
Prestació per risc durant la
lactància Natural. Quin és el

risc protegit?
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El TS recorda
que el risc
durant la

lactància es
produeix no
només des de
l'exposició a
contaminants

transmissibles a
través de

la llet materna,
sinó també quan

no es
produeixen
condicions

adequades per
permetre una
extracció i
conservació

adequada de la
llet materna.

Un ATS del Servei

d'Urgències del SAMU

dóna a llum dos nens en

part múltiple que els

alimenta mitjançant

lactància natural.   

Després del gaudi del

permís de maternitat, es

reincorpora al treball en

el qual serveix en torns

de 12 hores consecutius

en cicles de 3 setmanes.   



La base del servei sol tenir un bany -

utilitzat per tot el personal i en el qual es

netegen les restes biològiques després

de qualsevol intervenció- i dues neveres,

una per conservar medicaments i una

altra per conservar aliments dels

treballadors sanitaris.

El 5% dels avisos d'emergència s'han de

fer en helicòpter medicalitzat i, si el sol

cau, el personal ha de passar la nit a la

base més propera al lloc on es va

proporcionar el servei
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AQUESTES SON LES CONDICIONS DEL LLOC

DE TREBALL DE L'ATS



El servei de prevenció de riscos laborals va

emetre un informe en què s'informa que s'han

de donar les condicions adequades a les

instal·lacions i a temps d'exercir el dret a la

lactància.

La Direcció d'Emergències Sanitàries emet una

decisió en la qual s'afirma que tècnicament

no és possible adaptar el lloc de treball o

canviar a un altre lloc de treball.

Per això, el treballador sol·licita la certificació

mèdica sobre el risc de lactància materna que

l'MCSS denega, la qual cosa li impedeix iniciar el

procediment per sol·licitar la prestació per risc

durant la lactància natural. Després de

desestimar la reclamació prèvia, presenta una

demanda que és rebutjada. La treballadors

recorre en cassació per a la unificació de la

doctrina.

La sentència objecte d'apel·lació avala la

denegació del dret al risc de prestació durant la

lactància natural en absència de riscos

específics per a la lactància materna, ja que els

riscos existents són merament genèrics, ja que

no es gestionen productes amb risc específic

per a la lactància materna o agents nocius que

siguin absorbits pel cos de la mare i transmesos

al nen a través de la llet materna.
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El treballador

sol·licita

l'avaluació de

l'adaptació

laboral per a

la protecció

durant la

lactància

natural



El TS considera que la sentència en apel·lació es basa en la superposició i
rectificada de la llei. La nova doctrina assenyala que per avaluar l'existència de
risc durant la lactància natural, cal assenyalar que la lactància materna es veu
dificultada o impedida per la mera realització de l'activitat laboral. Des d'aquesta
perspectiva molt nociva és l'exposició de la mare a contaminants transmissibles
al nen a través de la llet materna, com la impossibilitat real del nen que realitza les
ingesta d'aliments essencials.

Per tant, la influència en la qualitat i quantitat de la lactància materna dels temps
de treball i de treball en torns o amb horaris i dies que impedeixen l'alimentació
regular del nen. S'ha de tenir en compte l'efectiva posada a disposició de la
treballadora a les condicions necessàries que permetin l'extracció i conservació
de la llet materna.

L'aplicació d'aquesta doctrina al cas en consideració porta el TS a considerar que
no hauria d'haver-se denegat la prestació a la treballadora, ja que hi ha un risc
real per a la lactància materna i l'empresa ha manifestat que no es pot fer
l'adaptació de les condicions de treball o el canvi a un lloc de treball compatible
amb la seva condició. En aquestes condicions, si el contracte de treball no
estigués suspès amb el dret a la prestació de risc corresponent durant la
lactància, no s'eliminarien els riscos per a la lactància materna.

Per això, el TS considera el recurs

d'unificació de la doctrina i avala la

sentència d'instància que va estimar la

demanda sobre la prestació per risc durant

la lactància.


