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1. OBJECTE

En compliment del que estableix l'article 26 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
prevenció de riscos laborals,  l'administració  de la  Generalitat  Valenciana,  a  través del
Servei de Prevenció de Riscos del Personal Propi, adopta les mesures necessàries per a
realitzar una avaluació de riscos, com es refereix en l'article 16 d'aquesta, que haurà de
comprendre la determinació de la naturalesa, el grau i la duració de l'exposició de les
treballadores en situació d'embaràs o part recent a agents, procediments o condicions de
treball  que puguen influir  negativament en la salut de les treballadores o del fetus, en
qualsevol activitat susceptible de presentar un risc específic. 

Si els resultats de l'avaluació revelaren un risc per a la seguretat i la salut o una possible
repercussió sobre l'embaràs o la lactància de les citades treballadores, es durien a terme,
sempre que resultara possible, les mesures necessàries per a evitar l'exposició a aquest
risc, a través d'una adaptació de les condicions o del temps de treball de la treballadora
afectada.

Si  aquest  canvi  de  lloc  no resultara tècnicament  o  objectivament  possible  o  no  puga
raonablement exigir-se per motius justificats, podrà declarar-se el pas de la treballadora
afectada a la situació de llicència per risc durant l'embaràs, durant el període necessari
per  a  la  protecció  de  la  seua  seguretat  o  de  la  seua  salut  i  mentre  persistisca  la
impossibilitat de reincorporar-se al seu lloc anterior o a un altre lloc compatible amb el seu
estat.

Amb aquesta instrucció es pretén establir  pautes i actuacions prèvies en treballadores
embarassades o en període de lactància, atés que les seues característiques personals o
estat biològic, una vegada conegut, poden fer-les especialment sensibles a les condicions
del lloc ocupat, complint així el procediment aprovat per a la integració en la gestió dels
canvis previsibles. SPRL_PPRL_11.

2. ABAST

La instrucció  operativa (SPRL_IOPRL_04)  està dirigida a les treballadores en situació
d'embaràs o lactància pertanyents a l'àmbit d'actuació del Servei de Prevenció de Riscos
Laborals del Personal Propi.
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3. MARC NORMATIU

- Llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, per la qual s'aprova la llei de prevenció de
riscos laborals.

- Reial decret 298/2009, de 6 de març, pel qual es modifica el Reial decret 39/1997, de 17
de  gener,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  dels  serveis  de  prevenció,  en  relació  amb
l'aplicació de mesures per a promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball
de la treballadora embarassada, que haja donat a llum o en període de lactància.

4. DESENVOLUPAMENT

Si està vosté embarassada i  desitja sol·licitar una valoració de riscos laborals pel seu
estat de gestació o lactància, ha de procedir de la forma següent:

4.1. NOTIFICACIÓ DE L'EMBARÀS, PART RECENT O LACTÀNCIA PER PART DE LA
TREBALLADORA

4.1.1.  La notificació  de l'estat  d'embaràs/lactància de la treballadora es realitzarà a la
persona de màxima responsabilitat  del  seu centre de treball.  Aquesta comunicació es
realitzarà per escrit indicant:

• Dades  d'identificació  i  contacte  de  la  treballadora  (nom  i  cognoms,  telèfon  de
contacte i correu electrònic).

• Pertinença  al  Règim  General  de  Seguretat  Social  o  al  Règim  del  Mutualisme
Administratiu:(MUFACE/MUGEJU).

• Dades d'identificació del lloc de treball, centre i conselleria.

• Comunicació pròpiament dita (declare/manifeste: trobar-me en situació d'embaràs,
part recent o lactància, a l'efecte de notificació al meu centre de treball, amb la
finalitat que es revise l'oportuna avaluació del meu lloc de treball i se me n'informe
del resultat i, si és necessari, de les mesures preventives necessàries que s'han
d'implementar per a protegir la meua salut i la de la meua descendència).

• Data de lliurament i signatura de la treballadora.

SPRL_IOPRL_04
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La treballadora haurà de disposar de la documentació següent que li serà requerida
per l’SPRL en la seua actuació procedimental:

- Informe datat del seu especialista en Obstetrícia i Ginecologia on indique tipus
d'embaràs (únic/múltiple), setmanes de gestació, data probable de part i evolució
de la gestació (se suposa de curs normal).

- Si la treballadora pertany a:

a) un  centre educatiu, haurà d'aportar analítica amb la determinació d'immunitat
davant de rubèola, varicel·la, citomegalovirus, pallola, parvovirus B19 i parotiditis.

b)  si  pertany  a  llocs  d'agent  mediambiental,  peó  forestal,  de  tipus   agrícola  i
veterinari, haurà d'aportar analítica amb la  determinació d'immunitat  davant  de
toxoplasma, Brucella i febre Q.

4.1.2. Tramitació de la notificació. La  persona responsable màxima del centre de treball
traslladarà, en el termini màxim de 24 hores, la comunicació de la treballadora, a l'òrgan
competent  en  matèria  de  personal*,  qui  remetrà  aquesta  comunicació  al  Servei  de
Prevenció  de  Riscos  Laborals  del  Personal  Propi  (SPRL) aportant  una  descripció
exhaustiva de les tasques que realitza perquè es procedisca,  si  escau,  a  avaluar  les
condicions del lloc de treball. (Vegeu annex 1).

(*) Òrgan competent en matèria de personal:

- Personal de funció pública. Haurà de dirigir-ho a la Direcció General de Funció Pública.

- Personal del sector docent. Haurà de dirigir-ho a la Direcció Territorial corresponent.

-  Personal  de  Justícia.  Haurà  de  dirigir-ho  a  la  Direcció  General  de  Modernització  i  Relacions  amb
l'Administració de Justícia.

Nota 1: En el cas dels centres educatius, a més de la descripció de les tasques, el curs o
cursos  que  està  impartint  en  el  moment  de  la  gestació  o  lactància,  s'indicarà  si  la
treballadora està > 50 % de la jornada setmanal en aules d'Educació Infantil, 1r o 2n de
Primària.  Si  la  treballadora  imparteix  l'assignatura  d'Educació  Física  s'indicarà  el
programa formatiu que s'impartirà en el curs escolar corresponent.

Nota 2: En el cas que la treballadora embarassada pertanga a un lloc en el qual se li ha
identificat el risc d'agressió en l'avaluació de riscos, s'haurà d'aportar informe justificatiu
(com a mínim en l´últim any)  en el  qual  es descriurà l'existència o no d'antecedents
d'aquest tipus i/o la problemàtica social o docent que implicaria aquest risc, per a poder
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valorar la situació de risc de la treballadora.

4.2. IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ DE RISCOS PER L’SPRL

L’SPRL reavaluarà el lloc de treball ocupat per la treballadora embarassada o lactant, amb
la finalitat de comprovar que les condicions de treball i possibles riscs no s'han modificat
des de l'última avaluació, i poder determinar si continua la situació de no exposició al risc
o si és necessari realitzar alguna acció preventiva

El personal de l’SPRL estudiarà i valorarà, especialment, els riscos que puguen afectar les
treballadores  en  situació  d'embaràs  i  lactància  i  proposarà  les  mesures  preventives
adequades a les característiques individuals. 

Les actuacions tècniques i mèdiques del SPRL es recolliran per escrit en un informe de
valoració que indicarà les conclusions i propostes d'actuació, sempre preservant el dret a
la confidencialitat  de les dades de salut.  Aquest  informe serà remés al  remitent de la
petició com més prompte millor.

En el cas de risc biològic (immunitat negativa de la treballadora) es comunicarà de forma
urgent  tal  situació  tant  a  l'òrgan  de  personal  competent  per  a  adoptar  les  mesures
indicades com a la treballadora.

4.3. IMPLEMENTACIÓ DE LES MESURES NECESSÀRIES

En el cas que la treballadora ocupe un lloc de treball establit com a lloc de treball amb risc
o  tasques  que  prevegen  risc,  s'hauran  d'aplicar  les  mesures  adequades  directament.
Aquestes mesures es jerarquitzaran i prioritzaran seguint els criteris següents: eliminar el
risc, modificar les condicions de treball o reduir el temps d'exposició, canvi de lloc i, si no
és possible  cap de les  anteriors,  finalment  la  suspensió del  contracte  per  risc durant
l'embaràs o la lactància natural.

De la implementació de les mesures preventives s'ha d'informar, a més de la treballadora
afectada, al conjunt d'actors implicats, amb la finalitat que puguen realitzar un seguiment.
La  informació  a  la  treballadora  es  durà  a  terme  en  el  termini  de 2  dies  hàbils i  la
implantació de les mesures  en el menor temps possible, garantint la no-exposició de la
treballadora mentre es duen a terme les mesures correctores pertinents.
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4.4.  SOL·LICITUD  DE  LA  PRESTACIÓ  PER  RISC  LABORAL  DURANT  L'EMBARÀS  I
LACTÀNCIA

En el cas que no siga possible implementar les mesures preventives per a eliminar el risc,
la  treballadora  afectada  sol·licitarà  la  prestació  per  risc  laboral  durant  l'embaràs  o
lactància. 

És una prestació gestionada per l'entitat gestora de les contingències professionals:

- Les  treballadores  pertanyents  al  Règim  del  Mutualisme  Administratiu  els  correspon
MUFACE/MUGEJU

- i, les pertanyents al Règim General de Seguretat Social la mútua corresponent segons la
província  a  la  qual  està  destinada:  Alacant  (IBERMUTUAMUR),  Castelló  (UNIÓ  DE
MÚTUES) i València (UMIVALE).

L'òrgan competent en matèria de personal certificarà que no és possible eliminar el risc en
totes les tasques realitzades per la treballadora i que tampoc és possible un canvi de lloc
de treball. Aquest certificat serà remés a la treballadora afectada en el termini de 2 dies
hàbils. Vegeu el model en l'annex 2

L'òrgan  competent  en  matèria  de  personal  facilitarà  tota  la  documentació  necessària
perquè la treballadora puga realitzar la sol·licitud.

En l'annex 3 s'adjunta un algorisme d'actuació que facilitarà realitzar l'activitat mitjançant
una sèrie de passos successius, de manera que no es generen dubtes a qui haja de
realitzar-la.

5. ANNEXOS

Annex 1_ FSPRL_PPRL_04_01. Plantilla informe per a la descripció de tasques de lloc de
treball.

Annex  2_  FSPRL_PPRL_04_02.Declaració  d'impossibilitat  d'eliminació  de  riscos  i  de
canvi de lloc de treball.

Annex 3_ Algorisme d'actuació.
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6. APROVACIÓ

Aquest procediment ha sigut aprovat per la Comissió Sectorial de Seguretat i Salut en el

Treball el dia  xx d xxxxxx de 2019.
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ANNEX 1

FSPRL_PPRL_04_01. Plantilla informe per a la descripció de tasques
de lloc de treball.
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QÜESTIONARI PER A DESCRIPCIÓ DE TASQUES DE LLOC DE TREBALL

Nom de l’embarassada:

Lloc de treball ocupat:

Nom director/a centre:

Centre de treball:

(Nom i direcció)

Tasques del lloc de treball:

Tasques:
(especifiqueu el treball concret que es realitza amb cadascuna
de les tasques)
-
-
-

Freqüència  de  realització  i
temps de dedicació: (%)

-
-
-

Lloc:
(especifiqueu:  aula,  despatx,
pavelló tancat,  pati,  laboratori,
etc.)
-
-

Tasques especials o esporàdiques:
(detalleu aquelles tasques que no són habituals,  però que a
vegades es poden realitzar. Ex. en docents: guàrdies de pati o
corredor)
-
-

Freqüència  de  realització  i
temps de dedicació: (%)

-
-
-

Lloc:
(especifiqueu:  aula,  despatx,
pavelló tancat,  pati,  laboratori,
camp, etc.)
-
-

Mitjans materials:
(indiqueu breument equips, eines, utensilis, vehicles, etc. que pugueu utilitzar per a cadascuna de les tasques)

Requeriments del lloc:
(indiqueu en aquest apartat: 
- Tipologia de l'alumnat: existència d'alumnat amb conductes disruptives i agresives.
- Tipologia de centre de treball.
- Existència de problemàtica social o docent que implica risc d'agressió a l'aula (detalleu en l’any en curs i en anys anteriors les
declaracions realitzades a través del Pla Previ).

Observacions:
(observacions de tipus:
- itinerància: tipologia de carreteres, etc.
- plaça compartida.
- … )

Adjunts:
- Programa formatiu de l'embarassada (obligatori en docents).
- Quadrant horari de l'embarassada (obligatori en docents).
- Uns altres:

Signatura i data
Persona responsable del centre de treball 

FSPRL_PPRL_04_01
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ANNEX 2

FSPRL_PPRL_04_02. Declaració d'impossibilitat d'eliminació de
riscos i de canvi de lloc de treball
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Assumpte: Declaració d'impossibilitat d'eliminació de riscos i de canvi de lloc de treball

Sr./Sra.
………………………………………………………………………………………………………………………..amb
DNI  ……………………………  i  càrrec  de  ……………………………………….  en  la  Conselleria  de
……………………………………………………. amb domicili a……………………………………………………..

Declara:

Després  d'haver  tingut  coneixement  de  la  situació  d’(embaràs  /  lactància)  natural  de  la  Sra.
……………………….  amb  DNI…………..  empleada  pública  del
centre……………………………………………….  situat  en  el  domicili  de
……………………………………………… a ………………..
1. Que havent intentat l'adopció de les mesures necessàries per a evitar l'exposició d'aquesta treballadora al

risc, d’acord amb el que disposa l'article 26 de la Llei de prevenció de riscos laborals, aquestes no han sigut

possibles o són insuficients pels motius següents:

- ……………….
- ……………….

2. Que resulta tècnicament i objectivament impossible el canvi de lloc de treball.

……………, ………...de……….de…

Signatura i data

FSPRL_PPRL_04_02
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Espai per a dades de la Conselleria

Espai per a dades mútua col·laboradora 
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ANNEX 3

Algorisme d'actuació

SPRL_IOPRL_04



SERVEI  DE PREVENCIÓ DE
RISCOS  LABORALS  DEL
PERSONAL PROPI 

CODI: SPRL_IOPRL_04

DATA: 30/05/2019

PÀGINA: 14 de 12

REVISIÓ: SPRL_IOPRL_04_04

INSTRUCCIÓ  OPERATIVA  DE
PREVENCIÓ  DE  RISCOS
LABORALS

TÍTOL: INSTRUCCIÓ OPERATIVA PER A SOL·LICITAR LA VALORACIÓ DE RISCOS DURANT
L'EMBARÀS I LACTÀNCIA

Imatge de NTP 

Nota sobre l'ús del llenguatge: L'ocupació en aquesta publicació del masculí plural quan ens referim a dones i homes com a
col·lectiu es realitza com a translació del terme conceptual establit en la normativa vigent.
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