 Sol·licitud

de
la
prestació
econòmica emplenada i signada.
(Model REL 21001 Sol·licitud de prestació
per risc durant la lactància natural).

 Llibre de família amb inscripció del fill.
 Comunicació de dades al pagador
a l’efecte de la retenció de l’IRPF.
(Llevat de per a residents al País
Basc i Navarra). (Model 145 de
l’Agència Tributària, disponible a la
nostre pàgina web a l’apartat: Tràmits
i gestions/ Prestacions econòmiques Compte propi/ Risc durant la lactància
natural).

 Declaració de situació d’activitat.
(No aplicable a treballadores
del SETA i TRADE). (Disponible a
l’apartat: Tràmits i gestions/Prestacions
econòmiques/Risc durant la lactància
natural).

 Justificant de pagament de les
quotes de la Seguretat Social dels
últims tres mesos.

Lliurament
consultes

de

documentació

La documentació per a sol·licitar
aquesta prestació es pot presentar
de forma online a través d’ eDocum,
accedint a la pàgina principal de la
web d’MC MUTUAL (www.mc-mutual.
com), a l’apartat de “Tràmits i gestions”.
Allà s’indiquen els documents mínims
obligatoris que s’han d’aportar, així com
la possibilitat d’afegir documentació
addicional. Una vegada finalitzat
el procés, es notifica el número de
referència de tràmit, a través d’un
missatge, i s’envia un correu electrònic
com a justificant de recepció, en el
cas que la mútua tingui l’autorització
corresponent de l’usuari per a enviar-li.
Per a qualsevol dubte estem disponibles
a través del formulari de contacte
online, o bé al centre de referència de
la mútua. Tant el formulari com tota la
informació de la nostra xarxa de centres
es pot consultar a la web d’MC MUTUAL.

MC
MUTUAL
avaluarà
tota
la
documentació i comunicarà per carta
el reconeixement o denegació de
la prestació, segons correspongui.

Treballadora
per compte propi

AMB LES PERSONES
FL-009-C

www.mc-mutual.com

Prestació per risc
durant la lactància
natural

AMB LA SALUT LABORAL,

24 horas d’atenció

900 300 144

i

AMB TU

Què és?
És una prestació a la qual té dret
qualsevol dona durant el període de
lactància natural d’un menor de 9
mesos, quan existeixen riscos que poden
influir negativament en la seva salut o la
del lactant, sempre que aquests riscos
es relacionin amb agents, procediments
o condicions de l’activitat professional.

Qui són les beneficiàries?
La treballadora podrà ser beneficiària
de la prestació si:

 Ha interromput la seva activitat
professional.

 Està afiliada i d’alta al règim
especial de treballadors autònoms.

 Es troba al corrent del pagament
de les seves quotes de la Seguretat
Social.
El reconeixement del dret al subsidi del risc
durant la lactància natural correspon a la
mútua col·laboradora amb la Seguretat
Social amb qui tingui concertada les
contingències professionals. Si no ha
millorat l’acció protectora amb les
contingències professionals, l’entitat
responsable serà aquella que cobreixi les
contingències comunes.

Prestació econòmica
Es cobrarà el 100% de la base
reguladora equivalent a l’establerta

per a la prestació per incapacitat
temporal derivada de contingències
professionals, o si escau, a l’establerta
per a la prestació per incapacitat
temporal derivada de contingències
comunes.
D’aquesta manera, es prendrà com a
referència la base de cotització que
correspongui, segons el cas, al mes
anterior de la data d’expedició de la
certificació mèdica.
El dret al subsidi neix el mateix dia en
què cessa l’activitat per risc durant la
lactància natural.
La prestació s’abonarà mensualment,
a mes vençut, fins que existeixi causa
legal d’extinció, que es produeix en
alguna de les situacions següents:







Sol·licitud de la prestació emplenada
i signada. (Model REL 11001 Sol·licitud de
certificat mèdic sobre l’existència de risc
durant la lactància natural).

 DNI, NIE o TIE.
 Informe mèdic del pediatre que
acrediti la situació de lactància
natural (Model REL 11003 Informe
mèdic inicial risc lactància natural MAPMetge Atenció Primària-) o un altre

informe on consti l’alimentació del
fill mitjançant lactància natural i el
nombre de preses diàries.
La treballadora autònoma, a més,
haurà d’aportar:

 Declaració

Reincorporació al treball.

sobre
l’activitat
desenvolupada, així com sobre la
inexistència d’un treball o funció
en l’activitat compatible. (Model

Represa de l’activitat.

REL

Interrupció de la lactància.

compte propi inexistència de funcions

Quan el fill compleixi 9 mesos d’edat.
Mort de la beneficiària o del fill.

Qualsevol d’aquestes circumstàncies
s’haurà de comunicar immediatament
a la mútua.

Documentació necessària
La informació sobre les fases del procediment i la documentació a aportar
estan disponibles en l’apartat Tràmits i
gestions de la pàgina web d’MC MUTUAL.

1. Sol·licitud de certificació mèdica
La
documentació
a
entregar,
degudament emplenada, és la següent:

21102

Declaració

treballadora

compatibles).

En el cas de ser una treballadora
econòmicament dependent la declaració l’haurà de fer l’administrador.
I si la interessada presta serveis en societats cooperatives, laborals o mercantils, el client haurà de realitzar la
declaració. (Model REL 11009 certificat
d’empresa sobre l’activitat desenvolupada
i les condicions de treball).

MC MUTUAL avaluarà tota la documentació i comunicarà per carta el reconeixement o denegació de la prestació, segons correspongui.
Amb aquesta documentació els serveis

mèdics de la mútua realitzaran la valoració de la sol·licitud i emetran:
a. Certificació mèdica positiva, si existeix risc per a la lactància natural en
el moment de la sol·licitud. El metge
de la mútua emetrà la certificació
mèdica i ho comunicarà a la treballadora.
b. En cas de considerar-se que no
existeix risc per a la treballadora o
la del fetus, es rebrà una carta de
no certificació mèdica.

2. Sol·licitud de la prestació
econòmica
És a partir d’ara que començarà una
segona fase, en la qual s’haurà de
lliurar la següent documentació, en cas
d’haver obtingut la certificació mèdica:

