
STSJ de Múrcia de 15 de març de 2019, recurs 314/2018 

Prestació per risc durant l’embaràs: reconeixement a una professora interina 
(accés al text de la sentència)

Una professora interina d’educació secundària en un centre d’educació especial 
va sol·licitar la prestació per risc durant l’embaràs, que només li va ser concedida a 
partir de la setmana 32 d’embaràs.  

El TSJ declara que té dret a la prestació amb anterioritat, pels motius següents: 

• El treball de l’empleada és delicat i sotmès a circumstàncies estressants,
amb alumnes que, desgraciadament, manquen de facultats d’autocontrol i amb una
exposició alta a incidents de tipus físic incompatibles amb la seva maternitat.

• Els requisits per a accedir a la prestació són:

- La constatació d’un risc que es produeix quan les condicions de treball poden
influir negativament sobre la salut de la dona i del seu fill art. 26.4 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (LPRL).

- Que l’adaptació de les condicions de treball per part de l’empresari no sigui
possible o no permeti eliminar el risc (art. 26.2 LPRL).

- Que tampoc sigui possible el trasllat de la treballadora a “un lloc o funció
diferent i compatible amb el seu estat”, aplicant els principis de la mobilitat
funcionarial (art. 26.2.3r LPRL) o, fins i tot, a “un lloc no corresponent al seu grup o
categoria”.

• S’entén que aquestes circumstàncies es donen en aquest cas en concret, i atès que
no hi ha la possibilitat d’adaptació de les condicions de treball per part de l’ocupador,
ni es pot eliminar el risc, ni tampoc és possible el trasllat a un lloc o funció diferent,
ni tan sols a un lloc no corresponent a la seva categoria o grup, ja que la mateixa
entitat ocupadora declara que no hi ha un altre lloc de treball compatible
amb el seu estat.
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