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Prestació per risc 
durant l'embaràs 

i la lactància 
natural
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NOTES: per raons de claredat i economia lingüística s'ha utilitzat el masculí genèric en tot el text. No obs-

tant això, les mencions a facultatius, pediatres, etc., s'han d'entendre referides també a les dones 

facultatives, pediatres, etc.  

 El contingut d'aquest fullet és un extracte no exhaustiu de la regulació de la normativa d'aplicació. 

Per a una informació completa, consulteu la normativa aplicable.



Què és la 
prestació per risc 

durant l'embaràs 
i la lactància 

natural?
La prestació per risc durant l'embaràs i la 

lactància natural és una prestació econòmica 
prevista per als supòsits en què una treballadora 

embarassada haja de canviar de lloc de treball o 
d'activitat perquè el seu lloc representa un risc per 

a la seua salut o la del fetus, i com que aquest canvi 
no és possible tècnicament o objectivament o no es pot 

exigir raonablement per motius justificats, ha de ser de-
clarada en situació de suspensió de contracte.

?



Quins són els requisits 
necessaris per a aquesta 
prestació?
Per poder iniciar el tràmit de sol·licitud d'aquesta pres-
tació, la treballadora ha d'estar d'alta en l'empresa i 
treballant. L'embaràs ha de tindre un curs normal. Si 
l'embarassada té problemes de salut relacionats amb 
l'evolució de l'embaràs, es tracta de problemes de risc clí-
nic que han de ser tractats i coberts per les contingències 
comunes (estaríem davant d'un cas d'incapacitat temporal 
per contingències comunes).



1a Avaluar el lloc de treball.

2a Si el lloc presenta cap risc específic per a 
l'embaràs o la lactància, cal adaptar-lo per tal 
d'excloure o minimitzar el risc.

3a Si aquesta adaptació no és possible tècnica-
ment, s'haurà de traslladar la treballadora a 
un altre lloc compatible (mobilitat funcio-
nal). Aquesta mesura permet aplicar, pel 
que fa a les quotes meritades, una reduc-
ció del 50 per cent de l'aportació em-
presarial en la cotització a la Seguretat 
Social per contingències comunes a 
càrrec del pressupost de la Seguretat 
Social. Aquesta reducció s'aplicarà 
durant el període de permanència 
en el nou lloc de treball o funció.

4a Si el trasllat no és possible, la 
treballadora sol·licitarà la 
prestació per risc durant 
l'embaràs i/o lactància.

Obligacions 
preventives de les 
empreses



Quina 
documentació 

cal aportar?

En el moment de la sol·licitud s'hauran de presentar 
una sèrie de documents imprescindibles:

• Model de sol·licitud d'Unión de Mutuas de prestació per 
risc durant l'embaràs o la lactància natural omplit.

• DNI/NIF.

• Informe mèdic del facultatiu del Servici Públic de Salut en què conste 
la setmana de gestació i la data probable del part o un informe del 

pediatra que certifique la lactància natural. Només en el cas de situa-
ció de lactància natural caldrà mensualment un informe de confirmació 

durant tot el període de la prestació.

• Avaluació de riscos del lloc de treball ocupat per l'embarassada o la lac-
tant i/o declaració empresarial sobre la descripció i l'exposició a riscos.

En cas que s'accepte la prestació, cal aportar la resta de documentació 
necessària:

• Declaració empresarial de suspensió del contracte.

• Fotocòpia del número de compte bancari o sol·licitud d'ingrés en compte 
bancari.

• Fotocòpia de les nòmines dels 3 últims mesos.

• Certificat d'empresa de dades salarials.

• Model 145 d'Hisenda.

• Les dones autònomes, a més, han d'aportar, en substitució de la declaració 
empresarial de suspensió del contracte, la declaració de la treballadora 
per compte propi sobre la situació de risc durant l'embaràs o la lactància 
natural, així com el justificant del pagament de les quotes dels 3 últims 
mesos i la declaració de situació d'activitat.

En els supòsits de risc durant la lactància natural, també: el llibre de família i el 
certificat de finalització de la maternitat.



Una vegada omplida, la documentació es pot lliurar en qualsevol 
centre d'Unión de Mutuas o enviar per correu postal a l'adreça:

Embaràs i Lactància
Unión de Mutuas
Av. del Lledó, núm. 67, cantonada c/ Juan Herrera, núm. 26
12004 Castelló de la Plana • Tel. 964 23 12 12 • Fax: 964 226 120

Quantia i durada de la 
prestació?
La prestació econòmica serà del 100% de la base reguladora per 
contingències professionals, en què es descomptarà l'IRPF corres-
ponent i la quota obrera de la Seguretat Social.

La prestació de risc durant l'embaràs es prolongarà fins al dia 
abans del part, sempre que no es produïsca la reincorporació a 
un lloc de treball compatible, interrupció abans del que estava 
previst, extinció del contracte de treball i mort. En el cas de 
la prestació de lactància, fins que el nounat deixe de rebre 
lactància materna o haja fet 9 mesos.

On s’entrega la 
documentació? 

embarazoylactancia@uniondemutuas.es

Com es poden obtindre els 
documents necessaris 
per a sol·licitar la 
prestació?
Es podrà obtenir tota la documentació re-
querida per a sol·licitar aquesta prestació 
en qualsevol centre d'Unión de Mutuas o 
en format electrònic a través de la nostra 
pàgina web.
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900 100 692
Línia assistencial 24 h

Accedix des del mòbil




