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Propostas e actuacións da CIG-Ensino

Prevención de riscos laborais no
embarazo e a lactación natural
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Cal é a diferenza entre un embarazo de risco e unha situación de risco
no embarazo?
•

O embarazo de risco prodúcese cando se presentan problemas na súa evolución clínica, ao xurdir na xestación
unha serie de situacións negativas que complican, dificultan ou impiden o seu normal desenvolvemento e que non
son derivadas do traballo desenvolvido nas aulas, podendo derivar nunha incapacidade temporal.

•

Unha situación de risco no embarazo prodúcese cando a exposición laboral, a existencia dalgún axente nocivo,
condición de traballo ou procedemento xera un risco para a saúde da traballadora, con independencia da evolución
clínica do embarazo.

Que recolle a lexislación de prevención de riscos laborais ao respecto
da protección da maternidade?
A Lei de prevención de riscos
laborais, ademais doutra normativa
vixente, contempla a obriga da
Consellaría de Educación de evitar
que as traballadoras embarazadas,
que desen a luz recentemente ou que
se atopen en período de lactación
natural, se vexan expostas a riscos
que poidan danar a súa saúde ou a
da súa descendencia.
Na avaliación de riscos, téñense que
ter en conta os posíbeis riscos para

o embarazo ou a lactación natural
e, en función destes, a Consellaría
de Educación deberá adoptar as
medidas precisas, adaptando as
condicións. Se tal adaptación non
é posíbel ou non é suficiente para
garantir a seguridade da traballadora,
esta deberá desempeñar un posto de
traballo diferente e compatíbel co seu
estado. No caso de non existir un
posto alternativo, por non resultar
técnica ou obxectivamente posíbel,

poderá concederse unha licenza
por risco durante o embarazo ou
a lactación natural. No caso das
funcionarias interinas, que pertencen
ao Réxime Xeral da Seguridade
Social, esta licenza recibe o nome
de suspensión de contrato por risco
durante o embarazo ou a lactación
natural. Seguen a percibir o salario
e conservan todos os dereitos
inherentes á condición de traballadora
por conta allea.

Que hai que facer se se está embarazada ou se durante a lactación
natural o traballo supón un risco?
Hai que dirixirse por escrito á unidade de persoal da xefatura territorial
da Consellaría de Cultura e Educación na que se presten os servizos,
comunicándolle a situación de emba-

razo ou lactación natural, acreditada
cun informe médico que diagnostique
ese embarazo ou a lactación natural.
No escrito, solicitarase que se leven
a cabo as actuacións oportunas por

parte da xefatura territorial para
que se avalíe o posto de traballo
a fin de determinar se existe risco
durante o embarazo e de adoptar as
medidas oportunas.

Que ten que facer a Consellaría unha vez comunicado o feito?
Ten que facer a avaliación de
riscos do posto de traballo, ou
verificala no caso de que estivese
feita, e resolver a solicitude nun
prazo máximo de 30 días desde que

se presentou o escrito inicial.
No caso de que non concedan a
licenza por risco durante o embarazo
ou a lactación natural, pódese
presentar un recurso contra esa
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resolución negativa.
Como sempre, podes consultar
calquera dúbida que teñas ou
asesorarte para a túa solicitude
nos locais da CIG-Ensino.
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Actuacións e propostas da CIG-Ensino
Ante a falta de medidas para
garantir e mellorar a seguridade
no traballo e evitar situacións de
risco durante o embarazo ou a
lactación natural, os delegados e
as delegadas de Prevención e o
secretario nacional da CIG-Ensino
presentaron un escrito nas catro
xefaturas territoriais de Cultura e
Educación e na propia Consellaría,
expondo o seguinte: :
“Que a Consellaría de Cultura,
Educación
e
Ordenación
Universitaria en ningún momento
lle traslada á representación dos
traballadores e traballadoras o
procedemento que está a seguir
nas medidas e nas solicitudes
de licenza por risco durante o
embarazo ou a lactación natural
presentadas polo profesorado.
Que, nos casos en que as
traballadoras lle comunican á
Consellaría a súa condición de
mulleres embarazadas ou en
período de lactación natural e
solicitan a adopción de medidas
de protección axeitadas ao
seu estado, se lles anuncia a
apertura dun proceso que xa de
partida estima dunha duración
de máis de dous meses, que
nalgúns casos ten chegado a
12 meses.
Que esta situación está a
supor un grave risco para o
desenvolvemento do embarazo
e para a propia saúde da nai, do
feto ou do lactante, o que resulta
absolutamente inaceptábel.
Que entre os supostos
especialmente
críticos
poderíanse considerar os das
traballadoras dos centros de

“educación especial” e dos
centros de menores, os das
traballadoras que atenden nenas
e nenos con necesidades
educativas
especiais,
as
profesoras que realizan o seu
traballo na educación infantil e
nos cárceres ou as profesoras
que imparten aulas nos ciclos de
diferentes familias profesionais
que, sen pretender elaborar unha
relación exhaustiva, poderiamos
citar os seguintes: Actividades
físico-deportivas, Agraria, Artes
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gráficas, Fabricación mecánica
(polo mal estado de moitas das
máquinas que nin sequera teñen o
certificado CE, nin se realizou a súa
adaptación e especialmente no ciclo
de soldadura e caldeirería polo tema
dos gases e emprego de produtos
tóxicos), Industrias alimentarias,
Instalación e mantemento, Madeira,
moble e cortiza (extremo perigo do
po de certas madeiras, ademais dos
produtos como vernices), Química
(estado deplorábel de certos
laboratorios), Sanidade (sobre todo

Ilustración Leandro Lamas
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o ciclo de Hixiene bucodental e
próteses dentais polo emprego de
diversos materiais e pola carencia de
medidas preventivas como cabinas
estancas e aspiracións focalizadas),
Transporte e mantemento de
vehículos (emprego de pinturas,
aceites, líquidos diversos, falta de
medidas de protección na inmensa
maioría dos casos, etc.)
Que actualmente non hai ningún
condicionamento
que
poida
xustificar a existencia de postos de
traballo dependentes da Consellaría
que non sexan sometidos á
avaliación de riscos en relación
ás funcións desenvolvidas nestes.
Evidentemente, esta obriga sería
extensiva á avaliación de riscos dos
centros de traballo.
Que a Consellaría ten a obriga
de informar as traballadoras
sobre os posíbeis riscos en caso
de embarazo e para iso cómpre que
os coñeza de antemán e os teña en
consideración.
Que a documentación e a
información na que se fundamentará
calquera decisión, incluída a
emisión da certificación médica
de risco durante o embarazo/
lactación natural, e a avaliación de
riscos de postos de traballo, onde
efectivamente se observe a posíbel
situación de risco por diferentes
motivos, deben aterse ao Real

Os nosos locais

Santiago

Decreto 298/2009, de 6 de marzo,
polo que se modifica o Real Decreto
39/1997, de 17 de xaneiro, polo
que se aproba o Regulamento dos
servizos de prevención, en relación
coa aplicación de medidas para
promover a mellora da seguridade e
da saúde no traballo da traballadora
embarazada, que dese a luz ou en
período de lactación.

A CIG-Ensino reclama:
1. “Que a Consellaría de Cultura,
Educación e Ordenación
Universitaria poña fin á
situación de incumprimento
das normas específicas
en materia de protección
da seguridade e saúde das
traballadoras durante os
períodos de embarazo e
lactación.
2. Que se axilice, con carácter
urxente, a posta en marcha
do protocolo teoricamente
estabelecido ao respecto
que, con todas as eivas que
se poidan producir nos casos
particulares, parece funcionar
dun xeito máis expeditivo
noutras consellarías da Xunta
de Galiza.
3. Que
é
preciso
un
esclarecemento
sobre

cales son os criterios
utilizados para resolver as
certificacións médicas nos
distintos postos de traballo
no caso de risco durante
o embarazo e lactación,
trasladando esta información
á
representación
das
traballadoras e traballadores
en materia de prevención de
riscos. As ditas certificacións
médicas terán que ser
realizadas polo persoal do
SERGAS.
4. Que, se chegado o momento
se dese a circunstancia de
ter que actualizar ou verificar
a vixencia da avaliación de
riscos dun posto de traballo,
no que da antemán hai uns
condicionantes que xa son
suficientemente coñecidos
(con base no xa exposto
sobre a obriga na realización
das avaliacións de riscos
dos postos de traballo), esa
verificación debe realizarse
nun prazo que non se debe
prolongar máis alá de sete
días naturais, propiciando
así que o prazo máximo
para resolver o expediente
sexa inferior ao legalmente
estabelecido de 30 días,
desde a entrada da solicitude
da traballadora no rexistro.”
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Salnés

(Local Nacional)

Rua Miguel Ferro Caaveiro nº 10.
Santiago de Compostela. cp.15706.
Tlf.  981576800  Fax. 981575839
santiago@cig-ensino.com

Rúa Alfonso Molina s/n
Tlf.  981169810 Fax. 981291735
15007. A Coruña
acorunha@cig-ensino.com

Praza da Guía 3, baixo
36780. A Guarda
Tlf.  986609360 Fax. 986610465
baixominho@cig-ensino.com

Rúa Atranco 19A, ench. 1
36947. Cangas
Tlf.  986302987 Fax. 986302987
morrazo@cig-ensino.com

Rúa Eduardo Pondal  41-43,
15403. Ferrol
Tlf.  981358750  Fax. 981358760
ferrol@cig-ensino.com

Rda da Muralla 58, bxo.
27003. Lugo
Tlf.  982245023 Fax. 982253891
e-mail: lugo@cig-ensino.com

P. de San Lázaro 12, 4º
32003. Ourense
Tlf.  988238350 Fax. 988222855
ourense@cig-ensino.com

R.  Pasanteria 1, 2ºesq.
36002. Pontevedra
Tlf.  986861513 Fax. 986855050
pontevedra@cig-ensino.com

27700. Ribadeo
Avda de Galicia 20, 1º
Tlf.  982129593 Fax. 982129593
amarinha@cig-ensino.com

R.  Pedro González 5, 1º
32600. Verín
Tlf.  988412345 Fax. 988411013
verin@cig-ensino.com

R.  Gregório Espino 47, bxo.
36205. Vigo
Tlf.  986827935 Fax. 986262844
vigo@cig-ensino.com

R.  Alexandre Bóveda 2, 2º
36600. Vilagarcia
Tlf.  986505323 Fax. 986505323
salnes@cig-ensino.com

