
 

 

SENTENZA FENDA DE XÉNERO EN PRESTACIÓNS DE SEGURIDADE SOCIAL 

Sentenza TSX da Rioja Nº 7/2019. Sala do Social. 

Data: 10 de xaneiro de 2019. 

Recurso de suplicación Nº 236/2018. 

Feitos relevantes: A demandante prestaba servizos para a empresa Megalab, SA, sendo 
esta a adxudicataria do servizo de análises clínicas do Hospital de Calahorra. A empresa 
Megalab, SA ten concertada a cobertura das continxencias profesionais e comúns coa 
Mutua Ibermutuamur. En xullo de 2012, a traballadora solicita excedencia por coidado 
de fillo menor a desfrutar ata outubro de 2014 pero en setembro de 2014, antes de 
reincorporarse, a actora ten outro fillo polo que percibirá a prestación de maternidade 
desde o seu nacemento ata xaneiro de 2015. A continuación, a traballadora solicita 
nova excedencia por coidado de fillo a finalizar en setembro de 2017. Tras desfrutar da 
mesma, a traballadora incorpórase ao seu posto de traballo iniciando ese mesmo día 
un proceso de incapacidade temporal por enfermidade común. En outubro de 2017, a 
Mutua Ibermutuamur comunícalle por escrito á traballadora que non ten dereito a 
percibir prestación de incapacidade temporal por continxencias comúns por non reunir 
o período de carencia necesario, indicando a comunicación que non alcanza o cento 
oitenta días cotizados no últimos cinco anos anteriores á baixa que esixe a norma legal 
aplicable. Presentada reclamación previa pola traballadora é desestimada por 
Resolución do Instituto Nacional da Seguridade Social en decembro de 2017, contra a 
que presenta demanda ante o Xulgado do Social. 

La sentencia do Xulgado do Social estima a demanda da traballadora declara o seu 
dereito a percibir a prestación de incapacidade temporal en relación co proceso 
iniciado en setembro de 2017 e condena á Mutua ao abono da citada prestación. 
Contra dita sentencia a Mutua recorre en suplicación ante o Tribunal Superior de 
Xustiza da Rioxa. 

Fundamentación xurídica: A prestación por incapacidade temporal derivada de 
continxencias comúns esixe un período de carencia de cento oitenta días no últimos 
cinco anos anteriores ao feito causante. No suposto que se analiza, a traballadora 
encadeou dúas prestacións por maternidade e dúas excedencias por coidado dos dous 
fillos que, consecutivamente, tivera nun breve espazo de tempo, superior en todo caso 
a cinco anos. Como consecuencia diso, ao reincorporarse á empresa e sufrir unha 
situación de incapacidade temporal por continxencia comúns, denégaselle a prestación 
correspondente por non reunir o período de carencia indicado no últimos cinco anos. 

Dáse a circunstancia de que a excedencia por coidado de fillo constitúe período de 
cotización efectiva, conforme ao art. 237.1 da Lei Xeral da Seguridade Social, a efectos 
de acceder as pensións da Seguridade Social -xubilación, incapacidade permanente e 
morte e supervivencia- e a determinadas prestacións do sistema -maternidade e 
paternidade-, entre as que non se atopa a incapacidade temporal. A pesar diso, 
atendendo ás esixencias que contempla a Lei Orgánica para a igualdade efectiva entre 
mulleres e homes e aplicando a doutrina xurisprudencial sobre a "teoría da 
paréntese", o tribunal xulgador considera cumprido o período de carencia esixible e 
concede a prestación á traballadora demandante. 



 

 

A sentenza do Tribunal Superior de Xustiza da Rioxa sinala a necesidade de considerar 
que "coa aplicación da devandita doutrina da paréntese que realiza a sentenza 
recorrida obtense unha interpretación adecuada, e acorde coa dimensión 
constitucional do dereito, das referidas normas legais citadas e en concreto do artigo 
237.1 LGSS no que aínda que non inclúe (ou exclúe tacitamente) como período cotizado 
ao correspondente á situación de excedencia por coidado de fillo a efectos da 
incapacidade temporal, con todo o mesmo pode ser interpretado sen dificultade, 
atendendo a esa esixida efectividade do dereito constitucional que ampara á 
excedencia por coidado de fillo, no sentido de que a norma o que impón é excluír a 
prestación pola Incapacidade Temporal cuxo feito causante prodúzase durante a 
situación desa excedencia, -na que tampouco hai situación de alta a efectos da IT 
(Disposición Adicional Cuarta nº 1 do RD 295/2009, de 6 de marzo )-, pero tal exclusión 
non pode chegar máis aló do que pretende o precepto de maneira que, como neste 
recurso exponse, esíxaselle á traballadora, unha vez reincorporada ao traballo tras a 
excedencia, que cumprimente novamente a cotización de 180 días para acceder á 
prestación de IT, o cal non constituiría senón unha penalización pola exclusiva causa de 
utilizar o dereito de excedencia por coidado de fillo, que, como xa se dixo, contravén a 
normativa constitucional e ordinaria que ampara o dereito á maternidade e 
igualdade" (FJ 3). 

A denominada "doutrina da paréntese" foi aplicada pola Sala do Social do Tribunal 
Supremo para evitar prexuízos excesivos aos beneficiarios, constatados ante a 
imposibilidade ou a extrema dificultade en que se atopaban algúns traballadores para 
acreditar as denominadas "carencias cualificadas". Creada nun primeiro momento para 
liquidar situacións que xeraban prexuízos aos cotizantes, esta teoría da paréntese foi 
restrinxida con posterioridade na súa aplicación tan só para as pensións de 
incapacidade, sendo estendida despois a todos aqueles casos en que se aprecie dita 
dificultade aplicativa e un gravame excesivo para o traballador. Por iso é polo que non 
sorprenda que as dúas sentenzas ditadas neste proceso resolvan recorrendo a esta 
doutrina e permitindo "suspender" o cálculo do período de carencia durante a última 
excedencia por coidado de fillo da traballadora, aceptando que, tras o devandito 
paréntese, os requisitos esixidos para acceder á incapacidade temporal se cumpren na 
súa integridade.  

A combinación de dous instrumentos -legal e xurisprudencial- permite adoptar unha 
solución que resulta razoable porque, pola contra, quen se atopen nunha situación 
como a analizada, na que a traballadora accede á prestación por maternidade, goza 
dunha excedencia por coidado de fillo e regresa ao traballo causando prestación por 
incapacidade temporal, non poderán cumprir, na maior parte dos casos cos requisitos 
esixidos para obter a dita prestación, quedando á marxe da súa cobertura.  

Parte dispositiva: O Tribunal desestima o recurso de suplicación interposto pola Mutua 
Ibermutuamur fronte á sentenza ditada polo Xulgado do Social, en autos seguidos a 
instancia da actora contra o INSS, a TGSS e a Mutua recorrente, confirmando a 
sentenza ditada na instancia, e condenando á Mutua ao pago da prestación coa perda 
do de depósito e a consignación constituídos para recorrer. 

 


