
           
                      

  
 
STS de 14 de juny de 2016, recurs 1733/2015 
 
La bonificació de 112 dies de cotització per fill també s’aplica en els casos en 
què el fill va néixer a l’estranger (accés al text de la sentència) 
 
Mitjançant aquesta sentència amplia el camp d’aplicació de la bonificació de cotització de 
112 dies per naixement de fill regulada en l’art. 236 LGSS. En aquest cas, una 
treballadora sol·licita la pensió d’incapacitat permanent total per malaltia 
comuna, que es denega per la falta del període mínim de cotització exigit, en no 
aplicar-se la bonificació respecte d’un dels seus fills, nascut a França. 
 
L’INSS al·lega que aquesta bonificació només resulta aplicable als fills nascuts en territori 
espanyol. No obstant, el TS dóna la raó a la treballadora, fonamentant-se en els 
següents arguments: 
 
 La LGSS no condiciona la bonificació al lloc en què es produeix el part. El 

reconeixement dels 112 dies assimilats a cotitzats -cotització fictícia- s’origina pel 
part, sense que la Llei el delimiti, cosa lògica atès que reconeix els dits 112 dies com 
a cotitzats als parts en general sense cap límit. 
 

 L’art. 236 LGSS té el seu origen en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, l’objectiu de la qual és flexibilitzar 
l’exigència de cotització per facilitar a les dones l’accés a les prestacions per 
maternitat i d’altres tipus. D’altra banda, la seva finalitat 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 relatius a les prestacions 
o d’ordre social derivats de la seva activitat laboral, perquè aquesta és la que s’ha 
vist afectada per la circumstància derivada del seu sexe. 
 

 Aquest benefici no s’aplica, però, a les treballadores o funcionàries que haguessin 
cotitzat per trobar-se en actiu al temps del part. 
 

 Així doncs, aquesta bonificació es concedeix pel part amb independència del lloc on 
es produeixi, perquè és principi de dret que “on la Llei no distingeix nosaltres tampoc 
hem de distingir”, aplicable en aquest cas atès l’esperit que informa la norma i que 
de la seva literalitat es deriva que el reconeixement dels 112 dies de cotització 
assimilada o fictícia es produeix quan es causa la prestació contributiva 
d’incapacitat permanent o jubilació, prestacions per les quals s’estableix aquesta 
bonificació. Això impedeix excloure el seu còmput amb el pretext que el part es va 
produir abans de l’alta en el sistema, ja que, precisament, es bonifica el fet que la 
maternitat impedís el treball. 
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