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Per al càlcul del complement per maternitat cal tenir en compte els fills morts 
en el part (accés al text de la sentència) 

A l’art. 60 LGSS es regulava un complement per maternitat -actualment 
substituït pel complement per a la reducció de la bretxa de gènere, recollit en el 

mateix precepte- per al cas, entre d’altres, de la pensió de jubilació, consistent en un 
percentatge addicional de pensió per cada fill. 

En aquesta sentència es debat si als efectes de computar els fills, se sumen o no 

els que van morir en el part. En aquest cas, la demandant va tenir un part triple als 
6 mesos de gestació i van morir els 3 fills. 

El TSJ reconeix el dret al complement per aquests 3 fills, fonamentant-se en els 
arguments següents: 

 El concepte de maternitat que s’utilitza en el marc d’aquest complement ha

de ser interpretat d’una manera àmplia, transcendint la maternitat biològica i
l’adoptiva, i vinculant la pràctica de cura dels descendents també com a situació

protegida per pèrdua d’oportunitats laborals, disminució de la cotització, dedicació i
reconeixement, més enllà de la simple protecció a la família (arts. 235 a 237 LGSS).

 Tenint en compte aquesta interpretació, cal aplicar la redacció de l’art. 30 del
Código Civil vigent en el moment de la sol·licitud de la prestació, de manera que es

computa el fill tan bon punt ha nascut amb vida, i amb independència del nombre
d’hores que hagi viscut. Per tant, en aquest cas es tindran en compte els 3 fills.

 És més, aquesta interpretació amb perspectiva de gènere porta a assenyalar també

que el fet d’haver donat a llum un ésser que no assoleix personalitat perquè es
considera criatura abortiva, va suposar igualment per a la mare una limitació

en l’accés i el manteniment de l’ocupació equivalent a la provocada per un part

amb èxit, ja que igualment va estar embarassada, es va produir el part i va
necessitar un descans per a la posterior recuperació.

Cal destacar que aquesta interpretació també es podria aplicar en relació amb el vigent 

complement per a la reducció de la bretxa de gènere. 
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