
              

                            

 
STSJ de Madrid de 15 de juliol de 2011, recurs 1847/2011 
 
Prestació per risc durant la lactància natural: és té dret quan es desenvolupen 
tasques de vigilància (treball estressant i perillós) (accés al text de la sentència) 

 
En aquesta interessant sentència es debat si una dona que desenvolupa tasques de 
vigilant té dret a la prestació per risc durant la lactància natural. La sentència li 
reconeix el dret sobre la base dels següents arguments: 
 
 Per a tenir dret a la prestació s’han de complir tots els requisits normativament 

previstos de forma successiva, és a dir: la identificació de riscos específics per a 
la treballadora en situació de lactància natural, la impossibilitat d’adaptar les 
condicions del lloc de treball específic i, finalment, la impossibilitat de canvi 
a un lloc de treball de la mateixa o diferent categoria que no tingui aquests riscos o 
amb nivells de risc tolerables i controlats. 

 
 Es tracta d’una situació complexa, que comporta, a més, que si l’empresa o entitat no 

adopta les mesures d’adequació o canvi de lloc de treball essent possibles, incorrerà 
en responsabilitat davant la treballadora i davant la Seguretat Social.  

 
 L’existència d’un risc durant la lactància natural es fixarà de forma casuística i no 

genèrica, tenint present el lloc de treball, ja que són les condicions d’aquest i no el fet 
de treballar les que el determinen. 

 
 En el cas de l’activitat de vigilància es tracta d’un treball perillós, ja que 

comporta no només la vigilància i protecció de bens sinó també evitar delictes i posar 
els delinqüents a disposició de les forces de seguretat. També es tracta d’un treball 
sense horari fix i que comporta dedicació nocturna. En definitiva, és un treball que 
suposa situacions d’estrès, una irregularitat horària i que compromet el temps 
nocturn, elements que fan penosa i no només incòmoda la lactància natural i, en 
conseqüència, la treballadora té dret a la corresponent prestació de la 
Seguretat Social. 

 
 Aquesta prestació s’ha de contemplar tant com una tècnica de compatibilitat de 

la maternitat amb el treball, com una via de protecció de la salut del fill. La 
lactància natural exigeix un major compromís assistencial de la mare, un compromís 
més íntim, que la llei protegeix no només pel plus d’atenció, sinó també perquè 
millora les condicions de salut del fill. És una doble protecció que les empreses i 
entitats gestores han de protegir i facilitar per suposar una inversió d’igualtat de les 
dones i en la idoneïtat sanitària dels futurs ciutadans. 
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