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Presentación
As prestacións económicas por maternidade e
paternidade, incluídas dentro da acción
protectora do réxime xeral e dos réximes
especiais, cobren a perda de rendas ou de
ingresos que sofren os traballadores por conta
allea ou por conta propia, calquera que fose o seu
sexo, cando se suspende o seu contrato ou se
interrompe a súa actividade nos supostos de
nacemento dun fillo, adopción, garda con fins de
adopción, acollemento ou tutela sobre menores
legalmente establecidos.

As prestacións económicas por risco durante o
embarazo e risco durante a lactación natural,
incluídas tamén na acción protectora de todos os
réximes do sistema da Seguridade Social, cobren
a perda de ingresos que se producen durante os
períodos de interrupción da actividade laboral,

cando as condicións do posto de
traballo poidan influír 

negativamente na saúde da traballadora
embarazada ou do feto, nos casos de embarazo,
ou ben na saúde  da traballadora ou do fillo,
durante a lactación natural,  e en ambos os casos
non resulte posible cambiar o seu  posto de
traballo por outro compatible co seu estado.

Neste folleto recóllense as principais
características das  prestacións antes
mencionadas. Con todo, se desexa obter máis
información pode dirixirse ao Instituto Nacional
da Seguridade Social (INSS):

• Chamando ao teléfono: 901 16 65 65.

• A través de Internet: www.seg-social.es. ou en: 
https://sede.seg-social.gob.es
https://sede-tu.seg-social.gob.es

• Tamén, pode dirixirse, persoalmente, previa
petición de cita ao teléfono 901 10 65 70, ou
por escrito, a calquera dos centros de atención
e información (CAISS) de que dispón o INSS
en todo o territorio nacional.

Maternidade, paternidade, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural
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Situacións protexidas
Considéranse situacións protexidas, durante os
períodos de descanso, e permisos que se gocen
por tales situacións:

• A maternidade biolóxica.

• A adopción, a garda con fins de adopción e o
acollemento familiar, tanto  permanente como
temporal, sempre que, neste último caso, a súa
duración non sexa inferior a 1 ano, de:

– Menores de 6 anos.

– Maiores de 6 anos pero menores de 18 con
discapacidade ou que polas súas
circunstancias e experiencias persoais ou
por provir do estranxeiro, teñan especiais
dificultades de inserción social e familiar,
debidamente acreditadas polos servizos
sociais competentes.

A estes efectos, enténdese que o adoptado
ou acollido presenta algunha discapacidade,
cando esta recoñeceuse nun grao igual ou
superior ao 33 %. 

• Xestación por substitución, de acordo coa
legalidade vixente nun país estranxeiro.

• A tutela sobre un menor por designación
dunha persoa física, cando o titor sexa un
familiar que, de acordo coa lexislación civil,
non poida adoptar ao menor, sempre que leve
a convivencia entre o titor e o tutelado, nos
mesmos termos de idade que o menor
adoptado ou o menor en situación de garda
con fins de adopción ou acollido.

As prestacións de maternidade que se
recoñecen nestas situacións son:

– Subsidio contributivo de maternidade.

– Subsidio especial por parto, nacemento por
xestación por substitución, adopción, garda
con fins de adopción ou acollemento
múltiples.

– Subsidio non contributivo de maternidade.

Beneficiarios 
• Subsidio contributivo por maternidade: 

– Os traballadores por conta allea, incluídos
os traballadores contratados para a
formación e a tempo parcial, calquera que
fose o seu sexo, que gocen dos períodos de
descanso por nacemento dun fillo,
adopción, garda con fins de adopción  e

Réxime xeral

Maternidade
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acollemento legalmente establecidos,
sempre que acrediten os requisitos esixidos.

– Cando o período de descanso sexa gozado,
simultánea ou sucesivamente, polos dous
proxenitores, adoptantes, gardadores con
fins de adopción ou acolledores, ambos
terán a condición de beneficiarios, sempre
que reúnan de forma independente os
requisitos esixidos.

– No caso de parto, se se producise o
falecemento da nai, con independencia de
que esta realizase ou non algún traballo, o
outro proxenitor terá dereito á prestación
económica por maternidade durante todo o
período de descanso ou durante a parte que
quedase por gozar do devandito período,
computado desde a data do parto e sen que
se desconte do mesmo a parte que puidese
gozar a nai con anterioridade ao parto.

– No caso de parto, cando a nai fose
traballadora por conta propia e non tivese
dereito a suspender a súa actividade con
dereito a prestacións, de acordo coas
normas que regulen dita actividade ou non
estea incluída no RETA, nin nunha
mutualidade de previsión social alternativa,
o outro proxenitor terá dereito a percibir o

subsidio contributivo por maternidade, que
correspondese á nai.

– No caso de parto, cando a nai traballadora
non reúna o período mínimo de cotización
esixido, e recoñézaselle o subsidio de
natureza non contributiva, o outro
proxenitor poderá percibir, a opción da nai,
o subsidio de natureza contributiva por
maternidade durante o período de descanso
que corresponda, descontando a duración e
o incremento do subsidio de natureza non
contributiva que, no seu caso,
correspondese á nai.

Nestes casos, o outro proxenitor deberá
reunir os requisitos esixidos e o goce desta
prestación é compatible co subsidio de
paternidade.

• Subsidio especial por parto, nacemento por
xestación por substitución, adopción, garda
con fins de adopción  ou acollemento
múltiples:

Quen o sexan á súa vez da prestación
económica por maternidade, sempre que gocen
dun período de 6 semanas inmediatamente
seguintes ao parto, nacemento por xestación
por substitución, adopción, garda con fins de
adopción ou acollemento múltiples.

Maternidade
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Este subsidio unicamente poderá percibirse
por un dos proxenitores, gardadores ou
acolledores, que, no caso de parto, será
determinado a opción da nai e, no caso de
nacemento por xestación por substitución,
adopción, garda con fins de adopción ou
acollemento, será decidido por acordo de
ambos.

• Subsidio non contributivo por maternidade:

As traballadoras por conta allea ou por conta
propia que, no caso de parto, reúnan todos os
requisitos establecidos para acceder á
prestación por maternidade, salvo o período
mínimo de cotización esixido.

Requisitos 
• Estar afiliados e en alta ou situación asimilada

á de alta.

• Ter cuberto un período mínimo de cotización de:

a) Se o traballador ten menos de 21 anos de
idade na data do parto ou na data da
decisión administrativa do acollemento ou
da garda con fins de adopción ou da
resolución xudicial pola que se constitúe a
adopción, non se esixirá período mínimo
de cotización.

b) Se o traballador ten cumpridos 21 anos e é
menor de 26 anos na data do parto ou na
data da decisión administrativa do
acollemento ou da garda con fins de
adopción ou da resolución xudicial pola que
se constitúe a adopción:

– 90 días dentro dos 7 anos
inmediatamente anteriores ao momento
do inicio do descanso ou,
alternativamente,

– 180 días cotizados ao longo da súa vida
laboral con anterioridade a esta última
data.

c) Se o traballador ten cumpridos 26 anos de
idade na data do parto ou na data da
decisión administrativa do acollemento ou
da garda con fins de adopción ou da
resolución xudicial pola que se constitúe a
adopción:

– 180 días dentro dos 7 anos
inmediatamente anteriores ao momento
do inicio do descanso ou,
alternativamente,

– 360 días cotizados ao longo da súa vida
laboral con anterioridade a esta última
data.

Maternidade
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No caso dos traballadores a tempo parcial,

hai que determinar o coeficiente de

parcialidade que é a porcentaxe da xornada

realizada a tempo parcial respecto da xornada

realizada por un traballador a tempo completo

comparable, e que se aplicará sobre o período

de alta con contrato a tempo parcial, sendo o

resultado o número de días que se

considerarán efectivamente cotizados en cada

período.

O período mínimo de cotización esixido aos

devanditos traballadores será o resultado de

aplicar ao período regulado con carácter xeral

(en función da idade do beneficiario: 90 ou

180 días nos últimos 7 anos; 180 ou 360 días

ao longo de toda a vida laboral) o coeficiente

global de parcialidade, que é a porcentaxe que

representa o número de días traballados e

acreditados como cotizados sobre o total de

días en alta neses últimos 7 anos ou ao longo

de toda a súa vida laboral.

No suposto de parto e con aplicación

exclusiva á nai biolóxica, a idade indicada nos

apartados anteriores será a que teña cumprida a

interesada no momento do inicio do descanso,

tomándose como referente o momento do parto

a efectos de acreditar o período mínimo de

cotización que, no seu caso, corresponda.

Nos supostos de adopción internacional, a

idade sinalada nos apartados anteriores será a

que teñan cumprida os interesados no

momento do inicio do descanso, que poderá

comezar a gozarse ata 4 semanas antes da

resolución pola que se constitúa a adopción,

tomándose como referente o momento da

resolución a efectos de acreditar o período

mínimo de cotización que, no seu caso,

corresponda.

• Non é necesario ter cuberto o período mínimo

de cotización para acceder ao subsidio non

contributivo.

Contía da prestación 
• Subsidio por maternidade:

A prestación consiste nun subsidio equivalente

ao 100 % da base reguladora correspondente.

• Subsidio especial por parto, nacemento por

xestación por substitución, adopción, garda

con fins de adopción ou acollemento

múltiple:

Concederase un subsidio especial por cada

fillo, menor adoptado, en situación de garda

con fins de adopción ou adoptado, a partir do

segundo, igual ao que corresponda percibir

polo primeiro, durante o período de 6 semanas

Maternidade
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inmediatamente posteriores ao parto ou ao
nacemento por xestación por substitución, ou
cando se trate de adopción, garda con fins de
adopción ou acollemento, a partir da decisión
administrativa ou xudicial da garda ou
acollemento; ou da resolución xudicial pola
que se constitúe a adopción.

• Interrupción e continuación do subsidio por
hospitalización

Nos casos de parto prematuro e naqueles en
que, por calquera outra causa, o neonato deba
permanecer hospitalizado a continuación do
parto, cando se renove o subsidio, unha vez
que o menor sexa dado de alta hospitalaria,
percibirase na mesma contía que se viña
aboando antes da interrupción, salvo que fose
necesario modificar a base reguladora por
concorrer algún dos supostos legalmente
previstos.

• Subsidio de natureza non contributiva:

No caso de parto, se a nai traballadora reúne
todos os requisitos menos o período mínimo
de cotización, a contía diaria da prestación non
contributiva será igual ao 100 % do IPREM
(indicador público de renda de efectos
múltiples) vixente en cada momento, salvo que
a base reguladora sexa inferior, nese caso
tomarase esta.

■ Base reguladora

• Será equivalente á que estea establecida para a
prestación por incapacidade temporal derivada
de continxencias comúns, tomando como
referencia a data do inicio do período de
descanso.

– Cando o período de descanso sexa gozado,
simultánea ou sucesivamente, por ambos os
proxenitores, a prestación determinarase
para cada un en función da súa respectiva
base reguladora. 

– Durante o goce dos períodos de descanso en
réxime de xornada a tempo parcial, a base
reguladora reducirase en proporción inversa
á redución que experimentase a xornada
laboral. 

• No caso de resolución provisional, a base
reguladora será a última base de cotización
que conste nas bases de datos corporativas do
sistema, ata tanto se emita a resolución
definitiva, co recálculo do subsidio que
corresponda.

Nacemento do dereito 
• No caso de maternidade biolóxica, desde o

mesmo día da data do parto ou a do inicio do
descanso, de ser este anterior.

Maternidade
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• Nos casos de opción da nai para que o outro
proxenitor goce de ata 10 semanas posteriores
ao parto, a efectividade do dereito ao subsidio
e ao descanso do outro proxenitor, coincidirá
coa data elixida pola nai ao exercitar a opción.

• Nos casos de maternidade por xestación por
substitución na data do nacemento do fillo.

• Nos casos de adopción, garda con fins de
adopción e acollemento, a partir da data da
resolución xudicial pola que se constitúe a
adopción, ou a partir da resolución
administrativa ou xudicial da garda con fins de
adopción ou acollemento.

• Nos supostos de adopción internacional,
cando sexa necesario o desprazamento previo
dos proxenitores ao país de orixe do adoptado,
poderá iniciarse o subsidio ata 4 semanas antes
da resolución pola que se constitúa a adopción.

Períodos de descanso, 
duración e a súa distribución 
Subsidio contributivo

• 16 semanas ininterrompidas, coas seguintes
ampliacións:

– 2 semanas máis por cada fillo, a partir do
segundo, se se trata dun parto, nacemento
por xestación por substitución, adopción,
garda con fins de adopción ou
acollemento múltiples.

– 2 semanas adicionais, no suposto de
discapacidade do fillo, cando esta valórese
nun grao igual ou superior ao 33 %.

– Tantos días adicionais como o recentemente
nado atópese hospitalizado, ata un máximo
de 13 semanas, nos casos de parto
prematuro e naqueloutros en que o neonato
precise, por algunha condición clínica,
hospitalización a continuación do parto por
un período superior a 7 días. A estes efectos
serán tidos en conta os internamentos
hospitalarios iniciados durante os 30 días
naturais seguintes ao parto.

Con todo, en supostos de parto múltiple,
non procederá acumular os períodos de
hospitalización de cada un dos fillos cando
devanditos períodos fosen simultáneos.

Nestes supostos, o permiso de maternidade
poderá interromperse e renovarse a partir do
alta hospitalaria, excepto para a nai nas 6
semanas inmediatamente posteriores ao
parto, que son de descanso obrigatorio.

Maternidade
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• Devanditos períodos poderán gozarse en
réxime de xornada completa ou a tempo
parcial, previo acordo entre os empresarios e
os traballadores afectados.

• Se ambos os beneficiarios traballan, estes
períodos  poderán gozalos, no seu caso, de
forma simultánea ou sucesiva e sempre de
forma ininterrompida. 

• Cando o subsidio por maternidade sexa
compartido, este aboarase a cada beneficiario
durante a parte dos períodos de descanso, que
lle corresponderan e gozaran.

• Cando o período de descanso gócese de forma
simultánea ou sucesiva por ambos os
proxenitores e un deles decida a
reincorporación ao traballo con anterioridade
ao cumprimento do prazo máximo de
duración, a parte que restase para completar o
devandito prazo máximo incrementará a
duración do subsidio do outro beneficiario,
excepto nalgúns supostos especiais. 

• No caso de pluriemprego e pluriactividade o
beneficiario gozará dos descansos e
prestacións por maternidade en cada un dos
empregos de forma independente e
ininterrompida, de acordo coa normativa
aplicable en cada caso.

Supostos especiais:

• Nos casos do falecemento do fillo e de partos
que teñan lugar tras máis de 180 días de vida
fetal, a duración da prestación económica non
se verá reducida salvo que, unha vez
finalizadas as 6 semanas posteriores ao parto,
de descanso obrigatorio, a nai solicitase
reincorporarse ao seu posto de traballo, nese
caso quedaría sen efecto a opción exercida
pola nai en favor do outro proxenitor.

• No caso do falecemento de fillos adoptados ou
de menores en situación de garda con fins de
adopción ou menores acollidos tampouco se
verá reducida a duración da prestación
económica, salvo que os adoptantes,
gardadores ou acolledores soliciten
reincorporarse ao seu posto de traballo.

Neste caso, se o período de descanso estaba
distribuído entre ambos os adoptantes
gardadores ou acolledores, a parte non
consumida por un deles non se acumulará ao
período gozado polo outro.

Maternidade
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Distribución do período de descanso por
maternidade biolóxica:

• O período de descanso distribuirase a opción
da interesada, salvo as 6 semanas
inmediatamente posteriores ao parto, que son
de descanso obrigatorio para a nai.

• No caso de que ambos os proxenitores
traballen:

– Cando a nai, ao iniciarse o período de
descanso, optase en favor do outro
proxenitor para que goce dunha parte do
devandito período, este poderá seguir
facendo uso do período de descanso por
maternidade inicialmente cedido e percibir
o correspondente subsidio, se reúne os
requisitos esixidos, aínda que no momento
previsto para a reincorporación da nai ao
traballo esta atópese en situación de
incapacidade temporal.

– Cando a nai optase por que o outro
proxenitor goce dunha parte determinada e
ininterrompida do período de descanso e se,
unha vez iniciado o efectivo goce polo
outro proxenitor, este falecese antes de
completalo, a nai poderá facer uso da parte
do período de descanso que restase ata
alcanzar a duración máxima correspondente,

mesmo aínda que aquela xa se reincorporara
ao traballo con anterioridade.

– A nai poderá revogar dita opción, mediante
escrito presentado ante a Dirección
provincial do INSS, se sobreviñesen feitos
que fagan inviable a aplicación da mesma,
tales como ausencia, enfermidade ou
accidente do outro proxenitor, abandono da
familia, violencia de xénero, separación ou
outras causas análogas.

– A suma dos períodos de descanso non
poderá exceder das 16 semanas ou das que
correspondan nos supostos de ampliación.

Distribución do período de descanso nos casos
de adopción, garda con fins de adopción e
acollemento:

• No caso de que ambos os beneficiarios
traballen, os períodos de descanso
distribuiranse a opción daqueles, podendo
gozalos de forma simultánea ou sucesiva,
sempre que se trate de períodos
ininterrompidos e cos límites de duración
establecidos.

• Se, unha vez iniciado o efectivo goce por un
dos beneficiarios, este falecese, antes de
completalo, o outro beneficiario poderá facer

Maternidade

GALLEGO mat. pat.  5/6/17  09:34  Página 13



– 14 –

uso da parte do período de descanso que
restase ata alcanzar a duración máxima
correspondente, sempre que reúna os
requisitos esixidos.

Período de descanso na modalidade a tempo
parcial: 

Cando os períodos de descanso por maternidade,
adopción, garda con fins de adopción ou
acollemento gócense a tempo parcial, teranse en
conta as seguintes regras: 

• Será imprescindible o acordo previo entre o
empresario e o traballador afectado. Devandito
acordo poderá celebrarse tanto ao comezo do
descanso correspondente como nun momento
posterior e poderá estenderse a todo o período
de descanso ou a unha parte do mesmo.

• O dereito pode ser exercido por ambos os
proxenitores e en calquera dos supostos do
goce simultáneo ou sucesivo do período de
descanso.

• No caso de parto, a nai non poderá facer uso
desta modalidade de permiso durante as 6
semanas inmediatas posteriores ao mesmo, que
serán de descanso obrigatorio.

• O período durante o que se goce o permiso
ampliarase proporcionalmente en función da
xornada de traballo que se realice.

• O goce do permiso será ininterrompido. Unha
vez acordado, só poderá modificarse mediante
novo acordo entre o empresario e o traballador
afectado, a iniciativa deste e por causas
relacionadas coa súa saúde ou a do menor.

• Durante o período de goce do permiso de
maternidade a tempo parcial, os traballadores
non poderán realizar horas extraordinarias,
salvo as necesarias para previr ou reparar
sinistros e outros danos extraordinarios e
urxentes.

• O tempo no que o traballador preste servizos
parcialmente terá a consideración de traballo
efectivo, manténdose suspendida a relación
laboral durante o tempo restante.

• O permiso de maternidade a tempo parcial será
incompatible:

– Co goce simultáneo polo mesmo traballador
dos dereitos previstos no Estatuto dos
traballadores, referido á lactación e á
redución da xornada por garda legal.

– Co exercicio do dereito á excedencia por
coidado de familiares.

Maternidade
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Subsidio non contributivo

• Nos casos nos que a nai traballadora reúna
todos os requisitos salvo o período mínimo de
cotización, aínda que teña dereito á suspensión
do contrato durante 16 semanas, a duración da
prestación para a traballadora será de 42 días
naturais a contar desde o parto.

• Dita duración incrementarase en 14 días
naturais nos casos de nacemento dun fillo
nunha familia numerosa ou na que, con tal
motivo adquira dita condición, ou nunha
familia monoparental, ou nos supostos de
parto múltiple, ou cando a nai ou o fillo estean
afectados de discapacidade nun grao igual ou
superior ao 65 %. O incremento da duración é
único, sen que proceda a súa acumulación
cando concorran 2 ou máis circunstancias das
sinaladas.

Denegación, anulación e 
suspensión do dereito 
O dereito ao subsidio pode ser denegado, anulado
ou suspendido cando o beneficiario: 

• Actúe fraudulentamente para obter ou
conservar a prestación.

• Traballe por conta propia ou allea durante os
correspondentes períodos de descanso, salvo
se se trata da percepción dun subsidio por
maternidade en réxime de xornada a tempo
parcial ou nos supostos de pluriemprego e
pluriactividade.

• Non achegue a resolución xudicial ou
administrativa, nos casos de adopción, garda
con fins de adopción ou acollemento
internacional e transcorrese o período de 4
semanas en que se adiantou o goce da
prestación.

Neste suposto a entidade xestora poderá
suspender preventivamente o percibo da
prestación e os interesados non virán
obrigados a devolver as prestacións percibidas
ata o momento da denegación ou, no seu caso,
ata o momento que se suspendeu o seu aboo.

Extinción 
• Polo transcurso dos prazos máximos de

duración dos períodos de descanso.

• Pola reincorporación voluntaria ao traballo do
beneficiario do subsidio con anterioridade ao
cumprimento do prazo máximo de duración,
cando o período de descanso gózase
"exclusivamente" por un dos proxenitores.

Maternidade
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• Pola reincorporación voluntaria ao traballo
dun dos proxenitores ou de ambos con
anterioridade ao cumprimento dos prazos
máximos de duración, cando o período de
descanso gózase "sucesiva ou
simultaneamente" por ambos os proxenitores. 
A parte que restase para completar os períodos
de descanso correspondentes, incrementará a
duración do subsidio á que tivese dereito o
outro beneficiario, excepto nalgúns supostos
especiais.

• Por falecemento do beneficiario, salvo que o
outro proxenitor sobrevivente poida continuar
o goce do período de descanso que reste,
segundo as condicións legais ou
regulamentariamente establecidas.

• Por adquirir o beneficiario a condición de
pensionista de xubilación ou por incapacidade
permanente, sen prexuízo do goce do período
de descanso restante polo outro proxenitor.

• Por non acreditarse o período mínimo de
cotización, unha vez ditada a correspondente
resolución xudicial ou administrativa, nos
supostos de adopción, garda ou acollemento
internacional, se se recoñeceu o dereito ao
subsidio ao comezo do período de descanso,
tendo en conta as catro semanas en que pode

anticiparse o seu goce. As prestacións
percibidas ata ese momento non se
considerarán indebidas.

Procedemento para o 
recoñecemento do dereito e
xestión para o pagamento da
prestación
O procedemento para o recoñecemento do dereito
iníciase a instancia do traballador/a, mediante a
solicitude dirixida á Dirección provincial da
correspondente entidade xestora (INSS ou ISM,
no seu caso), xa que non cabe fórmula algunha
de colaboración na xestión por parte das
empresas.

• Á solicitude deberán acompañarse
preceptivamente os documentos que se indican
na mesma, de acordo con cada suposto
específico.

• O subsidio poderá recoñecerse por resolución
provisional pola entidade xestora (INSS ou
ISM) ata tanto se emita a resolución definitiva
co correspondente recálculo do subsidio.

• A entidade xestora poderá iniciar de oficio o
procedemento para o recoñecemento do

Maternidade
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subsidio por maternidade, cando dispoña dos

datos suficientes para iso, debendo comunicar

ao interesado dita circunstancia no prazo de 15

días contados desde o día seguinte ao do feito

causante.

• O pagamento do subsidio será realizado

directamente pola entidade xestora e por

períodos vencidos.

A entidade xestora competente procederá, no

momento de facer efectivo o subsidio, a

deducir do seu importe a parte das cotizacións

á Seguridade Social que corresponda ao

traballador/a para o seu ingreso na Tesourería

Xeral da Seguridade Social.

O subsidio especial, nos casos de parto,

nacemento por xestación por substitución,

adopción, garda con fins de adopción ou

acollemento múltiples será aboado nun só

pagamento, ao termo do período de 6 semanas

posteriores ao parto, ao nacemento por

xestación por substitución ou á resolución

xudicial da adopción ou á decisión

administrativa de acollemento ou garda con

fins de adopción.

Beneficios a efectos 
de cotización 
• O período por maternidade que subsista á data

de extinción do contrato de traballo, ou que se

inicie durante a percepción da prestación por

desemprego, será considerado como período

de cotización efectiva a efectos das

correspondentes prestacións da Seguridade

Social por xubilación, incapacidade

permanente, morte e supervivencia,

maternidade e paternidade.

• No caso de parto computarase, a efectos das

pensións contributivas de xubilación e de

incapacidade permanente, un total de 112 días

de cotización por cada parto dun só fillo e 14

días máis por cada fillo a partir do segundo, se

o parto fose múltiple, salvo que se cotizara

pola traballadora durante o período de

descanso por maternidade que corresponda.

Réximes especiais
Os traballadores incluídos en calquera dos

réximes especiais do sistema da Seguridade

Social, terán dereito á prestación coa mesma

extensión e nos mesmos termos e condicións que

os previstos para os traballadores do réxime

xeral, coas particularidades que se indican:

Réximes especiais
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• As prestacións económicas por maternidade

consistirán nun subsidio equivalente ao 100%

dunha base reguladora cuxa contía diaria será o

resultado de dividir a suma das bases de

cotización acreditadas a este réxime especial

durante os seis meses inmediatamente anteriores

ao do feito causante entre cento oitenta.

• Os traballadores responsables do ingreso das

cotizacións deben estar ao corrente no

pagamento das cotas para o recoñecemento e

percibo da prestación por maternidade, sendo

de aplicación a invitación ao pagamento

previsto na normativa vixente.

• Os traballadores por conta propia poderán

gozar dos períodos de descanso a tempo

parcial, a cuxos efectos, a percepción do

subsidio e a redución da actividade só poderá

efectuarse na porcentaxe do 50 %.

• Os traballadores incluídos no réxime especial

de traballadores por conta propia ou

autónomos, con excepción dos integrados no

sistema especial de traballadores agrarios por

conta propia ou dos autónomos

economicamente dependentes, deberán

presentar, se o solicita a entidade xestora, a

declaración da situación de actividade no

modelo oficial sobre a persoa que xestione

directamente o establecemento mercantil,

industrial ou doutra natureza do que sexa

titular ou, no seu caso, o cesamento temporal

ou definitivo na actividade desenvolvida.

Prazo de presentación: 

Dentro dos 15 días seguintes á data do inicio do

descanso.

A falta de presentación da declaración no

prazo máximo indicado produce os seguintes

efectos:

a) A suspensión no inicio do pagamento da

prestación, podendo iniciarse de oficio as

actuacións pertinentes para verificar a

situación na que queda o establecemento do

que é titular o beneficiario da prestación.

b) Se como consecuencia das actuacións

administrativas deducísese o carácter indebido

da prestación que, no seu caso, comezouse a

percibir, procederase a realizar as actuacións

precisas para o reintegro da mesma.

Supostos de pluriactividade:

• Os traballadores terán dereito ao subsidio en cada

un dos réximes se reúnen os requisitos esixidos

de maneira independente en cada un deles.

• No caso do goce compartido do permiso de

maternidade deberá coincidir o número de días

gozado nas dúas actividades polo beneficiario

que se atopa en pluriactividade.

Maternidade
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• Aos traballadores que acrediten as condicións
para acceder á prestación soamente nun dos
réximes, recoñeceráselles un único subsidio
computando exclusivamente as cotizacións
satisfeitas ao devandito réxime. 

• Se en ningún dos réximes se reúnen os
requisitos para acceder ao dereito, se
totalizarán as cotizacións efectuadas en todos
eles sempre que non se superpoñan e causarase
o subsidio no réxime no que se acrediten máis
días de cotización.

Traballadoras por conta propia, vítimas de
violencia de xénero:  

• Cando cesen na súa actividade para facer
efectiva a súa protección, suspenderáselles a
obriga de cotización durante un período de 6
meses, que serán considerados como de
cotización efectiva a efectos das prestacións,
considerándose a súa situación como asimilada
ao alta.

• Base reguladora: tomarase a base de cotización
equivalente á media das bases cotizadas nos 6
meses previos á suspensión da obriga de
cotizar.

Maternidade
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Situacións protexidas 
Considéranse situacións protexidas, os períodos
de descanso que se gocen nas seguintes
situacións: 

• O nacemento dun fillo. 

• A adopción, a garda con fins de adopción e o
acollemento familiar, tanto permanente como
temporal (sempre que a súa duración non sexa
inferior a 1 ano), de:

– Menores de 6 anos.

– Maiores de 6 anos pero menores de 18 con
discapacidade ou que, polas súas
circunstancias e experiencias persoais ou
por provir do estranxeiro, teñan especiais
dificultades de inserción social e familiar,
debidamente acreditadas polos servizos
sociais competentes.

A estes efectos, enténdese que o menor
adoptado ou o menor en situación de garda
con fins de adopción ou o menor acollido
presenta algunha discapacidade, cando
acredite un grao igual ou superior ao 33 %.

• A tutela sobre un menor por designación
dunha persoa física, cando o titor sexa un
familiar que, de acordo coa lexislación civil,

non poida adoptar ao menor, sempre que leve
a convivencia entre o titor e o tutelado, nos
mesmos termos de idade que o menor
adoptado ou o menor en situación de garda
con fins de adopción ou acollido.

A constitución da tutela sobre un menor
considérase unha situación protexida nos
mesmos termos establecidos para os supostos
de adopción, garda con fins de adopción e
acollemento.

A prestación por paternidade que se recoñece
nestas situacións consiste nun subsidio
contributivo durante o correspondente
período de descanso.

Beneficiarios. Requisitos 
Os traballadores por conta allea, incluídos os
contratados para a formación e a tempo parcial,
calquera que fose o seu sexo, que gocen dos
períodos de descanso por nacemento dun fillo,
adopción, garda con fins de adopción,
acollemento ou tutela indicados no apartado
anterior, sempre que reúnan os seguintes
requisitos:

• Estar afiliados e en alta ou en situación
asimilada ao alta. 

Réxime xeral

Paternidade
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• Ter cuberto un período mínimo de cotización
de:

– 180 días dentro dos 7 anos inmediatamente
anteriores á data do inicio do descanso ou,
alternativamente, 

– 360 días ao longo da súa vida laboral con
anterioridade á mencionada data. 

No caso dos traballadores a tempo parcial,
hai que determinar o coeficiente global de
parcialidade que é a porcentaxe da xornada
realizada a tempo parcial respecto da xornada
realizada por un traballador a tempo completo
comparable, e que se aplicará sobre o período
de alta con contrato a tempo parcial, sendo o
resultado o número de días que se
considerarán efectivamente cotizados en cada
período.

O período mínimo de cotización esixido aos
devanditos traballadores será o resultado de
aplicar ao período regulado con carácter xeral
(180 días nos últimos 7 anos ou 360 días ao
longo de toda a vida laboral) o coeficiente
global de parcialidade, que é a porcentaxe que
representa o número de días traballados e
acreditados como cotizados sobre o total de
días en alta neses últimos 7 anos ou ao longo
de toda a súa vida laboral.

Determinación do suxeito beneficiario 

• No suposto de parto e de xestación por
substitución, o dereito corresponde en
exclusiva ao outro proxenitor, sempre que
reúna os requisitos esixidos.

• Nos supostos de adopción, garda con fins de
adopción ou acollemento, o dereito
corresponderá só a un dos proxenitores, a
elección dos interesados. Con todo, cando o
período de descanso por maternidade, sexa
gozado na súa totalidade por un dos proxenitores
e, en consecuencia, perciba integramente a
correspondente prestación, o subsidio por
paternidade recoñecerase en favor do outro
proxenitor, se reúne os requisitos esixidos.

• Cando a nai resida nun país estranxeiro e o
nacemento do fillo produciuse fóra de España
o outro proxenitor poderá percibir o subsidio
por paternidade, se reúne os requisitos esixidos
e se goza do período de descanso.

• Nos casos en que só exista un proxenitor,
adoptante, gardador ou acolledor, se este
percibe o subsidio por maternidade, non
poderá acumular o subsidio por paternidade.

• Nos casos de goce compartido dos períodos de
descanso por maternidade, a condición de
beneficiario do subsidio por paternidade é

Paternidade
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compatible coa percepción do subsidio por

maternidade, sempre que o beneficiario

cumpra todos os requisitos.

• Nas situacións de pluriemprego ou

pluriactividade, o beneficiario gozará dos

descansos e das prestacións por paternidade en

cada un dos empregos de forma independente

e ininterrompida, de acordo coa normativa

aplicable en cada caso.

Contía da prestación 
A prestación económica consiste nun subsidio

equivalente ao 100 % da base reguladora

correspondente.

Base reguladora

O seu contido é igual que o que figura no mesmo

apartado da páxina 10 deste folleto pero referido

á prestación de “paternidade”.

Nacemento do dereito, 
duración dos períodos de 
descanso 
• Terase dereito ao subsidio por paternidade

desde o mesmo día en que dea comezo o

período de suspensión ou permiso

correspondente, de acordo coas normas en

cada caso aplicables.

• Poderase percibir o subsidio por paternidade

durante o período comprendido desde a

finalización do permiso por nacemento dun

fillo, previsto legal ou convencionalmente, ou

desde a resolución xudicial pola que se

constitúe a adopción, ou a partir da decisión

administrativa ou xudicial de garda con fins de

adopción ou de acollemento, ata que finalice a

suspensión do contrato por descanso de

maternidade, ou inmediatamente despois da

finalización da devandita suspensión, e,

sempre que en todos os casos, prodúzase o

goce efectivo do período de descanso

correspondente.

• A duración do subsidio por paternidade será

equivalente á do período de descanso que se

goce, nos seguintes termos:

a) Cinco semanas ininterrompidas, ampliables en

dous días máis por cada fillo a partir do segundo,

nos casos de parto, adopción, garda con fins de

adopción ou acollemento múltiples, se se trata de

traballadores aos que resulta de aplicación o

artigo 48.7 do Estatuto dos Traballadores (ET).

Con todo, a última semana do período de

descanso poderá gozarse de forma independente

noutro momento dentro dos nove meses

seguintes á data do nacemento do fillo, a

resolución xudicial pola que se constitúa a

adopción ou a decisión administrativa de garda

con fins de adopción ou acollemento, previo

acordo empresa/traballador que se debe adoptar

Paternidade
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ao comezo do período de suspensión. O goce

destes períodos é independente do goce

compartido dos períodos de descanso por

maternidade. 

b) Cinco semanas ininterrompidas, ampliables en

dous días máis por cada fillo a partir do

segundo, nos casos de parto, adopción, garda

con fins de adopción ou acollemento

múltiples, se se trata de funcionarios e persoal

eventual da Administración pública aos que

resulta de aplicación o artigo 49 c) do Estatuto

Básico do Empregado Público (EBEP). Con

todo, a última semana do permiso poderá

gozarse de forma independente noutro

momento dentro dos nove meses seguintes á

data do nacemento do fillo, a resolución

xudicial pola que se constitúa a adopción ou a

decisión administrativa de garda con fins de

adopción ou acollemento, cando así o solicite,

ao comezo do permiso e autoríceselle pola

Administración na que preste servizos.

• Estes períodos poderán gozarse en réxime de

xornada completa ou en réxime de xornada

parcial. O traballador deberá comunicar ao

empresario, coa debida antelación, o exercicio

deste dereito nos termos establecidos, no seu

caso, nos convenios colectivos. 

• Para que o período de descanso poida gozarse

a tempo parcial será imprescindible o acordo

previo entre o empresario e o traballador, e a

xornada realizada a tempo parcial non poderá

ser inferior ao 50 % da correspondente a un

traballador a tempo completo.

• En todos os casos en que proceden ampliacións

dos períodos de descanso ou permisos por

maternidade, por discapacidade dos fillos ou

menores acollidos ou en garda con fins de

adopción, por partos, adopcións, acollementos ou

gardas con fins de adopción, múltiples, ou cando

os neonatos deban permanecer hospitalizados ou,

finalmente, no caso do subsidio por maternidade

de natureza non contributiva, o subsidio por

paternidade poderá iniciarse ao termo dos

devanditos períodos adicionais ou con

anterioridade á súa finalización.

• Así mesmo, cando se perciba o subsidio por

maternidade en réxime de xornada a tempo

parcial, o subsidio por paternidade poderase

percibir, ben durante a percepción do subsidio

por maternidade na súa totalidade, ou ben

inmediatamente despois da súa extinción.

• Non se poderá recoñecer o subsidio por

paternidade se o fillo ou o menor acollido

falecen antes do inicio da suspensión ou

permiso. Con todo, unha vez recoñecido o

subsidio, este non se extinguirá aínda que

faleza o fillo ou menor acollido.

Paternidade
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Denegación, anulación e 
suspensión do dereito 
• O dereito ao subsidio por paternidade poderá

ser denegado, anulado ou suspendido:

a) Cando o beneficiario actuase

fraudulentamente para obter ou conservar o

subsidio.

b) Cando o beneficiario traballase por conta

propia ou allea durante os correspondentes

períodos de descanso, salvo en supostos de

percepción dun subsidio por paternidade en

réxime de xornada a tempo parcial ou nos

supostos de pluriactividade ou pluriemprego.

Os períodos de percepción do subsidio

corresponderanse cos períodos de descanso

que, neses casos, serán os non ocupados

pola xornada a tempo parcial ou polos

empregos ou actividades que non dan lugar

ao subsidio.

Extinción do dereito
• O dereito ao subsidio de paternidade

extínguese por:

– O transcurso do prazo de duración

establecido.

– A reincorporación voluntaria ao traballo. 

– Causar xubilación ou incapacidade

permanente. 

– Falecemento do beneficiario.

– Cesamento da adopción, da garda con fins

de adopción ou do acollemento.

Procedemento para o 
recoñecemento do dereito e
xestión para o pagamento da
prestación
O seu contido é igual ao que figura no mesmo

apartado da páxina 16 deste folleto pero referido

á paternidade.

Beneficios a efectos da 
cotización 
O período por paternidade que subsista á data de

extinción do contrato de traballo, ou que se inicie

durante a percepción da prestación por

desemprego, será considerado como período de

cotización efectiva a efectos das correspondentes

prestacións da Seguridade Social por xubilación,

incapacidade permanente, morte e supervivencia,

maternidade e paternidade.

Réximes especiais
O seu contido é igual ao que figura no mesmo

apartado da páxina 17 deste folleto pero referido

á paternidade.

Réximes especiais
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Situación protexida 
• Para os efectos da prestación económica por

risco durante o embarazo, considérase
situación protexida aquela na que se atopa a
traballadora embarazada durante o período de
suspensión do contrato de traballo nos
supostos en que, debendo cambiar de posto de
traballo por outro compatible co seu estado,
devandito cambio de posto non resulte técnica
ou obxectivamente posible ou non poida
razoablemente esixirse por motivos
xustificados.

• Non se considerará situación protexida a
derivada de riscos ou patoloxías que poidan
influír negativamente na saúde da traballadora
ou do feto, cando non estea relacionada con
axentes, procedementos ou condicións de
traballo do posto ou actividade desempeñados.

• Esta prestación ten a natureza de prestación
derivada de continxencias profesionais.

Beneficiarias. Requisitos 
As traballadoras por conta allea en situación de
suspensión do contrato por risco durante o
embarazo, sempre que reúnan os seguintes
requisitos: 

• Estar afiliadas e en alta.

Consideraranse de pleno dereito afiliadas e en
alta, aínda que o empresario incumprise as
súas obrigas.

• Período mínimo de cotización: non se esixe ao
derivarse de continxencias profesionais.

Contía da prestación 
A prestación económica consiste nun subsidio
equivalente ao 100 % da base reguladora
correspondente.

■ Base reguladora

• A base reguladora obtense por adición de dous
sumandos:

a) A base de cotización por continxencias
profesionais do mes anterior ao da data na
que se inicie a suspensión do contrato, sen
horas extraordinarias, dividida polo número
de días á que corresponda dita cotización.

Risco durante o embarazo

Réxime xeral
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b) A cotización por horas extraordinarias do
ano natural anterior, dividida entre 365.

• Nos casos de pluriemprego, cando a
suspensión do contrato de traballo por risco
durante o embarazo se declare en todas as
actividades que realice simultaneamente a
traballadora, para a determinación da base
reguladora do subsidio computaranse todas as
súas bases de cotización nas distintas
empresas, sendo de aplicación o tope máximo
establecido a efectos de cotización.

Se a suspensión do contrato de traballo por
risco durante o embarazo declarásese nunha ou
nalgunhas das actividades realizadas pola
traballadora, pero non en todas, no cálculo da
base reguladora do subsidio só se tomarán as
bases de cotización correspondentes ás
empresas nas que se produce a suspensión do
contrato de traballo, aplicando, a estes efectos,
o límite que corresponda á fracción ou
fraccións do tope máximo que aquelas teñan
adxudicado.

• Cando se trate de traballadoras contratadas
para a formación, a base reguladora será a
base mínima de cotización do Réxime Xeral.

• Para os colectivos de artistas e de
profesionais taurinas, a base reguladora será
a media diaria que resulte de dividir por 365 a
suma das bases de cotización dos doce meses
anteriores ao feito causante, ou a media diaria
do período de cotización que se acredite, se
este é inferior a un ano.

En ningún caso, a media diaria que resulte
poderá ser inferior, en cómputo mensual, á
base mínima de cotización que en cada
momento corresponda á categoría profesional
da traballadora.

Nacemento, duración e 
extinción do dereito
• O dereito ao subsidio nace o mesmo día que

se inicie a suspensión do contrato de traballo
por risco durante o embarazo, que será
posterior á emisión da certificación médica de
risco pola entidade xestora (INSS ou ISM) ou
colaboradora (mutuas).

• Aboarase durante o período de suspensión ou
permiso necesario para a protección da saúde
da traballadora embarazada e/ou do feto.

Risco durante o embarazo
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• O dereito ao subsidio extínguese por: 

– Suspensión do contrato de traballo por
maternidade. 

– Reincorporación da muller traballadora ao
seu posto de traballo anterior ou a outro
compatible co seu estado.

– Extinción do contrato de traballo en virtude
das causas legalmente establecidas.

– Interrupción do embarazo.

– Falecemento da beneficiaria. 

Recoñecemento, denegación,
anulación e suspensión do
dereito
• O recoñecemento do dereito corresponde á

entidade xestora ou á Mutua colaboradora coa
Seguridade Social coa que teña concertada a
empresa a cobertura das continxencias
profesionais.

• A entidade xestora competente poderá declarar
a responsabilidade empresarial en orde ás
prestacións, así como a entidade que, no seu
caso, deba anticipalas.

• O dereito ao subsidio pode ser denegado,
anulado ou suspendido cando a beneficiaria: 

– Actúe fraudulentamente para obter ou
conservar o subsidio.

– Realice calquera traballo ou actividade, xa
sexa por conta allea ou propia, excepto
naquelas actividades que a traballadora
viñese desempeñando con anterioridade ou
puidese comezar a desempeñar e non
impliquen risco durante o embarazo.

• O dereito ao subsidio suspenderase durante os
períodos entre tempadas para as traballadoras
fixas descontinuas, en tanto non se produza o
novo chamamento.

• A traballadora e a empresa estarán obrigadas a
comunicar á entidade xestora ou colaboradora
calquera circunstancia que implique a
suspensión ou extinción do dereito ao
subsidio.

Xestión. Pagamento
• A xestión e o pagamento da prestación

económica corresponde á entidade xestora
(INSS ou ISM) ou a Mutua colaboradora coa
Seguridade Social en función da entidade coa
que a empresa teña concertada a cobertura dos

Risco durante o embarazo
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riscos profesionais, no momento da suspensión
do contrato, con independencia de que durante
a mencionada situación prodúzase un cambio
da entidade.

• O pagamento do subsidio realizarase por
mensualidades vencidas.

• A entidade xestora competente procederá, no
momento de facer efectivo o pagamento do
subsidio, a deducir do importe do mesmo a
parte das cotizacións á Seguridade Social que
corresponda á traballadora, para o seu ingreso
na Tesourería Xeral da Seguridade Social.

Incapacidade temporal e risco
durante o embarazo
• Cando a traballadora atópese en situación de

incapacidade temporal e, durante a mesma,
solicite a prestación de risco durante o
embarazo, non procederá o recoñecemento, no
seu caso, do subsidio, ata que se extinga a
situación de incapacidade temporal por
calquera das causas legal ou
regulamentariamente establecidas.

• Cando a traballadora atópese en situación de
risco durante o embarazo e durante a mesma
solicite a prestación por incapacidade
temporal, non procederá o recoñecemento
desta ata a finalización da situación de risco
durante o embarazo, se reúne nese momento
os requisitos necesarios para acceder á
incapacidade temporal.

Procedemento para o 
recoñecemento do dereito 
• O procedemento para o recoñecemento do

dereito iníciase a instancia da interesada ante a
entidade xestora ou colaboradora que
corresponda, solicitando a certificación médica
sobre a existencia de risco, para iso deberá
achegar:

a) Informe do médico do servizo público de
saúde no que se acredite a situación do
embarazo e a data probable do parto.

b) Un certificado da empresa sobre a
actividade que desenvolve e as condicións
do posto de traballo.

• No caso de que a entidade xestora ou
colaboradora considere que non se produce a
situación de risco durante o embarazo

Risco durante o embarazo
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denegará a expedición da certificación médica
á que se refire o apartado anterior,
comunicando á traballadora que non cabe
iniciar o procedemento dirixido á obtención da
correspondente prestación.

A expedición deste certificado, se procede,
será de tramitación preferente e constará de
orixinal e dúas copias:

– Entregarase á traballadora o orixinal e unha
copia con destino á empresa ou, no seu
caso, ao responsable do fogar familiar.

– A outra copia quedará en poder do servizo
médico.

• Unha vez certificado o risco, se non foi
posible o cambio do posto de traballo, a
empresa declarará á traballadora afectada en
situación de suspensión de contrato por risco
durante o embarazo.

• Para o recoñecemento do subsidio, a
traballadora presentará a solicitude, nos
modelos establecidos para o efecto, ante a
entidade xestora ou colaboradora que emitiu a
certificación do risco, acompañada dos
documentos correspondentes.

Resolución e notificación:

A entidade xestora da provincia en que teña o seu
domicilio a interesada ditará resolución expresa e
notificaraa á interesada no prazo de 30 días.

Cando se produzan contradicións nas
declaracións e certificacións presentadas coa
solicitude, poderase solicitar un informe á
Inspección de Traballo e Seguridade Social, o cal
deberá ser emitido no prazo de 15 días,
transcorrido o cal se poderá adoptar a
correspondente resolución sen ter en conta o
citado informe.

Risco durante o embarazo
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Réximes especiais
A prestación concédese nos mesmos termos e
condicións que no réxime xeral da Seguridade
Social, coas seguintes particularidades:

• No caso de traballadoras que sexan
responsables do ingreso das cotizacións, será
requisito imprescindible para o recoñecemento
e aboo da prestación, que as interesadas
encóntrense ao corrente no pagamento das
cotas á Seguridade Social. 

Para ese efecto, será de aplicación o
mecanismo de invitación ao pagamento
previsto nas normas.

Pluriactividade 

• Supostos en que a traballadora realice
simultaneamente actividades incluídas en
varios réximes do sistema da Seguridade
Social:

a) Cando a situación de risco durante o
embarazo afecte a todas as actividades
desempeñadas, terá dereito ao subsidio en
cada un dos réximes se reúne os requisitos
esixidos de maneira independente en cada
un deles.

b) Cando a situación de risco durante o
embarazo afecte a unha ou a algunha das
actividades realizadas pola traballadora, pero
non a todas, unicamente terá dereito ao
subsidio no réxime no que estean incluídas as
actividades en que exista o devandito risco.

A percepción do subsidio será compatible co
mantemento daquelas actividades que a
traballadora xa viñese desempeñando con
anterioridade ou puidese comezar a
desempeñar e non impliquen risco durante o
embarazo.

Traballadoras por conta propia
ou autónomas 
Nacemento do dereito e duración

O dereito nace o día seguinte a aquel en que se
emite o certificado polos servizos médicos da
entidade xestora ou colaboradora correspondente,
aínda que os efectos económicos non se
producirán ata a data do cesamento efectivo na
actividade profesional.

O subsidio aboarase durante o período necesario
para a protección da saúde da traballadora e/ou
do feto, mentres persista a imposibilidade de
renovar a súa actividade profesional.

Réximes especiais
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Contía da prestación

• Subsidio equivalente ao 100 % da base
reguladora, que estará constituída pola base de
cotización por continxencias profesionais,
correspondente ao mes anterior á data en que
se emita o certificado polos servizos médicos,
dividida entre 30.

• No caso en que o réxime de que se trate  non
contemple a cobertura de continxencias
profesionais ou cando a traballadora non se
acolleu á mellora voluntaria da protección por
incapacidade temporal, a base reguladora será
a establecida para esta prestación por
continxencias comúns.

Procedemento para o recoñecemento do
dereito

• Iníciase a instancia da interesada, ante a
entidade xestora ou colaboradora que
corresponda, solicitando a certificación
médica sobre a existencia de risco.

Para iso deberá achegar:

a) Informe do médico do servizo público de
saúde no que se acredite a situación do
embarazo e a data probable do parto.

b) Declaración sobre a actividade
desenvolvida, así como sobre a inexistencia
dun traballo ou función en tal actividade
compatible co seu estado, que poida ser
levada a cabo pola mesma, na súa condición
de traballadora por conta propia.

Cando se trate dunha traballadora autónoma
que presta servizos en sociedades
cooperativas ou sociedades laborais ou
mercantís, dita declaración deberá ser
realizada polo administrador da sociedade.
Se se trata dunha traballadora autónoma
economicamente dependente, a mencionada
declaración deberá realizala o seu cliente.

• No caso de que a entidade xestora ou
colaboradora considere que non se produce a
situación de risco durante o embarazo,
denegará a expedición da certificación médica
mencionada anteriormente, comunicando á
traballadora que non cabe iniciar o
procedemento dirixido á obtención da
correspondente prestación.

• Para o recoñecemento do subsidio, a
traballadora presentará a solicitude, nos
modelos establecidos para o efecto, ante a
entidade xestora ou colaboradora que emitiu a
certificación de risco, acompañada dos
documentos correspondentes.

Risco durante o embarazo
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Xestión e pagamento da prestación económica

• Cando a traballadora non formalizase a
cobertura dos riscos profesionais, pero teña
cuberta a protección por incapacidade
temporal derivada de continxencias comúns,
será competente para a xestión da prestación
por risco durante o embarazo a entidade
xestora ou colaboradora que cubra dita
situación.

• Nos supostos de traballadoras incluídas no
RETA que non tivesen cuberta a protección
por incapacidade temporal derivada de
continxencias comúns, cando tal protección
sexa opcional a xestión da prestación
corresponderá á entidade xestora.

Risco durante o embarazo
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Situación protexida
• Considérase unha situación protexida aquela

na que se atopa a traballadora por conta allea
durante o período de suspensión do contrato de
traballo nos supostos nos que, debendo esta
cambiar de posto de traballo por outro
compatible coa súa situación, devandito
cambio de posto non resulte técnica ou
obxectivamente posible, ou non poida
razoablemente esixirse por motivos
xustificados.

• Non se considerará unha situación protexida a
derivada dos riscos ou patoloxías que poidan
influír negativamente na saúde da traballadora
ou do fillo, cando non está relacionada con
axentes, procedementos ou condicións de
traballo do posto ou actividade desempeñados.

Beneficiarias. Requisitos 
O seu contido é igual ao que consta no mesmo
apartado da páxina 28 deste folleto, pero referido
ao “risco durante a lactación natural”.

Contía da prestación 
Consiste nun subsidio equivalente ao 100 % da
base reguladora correspondente, que será a
equivalente á que estea establecida para a
prestación de incapacidade temporal, derivada de
continxencias profesionais.

Nacemento do dereito, dura-
ción e extinción
• O dereito ao subsidio nace o mesmo día no

que se inicie a suspensión do contrato de
traballo por risco durante a lactación natural,
que será posterior á emisión da certificación
médica de risco pola entidade xestora (INSS
ou ISM) ou colaboradora (mutuas).

Non procede o recoñecemento da prestación
económica de risco durante a lactación natural,
en tanto non se extinguiu o período de
descanso por maternidade, calquera que for o
proxenitor que os goce. Para ese efecto,
quedará anulada a opción exercida pola nai en
favor do outro proxenitor e aquela deberá
renovar o goce da parte que reste do permiso
por maternidade cando, reincorporándose ao
traballo, apréciese a existencia de risco durante

Réxime xeral

Risco durante a lactación natural
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a lactación natural que dea lugar á suspensión
da actividade laboral.

• Aboarase durante o período necesario para a
protección da saúde da traballadora e/ou do
fillo, como máximo ata que este cumpra os 9
meses, salvo que a beneficiaria
reincorporásese con anterioridade ao seu posto
de traballo anterior ou a outro compatible coa
súa situación. 

• No caso de traballadoras contratadas a tempo
parcial, aboarase durante todos os días naturais
en que se manteña a suspensión do contrato de
traballo por risco durante a lactación, coa
excepción aludida no parágrafo anterior.

• O dereito ao subsidio extínguese:

– No momento no que o fillo cumpra 9
meses, salvo que a beneficiaria
reincorporásese con anterioridade ao seu
posto de traballo anterior ou a outro
compatible coa súa situación.

– Por extinción do contrato de traballo en
virtude das causas legalmente establecidas.

– Por interrupción da lactación natural.

– Por falecemento da beneficiaria ou do fillo
lactante. 

• A traballadora e a empresa estarán obrigadas a
comunicar á entidade xestora ou colaboradora
calquera circunstancia que implique a
extinción do subsidio.

Recoñecemento, denegación,
anulación e suspensión do
dereito
O seu contido é igual ao que consta no mesmo
apartado da páxina 30 deste folleto, pero referido
ao “risco durante a lactación natural”.

Xestión. Pagamento
O seu contido é igual ao que consta no mesmo
apartado da páxina 30 deste folleto, pero referido
ao “risco durante a lactación natural”.

Réximes especiais
O seu contido é igual ao que consta no mesmo
apartado da páxina 33 deste folleto, pero referido
ao “risco durante a lactación natural”.

Réximes especiais
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Documentos para o trámite
das prestacións de 
maternidade, paternidade,
risco durante o 
embarazo/lactación natural
Nos modelos de solicitude correspondente a cada
unha das prestacións enuméranse os documentos
específicos para achegar en cada caso.

Os documentos para presentar serán os orixinais,
acompañados dunha copia para a súa compulsa,
ou fotocopia xa compulsada, excepto para os
documentos de identidade nos que, para acreditar
a personalidade, será suficiente a exhibición do
documento orixinal e en vigor.

Pode obter os formularios, tanto de solicitude
como de certificados, declaracións etc., a través
de:

• A páxina web da Seguridade Social, 
www.seg-social.es, seguindo a ruta:
Inicio / Traballadores / Prestacións/Pensións
de Traballadores / Formularios e modelos.

• Nos centros de atención e información
(CAISS) de que dispón o INSS en todo o
territorio nacional, dos que pode atopar a
dirección na citada páxina web, seguindo a
ruta: Inicio / Información útil / Direccións e
teléfonos / Oficinas da Seguridade Social.

• Ademais, se dispón de certificado dixital, pode
solicitar electronicamente os subsidios de
maternidade e/ou paternidade en Tu
Seguridad Social á que pode acceder
directamente en https://sede-tu.seg-
social.gob.es ou desde o servizo de
Maternidade e Paternidade da sede
electrónica https://sede.seg-social.gob.es, en
ambos os casos, dentro do apartado Familia.

Documentos para o trámite das prestacións
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• Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención

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

• Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de

protección xurídica do menor, de modificación

parcial do Código civil e da Lei de

axuizamento civil (BOE 17/1).

• Lei 39/1999, do 5 de novembro, para

promover a conciliación da vida familiar e

laboral das persoas traballadoras (BOE 6/11 -

Corr. err. 12/11).

• Real decreto 286/2003, do 7 de marzo, polo

que se establece a duración dos prazos para a

resolución dos procedementos administrativos

para o recoñecemento das prestacións en

materia de Seguridade Social (BOE 8/4).

• Real decreto 295/2009, do 6 de marzo, polo

que se regulan as prestacións económicas do

sistema de Seguridade Social por maternidade,

paternidade, risco durante o embarazo e risco

durante a lactación natural (BOE 21/3).

• Lei 9/2009, do 6 de outubro, de ampliación da

duración do permiso de paternidade nos  casos

de nacemento, adopción ou acollida (BOE

7/10).

• Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de

outubro, polo que se aproba o texto refundido

da Lei do estatuto dos traballadores (BOE

24/10).

• Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de

outubro, polo que se aproba o texto refundido

da Lei do estatuto básico do empregado

público (BOE 31/10).

• Real decreto lexislativo 8/2015, do 30 de

outubro, polo que se aproba o texto refundido

da Lei xeral da Seguridade Social (BOE

31/10- Corr.err. 11/02/2016).

• Lei 26/2015, do 28 de xullo, de modificación

do sistema de protección á infancia e á

adolescencia (BOE 29/7).

• Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a

igualdade efectiva de mulleres e homes ( BOE

23/3)

• Lei 6/2017, do 24 de outubro, de Reformas

Urxentes do Traballo Autónomo (BOE 25/10).

• Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos

Xerais do Estado para o ano 2018 (BOE 4/7).

Normativa básica
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Direccións provinciais do INSS

ARABA/ ÁLAVA (Vitoria-Gasteiz) Eduardo Dato, 36 01005 945 160 700
ALBACETE Avda. de España, 27 02002 967 598 700
ALACANT/ALICANTE Churruca, 26 03003 965 903 100
ALMERÍA Pl. Emilio Pérez, 3 04001 950 189 500
ASTURIAS (Oviedo) Santa Teresa de Jesús, 8-10 33007 985 666 200
ÁVILA 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
BIZKAIA (Bilbao) Gran Vía, 89 48011 944 284 500
BURGOS Vitoria, 16 09004 947 476 600
CÁCERES Avda. de España, 14 10001 927 620 000
CÁDIZ Plaza de la Constitución, s/n 11008 956 298 600
CANTABRIA (Santander) Avda. Calvo Sotelo, 8 39002 942 394 300
CASTELLÓ/CASTELLÓN 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
CÓRDOBA Córdoba de Veracruz, 4 14008 957 221 000
CORUÑA, A Ronda Camilo José Cela, 16 15009 881 909 300
CUENCA Parque de San Julián, 7 16001 969 178 400
GIPUZKOA (Donostia/S. Sebastián) Hermanos Otamendi, 13 20014 943 483 600
GIRONA Santa Eugènia, 40 17005 872 082 500
GRANADA Restauradores, 1 18006 958 181 200
GUADALAJARA Carmen, 2 19001 949 888 300
HUELVA San José, 1-3 21002 959 492 500
HUESCA Avda. Pirineos, 17 22004 974 294 300
ILLES BALEARS (Palma) Pere Dezcallar i Net, 3 07003 971 437 300
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Maternidade, paternidade, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural

JAÉN Fuente de Buenora, 7 23006 953 216 500
LEÓN Avda. Facultad de Veterinaria, 1             24004      987 845 700
LLEIDA Jordi Cortada, 2 25001 973 700 700
LUGO Ronda Músico Xosé Castiñeira, 26 27002 982 293 300
MADRID Serrano, 102 28006 915 661 000
MÁLAGA Huéscar, 4 29007 952 979 000
MELILLA General Marina, 18 52001 952 680 000
MURCIA Avda. Alfonso X El Sabio, 15 30008 968 382 300
NAVARRA (Pamplona/Iruña) Avda. Conde Oliveto, 7 31003 948 289 400
OURENSE Concejo, 1 32003 988 521 000
PALENCIA 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 (Logroño) 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
SEGOVIA Pinar de Valsaín, 1 40005 921 414 400
SEVILLA Sánchez Perrier,2 41009 954 746 000
SORIA San Benito, 17 42001 975 234 500
TARRAGONA Rambla Nova, 84 43003 977 259 625
TERUEL Tarazona de Aragón, 2-A 44002 978 647 100
TOLEDO Venancio González, 5 45001 925 396 660
VALÉNCIA/VALENCIA Bailén, 46 46007 963 176 000
VALLADOLID Boston, 4-6 47007 983 215 600
ZAMORA Avda. Requejo, 23 49012 980 559 500
ZARAGOZA Doctor Cerrada, 6 50005 976 703 400
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Instituto Nacional da Seguridade Social

Servizos centrais
Padre Damián, 4 – 28036 Madrid

Teléfono 915 688 300

Teléfono de información:

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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INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE TRABAJO, MIGRACIONES

Y SEGURIDAD SOCIAL




