més en-
llà del sector sanitari, del qual existeixen més estudis i recerques i, per tant, més infor-
mació per aconseguir una major protecció de les situacions de risc. Però, per exemple, 
l’estudi desenvolupat per l’institut asturià ha diagnosticat la presència d’agents amb 
risc en determinades activitats del sector de serveis, com la neteja, les perruqueries, 
etc. També en trobem en les indústries tèxtil, química o alimentària, en l’hostaleria o 
en l’agricultura. Les exposicions es poden donar de manera directa en el desenvolu-
pament de les tasques que impliquen l’ús d’aquesta mena d’agents, però també per 
exposicions indirectes. 
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L’estimació i la valoració del risc

Les principals diferències les trobem en les accions preventives i protectores de l’expo-
sició a agents químics de la treballadora embarassada o de la lactància natural. Això 
és a causa de la utilització dels valors límit d’exposició com a criteris de valoració per 
determinar l’existència de risc per exposició a agents químics.

Els valors límit d’exposició professional per a agents químics estan concebuts per a la 
població sana en general i només tenen en compte la via inhalatòria. Per tant, no pre-
veuen altres vies, com la dèrmica. Això pot suposar una insuficiència per a la valoració 
de l’exposició global a una substància química.

A més, l’exposició expressada, per exemple, com un percentatge del valor límit només 
proporciona una estimació de la probabilitat (o, més exactament, un judici sobre aques-
ta) de patir el mal específic que l’agent en qüestió pot causar, però no diu res sobre la 
gravetat d’aquest mal.

La SEGO entén que els valors límit d’exposició estan establerts, en la seva majoria, per 
protegir davant d’uns determinats efectes en la població general, que no necessària-
ment són el risc sobre l’embaràs o la lactància. Proposa l’ús dels valors límit especí-
fics d’institucions de reconegut prestigi per protegir dels riscos derivats de l’exposició a 
substàncies químiques durant l’embaràs: 

 Els valors límit establerts per ANSES per protegir dels efectes reprotòxics, a: Va-
leurs toxicologiques de référence (VTR). Élaboration de VTR fondées sur les effets 
reprotoxiques.

 La DFG alemanya (Comissió MAK) en el document List of MAK and BAT Values 
estableix diferents categories per als valors límit en relació amb el risc per a l’em-
baràs. Cal tenir en compte que la mateixa entitat entén que el compliment dels 
valors MAK i BAT no garanteix en tots els casos la protecció del fetus, ja que nom-
brosos agents no han estat investigats respecte dels seus possibles efectes teratò-
gens o només ho han estat parcialment.

 Les fitxes DEMETER publicades per l’INRS. Encara que en aquestes fitxes no es 
proposen criteris de valoració, s’estudia rigorosament la informació toxicològica 
disponible.

 Les fitxes DLEP publicades per l’INSST, que contenen la informació sobre els estu-
dis en els quals estan basats els límits d’exposició professional.

S’entén que en el cas de les treballadores gestants, en el supòsit que no es coneguin 
els VLA específics durant l’embaràs, s’ha d’incrementar el nivell de protecció, fins i tot, 
quan s’inclouen en l’annex vii, per la qual cosa es proposa extremar les mesures preven-
tives específiques a partir del 10 % del VLA d’exposició.
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En canvi, les directrius de l’INSST parteixen d’una anàlisi ben diferent:

 Les condicions de treball en les quals hi hagi exposició a agents químics poden 
ser acceptables per a treballadors i treballadores en general i, no obstant això, no 
ser-ho per a aquestes mateixes treballadores durant els períodes d’embaràs 
i/o de lactància natural.

 En relació amb els valors límit d’exposició indica que no ha de considerar-se a 
priori que el risc per a la treballadora embarassada o en període de lactància ex-
posada a qualsevol nivell per sota d’aquests límits és sempre acceptable. Això és 
pel fet que aquests valors s’han establert en cada cas per a uns determinats efec-
tes, que no necessàriament són el risc sobre l’embaràs o la lactància. Per això és 
necessari estudiar cada cas individualment, recaptant informació sobre possibles 
efectes sobre la maternitat.

 Per a l’INSST les dues grans línies d’acció davant dels agents químics que atemp-
ten contra la reproducció, l’embaràs i la lactància natural són la substitució de 
l’agent i la reducció de l’exposició.

 Si hi ha treballadores embarassades o en període de lactància, per a les quals exis-
teix menys informació sobre efectes toxicològics i, en conseqüència, també més 
dificultat per establir límits d’exposició segurs, les accions que cal desenvolupar 
es podrien assimilar a les establertes en el Reial decret 665/1997 per a cancerígens 
i mutàgens, i aplicar el principi de precaució, en cas de dubte. 

 Inclou en la seva anàlisi els alteradors endocrins, i posa l’accent en el fet que els 
seus efectes en el fetus no li produiran trastorns amb manifestacions agudes, sinó 
alteracions en el desenvolupament d’aquells òrgans o sistemes sobre els quals 
aquesta substància és susceptible d’actuar, precisament durant el període en què 
aquest òrgan o sistema és més susceptible de ser afectat; és l’anomenat període 
finestra, que normalment coincideix amb els primers mesos de vida embrionària 
o fetal.

Els efectes sobre la mare, el fetus i la lactància natural  

De nou els criteris de la SEGO no analitzen els efectes que puguin tenir els agents sobre 
la lactància natural. Les directrius de l’INSST tenen en compte els efectes de determi-
nats agents en la lactància natural, com per exemple els agents neurotòxics o els alte-
radors endocrins:

“S’ha d’evitar l’exposició per part de les mares lactants als agents es-
mentats que poden passar a la llet materna. Els PCB, PBDE i dissol-
vents poden passar al nen o nena a través de la llet materna”.
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FACTORS DE RISC ERGONÒMIC

En aquest apartat s’analitzen els possibles efectes de la manipulació manual de càrre-
gues i de l’adopció de postures forçades sobre l’embaràs, el fetus, el part recent o la lac-
tància. La premissa lògica d’aquest apartat, com de qualsevol altre d’aquest document, 
és que “una situació de partida que no compleixi la normativa i els estàndards de pre-
venció de riscos laborals no és acceptable ni per a la dona embarassada, que ha donat 
a llum recentment o lactant, ni per a cap altra treballadora” (guia INSHT).

En general, s’identifiquen com a situacions de risc potencial segons la SEGO:

1. Manipulació manual de càrregues.

2. Flexió del tronc.

3. Enfilar-se en escales i escales manuals.

4. Bipedestació.

5. Sedestació.

6. Activitat esportiva.

Segons l’INSHT, les diverses situacions de risc es poden resumir en tres:

1. Manipulació manual de càrregues.

2. Postures forçades (inclouria flexió de tronc, bipedestació i sedestació). 

3. Cops a l’abdomen (inclou enfilar-se en escales i escales manuals, a més d’altres 
situacions com la cura d’infants o malalts, atenció al públic, forces de l’ordre, vigi-
lants de seguretat, personal de presons, feines de ramaderia, cura d’animals, vete-
rinària, esforç físic elevat o desplaçaments freqüents, conducció de vehicles...).
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Manipulació manual de càrregues

SEGO INSST

Incorpora una taula de pesos 
màxims permesos per sota 
dels quals no hi hauria risc i 
una altra de setmana d’inici del 
risc (diferenciant embaràs únic 
d’embaràs múltiple), segons el 
pes de la càrrega i la freqüència 
de la manipulació.

Estableix com a criteris de 
manipulació:

  Càrregues de menys de 4 kg: 
tolerables sempre.

  Càrregues entre 4 i 10 kg: 
tolerables fins a les setmanes 
entre la 22 i la 36, en funció 
de la freqüència, el temps 
d’exposició i embaràs únic o 
múltiple.

  Càrregues entre 10 i 15 kg: 
tolerables fins a les setmanes 
entre la 18 i la 28, en funció 
de la freqüència, el temps 
d’exposició i embaràs únic o 
múltiple.

Proporciona una llista indicativa de tasques de risc:
  Maneig manual de persones, objectes, animals, 

equips…

  Col·locació, subjecció, arrossegament, embranzida, 
elevació, i/o transport de càrregues.

  Tasques de manipulació manual de càrregues que 
impliquin moviments i postures inadequades o en 
ambients calorosos o freds.

Altres situacions que cal tenir en compte:
  Tasques que consisteixin a accionar palanques i 

manovelles que requereixin esforç físic.

  Tasques que suposin un esforç físic continu o 
periòdic sense possibilitat de realitzar pauses.

Suggereix com a mesures preventives, a més del 
disseny adequat del lloc i del vestuari, i les mesures 
generals de la guia tècnica del Reial decret 487/1997:

  Atendre la sensació de penúria o fatiga de la 
treballadora interessada.

  Revisar de manera individual i periòdica els 
procediments de manipulació de càrregues, ja que 
la dona embarassada o en període de lactància 
tendeix a modificar els seus hàbits per minimitzar la 
fatiga en detriment de la seva esquena.

  Fomentar el suport de companys i companyes i 
comandaments intermedis.

  Evitar la manipulació manual de càrregues en 
ambients calorosos o freds.

Criteris de manipulació:

  Setmana de la 1 a la 28: 

1) Evitar el maneig de manera reiterada (4 o més 
vegades per torn de 8 hores, o més de 50 vegades a 
la setmana) de càrregues de més de 5 kg.

 2) Evitar el maneig intermitent (menys de 4 vegades 
per torn) de càrregues de 10 kg.

  Setmana de la 28 a la 40: evitar el maneig manual 
de càrregues.

  Evitar les manipulacions que suposin risc de cops a 
l’abdomen.
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La divergència entre tots dos criteris és tan gran que indueix a pensar que en la guia de 
l’INSHT, per error, s’hi ha introduït la referència “per torn de 8 hores” mentre que hauria 
de ser “per hora i per torn de 8 hores”. Tot i així, la SEGO considera risc tolerable les ma-
nipulacions de menys de 4 kg fins al final de l’embaràs, mentre que l’INSHT recomana 
evitar les manipulacions de més de 3 kg des de la setmana 28. En general, valorem po-
sitivament que en la guia de l’INSHT es presti molta més atenció a la personalització de 
l’avaluació, incloent en l’equació la percepció subjectiva de fatiga, les compensacions 
conscients o no conscients per alleujar-la, el suport i la informació.

 
Flexió del tronc

SEGO INSST

Existeix risc quan les mans queden per 
sota dels genolls. Es considera tolerable 
si la seva freqüència és de menys de dues 
vegades per hora, mentre que en els 
altres supòsits hi ha limitacions a partir 
de les setmanes entre la 18 (embaràs 
múltiple, més de 10 vegades per hora, més 
de 5 vegades al dia) i la 36 (embaràs únic, 
entre 2 i 10 vegades per hora, menys de 3 
hores al dia). Vegeu la taula 3.

Evitar les inclinacions repetides (més 
de 10 vegades per hora) que suposin 
un esforç f ísic important o problemes 
d’equilibri.

Enfilar-se a escales

SEGO INSST

Pujar i baixar escales estructurals no és 
un risc per si mateix, sinó en aquells casos 
en els quals suposi enfilar-se o treballar 
en altura (escales fixes i escales manuals). 
En la dona embarassada es modifica el 
centre de gravetat i s’altera l’equilibri. 
A totes dues taules es fixa la setmana 
gestacional en la qual cada activitat 
representa un risc, en funció de l’altura i la 
freqüència.

Ho assenyala com a risc que requereix 
adaptació del lloc de treball, en l’apartat 
de cops a l’abdomen.
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Bipedestació

SEGO INSST

Quan és prolongada, dificulta la circulació 
de la sang en les extremitats inferiors. 
Provoca sobrecàrrega muscular lumbar.

Es diferencia:

  La bipedestació estàtica mantinguda 
(sense possibilitat de moure’s) de la 
bipedestació dinàmica (deambulant o 
alternant amb sedestació). Segons dues 
taules diferents, en cas de bipedestació 
ininterrompuda estàtica, el risc s’inicia 
entre les setmanes 20 (embaràs múltiple, 
més de 5 hores al dia) i la 30 (embaràs 
únic, 2 o 3 hores al dia).

  La bipedestació dinàmica, discontínua i 
intermitent. És un risc si és superior a 3 
hores, entre les setmanes 28 (embaràs 
múltiple, més de 5 hores al dia) i la 34 
(embaràs únic, menys de 5 hores al dia).

Considera bipedestació prolongada la 
postura dempeus que es manté durant 
més de 4 hores en la jornada laboral.

Es relaciona en l’embarassada amb 
marejos, desmais, enrampades nocturnes, 
cames cansades o doloroses; en el fetus, 
amb incidència major d’avortaments 
espontanis, nascuts morts, nadons amb 
baix pes en néixer i part prematur.

Es considera que hi ha risc durant 
tot l’embaràs en cas de bipedestació 
prolongada.

Sedestació

SEGO INSST

Es considera un risc si és prolongada, 
sense possibilitat de canvis de postura, 
durant més de 3 hores al dia, entre les 
setmanes 31 (embaràs múltiple, més de 5 
hores al dia) i 37 (embaràs únic, menys de 
5 hores al dia).

En general consideren un risc totes 
les activitats que obliguen a mantenir 
postures estàtiques en el temps.
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Activitat esportiva

SEGO INSST

En general, l’activitat f ísica aeròbica 
es considera beneficiosa. No obstant 
això, es recomana evitar els esports de 
risc i de contacte, entre les setmanes 
12 (esports amb risc de contacte) i 30 
(professora de gimnàstica de baixa 
demanda física i professionals amb risc de 
contacte). Des del primer moment s’han 
d’evitar activitats amb el risc d’impacte 
pelvià indirecte d’alta energia o repetit 
(paracaigudisme, parapent, ràfting, esquí 
aquàtic, equitació, submarinisme…) i les 
activitats especialment prohibides segons 
l’annex del Reial decret 39/1997.

Riscos per a la lactància

SEGO INSST

No es refereix cap risc. Dificultat en la manipulació de càrregues, 
sobretot en treballs que impliquen 
treballar molt a prop del cos.
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6. Conclusions
1. Les directrius de l’INSST preveuen un major nombre d’agents 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, per exemple, quan parla dels 
factors psicosocials.

2. Sobre els possibles efectes, els criteris de la SEGO aporten menys informació sobre 
els possibles efectes en la lactància natural. 

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

4. Els criteris de la SEGO no es poden aplicar de manera mecànica ni tenen valor nor-
matiu.

5. En les valoracions mitjanes d’uns certs riscos als quals la treballadora pot estar ex-
posada, així com de la resistència mitjana de la treballadora i el fetus a aquests ris-
cos, és necessari atendre les circumstàncies particulars del cas. 

6. Pel que fa a quan cal concedir la prestació, motiu fonamental pel qual s’utilitzen 
aquests criteris, cal no oblidar que les taules es van modificar en l’última actualitza-
ció en perjudici de les treballadores, en ampliar-se la setmana en la qual es conce-
deix la prestació. Es tracta de meres orientacions, per la qual cosa és necessari dur 
a terme una avaluació de riscos individualitzada.

7. És fonamental tenir en compte l’exposició combinada. En els entorns laborals els 
treballadors i les treballadores poden estar exposats no sols a agents aïllats, sinó 
també a les seves combinacions. Entre les combinacions més comunes hi ha: les 
mescles de substàncies, juntament amb soroll, estrès, calor, 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. 

 En aquest sentit, les directrius de l’INSHT recullen que després de la comunicació 
de la situació i en cas que la dona desenvolupi un lloc de treball considerat de risc, 
l’empresa té l’obligació de realitzar una avaluació de riscos addicional, en la qual 
s’ha d’establir el perfil de risc individual, és a dir, el corresponent a la treballadora en 
qüestió en funció de les seves condicions físiques, mentals i socials, i en funció de la 
naturalesa, el grau i la durada de l’exposició, l’existència d’exposicions combinades, 
el procediment real de treball, etc. Aquesta valoració és important fer-la des d’una 
actuació coordinada entre les àrees mèdica i tècnica del servei de prevenció.

8. És prioritari evitar la necessitat de la prestació mitjançant l’adopció de mesures pre-
ventives en origen. Mostrem alguns exemples de països membres de la UE. Informe 
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de l’Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball recollits en l’informe rellevant 
sobre els agents tòxics per a la reproducció:

 A Àustria: les empreses han de realitzar una avaluació de riscos relacionada, in-
dependentment dels embarassos, quan contractin una dona. Això significa que, 
en cas que es produeixi un embaràs, poden aplicar una política predefinida sense 
tardança i, a continuació, crear mesures específiques per a la treballadora embaras-
sada en qüestió.

 A Dinamarca: es van avaluar els productes utilitzats en el col·lectiu de pintors-de-
coradors, en què el 30 % són dones, i es van dividir en tres classes segons el risc 
per indicar si les dones embarassades podien usar-los. Aquest exemple destaca la 
necessitat d’evitar idees preconcebudes sobre quines persones estan exposades a 
determinades tasques i ocupacions, i de tenir en compte les necessitats específi-
ques de grups vulnerables quan es duen a terme les avaluacions de riscos per a la 
reproducció i el desenvolupament. A Dinamarca també s’han establert directrius 
molt específiques en matèria d’ergonomia per a les dones embarassades.

 A Finlàndia: la Institució de la Seguretat Social recopila estadístiques anuals de 
les treballadores a les quals se’ls ha concedit el permís per maternitat a causa de 
l’exposició a reprotoxines al lloc de treball. En els últims anys s’ha concedit aquesta 
baixa especial per maternitat aproximadament a 200 dones treballadores a l’any, a 
causa dels perills químics, biològics i físics. No obstant això, les dones cada vegada 
fan feines que requereixen més esforç físic, però la baixa especial per maternitat 
es concedeix principalment per altres raons (agents biològics o químics), perquè la 
legislació no concedeix aquestes baixes explícitament per feines d’esforç físic elevat 
(EU-OSHA, 2014).

 A França: des del 2001 s’han dut a terme iniciatives que han desenvolupat campan-
yes (per exemple, una campanya de la Inspecció de Treball), directrius, instruments 
per elevar la conscienciació, acords voluntaris i una plataforma web dedicada a la 
substitució de les substàncies reprotòxiques.

 A Alemanya: l’1 de gener del 2018 es va reformar la Llei de protecció de la materni-
tat, que regula amb més claredat les condicions laborals raonables per a les dones 
embarassades i lactants, i que protegeix també les mares en formació, estudi i treball 
per compte propi. L’empresa està obligada a adoptar mesures d’adaptació del lloc de 
treball per permetre, així, en primer lloc, que es mantingui la treballadora en actiu. Si 
una adaptació del lloc no és possible, s’ha de considerar també un canvi de treball. 
Aquesta llei dona suport a una major flexibilitat en els horaris de treball de les dones 
embarassades, s’amplia la franja horària en la qual pot treballar la dona embarassada 
i s’arriba al límit de les 22 hores, que abans estava fixat en les 20 hores. Per a aquest 
col·lectiu segueix prohibit treballar els diumenges i els festius, encara que s’accepten 
algunes excepcions, segons el sector en el qual treballi la dona embarassada. 
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7. Propostes per a l’acció sindical
EL QUE PROPOSEM: 

L’abordatge dels riscos per a la reproducció en l’àmbit laboral s’ha d’incloure en l’agen-
da de les polítiques i les accions públiques. Per aconseguir-ho, és necessari: 

 Donar més entitat a aquest risc en les diferents accions públiques, tant nacionals 
com autonòmiques.

 Introduir-lo com una temàtica específica en els grups de treball existents (es po-
dria, fins i tot, crear un grup específic, format per una representació de les admi-
nistracions públiques, l’empresariat i els sindicats majoritaris).

 Realitzar un diagnòstic de l’estat de la gestió dels riscos per a la reproducció i in-
cloure la seva anàlisi en les diferents enquestes de condicions de treball i en les de 
gestió de la prevenció de riscos laborals.

 Millorar el sistema d’informació de les prestacions per risc per a l’embaràs i la lac-
tància ressaltant el tipus de risc, el motiu de la negació i la situació en la qual s’ha 
quedat la treballadora embarassada. 

 Millorar els convenis col·lectius incloent-hi mesures d’empara per a quan la mútua 
negui la prestació i per ampliar i millorar els drets i les accions recollides en la nor-
mativa.

 Promoure una major recerca sobre els danys a la reproducció per l’exposició als 
riscos laborals.

 Dur a terme l’actualització de les directrius per a l’avaluació de riscos i la protecció 
de la maternitat en el treball, ja que són del 2011, desenvolupades per l’INSST.

 Aconseguir una major implicació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social in-
cloent en les seves accions el control tant de la gestió empresarial com de la gestió 
desenvolupada per les mútues, facilitant en els seus informes anuals la informació 
concreta de les accions dutes a terme en aquesta matèria i diferenciant-la de la 
resta. 

 Incorporar la salut reproductiva en les polítiques de salut pública amb l’objectiu 
de vigilar i fer un seguiment de l’estat de salut dels treballadors i les treballadores 
exposats a riscos per a la reproducció, l’embaràs i la lactància natural.

 Posar en marxa sistemes d’informació sanitària i laboral que incorporin i integrin 
la informació sanitària i laboral, i que ens permetin detectar i conèixer la veritable 
magnitud dels danys a la salut derivats del treball.
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L’ESTRUCTURA SINDICAL: 

 Ha d’incidir en la formació i la informació dels delegats i delegades de prevenció 
perquè puguin participar en plenes condicions en la identificació i l’avaluació dels 
riscos per a la reproducció i en la confecció de la llista de llocs amb risc o sense per a 
l’embaràs i la lactància, i perquè siguin capaços de realitzar el control i el seguiment 
de la gestió del risc reproductiu i d’actuar davant qualsevol consulta dels treballa-
dors i treballadores en edat reproductiva, embarassades o en període de lactància. 

 Ha de donar el suport necessari davant de qualsevol acció sindical de les estruc-
tures territorials o federatives de CCOO sobre aquesta matèria. Es poden posar en 
marxa els mecanismes d’assessorament i suport sindical per a l’elaboració d’es-
tratègies d’acció sindical i/o activació dels mecanismes administratius necessaris 
(denúncia davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social, via jurídica etc.).

 Ha de fer ús de la xarxa d’interlocució i mediació amb les mútues, les autoritats la-
borals i la Inspecció de Treball i Seguretat Social per abordar les possibles denega-
cions i sol·licitar la informació pertinent. Recordem que el Reial decret 295/2009, 
en el seu article 39.6, estableix que: “Quan es produeixin contradiccions en les 
declaracions i les certificacions presentades amb la sol·licitud, o concorrin indicis 
de possible connivència per obtenir la prestació, es podrà sol·licitar un informe a la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social, a fi que aquesta manifesti la seva conformi-
tat o la seva discrepància en relació amb les mesures adoptades per l’empresa que 
puguin determinar el dret al subsidi per risc durant l’embaràs. La petició d’informe 
ha d’anar acompanyada de la documentació presentada.” S’ha de resoldre en un 
termini de 15 dies. 

 Ha d’insistir en la substitució de la SEGO com a document de referència davant 
les institucions i els agents externs. Actuació davant la DGOSS i l’INSS a través de 
l’Estratègia de seguretat i salut en el treball a escala nacional i autonòmica, obrint 
un nou objectiu. Cal actuar en conseqüència en els òrgans amb representació ins-
titucional: CNSST, ITSS, INSS.
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COM PODEN PROTEGIR ELS CONVENIS COL·LECTIUS DAVANT DE LA 
DENEGACIÓ DE LA PRESTACIÓ: 

La negociació col·lectiva és l’instrument més eficaç que tenen els treballadors per a la 
millora de les condicions de treball i és la via essencial per al compliment, el desenvolu-
pament i la millora adequats de la normativa existent en matèria de prevenció de riscos 
laborals, ja que contribueix, d’una banda, a fer efectiva la norma i, de l’altra, a cobrir els 
buits legals existents, afavorint una completa protecció. Esmentem algunes propostes: 

 Fer una llista dels riscos específics del sector per a la reproducció, l’embaràs i la 
lactància natural. 

 Definir les activitats, els llocs de treball o les funcions específiques que puguin su-
posar un risc per a la reproducció, per a les dones embarassades o per a les dones 
en període de lactància natural per identificar, avaluar i prevenir els riscos laborals. 

 Elaborar una llista de llocs de treball sense risc per a l’embaràs i la lactància na-
tural. Aquesta informació, prèvia a possibles situacions d’embaràs i lactància, 
permetrà agilitzar els tràmits necessaris per a l’eliminació del risc, el canvi de 
lloc de treball o la tramitació de la suspensió per risc durant l’embaràs o durant 
la lactància natural, i possibilitarà assegurar una protecció preventiva i eficaç de 
les treballadores.

 Incloure la utilització expressa dels criteris tècnics elaborats per l’INSST, tant les 
notes tècniques de prevenció com les directrius per a la gestió del risc de la re-
producció, l’embaràs i la lactància natural. 

 Establir procediments o protocols d’actuació, elaborats de manera conjunta en-
tre empresa i RLT, que contribueixin a la identificació, la prevenció i l’eliminació 
dels possibles riscos laborals que puguin afectar negativament la reproducció, 
l’embaràs i el període de lactància natural. Contingut extraïble d’aquests proce-
diments i protocols:

□ Identificació de riscos.

□ Detecció de les causes que els produeixen.

□ Posada en pràctica de solucions.

□ Seguiment i avaluació de les mesures adoptades.

□ Garantia de la protecció de l’embaràs i la lactància quan es demana la presta-
ció per risc, reduint l’exposició amb mesures temporals mentre s’espera res-
posta de la mútua.
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 Incloure una clàusula, en tot allò relatiu als complements salarials que estiguin con-
dicionats per la productivitat, la presència en el treball i l’absentisme, per la qual 
s’estableixi que la suspensió del contracte per risc durant l’embaràs o la lactàn-
cia, juntament amb els dies de permís de paternitat, maternitat, acumulació per 
lactància, igual que les faltes de les treballadores víctimes de violència de gènere, 
no es consideraran absentisme i/o comptaran com a dies efectivament treballats. 
D’aquesta manera, no es penalitzen econòmicament aquestes situacions.

 Eximir les dones durant l’embaràs i la lactància de realitzar torns nocturns i tor-
ns rotatius per salvaguardar la salut de la treballadora embarassada i del nadó. 
Prioritzar el teletreball d’aquestes treballadores amb la finalitat d’evitar els riscos 
derivats dels desplaçaments d’anada a la feina i de tornada, així com els possibles 
accidents in itinere, però sense que minvi la seva retribució (amb dret a percebre 
el complement de nocturnitat corresponent) per no penalitzar econòmicament 
l’embaràs i la maternitat.

 Mantenir el dret a tots els beneficis socials, com si s’estigués en actiu, durant els pe-
ríodes de suspensió per risc durant l’embaràs o la lactància, així com per maternitat 
o paternitat, i durant les excedències per cura de fills o altres familiars

 Desplegar altres mesures relacionades: l’existència de sales de descans que puguin 
ser utilitzades per les treballadores embarassades o en període de lactància natural, 
i l’adaptació de l’uniforme o la roba de treball a les característiques físiques espe-
cials de la dona en estat de gestació. 
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QUINA ACCIÓ SINDICAL ÉS NECESSÀRIA DAVANT DELS RISCOS PER A LA 
REPRODUCCIÓ I QUAN ES DENEGA LA PRESTACIÓ?

A pesar que la prevenció i la protecció de l’embaràs i la lactància estan recollides en la 
normativa de prevenció de riscos laborals:

 Existeixen factors de risc als quals les treballadores embarassades no haurien d’es-
tar exposades.

 La pràctica habitual és que les empreses no prestin l’atenció deguda a aquestes 
situacions, malgrat tenir obligacions per prevenir-les i protegir-les.

 Les treballadores no tenen informació sobre els riscos que els poden afectar i so-
bre les mesures per solucionar-los, inclòs el dret a la suspensió del contracte i la 
prestació consegüent quan no s’han pogut adaptar les condicions de treball amb 
risc ni facilitar un altre lloc exempt de riscos.

 Les avaluacions de risc no solen integrar les possibles conseqüències sobre la sa-
lut de les treballadores embarassades i en període de lactància materna.

 En la majoria dels casos les empreses opten per incentivar la prestació per risc 
abans d’actuar en l’origen del risc.

 Les mútues posen traves a l’exercici del dret de protecció de la treballadora.

Els drets de participació i consulta estan recollits en els articles 18, 33 i 36 de l’LPRL i 
en l’article 3.2 del Reglament dels serveis de prevenció, en establir que l’empresa ha 
de consultar sobre el procediment d’avaluació. Aquests serien els deu moments en els 
quals s’ha de fer acció sindical. Per això, el delegat o delegada:

1. Identifica les possibles deficiències en la gestió del risc per a la reproducció, l’em-
baràs i la lactància a la teva empresa a través de la revisió i l’anàlisi documental 
de l’activitat preventiva realitzada a l’empresa, principalment, del pla de prevenció, 
l’avaluació de riscos inicial, les avaluacions específiques, la planificació de l’activitat 
preventiva els informes epidemiològics de la vigilància de la salut, etc.

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 hagin pogut eliminar-se en l’avaluació de 
riscos inicial.

3. Treballa la seva pròpia llista de llocs de treball exempts de risc per incloure-la en 
l’avaluació. Negocia al comitè de seguretat i salut (CSS), vigilant que realment els 
llocs identificats estiguin mancats de risc.
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4. Supervisa i controla sindicalment que en l’avaluació addicional es tingui en compte, 
almenys, la llista d’agents, procediments i condicions de treball que s’estableixen en 
els annexos VII i VIII del Reial decret 298/2009.

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 de temps) i les seves percepcions sobre el risc. Té 
en compte la multiexposició a diferents factors de risc que poden ser presents.

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

7. Comunica, en cas d’existència de risc, a la direcció de l’empresa aquesta detecció i 
insta a eliminar-lo (sempre per escrit i sol·licitant resposta motivada en cas de ne-
gativa per part de l’empresa). Així mateix, realitza propostes de mesures preven-
tives i supervisa la recol·locació de les treballadores, el temps i l’accés a aquesta 
i insta que es realitzi, i participa en l’elaboració de 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, adquireixen 
especial importància alguns dels documents que s’han d’aportar juntament amb la 
sol·licitud de la prestació. El contingut d’aquests documents es recull en la NTP 993, 
sobre “Embarazo y lactancia natural: el papel de la empresa en la prestación por 
riesgo laboral”, i insta que se segueixin les seves instruccions:

 L’informe tècnic sobre exposició a riscos i mesures preventives, realitzat pel servei 
de prevenció que desenvolupa la vigilància de la salut ha de preveure, de la manera 
més concreta i exhaustiva possible, l’exposició a riscos relacionats amb l’embaràs i 
lactància i la impossibilitat de canvi de lloc de treball. De manera que ha de preveure 
el resultat de l’avaluació addicional de riscos.

 El certificat de l’empresa sobre l’activitat desenvolupada i les condicions del lloc 
de treball. Elaborat per la informació del servei de prevenció i signat per l’empresa, 
aquest document, a part de la identificació de la treballadora, ha de descriure el lloc 
de treball i les tasques que realitza, i fer-hi constar la descripció dels riscos, així com 
les mesures preventives que s’han implementat. 
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 A més:

 La descripció dels riscos ha de contenir una explicació clara del resultat de l’ava-
luació de riscos realitzada segons els criteris que conté l’article 16 de l’LPRL i els 
articles 3, 4, 5 i 6 del Reglament dels serveis de prevenció. En tot cas, han d’estar 
especificats quins riscos existeixen i la seva magnitud, així com els criteris d’ava-
luació que s’han utilitzat. En relació amb l’últim aspecte, es recomana la utilització 
de les directrius per a l’avaluació de riscos i la protecció de la maternitat en el tre-
ball, elaborades per l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT). 

 La participació de les treballadores en aquests processos d’avaluació específica 
d’aquest risc és fonamental, tant en la identificació com pròpiament en les mesu-
res específiques que cal adoptar.

 La descripció de les mesures preventives ha de contenir una explicació al més 
específica possible de les mesures que s’han adoptat i, en cas que no hagi estat 
possible adaptar les condicions o el temps de treball, o canviar el lloc de treball, cal 
justificar les causes.

 Si, fruit de l’avaluació addicional de riscos, s’ha detectat un risc no esmentat en 
l’avaluació inicial de riscos o alguna característica diferent, aquests canvis s’han 
d’incorporar al document de l’avaluació inicial de riscos, així com en la relació de 
llocs de treball.

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 les persones a comunicar la situació d’embaràs i lactàn-
cia, i ofereix ajuda i assessorament.

En els següents enllaços es poden descarregar eines d’ajuda per a la participació sindi-
cal 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 
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8. Per saber-ne més
Llista de normativa

 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. Art. 26.

 Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de 
prevenció. Art. 4.1, annex VII, annex VIII.

 Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut als llocs de treball. Annex V.

 Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors i treba-
lladores contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el 
treball. Art. 4.3.f.

 Reial decret 783/2001, de 6 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament sobre protec-
ció sanitària contra radiacions. Art. 10.

 Reial decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la segu-
retat dels treballadors i treballadores davant els riscos derivats o que puguin deri-
var-se de l’exposició a vibracions mecàniques. Art. 4.4.c.

 Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de 
desembre de 2006, relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les 
substàncies i els preparats químics (REACH), pel qual es crea l’Agència Europea de 
Substàncies i Preparats Químics. Punt 1.4. Etapa 4. DNEL.

 Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de des-
embre de 2008, sobre classificació, etiquetatge y envasament de substàncies i 
mescles, i pel qual es modifiquen i deroguen les directives 67/548/CEE i 1999/45/
CE i es modifica el Reglament (CE) núm. 1907/2006. 

 Reial decret 295/2009, de 6 de març, pel qual es regulen les prestacions econò-
miques del sistema de la Seguretat Social per maternitat, paternitat, risc durant 
l’embaràs i risc durant la lactància. Capítol IV i capítol V.

 Reial decret 1085/2009, de 3 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament sobre instal·lació i 
utilització d’aparells de raigs X amb finalitat de diagnòstic mèdic. Art. 19.

 Reial decret 601/2019, de 18 d’octubre, sobre justificació i optimització de l’ús de 
radiacions ionizants per a la protecció radiològica de les persones en ocasió d’ex-
posicions mèdiques. Art. 5.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-1853
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8669
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-11144
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-14555
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-18262
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2006-82750
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2006-82750
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2008-82637
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2008-82637
https://www.boe.es/eli/es/rd/2009/03/06/295
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-11932
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-15604
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Llista d’NTP

 NTP 0413: Carga de trabajo y embarazo. Any 1996 (complementada i actualitzada 
parcialment per l’NTP 612).

 NTP 0414: Reproducción: fuentes de información. Any 1996 (complementada i ac-
tualitzada parcialment per l’NTP 612).

 NTP 0441: Tóxicos para la reproducción masculina - Any 1997.

 NTP 0542: Tóxicos para la reproducción femenina - Any 2000 (complementada i ac-
tualitzada parcialment per l’NTP 612).

 NTP 0664: Lactancia materna y vuelta al trabajo - Any 2004.

 NTP 0785: Ergomater: método para la evaluación de riesgos ergonómicos en traba-
jadoras embarazadas - Any 2007.

 NTP 0914: Embarazo, lactancia y trabajo: promoción de la salud - Any 2011.

 NTP 0915: Embarazo, lactancia y trabajo: Vigilancia de la salud - Any 2011.

 NTP 0992: Embarazo y lactancia natural: procedimiento para la prevención de ries-
gos en las empresas - Any 2013.

 NTP 0993: Embarazo y lactancia natural: el papel de la empresa en la prestación por 
riesgo laboral - Any 2013.

Estudis i publicacions

 CALERA RUBIO, Alfonso A. [et al.]. Riesgo químico laboral: elementos para un diag-
nóstico en España. Rev. Esp. Salud Pública [en línia]. 2005, vol. 79, núm. 2 [esmen-
tat 2022-11-09], pàg. 283-295. ISSN 2173-9110.

 Guía sindical para la prevención de riesgos para la reproducción, embarazo y lactan-
cia, ISTAS-CCOO, 2008.

 Gestión de la reproducción, embarazo y lactancia natural. Secretaría de Salud Labo-
ral, CCOO Madrid, 2009.

 Los límites de los límites. Valores límite de exposición ocupacional: Razones y limi-
taciones, ISTAS, 2009.

https://www.insst.es/documents/94886/326853/ntp_413.pdf/597e22e5-00ad-4605-b683-957953818e25?version=2.0&t=1638264389216
https://www.insst.es/documents/94886/326853/ntp_414.pdf/3dd7b4ed-1d77-42d6-ab76-88336fbeef67?version=2.0&t=1638264356937
https://www.insst.es/documents/94886/326853/ntp_441.pdf/d4b12991-a2b6-4b54-8bd0-22435faa527b?version=1.0&t=1614698359645
https://www.insst.es/documents/94886/326853/ntp_542.pdf/28795d84-cc48-4968-a2bc-a7a620a215ef?version=2.0&t=1638185053399
https://www.insst.es/documents/94886/326775/ntp_664.pdf/e2a0a079-1f4d-4c39-a95c-5c8770017057?version=1.0&t=1528460479156
https://www.insst.es/documents/94886/326775/785.pdf/29fa9dd8-2e7c-4cfb-999f-772dfd5a9720?version=1.0&t=1617977873649
https://www.insst.es/documents/94886/326775/914w.pdf/dafc47fb-78ec-46a2-aa31-3bea8799d69c?version=1.0&t=1617977750479
https://www.insst.es/documents/94886/326775/915w.pdf/189a8979-e083-453d-83d4-091439c7588b?version=1.0&t=1617977772355
https://www.insst.es/documents/94886/326775/ntp-992+w.pdf/168f0a00-8f0c-45b6-9b8e-7dd63fedff05?version=1.0&t=1617978013867
https://www.insst.es/documents/94886/326775/ntp-993+w.pdf/cdc3ca2a-ae6d-4425-bbfa-3205eefc1468?version=1.0&t=1617978008149
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272005000200014
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272005000200014
https://www.ccoo.es/ce06fb38e9356985e6324be990d91f8c000001.pdf
https://www.ccoo.es/ce06fb38e9356985e6324be990d91f8c000001.pdf
http://www.saludlaboralmadrid.es/wp-content/uploads/2019/01/documentos/P128.pdf
http://istas.net/descargas/LIMITES.pdf
http://istas.net/descargas/LIMITES.pdf
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 GONZALEZ-GALARZO, M. Carmen [et al.]. Prevalencias de exposición a riesgos la-
borales en trabajadoras embarazadas (proyecto INMA-Valencia). GacSanit [en línia]. 
2009, vol. 23, núm. 5 [esmentat 2022-11-09], pàg. 420-426. ISSN 0213-9111.

 Directrices para la evaluación de riesgos y protección de la maternidad en el trabajo, 
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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
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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.



Informe complet 107

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.



108 VALORACIÓ DELS NOUS CRITERIS SEGO I EL SEU IMPACTE EN LES CONDICIONS  

DE SEGURETAT I SALUT DE LES DONES

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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ANNEX 2: HI HA ALTERNATIVA
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MÉS INFORMACIÓ A:  
https://www.ccoo.cat/salut-laboral/

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.

www.ccoo.cat

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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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.

www.ccoo.cat

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.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-3905
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