
UGT-Galicia considera que o novo complemento de maternidade nas 
pensións contributivas para reducir a brecha de xénero aprobada é positivo 
pero claramente mellorable. Para UGT, o impulso desta medida foi froito das 
reivindicacións e achegas do Sindicato.

En que consiste?

É un suplemento que se recoñece ás novas pensionistas para compensar as 
lagoas de cotización que moitas persoas sofren tras o nacemento dos fillos/ 
as. A normativa que entrou en vigor o 1/01/2016, recoñecía esta axuda só ás 
mulleres que tivesen - ou adoptasen - 2 ou máis fillos, e o seu importe era 
unha porcentaxe calculada en función do número de descendentes: 5% no 
caso de 2 fillos, o 10% para 3 fillos e o 15% a partir de 4. Con todo 
recentemente o ( TJUE), alegaba que a axuda era discriminatoria para os 
homes, xa que este suplemento concedíase só ás mulleres. Coa nova 
regulación ábrese a porta a que os homes poidan percibilo, pero no seu caso 
o recoñecemento non é automático. Tamén poderán acceder ao 
complemento as nais con xubilación voluntaria anticipada, que na anterior 
redacción non estaba incluída.

Beneficiarios/ as

Mulleres que tivesen un ou máis fillos ou fillas e que sexan beneficiarias 
dunha pensión contributiva de xubilación, de incapacidade permanente ou de 
viuvez. Recoñécese ou mantén á muller sempre que non medie solicitude 
e recoñecemento do complemento en favor do outro proxenitor e se 
estoutro é tamén muller, recoñecerase a aquela que perciba pensións 
públicas cuxa suma sexa de menor contía. Cada fillo ou filla dará dereito 
unicamente ao recoñecemento dun complemento.

O recoñecemento do complemento ao segundo proxenitor supoñerá a 
extinción do complemento xa recoñecido ao primeiro proxenitor.

Contía

Uno dos principais cambios que se produce é que este complemento xa non 
é unha porcentaxe en función do número de fillos, senón que será unha cota 
fixa. Para 2021, a contía será de 378 euros anuais por cada fillo para partir do 
primeiro (ata un máximo de 4). Será satisfeita en 14 pagas, xunto coa 
pensión que determine o dereito á mesma.

1 fillo/a  2 fillos/as 3 fillos/as 4 fillos/as ou máis: 378€    : 756€     : 1134€     : 1512€

Para que os homes poidan percibilo

a) Causar pensión de viuvez por falecemento do outro proxenitor polos fillos/ 
as en común, sempre que algún deles teña dereito a percibir pensión de 
orfandade.

b) Causar pensión contributiva de xubilación ou incapacidade permanente e 
interromper ou ver afectada a súa carreira profesional por nacemento ou 
adopción:

- Fillos/as nados ou adoptados ata o 31/12/1994: ter máis de 120 
días sen cotización entre os 9 meses anteriores ao nacemento e 
os 3 anos posteriores á devandita data ou a adopción, sempre 
que a suma das contías das pensións recoñecidas sexa inferior á 
suma das pensións que lle corresponda á muller.

- Fillos/as nados ou adoptados desde o 1/01/1995: que a suma 
das bases de cotización dos 24 meses seguintes ao do 
nacemento ou a adopción sexa inferior, en máis dun 15%, á dos 
vinte e catro meses inmediatamente anteriores, sempre que a 
contía das sumas das pensións recoñecidas sexa inferior á suma 
das pensións que lle corresponda á muller.

Se os 2 proxenitores son homes e danse as condicións anteriores en 
ambos, recoñecerase a aquel que perciba pensións públicas cuxa 
suma sexa de menor contía.

Mantemento transitorio do complemento por 
maternidade anterior

Quen perciba o complemento por maternidade anterior, manterán a súa 
percibo pero será incompatible co complemento de pensións contributivas 
para a redución da brecha de xénero que puidese corresponder polo 
recoñecemento dunha nova pensión pública, podendo os/ as interesadas 
optar entre un ou outro.

Se o outro proxenitor dalgún dos fillos ou fillas que deu dereito ao complemento de 
maternidade solicita o complemento de pensións contributivas para a redución da 
brecha de xénero e correspóndelle percibilo, a contía mensual que lle sexa 
recoñecida deducirase do complemento por maternidade que viñese percibindo.

COMPLEMENTO DE PENSIÓNS CONTRIBUTIVAS
PARA A REDUCIÓN DA BRECHA DE XÉNERO
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