
Què ha passat?

L’any 2015 el PP va aprovar, sense 

negociar amb els agents socials, un 

complement de maternitat per 
aportació demogrà�ca per a les 
dones amb dos o més �lls/es.

Un complement que no va estar ben 

dissenyat i va ser qüestionat pel Tri‐

bunal de Justícia de la Unió Europe‐

a, provocant una sentència del 
TJUE (STJUE de 12 de desembre de 

2019) que el va considerar contrari 
a la directiva d’igualtat. 

En conseqüència, el Govern de l’Es‐

tat va regular una nova formulació 

del complement de pensions con‐
tributives per a la reducció de la 
bretxa de gènere, amb el RDL 

3/2021, al qual tenen dret les do‐
nes amb pensions contributives 
d’incapacitat permanent, viduïtat 
o jubilació reconegudes a partir 

del 4 de febrer de 2021*.

T’ajudem a reclamar el complement de maternitat

Com ho has de fer?

Posa’t en contacte amb els assesors laborals:

Seus territorials per visitas

Localitat Direcció Telèfon

Vilanova i La Geltrú Sant Josep, 5 938141440

Vilafranca del Penedès Pl. del Penedès, 4, 2n pis 938903906

Manresa Pg. de Pere III, 60-62 938744411

Girona C. Miquel Blay, 1, 3a i 4a planta 972215158 

L'Hospitalet Rambla de Marina, 429-431, bis 933389253 

Granollers Esteve Terrades, 30-32 938704258 

Mataró Pl. de les Tereses, 17 937904446 

Tarragona C. d' Ixart, 11, 3a i 4a Planta 683775165 

Lleida Av. Tortosa, 6 - 8, 2a Planta, Edif. La Llotja 606382377

Sabadell Rambla, 73 937257677 

Barcelona Rambla Sta. Mònica, 10, 2a planta 933046850

Terrassa C. de la Unió, 23 937809366

Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya
Telèfon: 93 304 68 50
Adreça electrònica: gabinetjuridic@catalunya.ugt.org * Només el pot cobrar un progenitor; els homes, en tot cas, per cobrar-lo han d’acreditar que van tenir un 

major perjudici en la seva carrera de cotització.

Reclama el teu dret a rebre
el complement de maternitat

Si ets titular d’una pensió contributiva de jubilació, incapacitat permanent o 

viduïtat...

... i si aquesta pensió es va tramitar abans de 2016

La UGT t'ajuda



Reclama el teu dret al complement de maternitat

Si ets dona i titular d’una pensió contributiva de jubilació, incapacitat permanent o 
viduïtat tramitada abans del 2016, tens dret a reclamar. 

T’acompanyem en tot el procés

El 2015 el PP va aprovar, sense negociació amb els agents socials, un complement 
de maternitat per aportació demogrà�ca per a les dones amb dos o més �lls o 
�lles. Aquest complement va entrar en vigor a partir de l’1 de gener de 2016. Però 
no va estar ben dissenyat, motiu pel qual el Tribunal de Justícia Europea el va con‐
siderar contrari a la directiva d’igualtat.

El Govern de l’Estat es va veure obligat a regular de nou el complement de pensi‐
ons contributives per a la reducció de la bretxa de gènere, formulant el RDL 
3/2021, al qual tenen dret les dones amb pensions contributives d’incapacitat 
permanent, viduïtat o jubilació reconegudes a partir de 4 de febrer de 2021.

Per aquest motiu, sigui amb un complement o amb un altre, queden cobertes les 
pensions causades des de l’1 de gener de 2016.

Què passa, però, si ets titular d’una pensió contributiva de jubilació, incapacitat 
permanent o viduïtat, però aquesta pensió va ser tramitada abans del 2016?

Ara per ara, no tens dret a percebre aquest complement. 

Des de la UGT de Catalunya entenem que és una clara discriminació, encara més 
quan la bretxa de gènere afecta amb més intensitat les pensions amb més antiguitat.

Per aquesta raó t’animem a reclamar el teu dret. 

És realment una mesura que redueix la bretxa de gènere?

No!

L’objectiu d’ambdós complements és posar � a la bretxa de gènere en les pensions 

contributives. Però aquesta mesura només afecta les pensions que s’han recone‐
gut a partir de l’1 de gener de 2016 i s’ha negat a les dones que ja havien trami‐

tat pensió abans de la vigència d’aquesta norma, tot i que aquesta bretxa de 
gènere afecta amb més intensitat les pensions amb més antiguitat.

La bretxa de gènere en pensions és més gran en les pensions reconegudes fa més 

temps. Així, les noves pensions de jubilació de dones, respecte a les dels homes, 

eren:

un 53% inferior l’any 2005

un 25,5% inferior l’any 2015

un 22,5% inferior a juliol de 2021

Què passa amb la bretxa en pensions de les dones tramitades 
abans del 2016?

Què passa amb la bretxa en pensions de la majoria de les 
dones?

La UGT de Catalunya creu que les dones no han d’assumir la discriminació en les 

quanties de les seves pensions i que cap norma pot encobrir situacions discrimi‐

natòries, al contrari, s’han de corregir i compensar.


