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Procediment per a la protecció de la maternitat i lactància en matèria de seguretat 
i salut 

 

1. Introducció i objecte 

El present document té per objecte l’adopció del conjunt de mesures preventives destinades a la 
protecció de mare i fill durant les fases d’embaràs i lactància. 

Es fonamenta en l’article 26 de la Llei de prevenció de riscos laborals «Protecció de la maternitat», i 
en la posterior modificació d’aquest article per la Llei 39/1999. La salut de la dona gestant, la del 
fetus i la del lactant pot ser afectada per l’exposició a: 

Agents químics: cal tenir en compte totes aquelles substàncies químiques que, en la mesura 
que se sàpiga, posen en perill la salut de les dones embarassades i del xiquet encara no nascut o 
en període de lactància materna. 

Agents físics: que puguen implicar lesions fetals, i/o provocar un despreniment de la placenta, 
com ara radiacions ionitzants, radiacions no ionitzants, moviments repetitius i postures 
forçades, fatiga física i altres càrregues físiques vinculades a l’activitat de la treballadora. 

Agents biològics: en la mesura en què aquests agents o les mesures terapèutiques que 
necessàriament comporten posen en perill la salut de les dones embarassades i del xiquet 
encara no nascut. 

 

2. Comunicació 

Les dones que realitzen activitats que comporten l’exposició als agents físics, químics i/o biològics 
descrits anteriorment i indicats en els annexos d’aquest document han de comunicar la situació real 
o potencial d’embaràs a l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental (OPGM), per part de l’UJI, i al 
seu metge de família. 

La comunicació s’ha de fer mitjançant el formulari de Sol·licitud d'estudi de condicions de treball i 
medi ambient del Registre Virtual de l’e-UJIer@. 

 

3. Estudi del cas 

La OPGM realitzarà, directament o a través de l’entitat amb què tinga concertada la higiene 
industrial i la vigilància de la salut, una valoració de les activitats laborals que la persona interessada 
desenvolupe, així com dels riscos que per a la maternitat pogueren derivar-se. Aquest estudi donarà 
lloc al corresponent informe. 

Per realitzar el citat estudi, la OPGM pot sol·licitar els informes pertinents. Així mateix, la persona 
interessada podrà aportar, a iniciativa pròpia, aquells informes o certificats que considere d’interès. 

https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_ass.spi020102?p_proc=310&p_tema=12
https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_ass.spi020102?p_proc=310&p_tema=12
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4. Resolució 

En funció dels resultats de l’estudi es poden donar els següents casos: 

1. No existència de riscos: 

 En el cas que s’estime que no hi ha riscos, l’informe es remetrà a la persona interessada i 
finalitzarà l’actuació. 

2. Existència de riscos: 

2.1 Adaptació del lloc de treball que elimine els riscos: 

En el cas que dels estudis s’estime convenient una adaptació de les condicions de treball 
o del temps de treball, la OPGM ha de redactar un informe al respecte i remetre’l al 
Servei de Recursos Humans i a la persona interessada. 

2.2 Canvi de lloc de treball: 

Cas que no foren possibles modificacions o encara a pesar d’elles no pogueren evitar-se 
els riscos, els tècnics de la OPGM han de redactar un informe al respecte i remetre’l al 
Servei de Recursos Humans i a la persona interessada; es recomanarà un canvi temporal 
a un lloc de treball exempt dels riscos o activitats que indique l’informe sobre 
maternitat. 

El Servei de RRHH ha de resoldre la situació i comunicar-la a la persona interessada i a la 
unitat on aquesta desenvolupe la seua activitat laboral. 

A l’efecte, l’UJI, prèvia consulta amb els representants dels treballadors, ha de 
determinar una relació de llocs de treball exempts de riscos a aquests efectes. 

En el cas que es recomane el canvi de lloc de treball, aquest ha de tenir efectes fins al 
moment en què l’estat de la treballadora permeta la seua reincorporació a l’anterior 
lloc. 

2.3 En el cas que el canvi de lloc de treball no resulte possible, es pot aplicar la situació de 
protecció especial que preveu l’article 45.1.d de l’Estatut dels Treballadors, com disposa la 
Llei 39/1999, qualificada com «suspensió del contracte per risc durant l’embaràs». 

 

5. Confidencialitat 

En tot el procés es guardarà el degut respecte a la intimitat i dignitat de la persona i la 
confidencialitat de les dades personals. 

 

6. Informació al Comitè de Seguretat i Salut 

S’ha d’informar al Comitè de Seguretat i Salut de les situacions plantejades i de la resolució 
d’aquestes. 
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Annex I 
Extracte de l’informe realitzat per Unión de Mutuas 

 
L’informe complet es pot consultar a l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental 
 
 
Activitats que poden afectar a la salut i seguretat de treballadores embarassades, que hagen 
donat a llum o en període de lactància. 
 
Les treballadores embarassades, que hagen donat a llum o en període de lactància, han de 
considerar-se com un grup especialment sensible a determinats riscos. A continuació es relacionen 
les activitats no recomanades per a treballadores embarassades o en període de lactància per al 
millor compliment de l’article 26 de la LPRL i de la Directiva 92/85/CEE del Consell, de 19 d’octubre 
de 1992. 

 
Càrrega física  

Les dones embarassades o en període de lactància que manegen càrregues, habitualment, al seu lloc 
de treball han de deixar de manejar-les preferentment, i realitzar durant aquest temps unes altres 
activitats més lleugeres. Es tindrà cura especial durant l’embaràs i fins a tres mesos després del part 
(Guia tècnica per a l’avaluació i la prevenció dels riscos relatius a la manipulació manual de 
càrregues, RD 487/97). 

S’ha de tenir en compte aquelles activitats que exigisquen postures forçades o mantingudes durant 
la major part de la jornada laboral. 

 
Organització  

Es desaconsella la realització d’hores extres, treballs que comporten torns i nocturnitat. 

 
Medi ambient 

Es desaconsella l’exposició als factors següents: 

· Nivells de soroll elevat (RD 1316/89, de protecció dels treballadors davant dels riscos derivats 
de l’exposició al soroll durant el treball). 

· Temperatures de treball molt altes o molt baixes (referència de condicions RD 486/97, sobre 
llocs de treball). 

 
Agents biològics 

Agents biològics dels grups de risc 2, 3 i 4 (RD 664/1997). 
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Agents químics 

· Amiant (Ordre de 31 d’octubre de 1984 «Reglament sobre treballadors amb risc d’amiant»). 

· Plom (Ordre de 9 d’abril «Reglament per a la prevenció de riscos i protecció de la salut dels 
treballadors per la presència de plom metàl·lic i els compostos iònics d’aquest en l’ambient de 
treball»). 

· Clorur de vinil (Ordre del 9 d’abril de 1986, «Reglament per a la prevenció de riscos i protecció de la 
salut per la presència de clorur de vinil monòmer en l’ambient de treball»). 

· Benzè (Ordre del 14 de setembre de 1959, «Fabricació i ús de productes que continguen benzè» i 
Resolució de 15 de febrer de 1977 «Actualització de les instruccions complementàries de 
desenvolupament de l’Ordre 14 de setembre de 1959, que regula l’ocupació de dissolvents i altres 
compostos que continguen benzè»). 

· Pols ITC (sílice) (ITC 07.1.04). 

· Altres substàncies químiques: 

Dissolvents orgànics. 
Plaguicides i afins. 
Monòxid de carboni. 
Metalls pesats (mercuri, cadmi, etc.). 
Pols i fums metàl·lics. 
Medicaments antimitòtics (citotòxics). 
Agents químics amb perill d’absorció cutània. 
En general, aquells agents químics que puguen resultar cancerígens, mutàgens i/o teratògens. 

 
Consulteu les fitxes de dades de seguretat dels productes o substàncies químiques utilitzades. 
 
 
Radiacions ionitzants 

RD 53/1992, Reglament sobre protecció contra radiacions ionitzants 

RD 1891/1991, Instal·lació i utilització d’aparells de raigs X amb fins de diagnòstic mèdic. 
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Annex II 
Extracte de la Directiva 92/85/CEE 

 
Annex I. Directiva 92/85/CEE 
Llista no exhaustiva dels agents, procediments i condicions de treball 
(esmentat en l’article 4 de la directiva «Avaluació i informació»). 
 
A. Agents 

1. Agents físics, quan es considere que puguen implicar lesions fetals i/o provocar un despreniment 
de la placenta, en particular: 

a) Xocs, vibracions o moviments. 
b) Manutenció manual de càrregues pesades que suposen riscos, en particular dorsolumbars. 
c) Soroll. 
d) Radiacions ionitzants. 
e) Radiacions no ionitzants. 
f) Fred i calor extrems. 
g) Moviments i postures, desplaçaments (tant a l’interior com a l’exterior de l’establiment), 
fatiga mental i física i altres càrregues físiques vinculades a l’activitat de la treballadora. 

 
2. Agents biològics 
Agents biològics dels grups de risc 2, 3 i 4. 
 
3. Agents químics 
Els següents agents químics, en la mesura en què se sàpia que posen en perill la salut de les dones 
embarassades i del xiquet encara no nascut i sempre que no figuren encara en l’annex II d’aquesta 
directiva: 
 

a) Les substàncies etiquetades com: 
R40. Possibilitat d’efectes irreversibles. 
R45. Poden causar càncer. 
R46. Poden causar alteracions genètiques hereditàries. 

b) Els agents químics següents: 
1. Auramina. 
2. Hidrocarburs aromàtics policíclics presents en la sutja, el quitrà, la brea, el fum o les pols 
de la hulla. 
3. Pols, fum o boires produïdes durant la calcinació i l’afinat elèctric de les mates de 
níquel. 
4. Àcid fort en la fabricació d’alcohol isopropílic. 

c) Mercuri i derivats. 

d) Medicaments antimitòtics. 

e) Monòxid de carboni. 

f) Agents químics perillosos de penetració cutània formal. 
 
 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=328589b7de2a5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD


 

OFICINA DE PREVENCIÓ I 

GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 

 

Procediment 

 

6 

 

B. Procediments 

- Procediments industrials següents: 
1. Fabricació d’auramina. 
2. Treballs que suposen exposició als hidrocarburs aromàtics policíclics presents en la sutja, el 
quitrà, la brea, el fum o les pols de l’hulla. 
3. Treballs que suposen exposició al pols, al fum o a les boires produïdes durant la calcinació i 
l’afinat elèctric de les mates de níquel. 
4. Procediment amb àcid fort en la fabricació d’alcohol isopropílic. 

 
C. Condicions de treball 

- Treballs de mineria subterranis. 
 
 
 
Annex II. Directiva 92/85/CEE 
Llista no exhaustiva dels agents i condicions de treball  
(esmentada en l’article 6 de la normativa «Prohibicions d’exposició»). 
 
A. Treballadores embarassades 

1. Agents 

a) Agents físics 
- Treballs en atmosferes de sobrepressió elevada; per exemple, en locals a pressió, 
submarinisme. 
b) Agents biològics 
- Toxoplasma. 
- Virus de la rubèola, tret si hi ha proves que la treballadora embarassada està prou protegida 
contra aquests agents pel seu estat d’immunització. 
c) Agents químics 
- Plom i derivats, en la mesura en què aquests agents siguen susceptibles de ser absorbits per 
l’organisme humà. 

 
2. Condicions de treball 

- Treballs de mineria subterranis. 
 
 
B. Treballadores en període de lactància  

1. Agents 

a) Agents químics 
- Plom i derivats, en la mesura en què aquests agents siguen susceptibles de ser absorbits per 
l’organisme humà. 

 
2. Condicions de treball 

- Treballs de mineria subterranis. 


