1. Prestacións económicas INSS
1.1 Prestación económica por fillo ou menor a cargo en
réximen de acollido familiar permanente ou garda con fins de
adopción
Consiste nunha asignación económica que se recoñece por cada fillo a cargo do beneficiario,
menor de 18 anos ou maior afectado dunha discapacidade en grao igual ou superior au 65%,
calquera que sexa a súa filiación, así como polos menores ou seu cargo en réximen de acollida
familiar, permanente ou garda con fins de adopción.
Non se exise límite de ingresos para o recoñecemento da condición de beneficiario da
asignación por fillo ou menor acollido a cargo que presente discapacidade. Para os menores de
idade, requírese ter un grao de discapacidade igual ou superior ao 33%. A partir dos 18 anos de
idade, requírese ter un grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.
Se a persoa dispón dunha discapacidade do 75% ou superior e ademais na resolución
administrativa detalla a procedencia de necesidade do concurso de terceira persoa, engádese un
complemento do 50% da súa contía. As resolucións de discapacidade que con anterioridade ao
ano 2012 tiñan recoñecido no extinto baremo de terceira persoa 15 puntos ou máis, teñen o
mesmo beneficio na prestación.

1.2 Subsidio de maternidade e paternidade
. Maternidade contributiva: O subsidio de maternidade ampliarase dúas semanas máis, en
caso que o menor teña unha discapacidade igual ou superior ao 33%. Tamén se ampliará o
descanso maternal nos casos de partos prematuros con falta de peso e aqueloutros en que o
neonato precise, por algunha condición clínica, hospitalización a continuación do parto, por un
período superior a 7 días, o período de suspensión ampliarase en tantos días como o nado
atópese hospitalizado, cun máximo de 13 semanas adicionais.
. Maternidade non contributiva: Para os casos en que non se alcanzou o período de
cotización suficiente, a duración da prestación é de 42 días naturais a contar desde o parto). Dita
duración pode incrementarse en 14 días naturais, entre outros supostos, cando a nai ou o fillo
estean afectados de discapacidade nun grao igual ou superior ao 65%. O incremento da duración
(en 14 días naturais) do subsidio non contributivo por maternidade é único, sen que proceda a
súa acumulación cando concorran dúas ou máis supostos.
Paternidade: Terá unha duración de 20 días cando o novo nacemento, adopción ou
acollemento prodúzase nunha familia numerosa, cando a familia adquira dita condición co novo
nacemento, adopción ou acollemento ou cando na familia haxa unha persoa con discapacidade.
A duración indicada ampliarase no suposto de parto, adopción ou acollemento múltiple en 2
días máis por cada fillo para partir do segundo, ou se un deles é unha persoa con discapacidade.
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1.3 Prestación económica por nacemento ou adopción
Teñen dereito a esta axuda as familias numerosas, monoparentais ou con nais con grao de
discapacidade igual ou superior ao 65%, sempre que os seus ingresos non superen a cantidade
que a lei marca cada ano. Estas axudas están condicionadas ao límite anual de ingresos marcado
por Lei.

1.4 Pensión de orfandade
Esta prestación é incompatible coa Prestación Non Contributiva, pero compatible coa Prestación
Familiar. Teñen dereito a pensión de orfandade os fillos do causante sempre que, ao seu
falecemento sexan menores de 21 anos de idade ou teñan reducida a súa capacidade de 2
traballo nunha porcentaxe valorada nun grao de incapacidade permanente absoluta ou gran
invalidez. Os orfos que presenten unha discapacidade nun grao igual ou superior ao 33%
percibirán pensión ata os 21 anos en calquera caso, e se non traballan ou os seus ingresos son
inferiores ao SMI, ata os 25 anos. No caso orfos menores de 18 anos cunha discapacidade igual
ou superior ao 65%, hai fixado un importe de pensión mínima específico.

1.5 Pensión de viuvedade
As persoas que se atopan nesta situación e que teñan recoñecido un grao de discapacidade igual
ou superior ao 65%, o cálculo da prestación ten os mesmos efectos que para as persoas que
teñan cumpridos os 65 anos.

1.6 Xubilación anticipada

. Traballadores cunha discapacidade igual ou superior ao 45%
Poden acceder á xubilación se acreditan, polo menos, 56 anos de idade real, atópanse en alta ou
en situación asimilada á de alta na data de xubilación e teñen un grao de discapacidade igual ou
maior ao 45% debida a algunha das enfermidades regulamentariamente determinadas. Ademais,
deberon traballar un tempo efectivo, baixo estas circunstancias de discapacidade equivalente,
polo menos, ao período mínimo de cotización que se esixa en cada momento, para poder
acceder á pensión de xubilación.
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. Traballadores cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %
A idade ordinaria de 65 anos, esixida para o acceso á pensión de xubilación, redúcese nun
período equivalente ao que resulte de aplicar o tempo efectivamente traballado cunha
discapacidade do 65% ou máis en base aos seguintes coeficientes.
a) Coeficiente do 0,25: cando o traballador ten acreditado un grao de discapacidade igual ou
superior ao 65%.
b) Coeficiente do 0,50: nos casos en que o traballador ten acreditado un grao de discapacidade
igual ou superior ao 65% e acredite a necesidade de axuda doutra persoa para a realización dos
actos esenciais da vida ordinaria.
A aplicación de coeficientes reductores da idade en ningún caso dará ocasión a que o interesado
poida acceder á pensión de xubilación cunha idade inferior á de 52 anos.

1.7 Prestación económica por coidado de menores
afectados por cancro ou outra enfermidade grave
Dirixida a persoas traballadoras, por conta allea ou por conta propia e asimiladas calquera que
sexa o seu sexo, que reduzan a súa xornada de traballo en, polo menos un 50% a súa duración,
sempre que ambos os pais traballen e reúnan a condición xeral de estar afiliados e en alta nalgún
réxime do sistema da Seguridade Social e acrediten os períodos mínimo de cotización esixibles
en cada caso.
O cancro ou enfermidade grave que padeza o menor deberá implicar un ingreso hospitalario de
longa duración que requira o seu coidado directo, continuo e permanente, durante a
hospitalización e tratamento continuado da enfermidade. Considerásese así mesmo ingreso
hospitalario de longa duración a continuación do tratamento médico ou o coidado do menor no
domicilio tras o diagnóstico e hospitalización pola enfermidade grave.
A acreditación de que o menor padece un cancro ou outra enfermidade grave efectuásese
mediante declaración cumprimentada polo facultativo do servizo Público de Saúde ou órgano
administrativo sanitario da Comunidade Autónoma correspondente, responsable da atención do
menor. Cando o diagnóstico e tratamento realizouse a través de servizos médicos privados
esixirase que a declaración sexa cumprimentada polo médico do centro responsable da atención
do menor.
Terán a consideración de enfermidade grave as incluídas na listaxe que figura no anexo do Real
decreto. A xestión da prestación económica levase a cabo pola correspondente entidade xestora
ou mutua de accidentes de traballo e enfermidades profesionais, coa que o traballador teña
cubertas as continxencias profesionais. Así mesmo o pago do subsidio realizásese pola
correspondente entidade xestora ou pola mutua, por períodos mensuais vencidos.
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