
              

                           

 
STSJ d’Astúries de 12 de novembre de 2010, recurs 2168/2010 
 
Prestació per risc durant la lactància natural: requisits (accés al text de la sentència) 

 
En aquesta sentència es recullen amb detall els requisits i les característiques que 
presenta la prestació per risc durant la lactància natural, assenyalant que: 
 
 El subsidi s’abona durant el temps necessari per a la protecció de la salut de 

la treballadora i/o el fill lactant, doncs no es pot oblidar que hi poden haver 
agents o substàncies susceptibles de ser absorbides per l’organisme i així ser 
transmeses, per la llet materna, a l’infant. 
 

 La lactància ha de ser natural i no artificial, i en conseqüència, el dret al subsidi 
cessarà quan cessi l’alimentació materna i, en tot cas, quan el nen arribi als 
9 mesos d’edat, llevat que la treballadora s’hagi incorporat amb anterioritat al seu 
lloc de treball (art. 135 LGSS). 

 
 Es diferencia amb absoluta nitidesa de la protecció que l’ordenament atorga a la 

maternitat com a fet social (que permet el seu gaudi tant al pare com a la mare i tant 
en cas de maternitat natural com en els supòsits d’adopció o acolliment de menors). 
 

 S’atorga aquesta prestació quan la situació perjudicial o negativa per a la salut de la 
mare o el fill menor de 9 mesos vingui determinada per les condicions de treball i així 
ho certifiquin els serveis mèdics de l’INSS o de la Mútua d’Accidents de Treball, i un 
informe mèdic del servei públic de salut. 

 
En el supòsit de fet plantejat en aquesta sentència, es reconeix el dret a la prestació per 
risc durant la lactància natural ja que l’activitat desenvolupada per la mare -tècnica 
de raig X- es considera un factor de risc, tant durant l’embaràs com durant la 
lactància. 
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