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18. Suspensió del contracte de treball per risc durant l’embaràs

 

DEFINICIÓ I OBJECTIUS     

 

Tota treballadora embarassada que estigui ocupant un lloc de treball que representi un risc 
salut o la del fetus i aquest risc no es pugui evitar mitjançant l’adaptació de les condicions del lloc de treball 
o bé el canvi del lloc de treball, té dret a sol·licitar una suspensió del contracte i a una prestació de la 
Seguretat Social per risc durant l’embaràs.
 

•••• EN QUÈ CONSISTEIX? 
 

És una suspensió del contracte amb reserva del mateix lloc de treball i una prestació per part de la 
Seguretat Social o de la mútua. 
 

• FINALITAT  
 

Objectiu general: Oferir un marc d’actuació per a prevenir tot 
 

Objectius específics: 
• Garantir una prestació a les treballadores embarassades que estan exposades a riscos laborals.
• Mantenir el lloc de treball de la treballadora una vegada acabi amb el període de l’embaràs.

 
•••• CAL TENIR PRESENT QUE: 
 

� La treballadora ha d’estar afiliada a la Seguretat Social i donada d’alta. Així mateix, no és 
necessari que la dona tingui un període mínim de cotització ja que es considera contingència 
professional. 

� No és el mateix risc per embaràs que embaràs de risc. Si la causa dels problemes de salut de la 
treballadora embarassada no l’origina el lloc de treball que ocupa, aquesta no pot accedir a la 
prestació, si no que ha de demanar una baixa mèdica d’incapacitat temporal.
 

PERSONES DESTINATÀRIES 

 
Les treballadores embarassades que suspenguin el seu contracte, amb reserva del lloc de treball, a causa 
que les condicions del seu lloc de treball puguin influir negativament en la seva salut, i així ho certifiqui el 
seu metge de capçalera o de la mútua, sempre que no sigui possible ni l’adaptació del seu lloc de treball ni 
la seva nova ubicació. 
 
 
 

COM S’HI ACCEDEIX?  I ON CAL ANAR A DEMANAR
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Tota treballadora embarassada que estigui ocupant un lloc de treball que representi un risc per a la seva 
salut o la del fetus i aquest risc no es pugui evitar mitjançant l’adaptació de les condicions del lloc de treball 
o bé el canvi del lloc de treball, té dret a sol·licitar una suspensió del contracte i a una prestació de la 

És una suspensió del contracte amb reserva del mateix lloc de treball i una prestació per part de la 

tipus de riscos laborals durant l’embaràs. 

Garantir una prestació a les treballadores embarassades que estan exposades a riscos laborals. 
Mantenir el lloc de treball de la treballadora una vegada acabi amb el període de l’embaràs. 

La treballadora ha d’estar afiliada a la Seguretat Social i donada d’alta. Així mateix, no és 
necessari que la dona tingui un període mínim de cotització ja que es considera contingència 

embaràs que embaràs de risc. Si la causa dels problemes de salut de la 
treballadora embarassada no l’origina el lloc de treball que ocupa, aquesta no pot accedir a la 
prestació, si no que ha de demanar una baixa mèdica d’incapacitat temporal. 

Les treballadores embarassades que suspenguin el seu contracte, amb reserva del lloc de treball, a causa 
que les condicions del seu lloc de treball puguin influir negativament en la seva salut, i així ho certifiqui el 

o de la mútua, sempre que no sigui possible ni l’adaptació del seu lloc de treball ni 
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•••• COM S’HI ACCEDEIX? 
 
La treballadora ha d’iniciar els tràmits per a què se li reconegui la prestació en qualsevol centre de la 
Seguretat Social o la mútua. Com la majoria de les persones treballen en empreses que tenen concertades 
les contingències professionals en mútues, no 
funcionament i la seva documentació. No obstant, a nivell general, les mútues exigeixen: 

• Fotocòpia del DNI, NIE o TIE
• Informe mèdic que certifiqui l’embaràs
• Informe del Servei de Prevenció
• Certificat d’empresa que demostri l’existència  de risc en el lloc de treball
• Document que acrediti la inexistència d’un lloc de treball compatible
• Document que acrediti la data de suspensió del contracte de treball
• Bases de cotització del mes anterior a l

 
•••• ON CAL ANAR A DEMANAR
 
La treballadora ha de demanar-ho a la mútua (si l’empresa  té concertada les contingències professionals) 
o a qualsevol centre de la seguretat social.
 

NORMATIVA:  

Llei de Prevenció de riscos laborals, Art. 26.1, 26.2, 26.3, 
Llei General de la Seguretat social,  Art. 106, 134, 135, 
Estatut dels treballadors, Art. 38, 48
 

PREGUNTES FREQÜENTS: 

 
• Quina retribució rep la treballadora per la suspens ió per risc durant 

El 100% de la base reguladora per incapacitat temporal per contingències professionals.
 

• Quan acaba la prestació?
La prestació durarà el temps necessari per a la protecció de la salut de la treballadora 
embarassada i/o la del fetus i 

 
• En els casos de les treballadores per compte d’altre: Al iniciar el descans per 

maternitat; per reincorporació al lloc de treball anterior o un altre compatible amb el 
seu estat; per extinció del contracte de treball per causes legals; per de

• En els casos de les treballadores per compte pròpia: Al iniciar el descans per 
maternitat; per reincorporació a l’activitat professional; per causar baixa en el 
Règim Especial de la Seguretat Social; per defunció.

 
• Com es reconeix aquesta situació 

Al llarg de la suspensió per risc durant l’embaràs, la treballadora continua cotitzant a la Seguretat 
Social. 

 
• Quins riscos poden existir durant l’embaràs?

Alguns dels riscos que poden existir durant l’embaràs són els següents:
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• Ergonomia i riscos psicològics:
assetjament sexual o moral, absències de zones de descans, fatiga física i mental, 
activitats en posició asseguda o de peu, etc.

• Agents físics:
electromagnètiques, ambient tèrmic,  fred o calor extrem, etc.

• Agents biològics:
avortaments i lesions al fetus.

• Agents químics:
arsènic; substàncies etiquetades amb les fases R40, R45, R46, R49, R61, R63 i 
R64; preparats etiquetats sobre la base de la directiva  83/379/CEE o 1999/45CE, 
etc. 

• Altres:  Treball de altura o e
instal·lacions sanitàries poc adequades, instal·lacions inadequades o deficients, 
etc. 

 

ON ADREÇAR-SE  PER  MÉS INFORMACIÓ

•••• Dins de la UGT:  
• A la teva Unió o  Federació  
• igualtat@catalunya.ugt.org
• Més informació de contacte a:  

 

•••• Administració pública:  
• Departament de Treball 
• Instituto de la Seguridad Social:  

 

TEMES RELACIONATS:  

Suspensió del contracte de treball per risc durant la lactància, Suspensió de contracte de treball per 
maternitat biològica, Suspensió de contracte de treball per
contracte de treball per adopció o acolliment.
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Ergonomia i riscos psicològics:  Postures forçades, estrès professional, 
assetjament sexual o moral, absències de zones de descans, fatiga física i mental, 
activitats en posició asseguda o de peu, etc. 
Agents físics:  Vibracions, moviments, sorolls, radiacio
electromagnètiques, ambient tèrmic,  fred o calor extrem, etc.
Agents biològics:  Agents biològic del grup 2, 3 i 4 i aquells que provoquen 
avortaments i lesions al fetus. 
Agents químics:  Mercuri i els seus derivats; medicaments antimicòtics; benzè; 
arsènic; substàncies etiquetades amb les fases R40, R45, R46, R49, R61, R63 i 
R64; preparats etiquetats sobre la base de la directiva  83/379/CEE o 1999/45CE, 

Treball de altura o en solitari, manipulació manual de càrregues, 
instal·lacions sanitàries poc adequades, instal·lacions inadequades o deficients, 

SE  PER  MÉS INFORMACIÓ 

A la teva Unió o  Federació   
igualtat@catalunya.ugt.org /  93 3298273 
Més informació de contacte a:  www.ugt.cat 

Departament de Treball : www.gencat.cat/treball/ 
Instituto de la Seguridad Social:  900 166 565 

Suspensió del contracte de treball per risc durant la lactància, Suspensió de contracte de treball per 
maternitat biològica, Suspensió de contracte de treball per paternitat i permís de naixement, Suspensió de 
contracte de treball per adopció o acolliment. 
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Postures forçades, estrès professional, 
assetjament sexual o moral, absències de zones de descans, fatiga física i mental, 

Vibracions, moviments, sorolls, radiacions ionitzants o 
electromagnètiques, ambient tèrmic,  fred o calor extrem, etc. 

Agents biològic del grup 2, 3 i 4 i aquells que provoquen 
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Suspensió del contracte de treball per risc durant la lactància, Suspensió de contracte de treball per 
paternitat i permís de naixement, Suspensió de 


