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Si l'empleada pública desitja sol·licitar una valoració de riscos laborals pel seu estat de
gestació o lactància, ha d'actuar de la manera següent:

1. NOTIFICACIÓ DE L'EMBARÀS, PART RECENT O LACTÀNCIA PER PART DE LA
TREBALLADORA
La notificació de l'estat d'embaràs/lactància de la treballadora l'ha de fer a la persona
responsable màxima del seu centre de treball. Aquesta comunicació s'ha de fer per
escrit i ha d'indicar:
•

Dades d'identificació i contacte de la treballadora (nom i cognoms, telèfon de
contacte i adreça electrònica).

•

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: que em trobe 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
m'informe del resultat i de les mesures preventives necessàries, si calen, que s'han
d'implementar per a protegir la meua salut i la de la meua descendència).

La treballadora embarassada ha de disposar de la documentació següent, que li serà
requerida pel SPRL en la seua actuació procedimental:
- Informe datat del seu especialista en obstetrícia i ginecologia en el qual s'indique
el tipus d'embaràs (únic/múltiple), les setmanes de gestació, la data probable de
part i l'evolució de la gestació (se suposa de curs normal).
- Si la treballadora pertany a:
a) un centre educatiu: ha 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, ha d'aportar analítica amb la determinació d'immunitat davant de
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toxoplasma, brucel·la i febre Q.
1.2. TRAMITACIÓ
La persona responsable màxima del centre de treball ha de traslladar, en el termini màxim
de 24 hores, la comunicació de la treballadora, a l'òrgan competent en matèria de
personal, el qual ha de remetre aquesta comunicació al Servei de Prevenció de Riscos
Laborals del Personal Propi (SPRL) i aportar una descripció exhaustiva de les tasques
que realitza perquè s'avaluen, si escau, les condicions del lloc de treball.
(*) Òrgan competent en matèria de personal:
- Personal de funció pública: ha de dirigir-la a la Direcció General de Funció Pública.
- Personal del sector docent: ha de dirigir-la a la direcció territorial corresponent.
- Personal de Justícia: ha de dirigir-la 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 i el curs
o cursos que estan impartint en el moment de la gestació o lactància, s'ha d'indicar 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'ha d'indicar el
programa formatiu que s'imparteix en el curs escolar corresponent.
Nota 2: En el cas que la treballadora embarassada pertanga a un lloc en el qual s'ha
identificat el risc d'agressió en l'avaluació de riscos, s'ha d'aportar informe justificatiu
(com a mínim en l'últim any) en el qual es descriga l'existència o no d'antecedents
d'aquest tipus i/o la problemàtica social o docent que implicaria aquest risc, per a poder
valorar la situació de risc de la treballadora.

3. IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ DE RISCOS PEL SPRL
El personal del SPRL ha d'estudiar i valorar, especialment, els riscos que puguen afectar
les treballadores en situació d'embaràs i lactància i ha de proposar les mesures
preventives adequades a les característiques individuals.
Les actuacions tècniques i mèdiques del SPRL s'han de recollir per escrit en un informe
de valoració que indique les conclusions i propostes d'actuació, sempre preservant el dret
a la confidencialitat de les dades de salut. Aquest informe ha de ser remés a la perona
remitent de la petició tan prompte com siga possible.
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En el cas de risc biològic (immunitat negativa de la treballadora), aquesta situació s'ha de
comunicar de manera urgent tant a l'òrgan de personal competent, per a adoptar les
mesures indicades, com a la treballadora.
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 ha de sol·licitar la prestació per risc laboral durant l'embaràs o
lactància.
És una prestació gestionada per l'entitat gestora de les contingències professionals:
- a les treballadores pertanyents al règim del mutualisme administratiu els correspon:
MUFACE/MUGEJU i,
- a les pertanyents al règim general de Seguretat Social, la mútua corresponent segons la
província a la qual estiga destinada: Alacant (IBERMUTUAMUR), Castelló (UNIÓ DE
MÚTUES) i València (UMIVALE).
L'òrgan competent en matèria de personal ha de certificar que no és possible eliminar el
risc en totes les tasques que exerceix la treballadora i que tampoc és possible un canvi de
lloc de treball. Aquest certificat s'ha de remetre a la treballadora afectada en el termini de
2 dies hàbils.
L'òrgan competent en matèria de personal ha de facilitar tota la documentació necessària
perquè la treballadora puga realitzar la sol·licitud.

Nota: La instrucció operativa completa amb els annexos corresponents es troba disponible a:
SPRL_IOPRL_04.04. INSTRUCCIÓ OPERATIVA PER A SOL·LICITAR LA VALORACIÓ DE RISCOS
DURANT L'EMBARÀS I LA LACTÀNCIA
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