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El complement per maternitat els pensionistes de Classes 

Passives que reuneixin els requisits legals podran cobrar-

ho. 

El Suprem reconeix que els pares també tenen dret a rebre un complement de 

maternitat amb la jubilació. 

El TSJ de Madrid, rectifica el seu criteri i concedeix el complement per maternitat 

als pensionistes de Classes Passives que reuneixin els requisits legals. 

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea el 12 de desembre de 2019 va declarar 

discriminatòria la regulació del complement de maternitat prevista des de l'1 de 

gener de 2016 a l'article 60 TRLGSS, en la mesura que premiava exclusivament 

per la seva aportació demogràfica a les dones que havien estat mares de dos o 

més fills, però no els homes que complien les mateixes condicions. 

A més de reconèixer el dret dels pensionistes de Classes Passives al cobrament 

del complement per maternitat, el TSJ de Madrid concedeix efectes retroactius 

des de la data d'accés a la pensió, les revaloracions i els interessos legals dels 

endarreriments. 
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Per tant, igual que les dones, tots aquells homes pensionistes -tant de Classes 

Passives com del Règim General de la Seguretat Social- que tenint dos o més 

fills hagin accedit a partir de l'1 de gener de 2016 i fins al 3 de febrer de 2021 a 

pensions contributives de jubilació forçosa, viduïtat o incapacitat permanent, 

tindran dret al cobrament d'aquest complement -amb caràcter retroactiu- que 

ascendirà a un 5% en haver estat pare de dos fills, 10% si ho és de tres i 15% 

en el supòsit de ser-ho de quatre fills o més, amb interessos legals i revaloracions 

 

. 

Per tot això, ASINPRE, recomana a tots els pensionistes del RGSS i de Classes 

Passives que compleixin els requisits legals, que iniciïn sense demora els tràmits 

de la seva sol·licitud, ja que el transcurs del temps pot suposar la pèrdua del dret 

a reclamar determinades quantitats que es podrien considerar prescrites amb el 

pas dels mesos. 

Si voleu més informació podeu contactar amb nosaltres , els nostres serveis 

jurídics poden iniciar els tràmits. 
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