
 

 

Nou complement per maternitat en les pensions contributives 

 

La nova mesura, dóna l'oportunitat a les dones amb dos fills, o més, de cobrar un suplement 

en la seva pensió.  

La mesura entrarà en vigor l'1 de gener de 2016, i es podran acollir a ella les dones que es 

jubilin a partir d’aquesta data.  

Les beneficiàries del nou complement per maternitat en les pensions contributives són 

aquelles dones que hagin tingut fills naturals o adoptats, i que siguin beneficiàries en qualsevol 

règim de la Seguretat Social de pensions contributives de jubilació, viduïtat i incapacitat 

permanent. Però només podran acollir-se a la mesura aquelles dones amb pensions 

reconegudes des de l'1 de gener de 2016. Per a les ja jubilades, no hi ha complement. 

  

El suplement es sumarà a l'import de les pensions d'acord a les regles establertes en cada 

règim general o especial. Es tractarà d'un percentatge, depenent del nombre de fills naturals o 

adoptats que hagi tingut la pensionista abans de ser-li reconeguda la prestació. El barem és el 

següent: 

5% per dos fills. 

10% per 3 fills. 

15% per 4 o més fills. 

  

Però, compte, no a totes les pensions se'ls podrà aplicar aquesta nova mesura. Aquelles dones 

que es jubilin anticipadament per voluntat pròpia no rebran el complement. Tampoc ho faran 

les que s'adhereixin al supòsit de pensió de jubilació parcial. No obstant això, aquestes últimes 

el rebran quan accedeixin a la jubilació plena. En el cas que la dona s'hagués jubilat abans 

d'hora però no voluntàriament, sinó per acomiadament, llavors sí se li podrà aplicar la mesura. 

 

Així mateix, cal tenir en compte les normes especials: 

 Pensions que superen el límit màxim: si la pensió de la dona superés la quantia de 

l'import de la pensió màxima establerta, la suma d'aquesta pensió i el complement per 

maternitat no podrà superar el límit màxim i el que correspongui al 50% del 

complement. 

 

 Pensions que juntament amb el complement superen el límit màxim: La dona té dret 

a rebre fins a la pensió màxima més el 50% del complement que excedeixi el límit. 



 

 

 Pensions que no arriben a la pensió mínima: Si la pensió reconeguda inicialment no 

arriba a la mínima fixada per a aquest any, se li aplicarà el complement a mínims per a 

arribar a la pensió mínima legal que inclogui cada any els pressupostos generals de 

l'Estat i se li afegirà el nou complement per maternitat. 

 Si hi ha concurrència de pensions: Només es reconeix el complement per fill a una de 

les pensions de la beneficiària. S'aplicarà en la pensió que resulti més favorable. Si 

concorreguera una pensió de jubilació amb una pensió de viduïtat, sempre s'aplicarà a 

la primera. 

 

“BOE 261  DISSABTE 31 D’OCTUBRE DE 2015 

 

11724 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social 

 

Art 60” 

  


