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UUNNIITTAATT  DDEE  CCOONNEEIIXXEEMMEENNTT  

MMaatteerrnniittaatt  ii  ssaalluutt  llaabboorraall  

"La prevenció sol ser androcèntrica: busca solucions per a l'home 
mitjà, però la maternitat presenta problemàtiques específiques” 

Dolors Solé (INSHT) 

Sumari 
QQuuèè  ééss?? ______________________________________________________________________________________ 11 
EEiinneess __________________________________________________________________________________________ 22 
LLaa  ddaaddaa ______________________________________________________________________________________ 44 
GGuuiiaa  ddee  TTrreebbaallll __________________________________________________________________________ 55 
LL’’eexxppeerriièènncciiaa ____________________________________________________________________________ 66 
MMaatteerriiaallss ____________________________________________________________________________________ 88 

Bibliografia bàsica________________________________________ 8 

Materials en línia_________________________________________ 8 

 

Què és? 

ü La protecció de la maternitat i la salut laboral comprèn el conjunt 
d'intervencions destinades a evitar l'acció de les condicions de treball sobre 
la salut de la dona embarassada i la salut del futur nen i lactant, així com 
facilitar el desenvolupament de l'embaràs mitjançant unes condicions 
laborals adaptades i protegir la maternitat i la paternitat. 

ü Els principals efectes a prevenir segons el subjecte són: 

§ Persona en edat reproductiva: reducció del desig sexual, 
impotència, alteracions menstruals, minva de la fertilitat, 
esterilitat, avortaments espontanis 

§ Embrió i fetus: avortament, mort fetal, alteracions del 
creixement, malformacions congènites, prematuritat 

§ Mare: alteracions òsteomusculars, fatiga, hipertensió, estrès, 
minva de la capacitat de lactància 
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§ Lactant: intoxicacions, infeccions 

§ Nen: alteracions del desenvolupament físico-mental, alteracions 
de comportament, càncer infantil 

ü Els principals riscos són els agents físics, biològics, químics, psicosocials i 
els relacionats amb l'organització. A més hi ha riscos generals d'interacció 
entre els canvis gestacionals i el treball. 

ü Els aspectes normatius de la protecció de riscos són: 

§ Art. 25.2 LPRL (protecció de la funció de procreació)  

§ Art. 26.1 i 4 (protecció de la maternitat) 

§ Llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes (3/2007) 

§ Directiva europea per a l'avaluació de riscos (COM 2000/466 final). 

§ El subjecte a protegir són tant homes com dones en edat 
reproductiva 

§ Els objectes de la protecció són la capacitat reproductiva, salut de 
la dona embarassada o que ha donat a llum recentment o està en 
període de lactància (9 mesos segons la Llei d'Igualtat), salut de 
l'embrió i del fetus i salut del lactant-nen. Es considera dona 
embarassada a qui ha comunicat o presenta un estat de 
gestació notori 

Eines 

ü Eines Legals: 

§ Subsidis: 

v Subsidi per risc al lloc de treball durant l'embaràs 

v Subsidi per maternitat (baixa maternal) 

v Permís per maternitat a temps parcial 

§ Article 26 de la Llei de prevenció de riscos laborals 31/95 
estableix: 

v La necessitat que l'avaluació de riscos laborals contempli 
aquells treballs i agents o condicions de treball, que puguin 
afectar la maternitat de la treballadora 
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v L'obligació per part de l'empresariat de prendre les mesures 
necessàries per evitar l'exposició de les treballadores als 
riscos detectats 

v Es preveu que les treballadores embarassades no facin 
treballs nocturns o a torns 

v Si els llocs de treball no es poden adaptar, i previ certificat 
mèdic de la treballadora, l'empresariat realitzarà un canvi de 
lloc de treball on no existeixi risc per a la seva maternitat, 
prèvia consulta amb els representants dels treballadors 

v Si no existeix un lloc de treball compatible, la treballadora 
podrà ser destinada a un lloc de treball diferent al seu grup 
o categoria, i conservarà el dret al conjunt de les seves 
retribucions originals 

v Tots els drets anteriors també s'apliquen a les mares en 
període de lactància 

§ Novetats de la Llei d'Igualtat: 

v Davant de la impossibilitat de canvi de lloc de treball si hi ha 
riscos incompatibles amb l'estat de la treballadora es pot 
tramitar el subsidi per risc al lloc de treball. Aquest 
subsidi el tramita la treballadora a través de la Seguretat 
Social i cobra el 100% de la seva Base Reguladora 

v Es reconeix el dret a percebre un subsidi per la quantitat 
equivalent al 100% de la Base Reguladora, en el supòsit de 
risc al treball durant la lactància natural 

v Més flexibilitat en els requisits de cotització pel subsidi de 
maternitat 

v Permís de paternitat: nou subsidi de 13 dies pel pare 

v Lactància: prestació per risc durant la lactància, 100% de 
la base reguladora del salari de la treballadora 

v Conciliació de la vida laboral, personal i familiar: 
adaptació de la jornada, permisos retribuïts, vacances, 
reducció de la jornada per guarda legal 

v El temps mínim de l'excedència voluntària se situa en 4 
mesos i en un màxim de 5, mantenint el dret a la 
reincorporació només en el cas que en el moment de 
sol·licitar-se hi hagi un lloc vacant d’una categoria igual o 
superior 

ü Eines Preventives: 

§ Adaptació del lloc de treball a les condicions particulars i als canvis 
soferts per la dona 
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§ Restricció de tasques 

§ Canvi de lloc de treball 

§ Suspensió de contracte (la Llei d'Igualtat inclou el risc durant la 
lactància en nens menors de 9 mesos o en el moment en què 
desaparegui el risc) 

§ Educació per a la salut 

ü Eines Generals: 

§ Evitar una bipedestació o sedestació perllongada 

§ Augmentar la durada i freqüència de les pauses 

§ Lloc de treball lliure de fum de tabac 

§ Facilitats per al descans i una alimentació i hidratació adequades 

§ Instal·lacions sanitàries adequades i properes 

§ Facilitats per a la lactància natural 

§ Adequar l'espai i les proteccions personals als canvis de 
volum/tamany 

§ Evitar vibracions de cos sencer (No valor límit): autobusos de 
llarga distància, vehicles pesats, metro sobre rails, tramvies 
elèctrics, etc. 

§ Radiacions ionitzants: < 1mSv durant l'embaràs 

§ Evitar la manipulació de càrregues de més de 10-15 quilograms.  
amb una freqüència superior a 10-15 vegades al dia 

 

La dada 

Els períodes crítics d'exposició són: 

ü En l'home: 90 dies abans de la concepció, 1er i 2on trimestres de 
l'embaràs, els 6 primers mesos de vida. 

ü En la dona: intrauterí (futura mare), un mes abans de l'embaràs, durant 
l'embaràs i la lactància. 
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AVALUACIÓ DE RISCOS 

• Ja ha d'estar feta prèvia a la comunicació, hi 
hagi o no dones en aquell lloc de treball. Cal 
identificar els llocs de treball de risc i els 
subjectes exposats i els llocs exempts de 
risc. 

• Cal una avaluació addicional quan es 
comuniqui l'estat d'embaràs, tant de les 
condicions objectives del lloc de treball com 
subjectives de la dona.  

VIGILÀNCIA DE LA SALUT 

• Contingut: variables d'interès són els factors 
no-laborals (edat, història reproductiva, 
condicions ambientals, etc.) i els laborals 
(naturalesa, grau, duració) per a la 
identificació de signes i símptomes. 

• Voluntarietat: està reglamentada quan hi ha 
perill per a un mateix o per a una tercera 
persona. La comunicació és la única manera 
de controlar els efectes de les CT.  

• Periodicitat:  variable segons el subjecte i 
exposició. Alguns moments clau són: 
comunicació, 1ª visita a l’obstreta (mín. 1 x 
trimestre), a petició de la interessada, a 
iniciativa del servei de prevenció, en 
reincorporar-se a la feina (lactància). 

 

ADOPCIÓ DE MESURES PREVENTIVES 

• Adaptació de les condicions de treball. 

• Adaptació del temps de treball. 

• Canvi de lloc de treball (es preveu que sigui 
bonificat en un futur). 

Si no és possible cap de les solucions anteriors, pot 
acollir-se a tramitar el subsidi per risc al lloc de 
treball 
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L’experiència 

 

ü El Grup Sagessa gestiona una àmplia xarxa assistencial a les comarques 
meridionals de Catalunya, amb un àrea d'influència de més de 300.000 
habitants. És una societat de titularitat pública que té el seu origen l'any 
1989 a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Actualment gestiona 
hospitals i centres d'assistència sanitària a Tortosa, Amposta, Móra d'Ebre i 
d'altres municipis d'aquesta zona. 

ü Compta amb una plantilla de 2.500 treballadors, dels quals el 75% són 
dones. Això s'explica per la feminització de la professió mèdica. El 50% de la 
plantilla femenina te una edat entre els 25 i els 40 anys. El 10% d'aquesta 
franja ha gaudit de baixes maternals.  

ü Algunes de les mesures protectores que han impulsat en matèria de 
condicions socials són: 

§ Reduccions de jornada per guàrdia i custodia de fills menors i 
discapacitats:  

v Ampliació edat: de 6 a 8 anys 

v Autorització horaris sol·licitats, sempre que no distorsioni 
l’organització de la unitat 

§ Excedència maternal: 

v Establiment de temps de reserva del lloc de treball: 2  anys 

v Inici des de la sol·licitud del treballador i no des de la  data 
del naixement 

ü El 98% de les mares s'han acollit a la reducció de jornada. Les 
excedències maternals són el 25% del total de baixes maternals. També 
contemplen l'acumulació en jornades senceres de les hores de lactància  per 
ajornar la data d’incorporació efectiva de la treballadora.  

ü Donen la possibilitat de permisos no retribuïts coincidents amb períodes 
d'inactivitat escolar. 

ü Quant a les baixes per exposició a risc, els canvis de lloc de treball es 
concedeixen a petició de la treballadora tot i no existir un risc elevat. 
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ü La flexibilització horària contempla l'adequació d'horaris en aquelles 
persones que no sol·liciten reducció de jornada, sempre que 
organitzativament sigui possible. 

ü També faciliten una ajuda per escoles bressol de 76€ i en alguns centres 
educatius subvencionen el 100% de l'escola bressol. 

 

 

ü COTYASTOR és una empresa del sector de  la cosmètica pertanyent al 
grup COTY, amb representació internacional amb presència a Àsia,  Estats 
Units i Europa.  

ü A nivell nacional té una plantilla de 700 treballadors  i un volum de 
producció de 150 milions d’unitats per any, entre fragàncies, gels i laques.  

ü Les seccions amb presència de dones són les plantes d'envasat, control 
de qualitat, logística-picking, laboratori i oficina. 

ü L'adaptació del lloc de treball es fa segons els factors de risc: 

§ Manipulació de càrregues: 

v Limitació a la manipulació de càrregues superiors a 3 
quilograms, des del primer trimestre d’embaràs 

v Adaptació del lloc de treball i/o limitació de tasques, per 
evitar  l’adopció de postures inadequades segons avança la 
gestació 

§ Postures forçades: 

v Evitar l’adopció de postures estàtiques de forma 
mantinguda, mitjançant la combinació de llocs de treball que 
alternin les posicions de peu i assegut des del primer 
trimestre de l’embaràs 

§ Soroll: 

v Evitar l’exposició en aquells llocs de treball a on el nivell de 
soroll ambiental és elevat (per sobre dels límits establerts 
legalment) 

§ Substàncies químiques: 

v Possibilitat d’evitar, amb caràcter voluntari, qualsevol tipus 
d’exposició des del primer trimestre d’embaràs 

§ Nocturnitat: 

v Canvi de torn laboral a torn diürn (fins a les 22h) des del 
moment en què es coneix l’estat de gestació de la 
treballadora 
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v Canvi de torn laboral de nocturn a diürn durant el període 
de lactància materna 

§ Conducció de vehicles: 

v Limitar la conducció de vehicles a partir del tercer trimestre 
d’embaràs 

§ Moviments repetitius: 

v Estudiar la necessitat de limitació de tasques o bé 
d’adaptació del lloc de treball en funció de l’evolució de 
l’estat de salut de la treballadora 

§ Flexibilització horària: 

v Flexibilització de l’horari d’entrada i sortida durant el període 
de lactància 

ü  També realitzen un control de treballadors en situació de incapacitat 
laboral temporal oferint  suport mèdic i psicològic, segons el cas.  

ü Consideren molt important establir la comunicació a Vigilància de la Salut 
de treballadors que es reincorporen a la feina amb possibles sensibilitats 
(embaràs, lactància, patologies, etc.). 

Materials 

BBiibblliiooggrraaffiiaa  bbààssiiccaa  

Secretaria de Medi Ambient i Salut Laboral. Treball, reproducció i maternitat. 
Barcelona: Unió General de Treballadors de Catalunya, 2005. 

 

MMaatteerriiaallss  eenn  llíínniiaa  

“La salut laboral des d’una perspectiva de gènere. Experiències pràctiques en 
protecció de la maternitat”. Fundació per a la motivació dels recursos humans, 
09/05/2007. 

Sessió del Grup Estable de Prevenció en la qual vàrem comptar amb la visió de 
l'Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo i del sindicat UGT, a 
més de les experiències de dos socis: Grup Sagessa i Cotyastor. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=5857 
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“How to manage pregnancy in the workplace”. People Management Online, 
15/03/2007. (Article consultat on line: 29/03/2007) 

Una treballadora embarassada mereix una atenció especial per part dels 
responsables de RH i de Prevenció. Quan l'empleada comunica el seu embaràs, 
l'empresa ha de tenir previstes una sèrie de mesures per garantir el seu 
benestar físic i emocional. 

http://www.peoplemanagement.co.uk/pm/articles/howtomanagepregnancyinth
eworkplace.htm?name=how+to&type=section 

Traducció disponible a factorhuma.org a: 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=5807  


