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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, cobrixen la
pèrdua de rendes o d'ingressos que afecta els
treballadors per compte d'altri o per compte
propi, tant homes com dones, quan el contracte
de treball se suspén o quan l'activitat s'interromp
en els casos de naixement de fill, d'adopció, de
guarda amb fins d'adopció, d'acolliment o de
tutela sobre menors legalment establits.

Les prestacions econòmiques per risc durant
l'embaràs i per risc durant la lactància
natural, incloses també en l'acció protectora de
tots els règims del sistema de la Seguretat Social,
cobrixen la pèrdua d'ingressos que es produïx
durant el període d'interrupció de l'activitat
laboral, quan les condicions d'un lloc de treball

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

en la salut de la treballadora o del fill, durant la
lactància natural, i en cap dels dos casos no és
possible canviar de lloc de treball per un altre
que siga compatible amb el seu estat.

En este llibret figuren les característiques
principals de les prestacions esmentades. 
Ara bé, si voleu més informació sobre esta
qüestió, podeu dirigir-vos a l'Institut Nacional de
la Seguretat Social (INSS):

• Telefonant al número 901 16 65 65.

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

• També podeu dirigir-vos, personalment,
demanant cita al telèfon 901 10 65 70, o per
escrit, a qualsevol dels centres d'atenció i
d'informació (CAISS) que l'INSS té desplegats
arreu del territori nacional.

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 tinguen per
eixes situacions: 

• La maternitat biològica. 

• L'adopció, la guarda amb fins d'adopció i
l'acolliment familiar, tant preadoptiu com
permanent o simple, sempre que, en este últim
cas, la duració no siga inferior a 1 any, de: 

– Menors de 6 anys. 

– Majors de 6 anys però menors de 18 amb
discapacitat o que, per circumstàncies i
experiències personals o perquè provenen
de l'estranger, tenen dificultats especials
d'inserció social i familiar, degudament
acreditades pels servicis socials competents. 

En este sentit, es considera que l'adoptat o
l'acollit té alguna discapacitat quan esta s'ha
reconegut 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 siga un familiar
que, d'acord amb la legislació civil, no puga
adoptar el menor, sempre que comporte la
convivència entre el tutor i el tutelat, en els
mateixos termes d'edat que el menor adoptat o
que el menor en situació de guarda amb fins
d'adopció o acollit.

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

– Subsidi contributiu de maternitat. 

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

– Subsidi no contributiu de maternitat. 

Beneficiaris 
• Subsidi contributiu per maternitat: 

– Els treballadors per compte d'altri, també els
treballadors contractats per a la formació i a
temps parcial, tant homes com dones, que
gaudisquen dels períodes de descans per
naixement de fill, adopció, guarda amb fins
d'adopció i acolliment legalment establits,
sempre que acrediten els requisits establits. 

Règim general

Maternitat
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– Quan el període de descans és gaudit, de
manera simultània o successiva, pels dos
progenitors, adoptants, guardadors amb fins
d'adopció o acollidors, tots dos tenen la
condició de beneficiaris, sempre que
reunisquen de forma independent els
requisits establits. 

– En cas de part, si la mare mor, amb
independència que treballara o no treballara,
l'altre progenitor té dret a la prestació
econòmica per maternitat durant tot el
període de descans o durant la part que
quede per gaudir d'eixe període, computat
des de la data del part i sense descomptar-ne
la part que la mare haja pogut gaudir abans
del part. 

– En cas de part, quan la mare treballa per
compte propi i no té dret a suspendre
l'activitat amb dret a prestacions, d'acord
amb les normes que regulen eixa activitat, o
no està inclosa en el RETA ni en una
mutualitat de previsió social alternativa,
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
reunix el període mínim de cotització
establit i li reconeixen el subsidi de
naturalesa no contributiva, l'altre progenitor
pot percebre, a elecció de la mare, el subsidi
de naturalesa contributiva per maternitat
durant el període de descans corresponent,
descomptant-ne la duració i l'increment del
subsidi de naturalesa no contributiva que, si
és el cas, haguera correspost a la mare. 

En estos casos, l'altre progenitor ha de
reunir els requisits establits, i el gaudi d'esta
prestació és compatible amb el subsidi de
paternitat. 

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

Els qui siguen beneficiaris de la prestació
econòmica per maternitat, sempre que
gaudisquen d'un període de 6 setmanes
immediatament següents al part, al naixement
per gestació per substitució, a l'adopció, a la
guarda amb fins d'adopció o a l'acolliment
múltiple. 

Maternitat

valenciano mat. pat.  23/5/17  12:29  Página 7



– 8 –

Este subsidi només el pot percebre un dels
progenitors, guardadors o acollidors que, en
cas de part, és determinat per elecció de la
mare i, en cas de naixement per gestació per
substitució, d'adopció, de guarda amb fins
d'adopció o d'acolliment, és decidit per acord
de tots dos. 

• Subsidi no contributiu per maternitat: 

Les treballadores per compte d'altri o per
compte propi que, en cas de part, complisquen
tots els requisits establits per a accedir a la
prestació per maternitat, excepte el període
mínim de cotització establit. 

Requisits 
• Estar afiliats a la Seguretat Social i en situació

d'alta o assimilada. 

• Tindre cobert un període mínim de cotització
de:

a)Si el treballador té menys de 21 anys en la
data del part, o en la data de la decisió
administrativa d'acolliment o de guarda amb
fins d'adopció, o de la resolució judicial per
la qual es constituïx l'adopció, no es
demana cap període mínim de cotització. 

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

– 90 dies dins dels 7 anys immediatament
anteriors al moment del començament del
descans o, de manera alternativa, 

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

c) Si el treballador té 26 anys en la data del
part o en la data de la decisió administrativa
d'acolliment o de guarda amb fins
d'adopció, o de la resolució judicial per la
qual es constituïx l'adopció: 

– 180 dies dins dels 7 anys immediatament
anteriors al moment del començament del
descans o, de manera alternativa, 

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

En el cas dels treballadors a temps parcial,
s'ha de 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, i que s'aplica sobre el període

Maternitat
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d'alta amb contracte a temps parcial. El
resultat d'esta operació és el nombre de dies
que es consideren efectivament cotitzats en
cada període.

El període mínim de cotització exigit als
treballadors esmentats és el resultat d'aplicar al
període regulat amb caràcter general (segons
l'edat del beneficiari: 90 o 180 dies 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 durant eixos últims 7
anys o al llarg de tota la vida laboral.

En el cas de part i amb aplicació exclusiva a
la mare biològica, l'edat indicada en els
apartats anteriors és la que té la interessada en
el moment d'inici del descans, i es pren com a
referent el moment del part a l'efecte
d'acreditar el període mínim de cotització que,
si és el cas, corresponga. 

En els casos d'adopció internacional, l'edat que
s'indica en els apartats anteriors és la que
tenen els interessats en el moment d'inici del
descans, que es pot començar a gaudir fins a 4
setmanes abans de la resolució per la qual es
constituïsca l'adopció, i es pren com a referent
el moment de la resolució a l'efecte d'acreditar
el període mínim de cotització que, si és el
cas, corresponga.

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

Quantia de la prestació 
• Subsidi per maternitat: 

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

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

Es concedix un subsidi especial per cada fill,
menor adoptat, en situació de guarda amb fins
d'adopció o adoptat, a partir del segon, igual al
que corresponga percebre pel primer, durant el
període de 6 setmanes immediatament
posteriors al part o al naixement per gestació
per substitució, o quan es tracte d'adopció,

Maternitat
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guarda amb fins d'adopció o d'acolliment, a
partir de la decisió administrativa o judicial de
guarda o acolliment, o de la resolució judicial
per la qual es constituïx l'adopció. 

• Interrupció i represa del subsidi per
hospitalització

En els casos de part prematur i en aquells en
què, per qualsevol altra causa, el nadó haja de
ser hospitalitzat a continuació del part, quan es
reprén el subsidi, una vegada que el menor rep
l'alta hospitalària, es percep en la mateixa
quantia que s'abonava abans de la interrupció,
llevat que siga necessari modificar la base
reguladora perquè es tracte d'algun dels
supòsits legalment previstos.

• Subsidi de naturalesa no contributiva: 

En cas de part, si la mare treballadora reunix
tots els requisits excepte 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, llevat que la base
reguladora siga inferior, cas en el qual es pren
esta quantitat. 

■ Base reguladora

• És equivalent a la que estiga establida per a la
prestació per incapacitat temporal derivada de
contingències comunes; i es pren com a
referència la data de l'inici del període de
descans. 

– Quan el període de descans és gaudit, de
manera simultània o successiva, pels dos
progenitors, la prestació es determina per a
cada un segons la base reguladora
respectiva. 

– Durant el gaudi dels períodes de descans en
règim de jornada a temps parcial, la base
reguladora es reduïx en proporció inversa a
la reducció que haja experimentat 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'emet la resolució definitiva,
amb el recàlcul del subsidi que corresponga. 

Naixement del dret 
• En cas de maternitat biològica, des del

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

Maternitat

valenciano mat. pat.  23/5/17  12:29  Página 10



– 11 –

• En els casos en què la mare opta perquè l'altre
progenitor gaudisca 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 triada per la mare quan
ha exercit l'opció. 

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

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

• En els casos d'adopció internacional, quan és
necessari que els progenitors es desplacen al
país d'origen de l'adoptat, el subsidi pot
començar fins 4 setmanes abans de la
resolució per la qual es constituïx l'adopció. 

Períodes de descans, duració i
distribució 
Subsidi contributiu 

• 16 setmanes sense interrupció, amb les
ampliacions següents: 

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

– 2 setmanes addicionals en el cas de
discapacitat del fill, quan la discapacitat es
valora en un grau igual o superior al 33%. 

– Tants dies addicionals com el nadó estiga
hospitalitzat, fins a un màxim de 13
setmanes, en els casos de part prematur i en
els casos en què el nadó necessite, per
alguna condició clínica, hospitalització a
continuació del part per un període superior
a 7 dies. En este sentit sí que es tenen en
compte els internaments hospitalaris
començats 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 cada un dels fills quan
eixos períodes són simultanis.

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

Maternitat
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• Es pot gaudir dels períodes esmentats en règim
de jornada completa o a temps parcial, després
d'acord previ entre els empresaris i els
treballadors afectats.

• Si els dos beneficiaris treballen, estos períodes
es poden gaudir, si és el cas, de forma
simultània o successiva i sempre de manera
ininterrompuda. 

• Quan el subsidi per maternitat és compartit,
este subsidi s'abona a cada beneficiari durant
la part dels períodes de descans que li hagen
correspost i dels quals haja gaudit.

• Quan el període de descans és gaudit de
manera simultània o successiva pels dos
progenitors i un dels dos decidix reincorporar-
se a la faena abans del compliment del termini
màxim de duració, la part que resta perquè es
complete eixe termini màxim incrementa la
duració del subsidi de l'altre beneficiari,
excepte en alguns casos especials. 

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

Casos especials 

• En el cas de mort del fill i de parts que ocorren
després de més de 180 dies de vida fetal, la
duració de la prestació econòmica no es reduïx
llevat que, una vegada acabades les 6 setmanes
posteriors al part, de descans obligatori, la
mare sol·licite reincorporar-se al lloc de
treball, cas en el qual queda sense efecte la tria
feta per la mare en favor de l'altre progenitor. 

• En el cas de mort de fills adoptats, menors en
situació de guarda amb fins d'adopció o
menors acollits, no es reduïx tampoc la
duració de la prestació econòmica, llevat que
els adoptants, guardadors o acollidors
sol·liciten reincorporar-se al lloc de treball. 

En este cas, si el període de descans s'ha
distribuït entre els dos adoptants, guardadors o
acollidors, la part no consumida per un dels
dos 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 distribuïx a elecció 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 treballen: 

– Quan la mare, en començar el període de
descans, opte en favor de l'altre progenitor
perquè gaudisca d'una part del període, este
pot continuar fent ús del període de descans
per maternitat inicialment cedit i percebre el
subsidi corresponent, si reunix els requisits
establits, encara que la mare, en el moment
previst per a reincorporar-se a la faena,
estiga en situació d'incapacitat temporal. 

– Si la mare tria que l'altre progenitor
gaudisca d'una part determinada i
ininterrompuda del període de descans, però
resulta que, una vegada començat el gaudi
efectiu d'eixe descans per l'altre progenitor,
este mor abans d'haver-lo completat, la
mare pot fer ús de la part del període de
descans que resta fins a assolir la duració
màxima corresponent, fins i tot en el cas
que ja s'haja reincorporat a la faena. 

– La mare pot revocar eixa tria mitjançant un
escrit dirigit a la direcció provincial de
l'INSS, si sobrevenen fets que en facen
inviable l'aplicació, com ara absència,
malaltia o accident de l'altre progenitor,
abandó de família, violència de gènere,
separació o altres causes anàlogues. 

– La suma dels períodes de descans no pot
superar les 16 setmanes o les que
corresponguen en els casos d'ampliació. 

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

• En el cas que els dos beneficiaris treballen, els
períodes de descans es distribuïxen a elecció
d'aquells; i poden gaudir d'eixos períodes de
manera simultània o successiva, sempre que es
tracte de períodes ininterromputs i amb els
límits de duració establits. 

• Si, una vegada un dels beneficiaris ha
començat el gaudi efectiu del període de
descans corresponent, resulta que mor abans
d'haver-lo completat, l'altre beneficiari pot fer
ús de la part del període de descans que reste
fins a assolir la duració màxima corresponent,
sempre que reunisca els requisits establits. 

Maternitat
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Període de descans en la modalitat a temps
parcial: 

Quan els períodes de descans per maternitat,
adopció, guarda amb fins d'adopció o acolliment
es fan a temps parcial, cal tindre en compte les
regles següents: 

• És imprescindible l'acord previ entre
l'empresari i el treballador afectat. Este acord
pot firmar-se tant al principi del descans
corresponent com en un moment posterior i,
així mateix, pot ampliar-se a tot el període de
descans o només a una part. 

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

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

• El període durant el qual es gaudix del permís
s'amplia proporcionalment segons la jornada
de treball que es faça. 

• El gaudi del permís és ininterromput. Una
vegada acordat, només pot modificar-se per un
nou acord entre l'empresari i el treballador
afectat, a iniciativa d'este i per causes
relacionades amb la salut del treballador o amb
la salut del menor. 

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

• El temps durant el qual el treballador presta
servicis parcialment té la consideració de
treball efectiu; i durant el temps restant la
relació laboral es manté suspesa. 

• El permís de maternitat a temps parcial és
incompatible amb les situacions següents: 

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

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

Maternitat
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Subsidi no contributiu 

• En els casos en què la mare treballadora reunix
tots els requisits excepte el període mínim de
cotització, encara que tinga dret a la suspensió
del contracte durant 16 setmanes, la duració de
la prestació per a la treballadora és de 42 dies
naturals que comencen a comptar-se a partir
del part. 

• Esta duració s'incrementa en 14 dies naturals
en els casos de naixement de fill en una
família nombrosa o en una família que, per
eixe motiu, adquirix la condició de família
nombrosa, o en una família monoparental, o en
els casos de part múltiple, o quan la mare o el
fill estiguen afectats de discapacitat en un grau
igual o superior al 65%. L'increment de la
duració és únic, sense que es puga acumular
quan hi haja dos o més circumstàncies de les
assenyalades. 

Denegació, anul·lació i
suspensió del dret 
El dret al subsidi pot ser denegat, anul·lat o
suspés quan el beneficiari: 

• Actue fraudulentament a fi d'obtindre la
prestació o de conservar-la. 

• Treballe per compte propi o per compte d'altri
durant els períodes de descans corresponents,
excepte si es tracta de la percepció d'un
subsidi per maternitat en règim de jornada a
temps parcial o en els casos de pluriocupació i
pluriactivitat. 

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

En este cas, l'entitat gestora pot suspendre de
manera cautelar la percepció de la prestació i
els interessats no queden obligats a tornar les
prestacions percebudes fins al moment de la
denegació o, si és el cas, fins al moment en
què l'abonament s'haja suspés. 

Extinció 
• Pel transcurs dels terminis màxims de duració

dels períodes de descans. 

• Per la reincorporació voluntària a la faena del
beneficiari del subsidi abans del compliment
del termini màxim de duració, quan el període
de descans és gaudit "exclusivament" per un
dels progenitors. 

Maternitat
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• Per la reincorporació voluntària a la faena d'un
dels progenitors o de tots dos abans del
compliment dels terminis màxims de duració,
quan el període de descans és gaudit "de
manera successiva o simultània" pels dos
progenitors. 

La part que reste per a completar els períodes
de descans corresponents incrementa la
duració del subsidi a què tinga dret l'altre
beneficiari, excepte en alguns casos especials. 

• Per defunció del beneficiari, llevat que l'altre
progenitor sobrevivent puga continuar gaudint
del període de descans que reste, segons les
condicions legalment o reglamentàriament
establides. 

• Perquè el beneficiari adquirix la condició de
pensionista de jubilació o per incapacitat
permanent, sens perjuí que l'altre progenitor
gaudisca del període de descans restant. 

• Perquè no s'ha acreditat el període mínim de
cotització, una vegada dictada la resolució
judicial o administrativa corresponent, en els
casos d'adopció, guarda o acolliment
internacional, si s'ha reconegut el dret al
subsidi a l'inici del període de descans, tenint
en compte les quatre setmanes en què se'n pot
avançar el gaudi. 

Les prestacions percebudes fins a eixe moment
no es consideren indegudes. 

Procediment per al
reconeixement del dret i
gestió per al pagament de la
prestació 
El procediment per al reconeixement del dret
comença a instància del treballador/a, mitjançant
una sol·licitud dirigida a la direcció provincial de
l'entitat gestora corresponent (INSS o ISM,
segons que corresponga), ja que no hi ha cap
fórmula de col·laboració en la gestió per la banda
de les empreses. 

• La sol·licitud ha d'anar acompanyada de
manera preceptiva dels documents que
s'indiquen en la sol·licitud, d'acord amb cada
cas específic. 

• L'entitat gestora (INSS o ISM) pot reconéixer
el subsidi a través d'una resolució provisional
fins que s'expedisca la resolució definitiva
amb el recàlcul del subsidi corresponent. 

• L'entitat gestora pot iniciar d'ofici el
procediment per al reconeixement del subsidi
per maternitat, quan disposa de les dades
suficients per a fer-ho, i ha de comunicar a

Maternitat
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l'interessat esta circumstància en el termini
dels 15 dies comptadors des de l'endemà del
fet causant.

• El pagament del subsidi, el fa directament
l'entitat gestora i per períodes vençuts. 

L'entitat gestora competent procedix, en el
moment de fer efectiu el subsidi, a deduir de
l'import la part de les cotitzacions a la
Seguretat Social que correspon al treballador/a
a fi d'ingressar-la a la Tresoreria General de la
Seguretat Social. 

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

Beneficis pel que fa a
cotització 
• El període per maternitat que queda després de

la data d'extinció del contracte de treball, o
que comença durant la percepció de la
prestació per desocupació, és considerat un
període de cotització efectiva pel que fa a les
prestacions corresponents de la Seguretat
Social per jubilació, incapacitat permanent,
mort i supervivència, maternitat i paternitat. 

• En cas de part, es computen, a l'efecte 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, llevat que s'haja cotitzat per la
treballadora durant el període de descans per
maternitat que corresponga. 

Règims especials 
Els treballadors inclosos 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 que es
preveuen per als treballadors del règim general,
amb les particularitats que s'indiquen a
continuació: 

Règims especials 
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• Les prestacions econòmiques per maternitat

consistixen en un subsidi que equival al 100%

d'una base reguladora diària, la quantia de la

qual és el resultat de dividir entre 180 la suma

de les bases de cotització acreditades a este

règim especial durant els sis mesos

immediatament anteriors al mes del fet causant.

• Els treballadors responsables de l'ingrés de les

cotitzacions han d'estar al corrent en el

pagament de les quotes per al reconeixement i

la percepció de la prestació per maternitat; en

este cas es pot aplicar la invitació al pagament

que es preveu en la normativa vigent. 

• Els treballadors per compte propi poden gaudir

dels períodes de descans a temps parcial, cas

en el qual la percepció del subsidi i la reducció

de l'activitat només pot efectuar-se en un

percentatge del 50%. 

• Els treballadors inclosos en el règim especial

de treballadors per compte propi o autònoms,

amb excepció dels integrats en el sistema

especial de treballadors agraris per compte

propi o dels autònoms econòmicament

dependents, han de presentar, si ho sol·licita

l'entitat gestora, una declaració de la situació

d'activitat en el model oficial sobre la persona

que gestione directament l'establiment

mercantil, industrial o d'una altra naturalesa

del qual siga titular o, si és el cas, el cessament

temporal o definitiu en l'activitat exercida. 

Termini de presentació: 

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

descans. 

La falta de presentació de la declaració en el

termini màxim indicat produïx els efectes

següents: 

a) La suspensió en l'inici del pagament de la

prestació i, a més, es poden mamprendre

d'ofici les actuacions pertinents encaminades a

verificar la situació en què queda l'establiment

del qual és titular el beneficiari de la prestació. 

b) Si es constata, a conseqüència de les

actuacions administratives, el caràcter indegut

de la prestació que, si és el cas, s'haja

començat a percebre, es procedix a fer les

actuacions necessàries per al reintegrament de

la prestació. 

Supòsits de pluriactivitat: 

• Els treballadors tenen dret al subsidi en cada un

dels règims si reunixen els requisits corresponents

de manera independent en cada règim. 

• En cas de gaudi compartit del permís de

maternitat, ha de coincidir el nombre de dies

gaudit en les dos activitats pel beneficiari que

es troba en situació de pluriactivitat. 

Maternitat
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• Als treballadors que acrediten les condicions
per a accedir a la prestació només en un dels
règims, se'ls reconeix un únic subsidi i es
computen exclusivament les cotitzacions
satisfetes a eixe règim. 
Si no es reunixen els requisits per a accedir al
dret en cap règim, es totalitzen les cotitzacions
efectuades en tots els règims sempre que no se
superposen, i el subsidi s'obté en el règim en
què s'acrediten més dies de cotització. 

Treballadores per compte propi víctimes de
violència de gènere: 

• Quan cessen en l'activitat laboral a fi que la
protecció siga efectiva, se suspén l'obligació
de cotització durant un període de 6 mesos,
que es consideren de cotització efectiva a
l'efecte de les prestacions i la situació d'estes
treballadores es considera assimilada a l'alta. 

• Base reguladora: es pren la base de cotització
equivalent a la mitjana de les bases cotitzades
durant els 6 mesos abans de la suspensió de
l'obligació de cotitzar. 

Maternitat
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Situacions protegides
Es consideren situacions protegides els períodes
de descans gaudits en les situacions següents: 

• Naixement de fill. 

• Adopció, guarda amb fins d'adopció i
acolliment familiar, tant permanent com
temporal (sempre que la duració no siga
inferior a 1 any) de: 

Menors de 6 anys. 

– Majors de 6 anys però menors de 18, amb
discapacitat o que, per les circumstàncies i
experiències personals o perquè provenen
de l'estranger, tinguen dificultats especials
d'inserció social i familiar, degudament
acreditades pels servicis socials competents. 

En este sentit, s'entén que el menor adoptat,
menor en situació de guarda amb fins
d'adopció o menor acollit té alguna
discapacitat quan el grau acreditat és igual o
superior al 33%. 

• La tutela sobre menor per designació de
persona física, quan el tutor siga un familiar
que, d'acord amb la legislació civil, no puga
adoptar el menor, sempre que comporte 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 fins
d'adopció o acollit. 

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

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

Beneficiaris i requisits
Els treballadors per compte d'altri, incloent-hi els
contractats per a la formació i a temps parcial,
tant homes com dones, que gaudisquen dels
períodes de descans per naixement de fill,
adopció, guarda amb fins d'adopció, acolliment o
tutela indicats en l'apartat anterior, sempre que
complisquen els requisits següents: 

• Estar afiliats a la Seguretat Social i en situació
d'alta o assimilada a l'alta. 

• Tindre cobert un període mínim de cotització
de: 

Règim general

Paternitat
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– 180 dies dins dels 7 anys immediatament

anteriors a la data de l'inici del descans o,

de manera alternativa, 

– 360 dies al llarg de la vida laboral abans de

la data esmentada. 

En el cas dels treballadors a temps parcial,

s'ha de 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, i que s'aplica sobre el període d'alta

amb contracte a temps parcial. El resultat d'esta

operació és el nombre de dies que es consideren

efectivament cotitzats en cada període.

El període mínim de cotització exigit als dits

treballadors és el resultat d'aplicar al període

regulat amb caràcter general (180 dies 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 eixos últims 7 anys o al

llarg de tota la vida laboral.

Determinació del subjecte beneficiari 

• En cas de part i gestació per substitució, el

dret correspon en exclusiva a l'altre

progenitor, sempre que reunisca els requisits

establits. 

• En els casos d'adopció, guarda amb fins

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 és gaudit totalment per

un dels progenitors i, en conseqüència, percep

íntegrament la prestació corresponent, el

subsidi per paternitat es reconeix en favor de

l'altre progenitor si reunix els requisits

establits. 

• Quan la mare residix en un país estranger i el

naixement del fill ocorre fora d'Espanya,

l'altre progenitor pot percebre el subsidi per

paternitat si reunix els requisits establits i

gaudix del període de descans. 

• En els casos en què només hi ha un progenitor,

adoptant, guardador o acollidor, si este percep

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

Paternitat
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maternitat, sempre que el beneficiari

complisca tots els requisits. 

• En les situacions de pluriocupació o

pluriactivitat, el beneficiari gaudix dels

descansos i de les prestacions per paternitat en

cada una de les ocupacions de forma

independent i ininterrompuda, d'acord amb la

normativa aplicable en cada cas. 

Quantia de la prestació 
La prestació econòmica consistix en un subsidi

que equival al 100% de la base reguladora

corresponent. 

Base reguladora

El contingut és igual que el que figura en el

mateix apartat de la pàgina 10 d'este llibret, però

referit a la prestació de paternitat. 

Naixement del dret i duració

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 en cada cas. 

• El subsidi per paternitat es pot percebre durant

el període comprés des de la finalització del

permís per naixement de fill, previst legalment

o convencionalment, o des de la resolució

judicial per la qual es constituïx l'adopció, o a

partir de la decisió administrativa o judicial de

guarda amb fins d'adopció o d'acolliment, fins

que finalitze la suspensió del contracte per

descans de maternitat, o immediatament

després de la finalització d'eixa suspensió; i

sempre que en tots els casos hi haja el gaudi

efectiu del període de descans corresponent. 

• La duració del subsidi per paternitat és

equivalent a la duració del període de descans

de què es gaudisca, en els termes següents: 

a) Cinc setmanes ininterrompudes, ampliables en dos

dies més per cada fill a partir del segon, en els

casos de part, adopció, guarda amb finalitats

d’adopció o acolliment múltiples, si es tracta de

treballadors als quals resulta d’aplicació l’article

48.7 de l’Estatut dels treballadors (ET). No

obstant això, l’última setmana del període de

descans pot gaudir-se de forma independent en un

altre moment dins dels nou mesos següents a la

data del naixement del fill, de la resolució judicial

per la qual es constituïsca l’adopció o de la decisió

administrativa de guarda amb finalitats d’adopció

o acolliment, amb acord previ entre l’empresa i el

treballador que s’ha d’adoptar al principi del

període de suspensió. El gaudi d’aquests períodes

és independent del gaudi compartit dels períodes

de descans per maternitat. 

b) Cinc setmanes ininterrompudes, ampliables en

dos dies més per cada fill a partir del segon, en

Paternitat
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els casos de part, adopció, guarda amb

finalitats d’adopció o acolliment múltiples, si

es tracta de funcionaris i personal eventual de

l’Administració pública als quals resulta

d’aplicació l’article 49 c) de l’Estatut bàsic de

l’empleat públic (EBEP). No obstant això,

l’última setmana del permís pot gaudir-se de

forma independent en un altre moment dins

dels nou mesos següents a la data del

naixement del fill, de la resolució judicial per

la qual es constituïsca l’adopció o de la decisió

administrativa de guarda amb finalitats

d’adopció o acolliment, quan així se sol·licite,

al principi del permís, i l’Administració en què

preste servicis ho autoritze

• Es pot gaudir d'estos períodes en règim de

jornada completa o en règim de jornada

parcial. El treballador ha de comunicar a

l'empresari, amb l'antelació deguda, l'exercici

d'este dret en els termes establits, en cada cas,

en els convenis col·lectius. 

• Perquè es puga gaudir del període de descans a

temps parcial és imprescindible l'acord previ entre

empresari i treballador, i la jornada treballada a

temps parcial no pot ser inferior al 50% de la que

correspon a un treballador a temps complet. 

• En tots els casos en què és procedent fer

ampliacions dels períodes de descans o permisos

per maternitat, per discapacitat dels fills o

menors acollits o en situació de guarda amb fins

d'adopció, per parts, adopcions, acolliments o

guardes amb fins d'adopció múltiples, o quan els

nadons han d'estar hospitalitzats o, finalment, en

el cas del subsidi per maternitat de naturalesa no

contributiva, el subsidi per paternitat pot

començar al terme d'eixos períodes addicionals

o abans que finalitzen. 

• Així mateix, quan es percep el subsidi per

maternitat en règim de jornada a temps parcial,

el subsidi per paternitat es pot rebre, bé

totalment durant la percepció del subsidi per

maternitat, o immediatament després de

l'extinció del subsidi. 

• El subsidi per paternitat no es pot reconéixer si

el fill o el menor acollit moren abans de l'inici

de la suspensió o del permís. No obstant això,

una vegada reconegut el subsidi, no s'extingix

encara que el fill o menor acollit muira. 

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

denegat, anul·lat o suspés en les

circumstàncies següents: 

a) Si el beneficiari actua fraudulentament a fi

d'obtindre el subsidi o conservar-lo. 

Paternitat
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b) Si el beneficiari treballa per compte propi o
per compte d'altri durant els períodes
corresponents de descans, excepte en casos
de percepció de subsidi per paternitat en
règim de jornada a temps parcial o en els
casos de pluriactivitat o pluriocupació. 

Els períodes de percepció del subsidi
corresponen als períodes de descans que, en
eixos casos, són els no ocupats per la
jornada a temps parcial o per les faenes o
activitats que no donen lloc al subsidi. 

Extinció del dret 
• El dret al subsidi de paternitat s'extingix per

les circumstàncies següents: 

– Per transcurs del termini de duració establit. 

– Per reincorporació voluntària a la faena.

– Per jubilació o incapacitat permanent.

– Per defunció del beneficiari. 

– Per cessament de l'adopció, de la guarda
amb fins d'adopció o de l'acolliment.

Procediment per al
reconeixement del dret i
gestió per al pagament de la
prestació 
El contingut d'este apartat és igual que el que
figura en el mateix apartat de la pàgina 16 d'este
llibret, però referit a paternitat. 

Beneficis pel que fa a
cotització 
El període per paternitat que subsistix després de
la data d'extinció del contracte de treball, o que
comença durant la percepció de la prestació per
desocupació, és considerat període de cotització
efectiva pel que fa a les prestacions
corresponents de la Seguretat Social per
jubilació, incapacitat permanent, mort i
supervivència, maternitat i paternitat. 

Règims especials 
El contingut d'este apartat és igual que el que
figura en el mateix apartat de la pàgina 17 d'este
llibret, però referit a paternitat. 

Règims especials 
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Situació protegida 
• Pel que fa a la prestació econòmica per risc

durant l'embaràs, es considera situació
protegida aquella en què es troba la
treballadora embarassada durant el període de
suspensió del contracte de treball en els casos
en què, amb l'obligació de canviar de lloc de
treball per un altre que siga compatible amb el
seu estat, el canvi de lloc no siga tècnicament
o objectivament possible, o no es puga
raonablement exigir per motius justificats.

• No es considera situació protegida la derivada
de riscos o patologies que puguen influir
negativament en la salut de la treballadora o
del fetus, quan no estiga relacionada amb
agents, procediments o condicions laborals del
lloc de treball o de l'activitat exercida. 

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

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

• Estar afiliades a la Seguretat Social i en
situació d'alta. 

Es consideren afiliades de ple dret i en situació
d'alta encara que l'empresari haja incomplit les
obligacions que li corresponen. 

• Període mínim de cotització: no cal perquè
deriva de contingències professionals. 

Quantia de la prestació 
La prestació econòmica consistix en un subsidi
que equival al 100% de la base reguladora
corresponent. 

■ 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 comence la suspensió del contracte,
sense hores extraordinàries, dividida entre el
nombre de dies a què correspon eixa
cotització. 

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

Risc durant l'embaràs

Règim general
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• En els casos de pluriocupació, quan la
suspensió del contracte de treball per risc
durant l'embaràs es declara en totes les
activitats que fa simultàniament la
treballadora, per a la determinació de la base
reguladora del subsidi es computen totes les
bases de cotització en les diverses empreses i
s'hi aplica el límit màxim establit a l'efecte de
cotització. 

Si la suspensió del contracte de treball per risc
durant l'embaràs es declara en una o en
algunes de les activitats fetes per la
treballadora, però no en totes, en el càlcul de
la base reguladora del subsidi només es prenen
les bases de cotització que corresponen a les
empreses en què es produïx la suspensió del
contracte de treball i s'aplica, en este cas, el
límit que correspon a la fracció o les fraccions
del límit màxim que aquelles tinguen 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 de professionals
taurines, la base reguladora és la mitjana
diària que resulta de dividir entre 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'acredite, si este
període és inferior a un any. 

En cap cas, la mitjana diària que resulta d'este
càlcul no pot ser inferior, en còmput mensual,
a la base mínima de cotització que en cada
moment correspon a la categoria professional
de la treballadora. 

Naixement, duració i extinció
del dret 
• El dret al subsidi naix el mateix dia en què

comença la suspensió del contracte de treball
per risc durant l'embaràs, que ha de ser
posterior al certificat mèdic de risc expedit per
l'entitat gestora (INSS o ISM) o col·laboradora
(mútua).

• S'abona durant el període de suspensió o
permís necessari per a la protecció de la salut
de la treballadora embarassada o del fetus. 

Risc durant l'embaràs
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• El dret al subsidi s'extingix per les
circumstàncies següents: 

– Per suspensió del contracte de treball per
maternitat. 

– Per reincorporació de la dona treballadora al
lloc de treball anterior o a un altre que siga
compatible amb el seu estat. 

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

– Per interrupció de l'embaràs. 

– Per defunció 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 la qual l'empresa té
concertada la cobertura de les contingències
professionals. 

• L'entitat gestora competent pot declarar la
responsabilitat empresarial pel que fa a les
prestacions, com també l'entitat que, si és el
cas, haja d'anticipar-les. 

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

– Actue fraudulentament a fi d'obtindre o
conservar el subsidi. 

– Faça qualsevol faena o activitat, tant si és
per compte d'altri com si és per compte
propi, excepte en les activitats que la
treballadora ja exercia o puga començar a
exercir i que no impliquen risc durant
l'embaràs. 

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

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

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

econòmica correspon a l'entitat gestora (INSS
o ISM) o a la mútua col·laboradora amb la
Seguretat Social, segons l'entitat amb què
l'empresa tinga concertada la cobertura dels
riscos professionals en el moment de la

Risc durant l'embaràs
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suspensió del contracte, amb independència
que durant la situació esmentada es produïsca
un canvi de l'entitat. 

• El pagament del subsidi es fa per mensualitats
vençudes. 

• L'entitat gestora competent procedix, en el
moment de fer efectiu el pagament del subsidi,
a deduir-ne la part de les cotitzacions a la
Seguretat Social que correspon a la
treballadora, a fi d'ingressar-la a la Tresoreria
General de la Seguretat Social. 

Incapacitat temporal i risc
durant l'embaràs
• Quan la treballadora està en situació

d'incapacitat temporal i durant este període
sol·licita la prestació de risc durant l'embaràs,
no li la poden reconéixer fins que no s'acaba la
situació d'incapacitat temporal per alguna de
les causes establides legalment o
reglamentàriament. 

• Quan la treballadora està en situació de risc
durant l'embaràs i durant este període sol·licita
la prestació per incapacitat temporal, no li la
poden reconéixer fins que no s'acaba la
situació de risc durant l'embaràs, si reunix en
eixe moment els requisits necessaris per a
accedir a la incapacitat temporal. 

Procediment per al
reconeixement del dret 
• El procediment per al reconeixement del dret

comença, a instància de la interessada, davant
de l'entitat gestora o col·laboradora
corresponent, amb la sol·licitud del certificat
mèdic sobre l'existència de risc. Per a fer-ho,
cal aportar els documents següents: 

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

b) Certificat de l'empresa sobre l'activitat de la
treballadora i les condicions del lloc de
treball. 

Risc durant l'embaràs
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• Si l'entitat gestora o col·laboradora considera
que no hi ha situació de risc durant l'embaràs,
denega l'expedició del certificat mèdic a què
es referix l'apartat anterior i comunica a la
treballadora que no escau començar el
procediment encaminat a obtindre la prestació
corresponent. 

L'expedició d'este certificat, si es fa, és de
tramitació preferent i consta d'original i dos
còpies: 

– S'entrega a la treballadora el certificat
original i una còpia destinada a l'empresa o,
si és el cas, al responsable del domicili
familiar. 

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

– Una vegada certificat el risc, si no ha sigut
possible el canvi de lloc de treball,
l'empresa declara 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 establits, davant de l'entitat
gestora o col·laboradora que ha expedit el
certificat de risc, acompanyada dels
documents corresponents. 

Resolució i notificació

L'entitat gestora de la província en què la
interessada té el domicili dicta resolució expressa
i la notifica a la interessada en el termini de 30
dies. 

Quan hi ha contradiccions en les declaracions i
en els certificats presentats amb la sol·licitud es
pot sol·licitar un informe a la Inspecció de
Treball i Seguretat Social, informe que s'ha
d'expedir en el termini de 15 dies, transcorregut
el qual es pot adoptar la resolució corresponent
sense tindre en compte l'informe esmentat. 

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

• En el cas de treballadores que siguen
responsables de l'ingrés de les cotitzacions, un
requisit imprescindible per al reconeixement i
l'abonament de la prestació és que les
interessades estiguen al corrent en el pagament
de les quotes a la Seguretat Social. 

En este sentit, és d'aplicació el mecanisme
d'invitació al pagament que es preveu en les
normes. 

Pluriactivitat 

• Casos en què la treballadora fa simultàniament
activitats incloses en diversos 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 cada un dels règims si reunix els
requisits establits de manera independent en
cada règim. 

b) Quan la situació de risc durant l'embaràs
afecta alguna de les activitats fetes per la
treballadora, però no totes, únicament té
dret al subsidi en el règim on s'inclouen les
activitats en què hi ha eixe risc. 

La percepció del subsidi és compatible amb el
manteniment de les activitats que la
treballadora ja feia abans o puga començar a
fer i que no impliquen risc durant l'embaràs. 

Treballadores per compte
propi o autònomes 
Naixement del dret i duració 

El dret naix l'endemà que els servicis mèdics de
l'entitat gestora o col·laboradora corresponent
expedixen el certificat de risc, tot i que els
efectes econòmics no es produïxen fins a la data
del cessament efectiu en l'activitat professional. 

El subsidi s'abona durant el període necessari per
a la protecció de la salut de la treballadora o del
fetus i mentre persistix la impossibilitat de
reprendre l'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 que
correspon al mes anterior a la data en què els
servicis mèdics expedixen el certificat,
dividida entre 30. 

• En el cas que el règim de què es tracte no
incloga la cobertura de contingències
professionals o quan la treballadora no s'haja
acollit a la millora voluntària de la protecció
per incapacitat temporal, la base reguladora és
la que s'establix per a esta prestació per
contingències comunes. 

Procediment per al reconeixement del dret 

• Comença, a instància de la interessada, davant
de l'entitat gestora o col·laboradora
corresponent, amb la sol·licitud del certificat
mèdic sobre l'existència de risc.

Cal aportar els documents següents: 

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

b) Declaració sobre l'activitat que fa i, també,
sobre la inexistència d'una tasca o funció en
eixa activitat compatible amb el seu estat i
que puga dur a terme, en la condició de
treballadora per compte propi.

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

• En el cas que l'entitat gestora o col·laboradora
considere que no hi ha situació de risc durant
l'embaràs, denega l'expedició del certificat
mèdic esmentat més amunt i comunica a la
treballadora que no escau iniciar el
procediment encaminat a obtindre la prestació
corresponent.

• Per al reconeixement del subsidi, la
treballadora ha de presentar la sol·licitud, en
els models establits amb esta finalitat, davant
de l'entitat gestora o col·laboradora que va
expedir el certificat de risc, juntament amb els
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, la gestió
de la prestació per risc durant l'embaràs és
competència de l'entitat gestora o
col·laboradora que cobrix eixa situació. 

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

Risc durant l'embaràs
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Situació protegida 
• 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 casos en què, amb l'obligació de
la treballadora de canviar de lloc de treball per
un altre que siga compatible amb la seua
situació, el canvi de lloc no siga tècnicament o
objectivament possible, o no es puga exigir
raonablement per motius justificats.

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

Beneficiàries i requisits 
El contingut d'este apartat és igual que el que
figura en el mateix apartat de la pàgina 28 d'este
llibret, però referit a “risc durant la lactància
natural”. 

Quantia de la prestació 
Consistix en un subsidi equivalent al 100% de la
base reguladora corresponent, que ha de ser
l'equivalent a la que estiga establida per a la
prestació d'incapacitat temporal derivada de
contingències professionals.

Naixement del dret, duració i
extinció
• El dret al subsidi naix des del mateix dia que

comença la suspensió del contracte de treball
per risc durant la lactància natural, que ha de
ser posterior al certificat mèdic de risc expedit
per l'entitat gestora (INSS o ISM) o
col·laboradora (mútua).

No es pot reconéixer la prestació econòmica
de risc durant la lactància natural fins que no
s'ha extingit el període de descans per
maternitat, qualsevol que siga el progenitor
que en gaudisca. En este sentit, queda
anul·lada l'elecció feta per la mare en favor de
l'altre progenitor i aquella ha de reprendre el
gaudi de la part que reste del permís per
maternitat quan, després de reincorporar-se a

Règim general

Risc durant la lactància natural 

valenciano mat. pat.  23/5/17  12:29  Página 38



– 39 –

la faena, es detecte existència de risc durant la
lactància natural que done lloc a la suspensió
de l'activitat laboral. 

• S'abona durant el període necessari per a la
protecció de la salut de la treballadora o del
fill, com a màxim fins que este complisca 9
mesos, llevat que la beneficiària s'haja
reincorporat abans al lloc de treball anterior o
a un altre que siga compatible amb la seua
situació. 

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

• El dret al subsidi s'extingix en els casos
següents: 

– Quan el fill complix 9 mesos, llevat que la
beneficiària s'haja reincorporat abans al lloc
de treball anterior o a un altre que siga
compatible amb la seua situació. 

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

– Per interrupció de la lactància natural. 

– Per defunció 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 implique
l'extinció del subsidi. 

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

Gestió i pagament 
El contingut d'este apartat és igual que el que
figura en el mateix apartat de la pàgina 30 d'este
llibret, però referit a “risc durant la lactància
natural”. 

Règims especials 
El contingut d'este apartat és igual que el que
figura en el mateix apartat de la pàgina 33 d'este
llibret, però referit a “risc durant la lactància
natural”. 

Règims especials

valenciano mat. pat.  23/5/17  12:29  Página 39



– 40 –

Documents per a tramitar les
prestacions de maternitat,
paternitat, risc durant
l'embaràs i risc durant la
lactància natural 
En els models de sol·licitud que corresponen a
cada una de les prestacions s'enumeren els
documents específics que cal aportar en cada cas. 

Els documents han de ser els originals,
acompanyats de còpia a fi de compulsar-la, o una
fotocòpia ja compulsada, excepte per als
documents d'identitat, en què per a l'acreditació
de la personalitat n'hi ha prou amb mostrar el
document original i en vigor. 

Els formularis, tant de sol·licitud com de
certificats, declaracions, etc. es poden obtindre a
través de: 

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

• Els centres d'atenció i d'informació de la
Seguretat Social (CAISS) que l'INSS té
desplegats arreu del territori nacional. L'adreça
dels CAISS es pot consultar en la pàgina web
esmentada, seguint la ruta següent: Inici /
Informació útil / Adreces i telèfons / Oficines
de la Seguretat Social. 

• Així mateix, si disposeu de certificat digital,
podeu sol·licitar electrònicament els subsidis
de maternitat o de paternitat en Tu Seguridad
Social, on podeu accedir directament a través
de https://sede-tu.seg-social.gob.es o des del
servici de maternitat i paternitat de la seu
electrònica https://sede.seg-social.gob.es, en
els dos casos, dins de l'apartat Família.

Documents per a 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 a

promoure la conciliació de la vida familiar i

laboral de les persones treballadores (BOE

6/11; correcció d'errors 12/11). 

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

s'establix la duració dels terminis per a la

resolució dels procediments administratius per

al reconeixement de les prestacions en matèria

de Seguretat Social (BOE 8/4).

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

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

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

es regulen les prestacions econòmiques del

sistema de la 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

duració 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 (BOE 31/10;

correcció d'errors 11/02/2016).

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

del sistema de protecció a la infància i

l'adolescència (BOE 29/7).

• 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 4/7).

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

ALACANT Churruca, 26 03003 965 903 100

ALBACETE Av. de España, 27 02002 967 598 700

ALMERIA Pl. de Emilio Pérez, 3 04001 950 189 500

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

ÀVILA Av. 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 Av. de España, 14 10001 927 620 000

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

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

CASTELLÓ DE LA PLANA Av. del Mar, 6 12003 964 354 000

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

CIUDAD REAL Av. del 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 de 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 (S. Sebastià-Donostia) 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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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 Rda del 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 Av. de Alfonso X el Sabio, 15 30008 968 382 300
NAVARRA (Pamplona-Iruña) Av. del Conde Oliveto, 7 31003 948 289 400
ORENSE Concejo, 1 32003 988 521 000
OSCA Av. de los Pirineos, 17 22004 974 294 300
PALÈNCIA Av. de la 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 Paseo de Canalejas, 129 37001 923 296 100
SANTA CRUZ DE TENERIFE Av. de José Manuel Guimerà, 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 Av. de Requejo, 23 49012 980 559 500
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Institut Nacional de la Seguretat Social

Servicis Centrals
Padre Damián, 4 - 28036 Madrid

Telèfon 915 688 300

Telèfon d’informació:

901 16 65 65

www.seg-social.es

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

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