
O número de beneficiarios de pensións con-

tributivas, non contributivas e prestacións

por desemprego, acada en Galicia no ano

2015 as 905.571 persoas, 12.565 beneficia-

rios menos que no ano anterior. Fronte ao

incremento de 4.700 beneficiarios de pen-

sións contributivas, diminúen lixeiramente

os de pensións non contributivas, con 900

menos, así como, fundamentalmente, os

beneficiarios de prestacións por desem-

prego, cunha redución superior ás 16.000

persoas.

O importe medio das pensións contributivas

en Galicia no ano 2015 foi de 748,08 €/mes,

un ano máis o segundo máis baixo de todas

as CCAA, só superior ao importe medio en

Estremadura. O  diferencial coa media esta-

tal aumenta dos 137 euros no ano 2014 aos

138,7 no ano 2015.

A Lei de Orzamentos Xerais do Estado para

o ano 2016  e o  Real Decreto 1170/2015,

29 de decembro, sobre revalorización das

pensións do sistema da Seguridade Social e

doutras prestacións sociais públicas para o

exercicio 2016, fixan a revalorización do

0,25% das pensións de incapacidade per-

manente, xubilación, viuvez e orfandade e

favor familiar na súa modalidade contribu-

tiva.

Ao longo do presente capítulo analízanse as

prestacións económicas dos beneficiarios de

pensións contributivas, non contributivas e

prestacións por desemprego, así como, pos-

teriormente as prestacións sanitarias e so-

ciais.

Pensións contributivas

As pensións contributivas defínense como

prestacións económicas, xeralmente de du-

ración indefinida, cuxa concesión está su-

peditada normalmente a unha previa

relación xurídica coa Seguridade Social, e

cuxa contía ven determinada polas aporta-

cións efectuadas por traballador e empre-

sario, se se trata de traballadores por conta

allea, durante o período considerado aos

efectos da base reguladora da pensión de

que se trate. 
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Tal como se sinalou anteriormente, o nú-

mero de pensións contributivas da Seguri-

dade Social en Galicia, volve a medrar

lixeiramente no ano 2015, para acadar as

750.700 pensións, un 0,6% máis que no ano

anterior (1,1%  de incremento medio no

conxunto do Estado). O seu importe medio

ascende a 748,08 euros ao mes, 138,72

euros inferior ao rexistrado no conxunto do

Estado, o que sitúa a Galicia como a segunda

Comunidade Autónoma cun importe medio

das pensións contributivas máis baixo tras

Estremadura. En relación ao ano anterior, o

importe medio en Galicia medra un 1,9%,

unha décima máis que a media española.

En Galicia localízanse o 8,1% do total de pen-

sións contributivas do Estado, o que sitúa a

nosa comunidade como a quinta por número

deste tipo de pensións, por detrás de Cata-

luña, Andalucía, Madrid e a C. Valenciana.

Dentro da acción protectora do Réxime Xeral

e dos Réximes Especiais da Seguridade So-

cial, nas pensión contributivas inclúense as

pensións por xubilación, por incapacidade

permanente, total, absoluta e gran invali-

dez, e as pensións por falecemento, viuvez,

orfandade e en favor de familiares.

O cadro 4.3.2. mostra como as pensións de

xubilación, co 62% do total,  son as que

acollen ao maior número de beneficiarios e

o importe medio máis elevado. No ano

2015, o número de beneficiarios de pen-

sións contributivas por xubilación en Galicia

foi de 465.500 persoas, tres mil novecentos

beneficiarios máis que no ano anterior, o

que supón o 8,3% do total de beneficiarios

estatais. O importe medio mensual foi de

847,5 euros, inferior en 173,7 euros ao im-

porte medio do Estado, o que mantén a Ga-

licia, xunto con Estremadura, como as

comunidades co importe medio máis redu-

cido de todo o Estado español.

l 4.3.1.
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As segundas pensións en importancia, en

canto ao importe medio mensual, son as de

incapacidade permanente. O número total

desta clase de pensións no ano 2015 des-

cendeu ata as  68.500 (68.900 pensións no

ano anterior) e o seu importe medio men-

sual aumentou para situarse nos 816 euros

mensuais, 107 euros inferior á media esta-

tal. A pesar do incremento do importe

medio destas pensións, Galicia sitúase  no-

vamente como a terceira comunidade co im-

porte medio máis baixo, por diante só de

Estremadura, con 761,6 euros, e Murcia,

con 815,9 euros.

Respecto ás pensións por viuvez, orfandade

e favor familiar, as prestacións por morte e

supervivencia están destinadas a compen-

sar a situación de necesidade económica

que produce, para determinadas persoas, o

2015galicia
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falecemento doutras. No ano 2015, o nú-

mero de beneficiarios de pensións contribu-

tivas de viuvez en Galicia ascendeu a

186.800 (o 7,9% do total estatal) e o seu

importe medio mensual a 533,26 euros, o

máis reducido do conxunto do Estado, con

97 euros menos ao mes que a media. No

concernente ás pensións de orfandade e

favor familiar, os 29.900 beneficiarios (o

7,9% do total de España) perciben de media

385,9 euros mensuais. A pensión de orfan-

dade e favor familiar mantense como a

única das pensións contributivas cun im-

porte medio igual á media estatal.

En relación aos réximes de protección, o nú-

mero de pensións correspondente ao réxime

xeral e ao especial de traballadores autóno-

mos ascende a 386.944 e 271.519 pen-

sións, respectivamente, incrementándose

nun 2,5% as pensións contributivas dentro

do réxime xeral en Galicia en relación ao

ano 2014, fronte á redución do 1,5% dentro

do R.E de traballadores autónomos. O im-

porte medio das pensións contributivas foi

de 882,78€/mes no réxime xeral e de

541,38 €/mes no R.E de Autónomos.

No réxime especial de traballadores do mar,

o número de pensións ascendeu a 54.950 e

o seu importe medio, a 861,48 euros men-

suais, salientando o feito de que o 42,3% do

total estatal de pensións contributivas neste

réxime están localizadas na Comunidade

Autónoma de Galicia.

En Galicia no ano 2015,  23 de cada 100 afi-

liados á Seguridade Social intégranse no R.E

de Autónomos, fronte ao 18,5% de media

no Estado, o que fai, máis preocupante o

feito de que, un ano máis, Galicia siga sendo

a Comunidade co menor importe medio

mensual no caso do réxime de traballadores

autónomos, situándose como a quinta con

menor importe medio no réxime xeral, por

detrás de Estremadura, Murcia, Andalucía e

Canarias. No caso do réxime especial de tra-

balladores do mar, o importe medio galego

ascende aos devanditos 861,48 euros/mes,

o menor do Estado.

O incremento de case 4.700 pensións con-

tributivas en Galicia en relación ao ano an-

terior, cadro 4.3.5., veu motivado

fundamentalmente polo aumento das co-

rrespondentes ao réxime xeral (9.368 pen-

l 4.3.4.
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sións máis). Asemade, o número de pen-

sións dentro do réxime especial de traballa-

dores do mar tamén se incrementa en

relación á mesma data do ano anterior (251

máis). Os citados incrementos compensan

unha nova caída rexistrada tanto no caso

dos traballadores autónomos (4.061 menos)

como no seguro obrigatorio de vellez e in-

validez (SOVI) (835 menos). 

Pensións  non contributivas

As pensións non contributivas aseguran a

todos os cidadáns unha prestación econó-

mica, asistencia médico farmacéutica gra-

tuíta e servizos sociais complementarios,

aínda que non teñan cotizado ou o teñan

feito de xeito insuficiente para ter dereito a

unha pensión contributiva.

Un ano máis, no 2015 as pensións non con-

tributivas rexistradas en Galicia presentan,

a diferenza do acontecido no conxunto do

Estado, un novo descenso do número total

de beneficiarios. Tras unha caída do 2,1%

respecto ao ano anterior, o número total de

beneficiarios sitúase nos 42.247 (o 9,3% do

total de beneficiarios en España) mantén-

dose como a quinta comunidade con máis

pensións, por detrás de Andalucía, Cata-

luña, C. Valenciana e Canarias.

O 62,4% do total de beneficiarios de pen-

sións non contributivas en Galicia, teñen

unha pensión de xubilación e o restante

37,6%, de invalidez. Ao igual que o aconte-

cido en anos anteriores, os cadros 4.3.6. e

4.3.7. amosan o descenso tanto das pen-

sións de invalidez (representan o 8% do

total estatal) coma das pensións de xubila-

ción (o 10,4% destas pensións no conxunto

do Estado). O importe medio mensual das

pensións non contributivas é de 355 euros

para as pensións por xubilación e de 390,5

2015galicia
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euros para as pensións por invalidez.

O perfil do pensionista non contributivo en

Galicia mostra que o 68% son mulleres, das

que máis da metade están casadas. No que

respecta ao número de conviventes, o 52%

dos pensionistas viven en fogares de unha

ou dúas persoas.

No que respecta ao perfil das persoas bene-

ficiarias de prestacións non contributivas

por xubilación, obsérvase que, neste caso,

a porcentaxe de mulleres ascende a case o

80% do total, das que o 60% teñen máis de

75 anos. 

No concernente ás prestacións sociais e

económicas para aquelas persoas con dis-

capacidade que, por non desenvolver unha

actividade laboral, non están incluídas no

campo de aplicación da Seguridade Social,

o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos

das persoas con discapacidade e da súa in-

clusión social, aprobado polo Real Decreto

Lexislativo 1/2013, de 29 de novembro,

contempla os subsidios de garantía de in-

gresos mínimos (SGIM), subsidios por

axuda de terceira persoa (SATP) e subsidios

de mobilidade e compensación por gastos

de transporte (SMGT). 

No ano 2015 continúa o marcado descenso

do número de beneficiarios de prestacións

sociais e económicas da Lei de Integración

Social dos Minusválidos (Lismi) e das pen-

sións asistenciais. No primeiro caso, tal e

como reflicte o cadro 4.3.9., volve a rexis-

trarse un descenso do número de beneficia-

rios en tódalas Comunidades Autónomas,

que no caso galego foi do 15% respecto ao

ano anterior (123 beneficiarios menos), 3,6

puntos porcentuais superior ao descenso

experimentado no conxunto do Estado. O

número de beneficiarios destas prestacións

descendeu en Galicia ata os 693, reducín-

dose levemente a súa importancia relativa

no conxunto de España ata o 3,7% (3,9%

en 2014).

A contía vixente para o ano 2016 estable-

cida na Lei 48/2015, de 29 de outubro, de

Orzamentos Xerais do Estado para o ano

2016, e o Real Decreto 1170/2015, de 29

de decembro, sobre revalorización das pen-

sións do sistema da Seguridade Social e

doutras prestacións sociais públicas para o

exercicio 2016, non contemplan a revalori-

zación dos subsidios de Garantía de Ingre-

sos Mínimos e por axuda a terceira persoa.

Sen embargo si é obxecto de revalorización

2015galicia
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nun 0,25% o Subsidio de Mobilidade e Com-

pensación para Gastos de Transporte, que-

dando fixados nos importes mensuais

seguintes:

• SGIM: 149,86 euros mensuais. 

• SATP: 58,45 euros mensuais 

• SMGT: 63,30 euros mensuais.  

Prestacións por desemprego

Tal como ven acontecendo en anos anterio-

res, no ano 2015 mantense a redución do

número de beneficiarios de prestacións por

desemprego, con reducións superiores ao

10% en relación ao ano anterior, tanto en

Galicia como no conxunto do Estado, en

concreto en Galicia redúcense un 12,7%

acadando os 112.624 beneficiarios, e no

conxunto do Estado a redución foi do

11,7%, o que supón 2.134.009 beneficiarios

no ano 2015. En Galicia localízanse o 5,3%

dos beneficiarios totais do Estado.

Esta caída prodúcese tanto no número de

perceptores de prestacións contributivas

como de subsidios e da renda activa de in-

serción. No ano 2015 rexístranse por pri-

meira vez beneficiarios dos programas de

activación para o emprego, destinados a

persoas desempregadas de longa duración

que cumpran unha serie de requisitos esta-

blecidos no real Decreto-Lei 16/2014 de 19

de decembro, polo que se regula o pro-

grama de activación para o emprego. Este

programa é temporal e só se pode acceder

a el unha vez. Durante a permanencia no

programa, o beneficiario percibirá unha

axuda económica de 426 euros mensuais,

por un período máximo de 6 meses.

No ano 2015 o 46,6% dos beneficiarios da

prestación por desemprego teñen dereito a

subsidio, e o 42,1% á prestación contribu-

tiva, fronte ao 45,6% e 44,3% respectiva-

mente do exercicio anterior.

Tal como se sinalou, o número de beneficia-

rios de prestacións por desemprego conti-

núa  a súa tendencia de redución no ano

2015, con un descenso do 12,7%. A impor-

tancia relativa das prestacións contributivas

sobre o total de prestacións por desemprego

diminúe no último ano, aumentando as por-

centaxes de beneficiarios do subsidio e da

renda activa de inserción e rexistrándose
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868 beneficiarios de programas de activa-

ción para o emprego. O devandito descenso

dos beneficiarios das prestacións contributi-

vas leva asociado un aumento do seu im-

porte medio ata os 785,4 euros mensuais,

cinco máis que no ano anterior.

Nas catro provincias galegas diminúe o nú-

mero de beneficiarios de prestacións por de-

semprego, sexan contributivas, subsidios ou

da renda activa de inserción. O descenso do

número de beneficiarios de prestacións con-

tributivas por desemprego acada o 14,8%

en Lugo, o 16,7% na provincia de A Coruña,

e supera o 17% en Ourense e Pontevedra.

As catro provincias presentan un importe

medio das prestacións contributivas inferior

á media estatal, rexistrándose a contía máis

elevada en A Coruña, con 795,6 euros men-

suais, por diante de Pontevedra, con 779

euros. Lugo e Ourense teñen os importes

medios máis reducidos con 733,9 euros/mes

e 724,8 euros/mes, respectivamente; en

todos os casos moi inferior á media estatal,

que no ano 2015 situouse en 807,6

euros/mes.

No ano 2015 o 3,7% dos beneficiarios das

prestacións por desemprego en Galicia son

estranxeiros, porcentaxe moi inferior á do

conxunto do Estado que se sitúa no 9,8%.

No último ano, un total de 4.129 beneficia-

rios son de nacionalidade estranxeira, o 2%

do total estatal, dos que 2.357 pertencen a

países non comunitarios e os restantes

1.772, á Unión Europea.

A taxa de cobertura, cadro 4.3.12., mide a

porcentaxe de parados con experiencia la-

boral que son beneficiarios dalgún tipo de

prestación por desemprego. En Galicia esta

taxa descendeu dende o 55,6% do ano

2014  ata 52,6% do último ano, sendo esta

porcentaxe 2,6 puntos porcentuais inferior

á taxa de cobertura media no conxunto do

Estado. 

Renda mínima de inserción

O informe sobre  aplicación e avaliación da

Lei de inclusión social de Galicia no ano

2014, sinala a existencia de 9.175 benefi-

ciarios da Renda de Integración Social de

Galicia (Risga) a 31 de decembro de 2014

en Galicia, o que indica unha redución de

125 beneficiarios en relación ao ano ante-

rior. 

A Risga ten una contía básica de (un percep-

tor): 399,38 (75% del IPREM); 1º neno:

399,38 €; 2º neno: 463,28 €; 3º neno:

516,53 €; 4º neno: 559,13 €; 5º neno:

l 4.3.12.
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602,15 €; 6º neno: 644,75 €. Cunha contía

máxima de 665,64 €. A contía para percep-

tores con máis de 4 anos de permanencia

co programa Risga é de 364,90 € (pago

mensual). No ano 2014 o importe medio foi

de 393,75 euros.

O Informe de Rendas Mínimas de Inserción

do ano 2014 do Ministerio de Sanidade, Ser-

vizos Sociais e Igualdade (último informe

publicado) sinala que a contía mínima en

Galicia ascendía a 399,38 euros por persoa

(un máximo de 665,63 euros por unidade

familiar) e situaríase no 61,9% do Salario

Mínimo Profesional e a un 75% do Indicador

Público de Rendas Múltiples. Estas porcen-

taxes son inferiores ás medias estatais, que

se sitúan no 65,2% e no 79%. A taxa de co-

bertura de titulares por cada 1.000  habi-

tantes  ascende en Galicia ata 4,39, sendo

dita taxa a nivel estatal do 6,65 por 1.000

habitantes, en tanto que a taxa de cober-

tura por perceptor (titulares e membros de-

pendentes) foi de 9,5 perceptores por cada

mil habitantes en Galicia fronte aos 13,19

de España.

Segundo datos da Consellería de Traballo e

Benestar, a 31 de decembro de 2015 en Ga-

licia rexistráronse 9.713 beneficiarios da
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Risga, 538 persoas máis que no ano ante-

rior. A nivel provincial, o número de benefi-

ciarios aumenta en todas as provincias agás

en Ourense, con 167 beneficiarios menos

que ano anterior, tal como mostra o cadro

4.3.13.. O importe medio ascendeu a

430,61 euros mensuais, case 37 euros máis

que en 2014.

Das 9.076 solicitudes para percibir a Risga

no ano 2015, 6.721 solicitudes foron resol-

tas no citado ano, o 74,1% do total (cadro

4.3.14.).

As axudas de Emerxencia Social concedidas

no ano 2015 foron 2.727, 87 menos que no

ano anterior, cun importe medio de

1.154,16 euros ao mes.

Prestacións e axudas no ámbito da familia e
a infancia

– Prestacións por risco durante o embarazo:

O seu obxectivo é cubrir a perda de ingresos

que se produce cando a traballadora é de-

clarada en situación de suspensión do con-

trato de traballo por risco durante o

embarazo, nos supostos en que, debendo

cambiar de posto de traballo ou de activi-

dade por outro compatible co seu estado,

este cambio non resulte técnica ou obxecti-

vamente posible ou non poida razoable-

mente esixirse por motivos xustificados. No

ano 2015 continúa a tendencia de incre-

mento dos procesos en vigor, tanto no que

respecta ás traballadoras por conta allea

(1.025 no último ano) como no caso das tra-

balladoras por conta propia (81 en 2015).

Pola contra, a duración media dos procesos

finalizados, mantense estable no caso das

traballadoras por conta allea, en torno aos

97 días, e increméntase levemente a dura-

ción media dos procesos de traballadoras

por conta propia que no ano 2015 foi de

73,2 días de media.

– Prestacións por risco durante a lactación

natural: Esta prestación económica trata de

cubrir a perda de ingresos que se produce

cando a traballadora é declarada en situa-

ción de suspensión do contrato de traballo

por risco durante a lactación natural dun

menor de 9 meses, nos supostos en que,

debendo cambiar de posto de traballo ou de

actividade por outro compatible coa súa si-

tuación, este cambio non resulte técnica ou

obxectivamente posible ou non poida razoa-

blemente esixirse por motivos xustificados.

Como recolle o cadro 4.3.15., o número de

procesos en vigor para traballadoras por

conta allea aumentou en Galicia ata os 31

procesos (23 en 2014), mentres que dimi-

núe a duración dos procesos finalizados ata

os 138,6 días (142,7 días no ano anterior). 

– Prestacións de maternidade: As presta-

cións económicas por maternidade tratan de

cubrir a perda de rendas do traballo ou de

ingresos que sofren os traballadores, por

conta allea ou por conta propia, cando se

lles suspende o seu contrato ou se lles inte-

rrompe a súa actividade para gozar dos pe-

ríodos de descanso por maternidade,

adopción e acollemento legalmente estable-

cidos. Ao longo do ano 2015 concedéronse

14.442 prestacións de maternidade, 163

máis que no ano anterior, das que 14.114

serían percibidas pola nai e as restantes

328, un 2,3% do total, polo pai, porcentaxe

superior á media estatal (1,8%). O dito au-

mento de prestacións, leva aparellado un

maior gasto, que se sitúa nos 73,8 millóns

de euros, 1,3 millóns de euros máis que no

ano anterior, o que representa o 4,7% do

gasto no conxunto do Estado. 

– Prestacións de paternidade: Esta presta-

ción económica protexe o dereito do outro

proxenitor, distinto ao que xera o dereito á

prestación de maternidade, a percibir un

subsidio durante os días de suspensión do

contrato de traballo no caso de nacemento

de fillo, adopción ou acollemento. O número

de prestacións de paternidade concedidas

volve a descender en Galicia no ano 2015,

situándose nas 11.419 prestacións, 263
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máis que no ano precedente, o que repre-

senta o 4,8% das prestacións en España. Tal

e como indica o cadro 4.3.16., o gasto ex-

perimenta unha medra do 0,6% en relación

ao ano 2014, acadando os 8,8 millóns de

euros.

– Prestacións familiares por fillo a cargo:
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Esta prestación 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 ao 65%, calquera que sexa

a súa filiación, así como polos menores aco-

llidos en acollemento familiar, permanente

ou preadoptivo, sempre que non se supere

o límite de ingresos establecido. 

As prestacións periódicas por fillo a cargo

volven a medrar no ano 2015 tanto en Gali-

cia como en España, acadando as 732 pres-

tacións, o 2,7% do total estatal. As máis nu-

merosas son as prestacións a familias nu-

merosas, que tras un incremento do 18,6%,

máis do dobre  que no conxunto do Estado,

acadan as 477. A diferenza do acontecido en

España, descende ata as 241, o número de

prestacións a familias monoparentais, 27

menos que no ano anterior. o
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