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DRET DE PROTECCIÓ DE LA TREBALLADORA 
EMBARASSADA I/O LACTANT NATURAL DAVANT 
DELS RISCOS LABORALS A LA FEINA

amb el suport de:

maig
2022

PÍNDOLA 
INFORMATIVA

PER SABER MÉS SOBRE EL PROCEDIMENT A 
SEGUIR, CONTACTA AMB ELS TEUS DELEGATS I 

DELEGADES DE CCOO O CONSULTA’NS

L’empresa ha d’oferir a les dones embarassades o en període de 
lactància natural una protecció especial de la seva salut en el tre-
ball. Aquesta protecció significa que cap condició de treball no pot 
suposar un perill per a la salut de cap dona treballadora que es 
trobi en aquestes situacions o del seu nounat.

Realitzar l’avaluació de 
riscos de cada lloc de treball 
considerant els possibles riscos 
per a l’embaràs i la lactància 
natural i disposar d’una llista 
de llocs de treball exempts de 
risc per a aquestes situacions.

En el supòsit que aquesta protecció no sigui possible, la treballadora 
podrà accedir a la prestació per risc durant l’embaràs o la lactància 
natural per evitar que hagi de treballar en condicions de risc. Per tant, 
aquesta prestació no està prevista perquè les empreses evitin les 
seves obligacions en salut laboral, sinó que s’hi podrà recórrer quan 
objectivament no sigui possible evitar els riscos laborals.

OBLIGACIONS DE L’EMPRESA:
Evitar l’exposició a riscos la-
borals de les treballadores 
embarassades o lactants, fa-
cilitant l’adaptació del seu 
lloc de treball o el canvi a un 
altre lloc sense risc i sense 
pèrdua de drets.

Suspendre el contracte a la treballadora quan el canvi o l’adaptació del 
lloc de treball no sigui possible perquè pugui sol·licitar la prestació per 
risc durant l’embaràs i la lactància, facilitant-li tota la documentació 
necessària per a la seva tramitació. 
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Comunicació escrita i fefaent a l’empresa

Resolució de l’INSS

LA TREBALLADORA SOL·LICITA A LA MÚTUA LA 
PRESTACIÓ PER RISC DURANT L’EMBARÀS/LACTÀNCIA

Si no és possible el canvi del lloc de treball, l’empresa declara 
la treballadora en situació de suspensió del contracte

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

CANVI DEL LLOC DE TREBALL

La treballadora sol·licita a la mútua 
el certificat d’existència de risc

ADAPTACIÓ DEL LLOC DE TREBALL

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

NO

CIRCUIT INDIVIDUAL D’ACTUACIÓ PER PART DE LA TREBALLADORA EMBARASSADA 
O EN PERÍODE DE LACTÀNCIA NATURAL 

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

