
           
                      

  
 
STSJ de Catalunya de 2 de gener de 2013, recurs 912/2012 
 
Pensió de jubilació: còmput de les cotitzacions per causa de part previstes en la 
DA 44a de la LGSS (accés al text de la sentència) 
 
En aquesta sentència es debat la manera en què es computa, als efectes de la pensió de 
jubilació, les cotitzacions per part recollides en la DA 44a LGSS (incorporada per la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva de mujeres y hombres). L’INSS 
pretén que el benefici previst no es pugui computar en ordre al compliment del 
període de carència específic exigit legalment per accedir a la pensió de 
jubilació (dos anys cotitzats dins dels últims quinze anys anteriors al fet causant). 
 
El tribunal descarta totalment aquesta interpretació, entenent que: 
 
 La citada DA 44a exigeix un cànon d'interpretació ampli que permeti 

aconseguir el seu objectiu (l'efectiva igualtat entre homes i dones), i que 
serveixi per a combatre l'efecte negatiu de l'embaràs i la maternitat en el 
desenvolupament d'una carrera de cotització a la Seguretat Social. La seva 
interpretació ha de dur-se a terme des d'un punt de vista constitucional. 

 
 L'objectiu d'aquesta norma no és millorar la vida laboral de les treballadores 

que hagin cotitzat a la Seguretat Social, sinó beneficiar totes les dones quan 
hagin d'obtenir beneficis prestacionals o socials derivats de la seva activitat 
laboral, doncs és aquesta activitat laboral la que s'ha vist afectada per la 
circumstància derivada del seu sexe. 

 
 La DA 44a s'aplica a totes les prestacions que es causin a partir de la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, amb independència de la data de la legislació per la qual es 
regeixin. 

 
 De la interpretació de la disposició esmentada no es deriva que el període cotitzat 

per causa de part que allí es preveu no sigui computable als efectes de poder 
complir amb el període de carència específica exigit legalment per accedir a 
la pensió de jubilació. 

 
Cal recordar que els tribunals han establert que el benefici recollit en la DA 44a LGSS 
només resulta aplicable als naixements de fills produïts des de la implantació del sistema 
de Seguretat Social, és a dir, a partir de l'1 de gener de 1967. 
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