
           
                      

  
 
STSJ de Castella i Lleó de 17 de juny de 2009, recurs 379/2009 
 
Àmbit d’aplicació de la prestació per risc durant la lactància natural (accés al text de 
la sentència) 
 
El supòsit de fet de la sentència és el següent: una infermera d’un hospital públic –que 
desenvolupa torns de treball continuats de 12 hores- sol·licita la prestació per risc durant 
la lactància natural, certificant l’hospital que no existeix cap lloc de treball alternatiu 
vacant. L’INSS denega la prestació. La treballadora considera que els seus torns de 
treball de 12 hores continuades comporten un risc real per al seu fill i que, en 
conseqüència, té dret a gaudir de l’esmentada prestació. 
 
El TSJ de Castella i Lleó dóna la raó a la treballadora, sobre la base dels següents 
arguments: 
 
• Cal tenir en compte aquí els articles 26 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, la 

disposició addicional 12.2 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes, i 135 LGSS. 

• Per a determinar si les condicions de treball poden influir negativament en la 
treballadora o en el seu fill durant el període de lactància natural, no s’ha de fer una 
valoració sobre el treball en abstracte sinó en concret, tenint particularment en 
compte les circumstàncies de la prestació de serveis de la treballadora afectada. 

• En aquest cas, el sistema de treball a torns de 12 hores ininterrompudes pot influir 
negativament en la salut de la mare i, sobre tot, en el menor durant el període de 
lactància natural, tal com s’informa pel corresponent Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

• Per tant, no és el fet en si del treball el que genera el risc durant la lactància natural, 
sinó la forma concreta en què aquell es presta. 

http://www.diba.cat/cemical/sentencies/fitxersSTSJ/STSJ_379_2009.pdf
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