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Presentació
Les prestacions econòmiques per maternitat i
paternitat, incloses dins de l'acció protectora del
règim general i dels règims especials, cobreixen
la pèrdua de rendes o d'ingressos que suporten els
treballadors per compte d'altri o per compte
propi, sigui quin sigui el seu sexe, quan es suspèn
el seu contracte o s'interromp la seva activitat en
els supòsits legalment establerts de naixement de
fill, adopció,  guarda amb finalitat d'adopció,
acolliment o tutela sobre menors.

Les prestacions econòmiques per risc durant
l'embaràs i risc durant la lactància natural,
incloses també dins de l'acció protectora de tots
els règims del sistema de la Seguretat Social,
cobreixen la pèrdua d'ingressos que hi ha durant
els períodes  d'interrupció de l'activitat laboral,
quan les condicions del lloc de treball poden

influir negativament en la salut de la
treballadora embarassada o del
fetus, en els casos d'embaràs, o bé 

en la salut de la treballadora o del fill, durant la
lactància natural, i en cap d'aquests casos es
pugui canviar el lloc de treball per un altre
compatible amb el seu estat.

En aquest fullet es recullen les principals
característiques de les prestacions abans
esmentades. No obstant això, si voleu obtenir
més informació, podeu adreçar-vos a  l'Institut
Nacional de la Seguretat Social (INSS): 

• Trucant al telèfon: 901 16 65 65.

• A través d'Internet: www.seg-social.es
o a: https://sede.seg-social.gob.es 
https://sede-tu.seg-social.gob.es

• També, us podeu dirigir, personalment, prèvia
petició de cita al telèfon 901 10 65 70, o, per
escrit, a qualsevol dels centres d'atenció i
informació (CAISS) de què disposa l'INSS en
tot el territori de l'Estat.

Maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural
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Situacions protegides
Es consideren situacions protegides durant els
períodes de descans i permisos que es gaudeixen
per aquestes situacions:

• La maternitat biològica.

• L'adopció, la guarda amb finalitat d'adopció i
l'acolliment familiar, tant permanent com
temporal, sempre que, en aquest últim cas, la
durada sigui igual o superior a 1 any, de:

– Menors de 6 anys.

– Majors de 6 anys però menors de 18 amb
discapacitat o que tinguin especials
dificultats d'inserció social i familiar a causa
de les seves circumstàncies i experiències
personals o pel fet que provinguin de
l'estranger, degudament acreditades pels
serveis socials competents.

A aquests efectes, s'entén que l'adoptat o
acollit presenta alguna discapacitat quan
aquesta ha estat reconeguda en un grau
igual o superior al 33 %. 

• Gestació per substitució, d'acord amb la
legalitat vigent en un país estranger.

• La tutela sobre menor per designació de
persona física quan el tutor sigui un familiar
que, d'acord amb la legislació civil, no pugui
adoptar el menor, sempre que comporti la
convivència entre el tutor i el tutelat, en els
mateixos termes d'edat que el menor adoptat o
el menor en situació de guarda amb finalitat
d'adopció o acollit.

Les prestacions de maternitat que es
reconeixen en aquestes situacions són:

– Subsidi contributiu de maternitat.

– Subsidi especial per part, naixement per
gestació per substitució, adopció, guarda amb
finalitat d'adopció o acolliment múltiples.

– Subsidi no contributiu de maternitat.

Beneficiaris 
• Subsidi contributiu per maternitat: 

– Les persones que treballin per compte
d'altri, incloses les contractades per a la
formació i a temps parcial, sigui quin sigui
el seu sexe, que gaudeixin dels períodes de
descans per naixement de fill, adopció,
guarda amb finalitat d'adopció i acolliment
legalment establerts, sempre que acreditin
els requisits exigits. 

Règim general

Maternitat
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– Quan el període de descans el gaudeixin,
simultàniament o successivament, els dos
progenitors, adoptants, guardadors amb
finalitat d'adopció o acollidors, ambdós
tindran la condició de beneficiaris, sempre
que compleixin de forma independent els
requisits exigits.

– En cas de part, si la mare mor,
independentment de si treballava o no,
l'altre progenitor té dret a la prestació
econòmica per maternitat durant tot el
període de descans o durant la part que
quedi per gaudir d'aquest període, computat
des de la data del part i sense que se li'n
pugui descomptar la part que hagi pogut
gaudir la mare abans del part.

– En cas de part, quan la mare és treballadora
per compte propi i, segons les normes que
regulen la seva activitat o perquè no està
inclosa en el RETA ni en una mutualitat de
previsió social alternativa, no té dret a
suspendre l'activitat amb dret a prestacions,
l'altre progenitor té dret a percebre el
subsidi contributiu per maternitat que hauria
correspost a la mare.

– En cas de part, quan la mare treballadora no
compleix el període mínim de cotització
exigit i se li reconeix el subsidi de
naturalesa no contributiva, l'altre progenitor
pot percebre, a opció de la mare, el subsidi
de naturalesa contributiva per maternitat
durant el període de descans que
correspongui, descomptant la durada i
l'increment del subsidi de naturalesa no
contributiva que hauria correspost a la mare.

En aquests casos, l'altre progenitor ha de
complir els requisits exigits. El gaudi
d'aquesta prestació és compatible amb el
subsidi per paternitat.

• Subsidi especial per part, naixement per
gestació per substitució, adopció, guarda
amb finalitat d'adopció o acolliment
múltiples:

Qui també sigui beneficiari de la prestació
econòmica per maternitat, sempre que
gaudeixi d'un període de 6 setmanes
immediatament següents al part, naixement per
gestació per substitució, adopció, guarda amb
finalitat d'adopció  o acolliment múltiples.

Maternitat
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Aquest subsidi només el pot percebre un dels
progenitors, guardadors o acollidors; en cas de
part, la mare ho decidirà i, en cas de
naixement per gestació per substitució,
adopció, guarda amb finalitat d'adopció o
acolliment, serà decidit de mutu acord.

• Subsidi no contributiu per maternitat:

Les persones que treballin per compte d'altri o
per compte propi que, en cas de part,
compleixin tots els requisits establerts per
accedir a la prestació per maternitat menys el
període mínim de cotització exigit.

Requisits
• Estar afiliades i d'alta o situació assimilada a

la d'alta.

• Tenir cobert un període mínim de cotització
de:

a) Si té menys de 21 anys d'edat en la data del
part o en la data de la decisió administrativa
d'acolliment o de guarda amb finalitat
d'adopció o de la resolució judicial per la
qual es constitueix l'adopció, no s'exigeix
període mínim de cotització.

b) Si té complerts 21 anys i és menor de 26
en la data del part o en la data de la decisió
administrativa d'acolliment o de guarda amb
finalitat d'adopció o de la resolució judicial
per la qual es constitueix l'adopció:

– 90 dies dins dels 7 anys immediatament
anteriors al moment de l'inici del descans
o, alternativament,

– 180 dies cotitzats al llarg de la seva vida
laboral abans d'aquesta última data.

c) Si té complerts 26 anys en la data del part
o en la data de la decisió administrativa
d'acolliment o de guarda amb finalitat
d'adopció o de la resolució judicial per la
qual es constitueix l'adopció:

– 180 dies dins dels 7 anys immediatament
anteriors al moment de l'inici del descans
o, alternativament,

– 360 dies cotitzats al llarg de la seva vida
laboral abans d'aquesta última data.

Maternitat
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En el cas dels treballadors a temps parcial,
cal determinar el coeficient de parcialitat, que
és el percentatge de la jornada realitzada a
temps parcial respecte de la jornada realitzada
per un treballador a temps complet
comparable. S'ha d'aplicar sobre el període
d'alta amb un contracte a temps parcial i el
resultat és el nombre de dies que es consideren
efectivament cotitzats en cada període.

El període mínim de cotització exigit a aquests
treballadors és el resultat d'aplicar al període
regulat amb caràcter general (en funció de
l'edat del beneficiari: 90 o 180 dies en els
últims 7 anys; 180 o 360 dies al llarg de tota la
vida laboral) el coeficient global de parcialitat,
que és el percentatge que representa el nombre
de dies treballats i acreditats com a cotitzats
sobre el total de dies en alta en aquests últims
7 anys o al llarg de tota la seva vida laboral.

En el supòsit de part, i amb aplicació
exclusiva a la mare biològica, l'edat indicada
en els apartats anteriors és la que tingui
complerta la interessada en el moment d'inici
del descans i, per acreditar el període mínim
de cotització, s'agafa com a referent el moment
del part.

En els supòsits d'adopció internacional, l'edat
indicada en els apartats anteriors és la que
tinguin complerta els interessats en el moment
de l'inici del descans, que es pot començar a
gaudir fins a 4 setmanes abans de la resolució
per la qual es constitueix l'adopció i, per
acreditar el període mínim de cotització,
s'agafa com a referent el moment de la
resolució.

• No cal tenir cobert el període mínim de
cotització per accedir al subsidi no contributiu.

Quantia de la prestació 
• Subsidi per maternitat:

La prestació consisteix en un subsidi
equivalent al 100 % de la base reguladora
corresponent.

• Subsidi especial per part, naixement per
gestació per substitució, adopció, guarda
amb finalitat d'adopció o acolliment
múltiples:

Es concedeix un subsidi especial per cada fill,
menor adoptat, en situació de guarda amb
finalitat d'adopció o adoptat, a partir del segon,
igual al que correspongui percebre pel primer,
durant el període de 6 setmanes
immediatament posteriors al part o al

Maternitat
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naixement per gestació per substitució o,  quan
es tracti d'adopció, guarda amb finalitat
d'adopció o acolliment, a partir de la decisió
administrativa o judicial de guarda o
acolliment; o de la resolució judicial per la
qual es constitueix l'adopció.

• Interrupció i represa del subsidi per
hospitalització:

En els casos de part prematur i en aquells en
els quals, per qualsevol altra causa, el nounat
ha de continuar hospitalitzat a continuació del
part, quan es reprèn el subsidi, una vegada que
el menor és donat d'alta hospitalària, es percep
en la mateixa quantia que es venia abonant
abans de la interrupció, tret que sigui necessari
modificar la base reguladora per concórrer
algun dels supòsits legalment previstos.

• Subsidi de naturalesa no contributiva:

En cas de part, si la mare treballadora
compleix tots els requisits menys el període
mínim de cotització, la quantia diària de la
prestació no contributiva és igual al 100 % de
l'IPREM (indicador públic de renda d'efectes
múltiples) vigent en cada moment, tret que la
base reguladora sigui inferior, cas en què
s'agafa aquesta.

n Base reguladora

• És equivalent a la que estigui establerta per a
la prestació per incapacitat temporal derivada
de contingències comunes i s'agafa com a
referència la data d'inici del període de
descans.

– Quan el període de descans el gaudeixen,
simultàniament o successivament, els dos
progenitors, la prestació s'ha de determinar
per a cadascun d'ells segons la respectiva
base reguladora. 

– Durant el gaudi dels períodes de descans en
règim de jornada a temps parcial, la base
reguladora es redueix en proporció inversa a
la reducció de la jornada laboral. 

• En cas de resolució provisional, la base
reguladora és l'última base de cotització que
consta en les bases de dades corporatives del
sistema, fins que s'emeti la resolució definitiva
amb el recàlcul del subsidi que correspongui.

Naixement del dret 
• En cas de maternitat biològica, a partir del

mateix dia de la data del part o des de la data
d'inici del descans si és anterior.

Maternitat
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• En els casos en què la mare ha optat perquè
l'altre progenitor gaudeixi de fins a 10
setmanes posteriors al part, l'efectivitat del dret
al subsidi i al descans de l'altre progenitor ha
de coincidir amb la data escollida per la mare
en el moment d'optar.

• En els casos de maternitat per gestació per
substitució, en la data de naixement del fill.

• En els casos d'adopció, guarda amb finalitat
d'adopció i acolliment, a partir de la data de
la resolució judicial per la qual es constitueix
l'adopció o a partir de la resolució
administrativa o judicial  de guarda amb
finalitat d'adopció o acolliment.

• En els supòsits d'adopció internacional, quan
sigui necessari el desplaçament previ dels
progenitors al país d'origen de l'adoptat, el
subsidi es pot iniciar fins a 4 setmanes abans
de la resolució per la qual es constituirà
l'adopció.

Períodes de descans, durada 
i distribució 
Subsidi contributiu

• 16 setmanes ininterrompudes, amb les
ampliacions següents:

– 2 setmanes més per cada fill -a partir del
segon- si es tracta d'un part, naixement
per gestació per substitució, adopció,
guarda amb finalitat d'adopció  o
acolliment múltiples.

– 2 setmanes addicionals en el supòsit de
discapacitat del fill quan es valori en un
grau igual o superior al 33 %.

– Tants dies addicionals com el nounat estigui
hospitalitzat fins a un màxim de 13
setmanes, en els casos de part prematur i en
aquells altres en què el nounat necessiti, per
alguna condició clínica, hospitalització
després del part per un període superior a 7
dies. A aquests efectes, es tenen en compte
els internaments hospitalaris iniciats durant
els 30 dies naturals següents al part.

No obstant això, en casos de part múltiple
no es poden acumular els períodes
d'hospitalització de cadascun dels fills quan
aquests períodes hagin estat simultanis.

En aquests casos, el permís per maternitat
es pot interrompre i reprendre a partir de
l'alta hospitalària, excepte per a la mare en
les 6 setmanes immediatament posteriors al
part, que són de descans obligatori.

Maternitat
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• Aquests períodes es poden gaudir en règim de
jornada completa o a temps parcial si ho
acorden prèviament els empresaris i els
treballadors afectats.

• Si tots dos beneficiaris treballen, aquests
períodes els poden gaudir de forma simultània
o successiva, però sempre
ininterrompudament. 

• Quan el subsidi per maternitat sigui compartit,
s'abona a cada beneficiari durant la part dels
períodes de descans de què hagin gaudit.

• Quan el període de descans el gaudeixen els
dos progenitors de forma simultània o
successiva i un d'ells decideix reincorporar-se
a la feina abans del compliment del termini
màxim de durada, la part que quedi per
completar l'esmentat termini incrementa la
durada del subsidi de l'altre beneficiari, tret
d'alguns casos especials. 

• En cas de pluriocupació i pluriactivitat, el
beneficiari gaudeix dels descansos i
prestacions per maternitat en cadascuna de les
ocupacions de forma independent i
ininterrompuda, d'acord amb la normativa
aplicable en cada cas. 

Supòsits especials:

• En els casos de mort del fill i de parts que
s'esdevinguin després de més de 180 dies de
vida fetal, la durada de la prestació econòmica
no es redueix excepte que, una vegada
finalitzades les 6 setmanes posteriors al part,
que són de descans obligatori, la mare sol·liciti
reincorporar-se al seu lloc de treball; en aquest
cas es queda sense efecte l'opció feta per la
mare a favor de l'altre progenitor.

• En el cas de mort de fills adoptats o de menors
en situació de guarda amb finalitat d'adopció o
menors acollits, tampoc es redueix la durada
de la prestació econòmica, excepte que els
adoptants, guardadors o acollidors demanin
reincorporar-se al seu lloc de treball. 

En aquest cas, si el període de descans estava
distribuït entre els dos adoptants, guardadors o
acollidors, la part no consumida per un d'ells
no s'acumula al període gaudit per l'altre.

Maternitat
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Distribució del període de descans per
maternitat biològica:

• El període de descans es distribueix a opció de
la interessada excepte les 6 setmanes
immediatament posteriors al part, que són de
descans obligatori per a la mare.

• En el cas que els dos progenitors treballin:

– Quan la mare, en iniciar el període de
descans, ha optat a favor de l'altre
progenitor perquè gaudeixi d'una part
d'aquest període, aquest pot continuar fent
ús del període de descans per maternitat
inicialment cedit i percebre el corresponent
subsidi si compleix els requisits exigits,
encara que en el moment previst perquè la
mare es reincorpori a la feina ella estigui en
situació d'incapacitat temporal.

– Quan la mare ha optat perquè l'altre
progenitor gaudeixi d'una part determinada i
ininterrompuda del període de descans i,
una vegada iniciat el gaudi per l'altre
progenitor, aquest es mor abans d'haver-lo
completat, la mare pot fer ús de la part del
període de descans que quedi fins a arribar
a la durada màxima corresponent, fins i tot
en el cas que ella ja s'hagués reincorporat a
la feina.

– No obstant això, la mare pot revocar l'opció,
mitjançant un escrit presentat a la Direcció
Provincial de l'INSS, si sobrevenen fets que
la facin inviable, com ara absència, malaltia
o accident de l'altre progenitor,
abandonament de família, violència de
gènere, separació o altres causes semblants.

– La suma dels períodes de descans no pot
sobrepassar les 16 setmanes o les que
corresponguin en els supòsits d'ampliació.

Distribució del període de descans en els casos
d'adopció, guarda amb finalitat d'adopció i
acolliment:

• Si els dos beneficiaris treballen, els períodes
de descans se'ls han de distribuir com vulguin
i els poden gaudir de forma simultània o
successiva, sempre que es tracti de períodes
ininterromputs i amb els límits de durada
establerts.

• Si un dels beneficiaris ha iniciat el període de
descans i mor abans de haver-lo completat,
l'altre pot fer ús de la part que quedi fins
arribar a la durada màxima corresponent,
sempre que compleixi els requisits exigits.

Maternitat
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Període de descans en la modalitat a temps
parcial: 

Quan els períodes de descans per maternitat,
adopció, guarda amb finalitat d'adopció o
acolliment es gaudeixen a temps parcial, s'han de
tenir en compte les regles següents: 

• És imprescindible l'acord previ entre
l'empresari i el treballador afectat. Aquest
acord es pot fer tant a l'inici del descans
corresponent com més endavant i es pot
estendre a tot el període de descans o només a
una part.

• El dret pot ser exercit pels dos progenitors i en
qualsevol dels supòsits de gaudi simultani o
successiu del període de descans.

• En cas de part, la mare no pot fer ús d'aquesta
modalitat de permís durant les 6 setmanes
immediatament posteriors al part, que són de
descans obligatori.

• El període durant el qual es gaudeix del permís
s'amplia proporcionalment en funció de la
jornada de treball que es realitzi.

• El gaudi del permís ha de ser ininterromput.
Una vegada acordat, només es pot modificar
mitjançant un nou acord entre l'empresari i el
treballador afectat, per iniciativa d'aquest i per
les causes relacionades amb la seva salut o la
del menor.

• Durant el període de gaudi del permís per
maternitat a temps parcial, els treballadors no
poden fer hores extraordinàries, tret de les
necessàries per prevenir o reparar sinistres i
altres danys extraordinaris i urgents.

• El temps en què el treballador presta serveis
parcialment té la consideració de treball
efectiu i, durant el temps restant, es manté
suspesa la relació laboral.

• El permís de maternitat a temps parcial és
incompatible:

– Amb el gaudi simultani pel mateix
treballador dels drets a la lactància i a la
reducció de la jornada per guarda legal,
previstos a l'Estatut dels treballadors. 

– Amb l'exercici del dret a l'excedència per
cuidar familiars.

Maternitat
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Subsidi no contributiu

• En els casos en què la mare treballadora
compleixi tots els requisits llevat el període
mínim de cotització, encara que tingui dret a la
suspensió del contracte durant 16 setmanes, la
durada de la prestació per a la treballadora és
de 42 dies naturals comptadors des del part.

• Aquesta durada s'incrementa en 14 dies
naturals en els casos de naixement de fill en
una família ja nombrosa, o que passa a ser-ho
amb aquest naixement, o en una família
monoparental, o en els supòsits de part
múltiple, o quan la mare o el fill estan afectats
de discapacitat en un grau igual o superior al
65 %. L'increment de la durada és únic i no es
pot acumular quan concorrin 2 o més
circumstàncies de les esmentades.

Denegació, anul·lació i 
suspensió del dret 
El dret al subsidi pot ser denegat, anul·lat o
suspès quan la persona beneficiària: 

• Actua fraudulentament per obtenir o conservar
la prestació.

• Treballa per compte propi o d'altri durant els
corresponents períodes de descans, excepte
que es tracti del subsidi per maternitat en
règim de jornada a temps parcial o en els
supòsits de pluriocupació i pluriactivitat.

• No aporta la resolució judicial o administrativa
en els casos d'adopció, guarda amb finalitat
d'adopció o acolliment internacional i ha
transcorregut el període de 4 setmanes en què
va avançar el gaudi de la prestació.

En aquest supòsit, l'entitat gestora pot
suspendre cautelarment l'abonament de la
prestació i els interessats no estaran obligats a
tornar les prestacions percebudes fins al
moment de la denegació o, si es dóna el cas,
fins al moment en què s'ha suspès l'abonament.

Extinció 
• Perquè han transcorregut els terminis màxims

de durada dels períodes de descans.

• Perquè la persona beneficiària del subsidi es
reincorpora voluntàriament a la feina abans del
compliment del termini màxim de durada,
quan el període de descans el gaudeix
"exclusivament" un dels progenitors.

Maternitat
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• Perquè un dels progenitors o tots dos es
reincorporen voluntàriament a la feina abans
del compliment dels terminis màxims de
durada, quan el període de descans el
gaudeixen "successivament o simultàniament"
els dos progenitors. La part que queda per
completar els períodes de descans
corresponents incrementa la durada del subsidi
a què tingui dret l'altre beneficiari, tret
d'alguns supòsits especials.

• Perquè la persona beneficiària ha mort, tret
que l'altre progenitor sobrevivent pugui
continuar gaudint del període de descans que
quedi, segons les condicions establertes
legalment o reglamentàriament.

• Perquè ha adquirit la condició de pensionista
de jubilació o per incapacitat permanent, sense
perjudici que l'altre progenitor pugui gaudir
del període de descans.

• Perquè no queda acreditat el període mínim de
cotització una vegada dictada la resolució
judicial o administrativa corresponent, en els
supòsits d'adopció, guarda o acolliment
internacional, si el dret al subsidi s'hagués
reconegut a l'inici del període de descans
tenint en compte les quatre setmanes en què es
pot anticipar. Les prestacions percebudes fins a
aquell moment no es consideren indegudes.

Procediment per reconèixer el
dret i gestionar el pagament
de la prestació
El procediment per reconèixer el dret s'inicia a
instància de la persona treballadora amb una
sol·licitud adreçada a la Direcció Provincial de
l'entitat gestora corresponent (INSS o ISM), ja
que no hi ha cap fórmula de col·laboració en la
gestió per part de les empreses.

• Amb la sol·licitud cal presentar
preceptivament els documents que s'hi
indiquen, segons el supòsit de què es tracti.

• L'entitat gestora (INSS o ISM) pot reconèixer
el subsidi amb una resolució provisional fins
que s'emeti la resolució definitiva amb el
corresponent recàlcul del subsidi.

• L'entitat gestora pot iniciar d'ofici el
procediment per reconèixer el subsidi per
maternitat quan disposa de les dades
necessàries i ho ha de comunicar a la persona
interessada en el termini de 15 dies comptats
des del dia següent al del fet causant.

Maternitat
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• El pagament del subsidi l'ha de fer directament
l'entitat gestora per períodes vençuts.

L'entitat gestora competent, en el moment de
pagar el subsidi, ha de deduir de l'import la
part de les cotitzacions a la Seguretat Social
que correspon a la persona treballadora per
ingressar-les a la Tresoreria General de la
Seguretat Social.

El subsidi especial, en els casos de part,
naixement per gestació per substitució,
adopció, guarda amb finalitat d'adopció o
acolliment múltiples s'abona, en un sol
pagament, al final del període de 6 setmanes
posteriors al part, al naixement per gestació
per substitució o a la resolució judicial de
l'adopció o a la decisió administrativa
d'acolliment o guarda amb finalitat d'adopció.

Beneficis a efectes de 
cotització
• El període per maternitat que continua existint

en la data d'extinció del contracte de treball o
que s'inicia durant la percepció de la prestació
per desocupació es considera com a període de
cotització efectiva a efectes de les
corresponents prestacions de la Seguretat
Social per jubilació, incapacitat permanent,
mort i supervivència, maternitat i paternitat.

• En cas de part, es computa a efectes de les
pensions contributives de jubilació i
d'incapacitat permanent un total de 112 dies de
cotització per cada part d'un sol fill i 14 dies
més per cada fill a partir del segon si el part és
múltiple, excepte que s'hagi cotitzat per la
treballadora durant el període de descans per
maternitat que correspongui.

Règims especials
Les persones incloses en qualsevol dels règims
especials del sistema de la Seguretat Social tenen
dret a la prestació amb la mateixa extensió i en
els mateixos termes i condicions que els previstos
per a les persones treballadores del règim
general, amb les particularitats que s'indiquen:

Règims especials 
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• Les prestacions econòmiques per maternitat
consisteixen en un subsidi equivalent al 100%
d’una base reguladora, la quantia diària de la
qual és el resultat de dividir la suma de les
bases de cotització acreditades a aquest règim
especial durant els sis mesos immediatament
anteriors al del fet causant entre cent vuitanta. 

• Les responsables de l'ingrés de les cotitzacions
han d'estar al corrent en el pagament de les
quotes per al reconeixement i percepció de la
prestació per maternitat i els és d'aplicació la
invitació al pagament prevista en la normativa
vigent.

• Les persones que treballen per compte propi
poden gaudir dels períodes de descans a temps
parcial, però tant la percepció del subsidi com
la reducció de l'activitat només es poden
efectuar al 50 %.

• Les persones incloses en el règim especial de
treballadors per compte propi o autònoms,
excepte les que estan integrades en el sistema
especial de treballadors agraris per compte
propi o dels autònoms econòmicament
dependents, han de presentar, si ho demana
l'entitat gestora, la declaració de la situació
d'activitat en el model oficial, sobre la
persona que sigui titular i gestioni directament

l'establiment mercantil, industrial o d'una altra
naturalesa, o bé, si s'escau, la cessació
temporal o definitiva en l'activitat
desenvolupada.

Termini de presentació: 

Dins dels 15 dies següents a partir de la data
de l'inici del descans.

Si no es presenta la declaració en el termini
màxim indicat, els efectes són els següents:

a) No es comença a pagar la prestació i es
poden iniciar d'ofici les actuacions
pertinents per verificar la situació en què
queda l'establiment del qual és titular el
beneficiari de la prestació.

b) Si com a conseqüència de les actuacions
administratives es dedueix el caràcter
indegut de la prestació que s'ha començat a
percebre, es realitzen les actuacions
necessàries perquè la reintegri.

Supòsits de pluriactivitat:

• Les persones treballadores tenen dret al
subsidi en cadascun dels règims si compleixen
els requisits exigits de manera independent en
cadascun d'ells.

Maternitat
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• En cas de gaudir de manera compartida el
permís de maternitat, ha de coincidir el
nombre de dies gaudit en les dues activitats pel
beneficiari que està en situació de
pluriactivitat.

• A les persones treballadores que acrediten les
condicions per accedir a la prestació només en
un dels règims, se'ls reconeix un únic subsidi
computant exclusivament les cotitzacions
satisfetes a aquest règim. 

• Si no es compleixen els requisits per accedir al
dret en cap dels règims, es totalitzen les
cotitzacions efectuades en tots ells sempre que
no se superposin i es causa el subsidi en el
règim en què s'acrediten més dies de
cotització.

Treballadores per compte propi, víctimes de
violència de gènere:  

• Quan cessen en la seva activitat per fer
efectiva la seva protecció, se'ls suspèn
l'obligació de cotitzar durant un període de 6
mesos, que es considera com de cotització
efectiva a efectes de les prestacions i es
considera la seva situació com assimilada a la
d'alta.

• Base reguladora: s'agafa la base de cotització
equivalent a la mitjana de les bases cotitzades
en els 6 mesos previs a la suspensió de
l'obligació de cotitzar.

Maternitat
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Situacions protegides 
Es consideren situacions protegides els períodes
de descans que es gaudeixen en les situacions
següents: 

• El naixement de fill. 

• L'adopció, la guarda amb finalitat d'adopció i
l'acolliment familiar, tant permanent com
temporal (sempre que la durada sigui igual o
superior a 1 any), de:

– Menors de 6 anys.

– Majors de 6 anys però menors de 18 amb
discapacitat o que tinguin especials
dificultats d'inserció social i familiar a causa
de les seves circumstàncies i experiències
personals o pel fet que provinguin de
l'estranger, degudament acreditades pels
serveis socials competents.

A aquests efectes, s'entén que el menor
adoptat o menor en situació de guarda amb
finalitat d'adopció o menor acollit presenta
alguna discapacitat quan acredita un grau
igual o superior al 33 %. 

• La tutela sobre menor per designació de
persona física quan el tutor sigui un familiar
que, d'acord amb la legislació civil, no pugui

adoptar el menor, sempre que comporti la
convivència entre el tutor i la persona tutelada,
en els mateixos termes d'edat que el menor
adoptat o el menor en situació de guarda amb
finalitat d'adopció o acollit.

La constitució de tutela sobre menor es
considera situació protegida en els mateixos
termes establerts per als supòsits d'adopció,
guarda amb finalitat d'adopció i acolliment.

La prestació per paternitat que es reconeix en
aquestes situacions consisteix en un subsidi
contributiu durant el corresponent període de
descans.

Beneficiaris. Requisits 
Les persones que treballin per compte d'altri,
incloses les contractades per a la formació i a
temps parcial, sigui quin sigui el seu sexe, que
gaudeixen dels períodes de descans per
naixement de fill, adopció, guarda amb finalitat
d'adopció, acolliment o tutela indicats a l'apartat
anterior, sempre que compleixin els requisits
següents:

• Estar afiliades i d'alta o en situació assimilada
a la d'alta. 

• Tenir cobert un període de cotització de:

Règim general

Paternitat
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– 180 dies dins dels 7 anys immediatament
anteriors a la data d'inici del descans o,
alternativament, 

– 360 dies al llarg de la seva vida laboral
abans de l'esmentada data.

En el cas dels treballadors a temps parcial,
cal determinar el coeficient global de
parcialitat, que és el percentatge de la jornada
realitzada a temps parcial respecte de la
jornada realitzada per un treballador a temps
complet comparable. S'ha d'aplicar sobre el
període d'alta amb un contracte a temps parcial
i el resultat és el nombre de dies que es
consideren efectivament cotitzats en cada
període.

El període mínim de cotització exigit a aquests
treballadors és el resultat d'aplicar al període
regulat amb caràcter general (180 dies en els
últims 7 anys o 360 dies al llarg de tota la vida
laboral) el coeficient global de parcialitat, que
és el percentatge que representa el nombre de
dies treballats i acreditats com a cotitzats sobre
el total de dies en alta en aquests últims 7 anys
o al llarg de tota la seva vida laboral.

Determinació del subjecte beneficiari 

• En el supòsit de part i gestació per substitució,
el dret correspon en exclusiva a l'altre

progenitor, sempre que compleixi els requisits
exigits.

• En els supòsits d'adopció, guarda amb finalitat
d'adopció o acolliment, el dret correspon
només a un dels progenitors, a elecció dels
interessats. No obstant això, quan el període de
descans per maternitat el gaudeixi en la seva
totalitat un dels progenitors i, en conseqüència,
percebi íntegrament la prestació corresponent,
el subsidi per paternitat es reconeix a favor de
l'altre progenitor, sempre que compleixi els
requisits exigits. 

• Quan la mare resideix en un país estranger i el
naixement del fill s'ha produït fora d'Espanya,
l'altre progenitor pot cobrar el subsidi per
paternitat si compleix els requisits exigits i
gaudeix del període de descans.

• En els casos en què només hi ha un progenitor,
adoptant, guardador o acollidor, si aquest
cobra el subsidi per maternitat, no pot
acumular el subsidi per paternitat.

• En els casos de gaudi compartit dels períodes
de descans per maternitat, la condició de
beneficiari del subsidi per paternitat és
compatible amb la percepció del subsidi per
maternitat, sempre que el beneficiari compleixi
tots els requisits.

Paternitat
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• En les situacions de pluriocupació o
pluriactivitat, el beneficiari gaudeix dels
descansos i prestacions per paternitat en
cadascuna de les ocupacions de forma
independent i ininterrompuda, d'acord amb la
normativa aplicable en cada cas.

Quantia de la prestació 
La prestació econòmica consisteix en un subsidi
equivalent al 100 % de la base reguladora
corresponent.

n Base reguladora

El seu contingut és igual al que consta en el
mateix apartat de la pàgina 10 d'aquest fullet,
però referit a la prestació de “paternitat”.

Naixement del dret, durada
dels períodes de descans
• Es té dret al subsidi per paternitat des del

mateix dia en què comença el període de
suspensió o permís corresponent, d'acord amb
les normes aplicables a cada cas.

• Es pot cobrar el subsidi per paternitat durant el
període comprès des de la finalització del
permís per naixement de fill, previst legalment
o convencionalment, o des de la resolució
judicial per la qual es constitueix l'adopció, o a

partir de la decisió administrativa o judicial de
guarda amb finalitat d'adopció o d'acolliment
fins que s'acabi la suspensió del contracte per
descans de maternitat, o immediatament
després de la finalització de l'esmentada
suspensió, i sempre que, en tots els casos, es
produeixi el gaudi efectiu del període de
descans corresponent.

• La durada del subsidi per paternitat és
equivalent a la del període de descans que es
gaudeixi, en els termes següents:

a) Cinc setmanes ininterrompudes, ampliables
en 2 dies més per cada fill a partir del
segon, en els supòsits de part, adopció,
guarda amb finalitat d’adopció o acolliment
múltiples, si es tracta de treballadors als
quals és d’aplicació l’article 48.7 de
l’Estatut dels treballadors (ET). No obstant
això, l’última setmana del període de
descans es podrà gaudir de manera
independent en un altre moment dins dels
nou mesos següents a la data de naixement
del fill, la resolució judicial per la qual es
constitueixi l’adopció o la decisió
administrativa de guarda amb finalitat
d’adopció o acolliment, previ acord
empresa/persona treballadora que s’ha
d’adoptar a l’inici del període de suspensió.

Paternitat
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El gaudi d’aquests períodes és independent
del gaudi compartit dels períodes de
descans per maternitat.

b) Cinc setmanes ininterrompudes, ampliables
en 2 dies més per cada fill a partir del
segon, en els supòsits de part, adopció,
guarda amb finalitat d’adopció o acolliment
múltiples, si es tracta de funcionaris i
personal eventual de l’Administració
pública als quals és d’aplicació l’article 49
c) de l’Estatut bàsic de l’empleat públic
(EBEP). No obstant això, l’última setmana
del permís es podrà gaudir de manera
independent en un altre moment dins dels
nou mesos següents a la data de naixement
del fill, la resolució judicial per la qual es
constitueixi l’adopció o la decisió
administrativa de guarda amb finalitat
d’adopció o acolliment quan així ho
sol·liciti a l’inici del permís i se li autoritzi
per l’Administració en què presti serveis.

• Aquests períodes es poden gaudir en règim de
jornada completa o en règim de jornada
parcial. El treballador ha de comunicar a
l'empresari, amb prou antelació, que exercirà
aquest dret en els termes establerts en els
convenis col·lectius. 

• Perquè el període de descans es pugui gaudir a
temps parcial, cal que abans hi hagi un acord

entre empresari i treballador; la jornada
realitzada a temps parcial no pot ser inferior al
50 % de la corresponent a un treballador a
temps complet.

• En tots els casos en què pertoquen ampliacions
dels períodes de descans o permisos per
maternitat, per discapacitat dels fills o menors
acollits o en guarda amb finalitat d'adopció,
per parts, adopcions o acolliments o guardes
amb finalitat d'adopció, múltiples, o quan els
nounats han de quedar-se hospitalitzats o,
finalment, en el cas del subsidi per maternitat
de naturalesa no contributiva, el subsidi per
paternitat es pot iniciar en acabar els esmentats
períodes addicionals o abans de la seva
finalització.

• Així mateix, quan es cobra el subsidi per
maternitat en règim de jornada a temps parcial,
el subsidi per paternitat es pot cobrar durant el
cobrament del subsidi per maternitat en la seva
totalitat o immediatament després de la seva
extinció.

• No es pot reconèixer el subsidi per paternitat si
el fill o el menor acollit es moren abans de
l'inici de la suspensió o permís. No obstant
això, una vegada reconegut, el subsidi no
s'extingeix encara que el fill o menor acollit es
mori.

Paternitat
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Denegació, anul·lació i 
suspensió del dret 
• El dret al subsidi per paternitat pot ser

denegat, anul·lat o suspès:

a) Quan s'ha actuat fraudulentament per
obtenir o conservar el subsidi.

b) Quan es treballa per compte propi o d'altri
durant els períodes de descans
corresponents, excepte en els supòsits de
percepció d'un subsidi per paternitat en
règim de jornada a temps parcial o en els
supòsits de pluriactivitat o pluriocupació.

Els períodes de percepció del subsidi s'han
de correspondre amb els períodes de
descans que, en aquests casos, són els no
ocupats per la jornada a temps parcial o per
les ocupacions o activitats que no donen
lloc al subsidi.

Extinció del dret
• El dret al subsidi de paternitat s'extingeix:

– Pel transcurs del termini de durada establert.
– Per la reincorporació voluntària a la feina. 
– Per causar jubilació o incapacitat

permanent. 

– Per la mort de la persona beneficiària.
– Pel cessament de l'adopció, de la guarda

amb finalitat d'adopció o de l'acolliment.

Procediment per reconèixer el
dret i gestionar el pagament
de la prestació
El contingut és igual al que consta en el mateix
apartat de la pàgina 16 d'aquest fullet, però referit
a paternitat.

Beneficis a efectes de cotització
El període per paternitat que subsisteix en la data
d'extinció del contracte de treball o que s'inicia
durant la percepció de la prestació per
desocupació es considera com a període de
cotització efectiva a efectes de les corresponents
prestacions de la Seguretat Social per jubilació,
incapacitat permanent, mort i supervivència,
maternitat i paternitat.

Règims especials
El contingut és igual al que consta en el mateix
apartat de la pàgina 17 d'aquest fullet, però referit
a paternitat.

Règims especials 

pub033_mat y pat:Maquetaci—n 1  29/10/2018  12:11  Página 26



Risc
durant

l'embaràs

pub033_mat y pat:Maquetaci—n 1  29/10/2018  12:11  Página 27



– 28 –

Situació protegida 
• Als efectes de la prestació econòmica per risc

durant l'embaràs, es considera situació
protegida aquella en què està la treballadora
embarassada durant el període de suspensió
del contracte de treball en els supòsits en què
ha de canviar el lloc de treball per un altre de
compatible amb el seu estat, però aquest canvi
no és possible tècnicament o objectivament o
no es pot exigir raonablement per motius
justificats.

• No es considera situació protegida la derivada
de riscos o patologies que poden influir
negativament en la salut de la treballadora o
del fetus, quan no estigui relacionada amb
agents, procediments o condicions de treball
del lloc o activitat desenvolupats.

• Aquesta prestació té la naturalesa de prestació
derivada de contingències professionals.

Beneficiàries. Requisits 
Les treballadores per compte d'altri en situació de
suspensió de contracte per risc durant l'embaràs,
sempre que compleixin els requisits següents: 

• Estar afiliades i d'alta.

Es consideren de ple dret afiliades i d'alta,
encara que l'empresari hagi incomplert les
seves obligacions.

• Període mínim de cotització: no se n'exigeix
perquè deriven de contingències professionals.

Quantia de la prestació 
La prestació econòmica consisteix en un subsidi
equivalent al 100 % de la base reguladora
corresponent.

n Base reguladora

• La base reguladora s'obté per addició de dos
sumands.

a) La base de cotització per contingències
professionals del mes anterior al de la data
en què s'inicia la suspensió del contracte,
sense hores extraordinàries dividida pel
nombre de dies a què correspon aquesta
cotització.

Risc durant l'embaràs

Règim general
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b) La cotització per hores extraordinàries de
l'any natural anterior, dividida entre 365.

• En els casos de pluriocupació, quan la
suspensió del contracte de treball per risc
durant l'embaràs es declara en totes les
activitats que realitza simultàniament la
treballadora, per determinar la base reguladora
del subsidi s'han de computar totes les seves
bases de cotització en les diferents empreses,
aplicant, però, el límit màxim establert a
efectes de cotització.

Si la suspensió del contracte de treball per risc
durant l'embaràs es declara en una o en
algunes de les activitats realitzades per la
treballadora, però no en totes, en el càlcul de
la base reguladora del subsidi només s'han
d'agafar les bases de cotització corresponents a
les empreses en què es produeix la suspensió
del contracte de treball; s'ha d'aplicar, a
aquests efectes, el límit que correspongui a la
fracció o fraccions del límit màxim que
aquelles tenien assignat.

• Quan es tracta de treballadores contractades
per a la formació, la base reguladora és la
base mínima de cotització del règim general.

• Per als col·lectius d'artistes i professionals
taurines, la base reguladora és la mitjana
diària que resulta de dividir per 365 la suma de
les bases de cotització dels dotze mesos
anteriors al fet causant, o la mitjana diària del
període de cotització que s'acredita, si és
inferior a un any.

En cap cas, la mitjana diària que resulti pot ser
inferior, en còmput mensual, a la base mínima
de cotització que correspongui en cada
moment a la categoria professional de la
treballadora.

Naixement, durada i extinció
del dret
• El dret al subsidi neix el mateix dia en què

s'inicia la suspensió del contracte de treball per
risc durant l'embaràs, que ha de ser posterior a
l'emissió de la certificació mèdica de risc per
l'entitat gestora (INSS o ISM) o col·laboradora
(mútues).

• S'ha d'abonar durant el període de suspensió o
permís necessari per protegir la salut de la
treballadora embarassada o del fetus.

Risc durant l'embaràs
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• El dret al subsidi s'extingeix per: 

– Suspensió del contracte de treball per
maternitat. 

– Reincorporació de la dona treballadora al
seu lloc de treball anterior o a un altre de
compatible amb el seu estat.

– Extinció del contracte de treball en virtut de
les causes establertes legalment.

– Interrupció de l'embaràs.

– Mort de la beneficiària.

Reconeixement, denegació,
anul·lació i suspensió 
del dret
• El reconeixement del dret correspon a l'entitat

gestora o a la mútua col·laboradora amb la
Seguretat Social  amb qui l'empresa té
concertada la cobertura de les contingències
professionals.

• L'entitat gestora competent pot declarar la
responsabilitat empresarial respecte a les
prestacions; també ho pot fer l'entitat que, si
s'escau, les ha d'anticipar.

• El dret al subsidi pot ser denegat, anul·lat o
suspès quan la beneficiària: 

– Actua fraudulentament per obtenir o
conservar el subsidi.

– Realitza qualsevol treball o activitat per
compte d'altri o propi, excepte en aquelles
activitats que la treballadora estava exercint
amb anterioritat o pugui començar a exercir
i no impliquin risc durant l'embaràs.

• El dret al subsidi es suspèn durant els períodes
entre temporades, per a les treballadores fixes
discontínues, mentre no es produeixi la nova
crida.

• La treballadora i l'empresa estan obligades a
comunicar a l'entitat gestora o col·laboradora
qualsevol circumstància que impliqui la
suspensió o extinció del dret al subsidi.

Gestió. Pagament
• La gestió i el pagament de la prestació

econòmica corresponen a l'entitat gestora
(INSS o ISM) o a la mútua col·laboradora amb
la Seguretat Social segons quina sigui l'entitat
amb la qual l'empresa té concertada la
cobertura dels riscos professionals en el

Risc durant l'embaràs
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moment de la suspensió del contracte,
independentment que durant l'esmentada
situació es produeixi un canvi de l'entitat.

• El pagament del subsidi es fa per mensualitats
vençudes.

• L'entitat gestora competent, en el moment de
fer efectiu el pagament del subsidi, se n'ha de
deduir la part de les cotitzacions a la Seguretat
Social que correspongui a la treballadora per
ingressar-la a la Tresoreria General de la
Seguretat Social.

Incapacitat temporal i risc
durant l'embaràs
• Quan la treballadora sol·licita la prestació de

risc durant l'embaràs mentre està en situació
d'incapacitat temporal, no escau el
reconeixement del subsidi per risc fins que
s'extingeixi la situació d'incapacitat temporal
per qualsevol de les causes establertes
legalment o reglamentàriament.

• Quan la treballadora sol·licita la prestació per
incapacitat temporal mentre està en situació de
risc durant l'embaràs, no escau el
reconeixement fins que finalitzi la situació de
risc durant l'embaràs, sempre que compleixi en
aquest moment els requisits necessaris per
accedir a la incapacitat temporal.

Procediment per reconèixer 
el dret 
• El procediment per reconèixer el dret s'inicia a

instància de la interessada davant l'entitat
gestora o col·laboradora que correspongui,
sol·licitant la certificació mèdica sobre
l'existència de risc; a aquest efecte cal
aportar:

a) Informe del metge del servei públic de salut
en què s'acrediti la situació de l'embaràs i la
data probable del part.

b) Un certificat de l'empresa sobre l'activitat
que exerceix i les condicions del lloc de
treball.

• En el cas que l'entitat gestora o col·laboradora
consideri que no es produeix la situació de risc
durant l'embaràs, ha de denegar l'expedició de
la certificació mèdica a què es refereix

Risc durant l'embaràs
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l'apartat anterior i comunicar a la treballadora
que no és possible iniciar el procediment per
obtenir la corresponent prestació.

L'expedició d'aquest certificat és de tramitació
preferent i ha de constar d'original i dues
còpies:

– S'ha d'entregar l'original a la treballadora i
una còpia a l'empresa o, si s'escau, al
responsable de la llar familiar.

– L'altra còpia queda en poder del servei
mèdic.

• Una vegada certificat el risc, si no ha estat
possible el canvi de lloc de treball, l'empresa
ha de declarar la treballadora afectada en
situació de suspensió de contracte per risc
durant l'embaràs.

• Per al reconeixement del subsidi, la
treballadora ha de presentar la sol·licitud, en
els models establerts a l'efecte, davant l'entitat
gestora o col·laboradora que va emetre la
certificació de risc, acompanyada dels
documents corresponents.

Resolució i notificació:

L'entitat gestora de la província on tingui el
domicili la interessada ha de dictar una resolució
expressa i l'ha de notificar a la interessada en el
termini de 30 dies.

Quan hi hagi contradiccions en les declaracions i
certificacions presentades amb la sol·licitud, es
pot sol·licitar un informe a la Inspecció de
Treball i Seguretat Social, que s'ha d'emetre en el
termini de 15 dies. Una vegada transcorregut
aquest termini, es podrà adoptar la corresponent
resolució sense tenir en compte l'esmentat
informe.

Risc durant l'embaràs
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Règims especials
La prestació es concedeix en els mateixos termes
i condicions que en el règim general de la
Seguretat Social, amb les particularitats següents:

• En el cas de treballadores que siguin
responsables de l'ingrés de les cotitzacions, és
requisit imprescindible per reconèixer i abonar
la prestació que les interessades estiguin al
corrent en el pagament de les quotes a la
Seguretat Social. 

A aquest efecte, és d'aplicació el mecanisme
d'invitació al pagament previst a les normes.

Pluriactivitat

• Supòsits en què la treballadora realitzi
simultàniament activitats incloses en diferents
règims del sistema de la Seguretat Social:

a) Quan la situació de risc durant l'embaràs
afecta totes les activitats exercides, té dret al
subsidi en cadascun dels règims si compleix
els requisits exigits de manera independent
en cadascun d'ells.

b) Quan la situació de risc durant l'embaràs
afecta una o alguna de les activitats
realitzades per la treballadora, però no totes,

només té dret al subsidi en el règim en què
estiguin incloses les activitats en què hi ha
l'esmentat risc.

La percepció del subsidi és compatible amb el
manteniment d'aquelles activitats que la
treballadora ja estava exercint amb anterioritat
o les que pugui començar a exercir i no
impliquin risc durant l'embaràs.

Treballadores per compte
propi o autònomes 
Naixement del dret i durada

El dret neix el dia següent a aquell en què els
serveis mèdics de l'entitat gestora o
col·laboradora corresponent emeten el certificat,
però els efectes econòmics no es produeixen fins
a la data de la cessació efectiva en l'activitat
professional.

El subsidi s'abona durant el període necessari per
protegir la salut de la treballadora o del fetus,
mentre continuï la impossibilitat de reprendre la
seva activitat professional.

Règims especials 
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Quantia de la prestació

• Subsidi equivalent al 100 % de la base
reguladora, que està constituïda per la base de
cotització per contingències professionals,
corresponent al mes anterior a la data en què
els serveis mèdics emeten el certificat,
dividida entre 30.

• En el cas en què el règim de què es tracti no
prevegi la cobertura de contingències
professionals o quan la treballadora no hagi
millorat voluntàriament la protecció per
incapacitat temporal, la base reguladora és
l'establerta per a aquesta prestació per
contingències comunes.

Procediment per reconèixer el dret

• S'inicia a instància de la interessada, davant
l'entitat gestora o col·laboradora que
correspongui, demanant la certificació
mèdica sobre l'existència de risc.

Per a això ha de presentar:

a) Informe del metge del servei públic de salut
en què s'acrediti la situació de l'embaràs i la
data probable del part.

b) Declaració sobre l'activitat desenvolupada,
com també sobre la inexistència d'una feina
o funció en aquella activitat compatible amb
el seu estat, que pugui ser duta a terme per
ella, en la seva condició de treballadora per
compte propi.

Quan es tracta d'una treballadora autònoma
que presta serveis en societats cooperatives
o societats laborals o mercantils,
l'esmentada declaració l'ha de realitzar
l'administrador de la societat. Si es tracta
d'una treballadora autònoma
econòmicament dependent, la declaració
l'ha de fer el seu client.

• En el cas que l'entitat gestora o col·laboradora
consideri que no es produeix la situació de risc
durant l'embaràs, ha de denegar l'expedició de
la certificació mèdica a què fa referència
l'apartat anterior i comunicar a la treballadora
que no és possible iniciar el procediment per
obtenir la corresponent prestació.

• Per al reconeixement del subsidi, la
treballadora ha de presentar la sol·licitud, en
els models establerts, davant l'entitat gestora o
col·laboradora que va emetre la certificació de
risc, acompanyada dels documents
corresponents.

Risc durant l'embaràs
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Gestió i pagament de la prestació econòmica

• Quan la treballadora no ha formalitzat la
cobertura dels riscos professionals però té
coberta la protecció per incapacitat temporal
derivada de contingències comunes, l'entitat
gestora o col·laboradora que cobreix
l'esmentada situació és la competent per
gestionar la prestació de risc durant l'embaràs.

• En els supòsits de treballadores incloses en el
RETA que no tenen coberta la protecció per
incapacitat temporal derivada de contingències
comunes, quan aquesta protecció sigui
opcional, la gestió de la prestació correspon a
l'entitat gestora.

Risc durant l'embaràs
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Situació protegida
• Als efectes de la prestació econòmica per risc

durant la lactància natural, es considera
situació protegida aquella en què es troba la
treballadora per compte d'altri durant el
període de suspensió del contracte de treball
en els supòsits en què, si aquesta ha de canviar
de lloc de treball per un altre de compatible
amb la seva situació, aquest canvi no sigui
possible tècnicament o objectivament, o no es
pugui exigir de manera raonable per motius
justificats.

• No es considera situació protegida la derivada
de riscos o patologies que poden influir
negativament en la salut de la treballadora o
del fill, quan no està relacionada amb agents,
procediments o condicions de treball del lloc o
activitat desenvolupats.

Beneficiàries. Requisits 

El seu contingut és igual al que consta en el
mateix apartat de la pàgina 28 d'aquest fullet,
però referit a “risc durant la lactància natural”.

Quantia de la prestació 
Consisteix en un subsidi equivalent al 100% de la
base reguladora corresponent, igual a l'establerta
per a la prestació d'incapacitat temporal, derivada
de contingències professionals.

Naixement del dret, durada i
extinció
• El dret al subsidi neix el mateix dia en què

s'inicia la suspensió del contracte de treball per
risc durant la lactància natural, que ha de ser
posterior a l'emissió de la certificació mèdica
de risc per l'entitat gestora (INSS o ISM) o
col·laboradora (mútues).

No pertoca el reconeixement de la prestació
econòmica de risc durant la lactància natural
mentre no s'hagi extingit el període de descans
per maternitat, sigui quin sigui el progenitor
que els gaudeixi. A aquest efecte, quedarà
anul·lada l'opció exercida per la mare a favor
de l'altre progenitor i aquella haurà de
reprendre el gaudi de la part que quedi del
permís per maternitat quan, una vegada
reincorporada a la feina, es constati l'existència
de risc durant la lactància natural que doni lloc
a la suspensió de l'activitat laboral.

Règim general

Risc durant la lactància natural 
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• S'abona durant el període necessari per
protegir la salut de la treballadora o del fill,
com a màxim fins que aquest compleixi els 9
mesos, tret que la beneficiària s'hagi
reincorporat abans al seu lloc de treball
anterior o a un altre compatible amb la seva
situació.

• En el cas de treballadores contractades a temps
parcial, s'abona durant tots els dies naturals en
què mantingui la suspensió del contracte de
treball per risc durant la lactància, tret de
l'excepció esmentada en el paràgraf anterior.

• El dret al subsidi s'extingeix:

– En el moment en què el fill compleix 9
mesos, tret que la beneficiària s'hagi
reincorporat abans al seu lloc de treball
anterior o a un altre de compatible amb la
seva situació. 

– Per extinció del contracte de treball en
virtut de les causes establertes legalment.

– Per interrupció de la lactància natural.

– Per mort de la beneficiària o del fill lactant. 

• La treballadora i l'empresa estan obligades a
comunicar a l'entitat gestora o col·laboradora
qualsevol circumstància que impliqui l'extinció
del subsidi.

Reconeixement, denegació,
anul·lació i suspensió del dret
El seu contingut és igual al que consta en el
mateix apartat de la pàgina 30 d'aquest fullet,
però referit a “risc durant la lactància natural”.

Gestió. Pagament
El seu contingut és igual al que consta en el
mateix apartat de la pàgina 30 d'aquest fullet,
però referit a “risc durant la lactància natural”.

Règims especials
El seu contingut és igual al que consta en el
mateix apartat de la pàgina 33 d'aquest fullet,
però referit a “risc durant la lactància natural”.

Règims especials
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Documents per tramitar les
prestacions de maternitat,
paternitat, risc durant
l'embaràs/lactància natural
En els models de sol·licitud corresponents a
cadascuna de les prestacions, s'enumeren els
documents específics que cal aportar en cada cas.

Els documents a presentar han de ser originals,
acompanyats d'una còpia per poder-los compulsar
o d'una fotocòpia ja compulsada, tret del cas dels
documents d'identitat en què només s'ha d'exhibir
el document original i en vigor per acreditar la
personalitat.

Podeu obtenir els formularis, tant de sol·licitud
com de certificats, declaracions, etc., a través de: 

• La pàgina web de la Seguretat Social,
www.seg-social.es, seguint la ruta:
Inici / Treballadors / Prestacions / Pensions de
treballadors / Formularis i models.

• En els centres d'atenció i informació (CAISS)
de què disposa l'INSS en tot l'Estat, l'adreça
dels quals es pot trobar a la pàgina web,
seguint la ruta: Inici / Informació útil / Adreces
i telèfons / Oficines de la Seguretat Social.

• A més, si disposeu de certificat digital, podeu
demanar electrònicament els subsidis de
maternitat o paternitat a “Tu Seguridad
Social”, a la qual podeu accedir directament a
https://sede-tu.seg-social.gob.es o des del
servei de maternitat i paternitat de la seu
electrònica https://sede.seg-social.gob.es, en
ambdós casos, dins l'apartat Família. 

Documents per tramitar les prestacions
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• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció

de riscos laborals (art. 26) (BOE 10/11). 

• Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de

protecció jurídica del menor, de modificació

parcial del codi civil i de la Llei

d'enjudiciament civil (BOE 17/1).

• Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure

la conciliació de la vida familiar i laboral de

les persones treballadores (BOE 6/11 - corr.

err. 12/11).

• Reial decret 286/2003, de 7 de març, pel qual

s'estableix la durada dels terminis per a la

resolució dels procediments administratius per

al reconeixement de prestacions en matèria de

seguretat social (BOE 8/4).

• Reial decret 295/2009, de 6 de març, pel qual

es regulen les prestacions econòmiques del

sistema de Seguretat Social per maternitat,

paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la

lactància natural (BOE 21/3).

• Llei 9/2009, de 6 d'octubre, d'ampliació de la

durada del permís de paternitat en els casos de

naixement, adopció o acolliment (BOE 7/10).

• Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre,

pel qual s'aprova el text refós de la Llei de

l'Estatut dels treballadors (BOE 24/10).

• Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre,

pel qual s'aprova el text refós de la Llei de

l'Estatut bàsic de l'empleat públic (BOE

31/10).

• Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre,

pel qual s'aprova el text refós de la Llei

general de la Seguretat Social (art. 42, 144.4,

165.1, 166.4, 177 a 182, 249, 245 a 248, 318 i

disposicions addicionals primera i vuitena)

(BOE 31/10-corr.err.11/02/2016).

• Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació

del sistema de protecció a la infància i a

l'adolescència.

• Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la

igualtat efectiva de dones i homes (BOE 23/3).

• Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes

urgents del treball autònom (BOE 25/10).

• Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos

generals de l’Estat per a l’any 2018 (BOE

04/07).

Normativa bàsica
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Direccions provincials de l'INSS

ÀLABA (Vitòria-Gasteiz) Eduardo Dato, 36 01005 945 160 700

ALACANT Churruca, 26 03003 965 903 100

ALBACETE Avda. de España, 27 02002 967 598 700

ALMERIA Pl. Emilio Pérez, 3 04001 950 189 500

ASTÚRIAS (Oviedo) Santa Teresa de Jesús, 8-10 33007 985 666 200

ÀVILA Avda. de Portugal, 4 05001 920 359 400

BADAJOZ Ronda del Pilar, 10 06002 924 216 100

BARCELONA Sant Antoni M. Claret, 5-11 08037 934 345 200

BISCAIA (Bilbao) Gran Vía, 89 48011 944 284 500

BURGOS Vitoria, 16 09004 947 476 600

CÀCERES Avda. de España, 14 10001 927 620 000

CADIS Pl. de la Constitución, s/n 11008 956 298 600

CANTÀBRIA (Santander) Avda. Calvo Sotelo, 8 39002 942 394 300

CASTELLÓ Avda. del Mar, 6 12003 964 354 000

CEUTA Alcalde M. Olivencia Amor, s/n 51001 956 526 800

CIUDAD REAL Avda. Rey Santo, 2 13001 926 292 800

CONCA Parque de San Julián, 7 16001 969 178 400

CÒRDOVA Córdoba de Veracruz, 4 14008 957 221 000

CORUNYA, LA Ronda Camilo José Cela, 16 15009 881 909 300

GIRONA Santa Eugènia, 40 17005 872 082 500

GRANADA Restauradores, 1 18006 958 181 200

GUADALAJARA Carmen, 2 19001 949 888 300

GUIPÚSCOA (Donostia/S. Sebastià) Hermanos Otamendi, 13 20014 943 483 600

HUELVA San José, 1-3 21002 959 492 500

ILLES BALEARS (Palma) Pere Dezcallar i Net, 3 07003 971 437 300
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Direccions provincials de l'INSS

JAÉN Fuente de Buenora, 7 23006 953 216 500
LLEIDA Jordi Cortada, 2 25001 973 700 700
LLEÓ Avda. Facultad de Veterinaria, 1 24004 987 845 700
LUGO Ronda Músico Xosé Castiñeira, 26 27002 982 293 300
MADRID Serrano, 102 28006 915 661 000
MÀLAGA Huéscar, 4 29007 952 979 000
MELILLA General Marina, 18 52001 952 680 000
MÚRCIA Avda. Alfonso X El Sabio, 15 30008 968 382 300
NAVARRA (Pamplona/Iruña) Avda. Conde Oliveto, 7 31003 948 289 400
OSCA Avda. Pirineos, 17 22004 974 294 300
OURENSE Concejo, 1 32003 988 521 000
PALÈNCIA Avda. Comunidad Europea, 16 34004 979 168 000
PALMAS, LAS Pérez del Toro, 89 35004 928 249 024
PONTEVEDRA (Vigo) O Grove, 4 36209 986 249 700
RIOJA, LA (Logronyo) Sagasta, 2 26001 941 276 000
SALAMANCA P.º Canalejas, 129 37001 923 296 100
SANTA CRUZ DE TENERIFE Avda. José Manuel Guimerá, 8 38003 922 601 300
SARAGOSSA Doctor Cerrada, 6 50005 976 703 400
SEGÒVIA Pinar de Valsaín, 1 40005 921 414 400
SEVILLA Sánchez Perrier,2 41009 954 746 000
SÒRIA San Benito, 17 42001 975 234 500
TARRAGONA Rambla Nova, 84 43003 977 259 625
TEROL Tarazona de Aragón, 2-A 44002 978 647 100
TOLEDO Venancio González, 5 45001 925 396 660
VALÈNCIA Bailén, 46 46007 963 176 000
VALLADOLID Boston, 4-6 47007 983 215 600
ZAMORA Avda. Requejo, 23 49012 980 559 500
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Centres d'atenció de l'INSS a Catalunya i a les Illes Balears

Barcelona
Centres urbans
DRASSANES Arc del Teatre, 63-65 08001 933 271 550
EIXAMPLE Sant Antoni M. Claret, 5-11 08037 934 345 300
LA MINA (Sant Adrià de Besòs) Mar, s/n 08930 933 810 677
NOU BARRIS Marie Curie, 22 08042 934 272 120
POBLE NOU Lope de Vega, 132 08005 933 080 170
SANT ANDREU Concepción Arenal, 299 08030 933 110 103
SANTS Numància, 23 08029 933 213 193
SARRIÀ-SANT GERVASI Reus, 29 08022 934 188 768
Centres comarcals
BADALONA Margarida Xirgu, 33-39 08911 933 841 311
BERGA Quim Serra, 3-5 08600 938 210 891
CALELLA Av. Vallderroure, 7-15 08370 937 692 849
CORNELLÀ DE LLOBREGAT Av. del Maresme, 21 08940 934 801 414
ESPLUGUES DE LLOBREGAT Lluís Millet, 4-6 08950 933 717 202
GAVÀ Riera de Sant Llorenç, 103 08850 936 624 954
GRANOLLERS Josep Umbert, 84-86 08402 938 706 134
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT-I Ronda de la Torrassa,99-101 08903 934 315 155
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT-II Lleida, 25-35 08901 933 382 239
IGUALADA Pg. Mn. Jacint Verdaguer,172 08700 938 034 785
MANRESA Bruc, 138-140 08242 938 720 333
MARTORELL Av. Mancomunitats Comarcals, 9 08760 937 751 969
MATARÓ Jaume Balmes, 32 08301 937 556 712
MOLLET DEL VALLÈS Joaquim Mir, 75 08100 935 930 796
MONTCADA I REIXAC Pg. Jaume I, 1 08110 935 644 657
EL PRAT DE LLOBREGAT Jaume Casanovas, 2-4 08820 933 795 391
SABADELL Tres Creus, 57 08202 937 276 941
SANT BOI DE LLOBREGAT Eusebi Güell, 41-43 08830 936 406 745
SANT FELIU DE LLOBREGAT Rbla. Marquesa de Castellbell, 98 08980 936 660 999
SANTA COLOMA DE GRAMENET Rafael Casanova, 44 08921 934 662 567
TERRASSA Av. Abat Marcet, 366 08225 937 800 150
VIC Pl. Lluís Companys, 3-5 08500 938 861 531
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Centres d'atenció de l'INSS a Catalunya i a les Illes Balears

VILAFRANCA DEL PENEDÈS Pl. del Penedès, 1 08720 938 901 373
VILANOVA I LA GELTRÚ Rbla. Principal, 86 08800 938 930 693
Girona
GIRONA Sta. Eugènia, 40, baixos 17005 872 082 510
LA BISBAL D'EMPORDÀ Av. Enric Prat de la Riba, 25   17100 972 640 086
BLANES Girona, 12 A 17300 972 331 024
FIGUERES Passeig Nou, 2 17600 972 500 365
OLOT  Pg. Barcelona, s/n 17800 972 260 184
PUIGCERDÀ Av. de Lanós, 19 17520 972 140 816
RIPOLL Macià Bonaplata, 8 17500 972 700 168
SANT FELIU DE GUÍXOLS Pl. del Mercat, 28 17220 972 320 144
SANTA COLOMA DE FARNERS Mn. Cinto Verdaguer, 27 17430 972 841 198
Lleida
LLEIDA Jordi Cortada, 2 25001 973 700 769
BALAGUER Mossèn Jacint Verdaguer, 6 25600 973 450 408
LA SEU D'URGELL Bisbe Guitart, 33 25700 973 360 641
TÀRREGA Joan Maragall, 11-13 25300 973 501 473
TREMP Pl. Capdevila, 9 25620 973 652 336
Tarragona
TARRAGONA Av. Roma, 7 B 43005 977 253 560
MONTBLANC Miquel Alfons, 16 43400 977 862 023
MÓRA D'EBRE Sant Antoni, 45 43740 977 400 040
REUS Plaça Gandhi, 5 43205 977 312 619
TORTOSA Av. Colón, 16-20 43500 977 500 466
VALLS Pl. Torrent del Titit, s/n 43800 977 600 080
EL VENDRELL Camí Reial, 15-17 43700 977 667 220
Illes Balears
PALMA  (MALLORCA)  Pere Dezcallar i Net, 3 07003 971 437 315
CALVIÀ (MALLORCA) Plaça Fca. Revert Montiel, 1-3 07180 971 131 502
FELANITX (MALLORCA) 31 de març, 14 07200 971 584 153
INCA (MALLORCA) Llorenç Maria Duran, 44 07300 971 500 146
LLUCMAJOR (MALLORCA) Bisbe Taxaquet, 10 07620 971 660 209
MANACOR (MALLORCA) Dr. Fleming, 25 07500 971 823 100
EIVISSA (EIVISSA) Av. d'Espanya, 57 07800 971 301 212
MAÓ (MENORCA) Plaça Biosfera, 1-2 07703 971 362 434
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Institut Nacional de la Seguretat Social

Serveis Centrals
Padre Damián, 4 - 28036 Madrid

Telèfon 915 688 300

Telèfon d’informació:

901 16 65 65

www.seg-social.es

https://sede.seg-social.gob.es

https://sede-tu.seg-social.gob.es
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