
           
                      

  
 
STSJ de Galícia de 29 de maig de 2015, recurs 2829/2013 
 
Les excedències per cura de fills anteriors a desembre de 1990 no computen 
com a període cotitzat a la Seguretat Social a efectes de la pensió de jubilació 
(accés al text de la sentència) 
 
Es debat si una excedència per cura de fill, gaudida durant un any entre novembre de 
1976 i octubre de 1977, s’ha de considerar com a temps cotitzat a efectes de 
poder accedir a la pensió de jubilació, en la línia d’allò previst en l’art. 180.1 LGSS. 
 
En opinió de la treballadora demandant, en ser la data del fet causant de la pensió 
de jubilació posterior al període d’excedència per cura de fills, ha de considerar-se com 
a cotitzat a la Seguretat Social, amb independència de la data en què l’excedència va 
tenir lloc, fins i tot encara que fos anterior a la primera norma que va introduir aquest 
benefici en matèria de cotització (la Ley 26/1990, de 20 de diciembre). 
 
Però segons el TSJ aquesta possibilitat no es pot admetre ja que si bé la DT 3a de 
la Ley Orgànica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
estableix una regla de transitorietat que permet l’aplicació de beneficis de cotització a 
períodes anteriors a la seva entrada en vigor, aquesta possibilitat no afecta tots els casos 
d’excedència per cura de fills. D’acord amb això, el gaudiment d’una excedència 
esgotada abans de la promulgació de la primera norma que va reconèixer que 
aquest període computaria com a cotitzat a la Seguretat Social no pot computar 
com a cotitzat ja que no existeix cap disposició transitòria que permeti 
l’aplicació retroactiva de la norma a un supòsit ja esgotat en el moment de la seva 
entrada en vigor. 
 
És important destacar que aquesta solució judicial implica que aquelles excedències 
anteriors al reconeixement legal del període d’excedència per cura de fills com un període 
cotitzat a l’efecte de la pensió de jubilació (anteriors, doncs, a la Ley 26/1990, de 20 de 
diciembre) no es podran computar com a període cotitzat, en no existir una norma 
transitòria que així ho determini. Conforme a aquest criteri judicial, qualsevol 
excedència per cura de fills que s’hagués esgotat abans del 21 de desembre de 
1990 no computarà com a temps cotitzat a la Seguretat Social. 
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