
              

                           

 
STSJ de Catalunya de 20 de setembre de 2010, recurs 4670/2009  
 
Prestació per maternitat: accés en cas d’adopció d’un fill del cònjuge o parella 
de fet (accés al text de la sentència) 

 
Aquesta sentència planteja un supòsit de fet cada vegada més freqüent a la pràctica: és 
possible accedir a la prestació per maternitat quan s’adopta el fill del cònjuge o parella de 
fet i ja es porta temps convivint amb ell? En aquest cas, el reclamant -personal 
estatutari- va adoptar el fill de la seva cònjuge quan ja portava convivint amb ell set 
anys. L’INSS li va reconèixer inicialment la prestació per maternitat, però amb 
posterioritat li va reclamar la seva devolució. 
 
El TSJ dóna la raó a l’entitat gestora sobre la base dels següents arguments:  
 
 La norma -laboral o funcionarial- no preveu el supòsit en el qual es produeix 

l’adopció d’un menor amb el qual ha existit ja una convivència prèvia. 
 

 La finalitat que té la prestació per maternitat per adopció és cobrir la pèrdua 
d’ingressos com a conseqüència de la suspensió de la relació laboral o funcionarial per 
part de la persona que adopta, als efectes que es produeixi la integració familiar del 
menor, que en el cas d’aquesta sentència ja s’havia donat per la convivència de set 
anys amb l’adoptant. 
 

 Tot i que es considera que l’adopció d’un fill biològic anterior d’un cònjuge o parella 
de fet per part de l’altre cònjuge o parella, és una actuació no només conforme a les 
lleis sinó que va a favor de la protecció del menor i dóna una major seguretat jurídica 
tant a la família com al conjunt de la societat, aquesta situació no es protegeix quan 
ja ha existit una convivència prèvia, ja que la finalitat de la norma en l’actualitat és 
exclusivament garantir que la persona adoptant i el nen o nena adoptat tinguin un 
contacte humà en els primers moments de l’adopció que faciliti la seva integració en 
la nova família i en la nova situació. 
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