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 Situacións compatibles e acumulables  

Días computables por coidado de fillo 
(Art.236 LXSS)  

Excedencia coidado de 
fillos 

(Art. 180.1  LXSS)  

112 días por parto 
(Art. 235)  

Excedencia coidado de 
outros familiares 
(Art. 180.2  LXSS)  

Redución de xornada 
por coidado de fillos 

(Art. 180.3  LXSS)  
Ao resto dos efectos 

(base reguladora, coeficien-
tes por xub. anticipada, etc.) 

Aos efectos de Xubilación 
Ordinaria, para reunir carreira 

completa cotización 
(Art. 161.1a, LXSS) 

2013 112 

270  3 anos por cada fillo  112 días por cada parto  1 ano por cada familiar  2 anos por cada fillo  

2014 138 

2015 164 

2016 191 

2017 217 

2018 243 

2019 en adiante 270 

 Afecta límite 5 anos  

Afecta límite 5 anos, só 
cando se compatibiliza con 
prestación por coidado de 
fillo (DA 66ª  LXSS), pero 

non de gozarse en exclusi-
va 

Excluído límite 5 anos  

Ano  

PRESTACIÓN POR COIDADO DE FILLOS 

(ata 9 meses de períodos recoñecidos como cotizados) 

• Compútase como periodo cotizado aquel de interrupción da cotización, derivado da extinción da relación laboral ou da finalización do cobro de prestacións de desemprego 
producidas entre os nove meses anteriores ao nacemento, ou os tres meses anteriores á adopción ou acollemento permanente e a finalización do sexto ano posterior a dita situa-
ción.  

 
• Os periodos computados como cotizados considéranse a todos os efectos agás para o cumprimento do período mínimo de cotización exigido.  
 
• A prestación pode gozala indistintamente a nai ou o pai, se ben, en caso de conflito, prevalece o dereito da mai.  
 
• A solicitude da prestación realízase no momento de solicitar a xubilación (non consta previamente na Vida Laboral).  
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