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SECRETARIA DE LA DONA

Risc durant l'embaràs,
postpart i lactància

SALUT LABORAL

L’APLICACIÓ DE mesures que actu-
en sobre la millora de la seguretat i la salut
de les dones treballadores quan estan em-
barassades, en el postpart o durant la lac-
tància són un dret que hauria d’estar ja
previst en la prevenció de riscs de totes les
empreses tant privades com públiques.

L’aplicació de les normes i els proce-
diments específics de protecció de ma-
ternitat, que ja existeixen en els alguns
àmbits, permeten garantir la protecció
de la salut i la seguretat de les embaras-
sades i durant la lactància.

En l’introducció de la directiva euro-
pea 92/85, es diu literalment que: «l’em-
baràs no és una malaltia, sinó un aspecte
de la vida quotidiana».  De fet, són mol-
tes les dones que treballen durant l’emba-
ràs, i són moltes les que reprenen l’activi-
tat professional durant el període de lac-
tància. No obstant això, durant l’embaràs
i la lactància es produeixen canvis
hormonals, físics i emocionals que hau-

ran de tenir en compte les patronals i les
administracions a l’hora de prevenir els
riscs. La Llei de prevenció de riscs labo-
rals així ho estableix en l’art. 26, no obs-
tant això, les empreses i les administraci-
ons fan oïdes sordes a aquesta obligació
legal de protecció de la maternitat, no
tenen en compte els riscs als quals s’ex-
posen, ja que durant l’embaràs i el perío-
de de lactància es produeixen grans can-
vis fisiològics i psicològics. Cal tenir en
compte que l’equilibri hormonal és molt
feble i que les exposicions a agents biolò-
gics, físics o condicions ergonòmiques,
que en altres circumstàncies no produiri-
en danys a la salut, durant aquest període
poden ser susceptibles de generar-los o
d’agreujar patologies ja existents.

Encara que s’han incorporat importants
canvis legislatius en aquesta matèria des
que es va aprovar l’Estatut dels treballa-
dors el 1980, tant en la Llei de prevenció
de riscs laborals 31/95, com en la Llei de
conciliació de la vida familiar i laboral,
encara la legislació espanyola no preveu
quins són els riscs que han de ser avalu-
ats en cas d’embaràs i lactància. Per tant,
per a fer l’avaluació dels riscs, el referent
més pròxim el trobem en la Directiva
europea, anteriorment esmentada.

Els elements claus per a la intervenció
en referència al risc reproductiu són:

1. Avaluació inicial dels riscs. Avalu-
ació dels riscs per a la salut de la treballa-
dora embarassada, que haja donat a llum
o en període de lactància.

2. Mesures preventives. L’avaluació i
plans de prevenció de riscs han de pre-
veure la salut reproductiva i la materni-
tat, a més, identificar els llocs de treball
que presenten riscs i també actuar per a
l’adaptació de les condicions de treball i/
o eliminació del risc abans de la concep-
ció, durant l’embaràs, el postpart i la lac-
tància.

3. Adaptació de condicions de tre-
ball o adaptació del temps de treball. Si
no s’aconsegueix eliminar el risc, s’ha d’op-
tar pel canvi de lloc de treball que puga
garantir els drets laborals aplicables als
supòsits de mobilitat funcional.

4. Canvi de lloc de treball. Si l’em-
presari demostra que no és possible el
canvi de lloc de treball, la treballadora
pot sol·licitar a l’Institut Nacional de la
Seguretat Social la contingència de risc
durant l’embaràs que és una situació d’ex-
cedència en què la treballadora cobra el
75% de la base reguladora.

5. Suspensió del contracte de tre-
ball. Nova causa de suspensió del con-
tracte de treball en el supòsit que el lloc
de treball o les condicions de l’exercici
generen riscs tant per a la dona embaras-
sada i/o el seu futur fill o filla o repercutes-
quen negativament en l’embaràs, així com
una prestació pública dins de la SS subs-
titutiva de les rendes del treball en aques-
ta situació.

Maribel Belda
Secretaria de la Dona

Adrián López, 9 anys

Silvia Tarín, 10 anys


