
STSJ de Madrid de 17 de desembre de 2021, recurs 743/2021 

Els pares també tenen dret al reconeixement del complement per maternitat 
(accés al text de la sentència) 

A un empleat se li va reconèixer el dret a una pensió de jubilació al juliol de 2016. 

Amb 2 fills, va sol·licitar posteriorment la percepció del complement per 

maternitat previst a l’art. 60 LGSS, en la redacció anterior al Real Decreto-ley 3/2021, 

de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género 

y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico (l’INSS li va denegar 

aquest dret al desembre del 2020). 

El dret dels pares a aquest complement es va reconèixer per la STJUE de 12 de 

desembre de 2019, i el que es discuteix en la sentència és la data d’efectes 

econòmics del reconeixement d’aquest complement, és a dir, si aquesta data es 

concreta al moment en què es va reconèixer la pensió -juliol del 2016-, quan es va 

publicar la STJUE, o bé des de tres mesos abans de la seva sol·licitud. 

El TSJ considera que: 

 No es tracta d’una rectificació d’errors materials, de fet o aritmètics, sinó

d’una controvèrsia jurídica sobre si els homes poden percebre el complement de

maternitat, quan la normativa interna únicament esmentava les dones. Per tant, la

data d’efectes no pot ser la del reconeixement d’efectes de la pensió de jubilació, en

no resultar aplicable l’art. 53.1 LGSS.

 Cal tenir en compte que, d’acord amb l’art. 32.6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,

de Régimen Jurídico del Sector Público, la sentència que declara el caràcter de

norma contrària al Dret de la Unió Europea produeix efectes des de la data

de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea, tret que s’estableixi

una altra cosa. Per tant, és aquesta data la que cal aplicar a aquest tipus de

reclamacions.

Aquest criteri judicial ha estat ratificat posteriorment pel TS. 

https://cemical.diba.cat/sites/cemical.diba.cat/files/public/adjunts/sentencies/originals/STSJ_743_2021.pdf

