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El passat 27 de setembre el Govern del Partit Popular aprovava en un Consell de 
Ministres l’avantprojecte de llei del sistema de pensions.  

 

QUÈ CONTEMPLA LA REFORMA?  

 

1. Factor de sostenibilitat de les pensions de jubilació: es contempla com un 
instrument automàtic que vincularà l’import inicial de les jubilacions a la evolució de 
l’esperança de vida.  

• Com es farà? 

El càlcul es realitzarà tenint en compte les taules de mortalitat de la població 
pensionista, elaborades per la Seguretat Social i per altra banda l’edat de 67 anys 
com a referència. A partir d’aquí es calcularà l’esperança de vida, a partir de la 
variació interanual, en un període de 5 anys, de la esperança de vida als 67, 
prenent de referència el primer i darrer any del període quinquennal.  

• Quan s’aplicarà?  

Aquest factor s’aplicarà a les jubilacions que causin efecte a partir de l’1 de gener 
de 2019, fet que provoca un elevat grau d’incertesa. 

• I que passarà?:  

Que tindràs una pensió més baixa per que l’efecte sempre és negatiu. 

 

2. Índex de revalorització: significa la desvinculació de l’increment de les pensions de 
les oscil·lacions de l’IPC aconseguida arran de la Llei 24/1997.  

• Com es farà? 

L’índex és un càlcul que contempla els ingressos i despeses del sistema, i el 
nombre de pensions, establint uns límits màxims i mínims de revalorització. Els 
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llindars es situen pel terra en el +0.25% i el sostre IPC + 0.25%. Aquest índex 
barrejarà en un mateix càlcul dades certes amb hipòtesis.  

• Quan s’aplicarà?   

Aquest índex s’aplicarà tan als actuals pensionistes com als futurs, de forma anual. 
De fet la proposta d’avantprojecte de pressupostos del Govern de l’Estat ja 
contempla per al 2013, un increment del +0.25%. 

• I que passarà?:  

Que tindràs una pensió més baixa per que l’efecte sempre és negatiu.  

 

AQUEST HA ESTAT UN VERDADER COP D’ESTAT A LES PENSIONS 
PER LES SEGÜENTS RAONS: 

1. “Sostenibilitat” és un eufemisme per dir “retallada” 

La rebaixa de disposicions -12.503 milions d’euros, ve donada per la baixada de 
cotitzants a la Seguretat Social. El nombre total d’afiliats de mitjana al mes d’agost fou 
de 16,3 milions. A més a més, les cotitzacions són més baixes degut a la rebaixa de 
salaris i a la precarització de les condicions de treball. Tot un treball en cadena per tal 
de poder repetir el “mantra” de la sostenibilitat quan en realitat vol dir retallades.  

Segons els càlculs més optimistes les pensions podrien perdre entre un 20 i un 28% de 
poder adquisitiu 

2. És un pla deliberat i maquinat  per empobrir-nos  

Oficialment el “Factor de sostenibilitat” no s’aplicarà fins l’1 de gener de 2019. Aquest 
factor es basa en projeccions fetes en base a l’esperança de vida dels darrers cinc anys. 
Per això es començarà a computar a partir del 2014.  

Doncs bé, com els mateixos experts (adjuntem la taula)  ja han certificat aquest factor 
serà un element automàtic de rebaixa de les pensions ja que sempre serà negatiu. 
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3. Era necessària aquesta reforma?. La resposta és contundent, NO! 

No és veritat que el sistema estigui en perill. Disposem d’un coixí financer. El 
denominat Fons de Reserva. A més a més cal situar que hi ha altres elements per 
nodrir la caixa de la seguretat social com la separació de fonts, la fiscalitat  o bé 
incrementant els tipus. 

Malgrat el dèficit que ha experimentat en el darrer any pot mantenir l'equilibri 
pressupostari com a mínim cinc anys més, inclòs en condicions econòmiques molt 
adverses.  

4. Un Govern agenollat  a la ingerència de la “troika”, la banca  i els mercats 
financers. 

Olli Rehn, vicepresident de la Comissió Europea, durant el mes de juliol d’enguany  va 
preconitzar una rebaixa dels salaris dels treballadors i de les pensions. Contínuament a 
través de les valoracions dels Programes Nacionals de Reformes (PNR), la Comissió a 
exercit el xantatge demanant l’aplicació d’un factor de sostenibilitat que reduís les 
pensions. Els Tractats de la UE delimiten que les pensions són matèria reservada als 
Estats. L’austeritat imposada per la “troika” és un pla global que vol arribar a tots els 
àmbits. Desballesta els drets laborals i socials. L’estocada són les pensions.  

Les declaracions realitzades per als Comissaris Europeus són única i estrictament un 
xantatge inadmissible en una societat democràtica.  

5. Una reforma que no  ajudarà a la reactivació econòmica ni a la sortida de la 
crisi . 1914 mil milions que desapareixen per al consum  

Els pressupostos general de l’Estat 2014 han estat presentats com els de la “reactivació 
econòmica i la sortida de la crisi”.  Aquests pressupostos ja afecten a la població 
pensionista actual, que veurà com les seves pensions només s’incrementen un 0,25%.  

La retallada de les pensions actuals deprimirà el consum intern i farà que les famílies, 
moltes de les quals viuen gràcies al coixí de les pensions no facin inversions a mitjà o 
llarg termini.  Tal i com va determinar el Consell Econòmic i Social, el sistema públic de 
pensions és el programa més important de rentes públiques per la seva potència 
redistributiva i actua com a estabilitzador automàtic de la economia.  
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El Partit Popular ha utilitzat i utilitzarà la seva majoria parlamentària per convertir les 
pensions en un instrument polític però no a favor de la ciutadania, si no dels seus  
interessos que no són altres que reforçar a la banca i els mercats financers.  

6. La “guardiola de les pensions” o la seva utilització política  

A 18 de setembre de 2013, el fons de reserva de les pensions tenia 59.2 mil milions 
d’euros (5.76% del PIB), dels quals s’han tingut uns rendiments nets a través de la seva 
inversió en deute espanyol, francès i holandès de 18.554 milions d’euros.  

El Fons de reserva ha aconseguit superar  el cicle econòmic advers durant la crisi des 
del 2007  fins al 2012,sense haver de ser utilitzat. Només a partir del 2012, s’ha fet 
servir. Aquest element situa la seva solidesa. A més a més, es va crear per ser utilitzat 
com a coixí en època de crisi. És ara quan s’ha de fer servir.     

7. Suposa un trencament total amb el diàleg social i el Pacte de Toledo. 

Es tracta d’una reforma impulsada unilateralment pel Partit Popular, que no ha estat 
fruit del diàleg social, ni de les negociacions del Pacte de Toledo. Ha desatès les 
recomanacions del Consell Econòmic i Social. Les mateixes patronals representades al 
CES, han dictaminat que no estan d’acord ni en la forma ni en el fons.  

Els sindicats mai em defugit les nostres responsabilitats. L’acord signat l’any 2011, ja 
situava elements per tal i de superar els problemes futurs i presents del sistema. 

8. Incrementa la discrecionalitat del Govern i serà una arma electoral 

L’aplicació de 2 factors de sostenibilitat un dels quals serà a futurs i l’altre anual, dóna 
al Govern un ampli marge de discrecionalitat. Les pensions sempre s’han intentat 
mantenir al marge de les conjuntures polítiques a través del Pacte de Toledo i els 
Acords entre els agents socials.  

L’absolut obscurantisme en la gestió de les dades, que s’elaboraran  a partir 
d’hipòtesis fetes per el mateix govern,  farà que els cicles electorals juguin a favor o en 
contra de les pensions. 

9. Experts <<dubtosament neutrals>> i al servei dels especuladors:  
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Aquest avantprojecte s’ha presentat en base a un altre que va obrir camí. Fou el famós 
informe dels experts, que s’ha volgut presentar com a un text realitzat per persones 
amb solvència científica en la matèria. Tots tallats pel mateix patró liberal i servint als 
mateixos interessos: rebaixar les pensions i pressionar per que els ciutadans optem per 
plans privats que empobriran a la majoria i enriquiran als especuladors i banquers als 
que serveixen. Entre els autors de l’informe trobem al cap d’Estudis del BBVA, 
persones vinculades a la patronal asseguradora UNESPA o a la Fundació Edad y Via que 
agrupa a diferents asseguradores. També hi ha el subdirector de la Fundación de 
Estudios de Economia Aplicada (FEDEA) considerada una espècie de think thank del PP.  

De fet, els pretesos “experts” han fet de les pensions el seu “mantra” preferit. L’any 
1993, la Fundación BBVA va elaborar un informe pel qual l’any 2000, les pensions 
estarien en bancarrota. Doncs, bé l’any 2000 varen tenir un superàvit del 0.4% 

10. Suposa l’empobriment injust dels pensionistes actuals i futurs, amb la pèrdua 
de poder adquisitiu. 

S'ha de recordar que el sistema de pensions espanyol es caracteritza per ser un 
sistema de repartiment, amb transferències de renda tant intra com 
intergeneracionals.  

La substitució de l’actual sistema de revalorització de pensions, conforme a l’IPC, per 
l’Índex de Revalorització portarà inevitablement a la pèrdua de poder adquisitiu de les 
pensions en escenaris de crisi com l’actual, sense possibilitat de recuperar-lo i, per 
tant, a l’empobriment progressiu dels pensionistes, ja que no es revaloritzaran 
automàticament amb l’índex de preus. 

Així, en un escenari en que els preus experimentessin un creixement mig del 2%, per 
cada any de recessió els pensionistes podrien arribar a perdre un 1,75% de poder 
adquisitiu, mentre que els anys d’expansió només recuperarien el 0,25%. Per cada any 
de recessió es necessitarien 7 anys per recuperar el poder adquisitiu perdut. 

11. Incrementen les desigualtats entre les persones perceptores de pensions 

Seguint l’argument anterior, la utilització de l’Índex de Revalorització, inventat pel PP, 
per al conjunt de les pensions contributives del Sistema, sense diferenciar per classes 
ni per quanties, provocarà desigualtats en el sistema de pensions. 



 

COP D’ESTAT A LES PENSIONS. El que és insostenible, són els seus arguments. 

 

 
 6 

La pensió mitjana es situa en els 915 euros i la meitat dels jubilats cobren menys de 
1.100 euros. De fet el 49% cobra 700 euros o menys 

12. Representa un pas endavant cap a la privatització de les pensions 

La incertesa que desperta la reforma del Sistema Públic de Pensions a les persones 
treballadores i davant la desconfiança de no saber si en un futur podran accedir a una 
pensió per jubilació fa que les impulsi a contractar plans de pensió privats. Sota la 
pretesa “sostenibilitat” del sistema hi ha l’interés de generar “alarmisme social” d’una 
manera transparent per tal i d’afavorir interessos privats.  

Hem hagut de rescatar els bancs amb diners públics i ara el Govern vol empènyer els 
ciutadans a recapitalitzar-los fent que “invertim” en el nostre futur. 

13. Vols caldo? Dues tasses. Una doble retallada: a l’entrada i mentre cobris la 
pensió 

El Govern del Partit Popular amb el seu avantprojecte vol aplicar dues retallades 
paral·leles una anual – índex de revalorització- i  una altra a l’entrada al sistema de 
pensions  -Factor de sostenibilitat. Aquest fet és una doble agressió que farà que el 
Govern faci ús  d’una gran discrecionalitat i que provocarà que les generacions 
successives cada cop siguin més pobres.   

Cap país de la Unió Europea ha gosat aplicar dos factors de sostenibilitat en paral·lel. 
Si bé alguns països han introduït factors demogràfics no han aplicat la conjuntura 
econòmica.  
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ANNEX: Esperança de vida al complir els 65 anys i Factor d’equitat intergeneracional 
(2014=1) 

 

Font: Informe del Comitè d’experts sobre el Factor de Sostenibilitat del sistema públic de pensions. Juny2013 

Any
Esperança de 

vida als 65 
anys

Factor 
d'equitat 

intergenerac
ional

Descompte 
de la pensió 

incial (%)

 2014   20,27   1,0000  0,0
 2015   20,42   0,9928  -0,7
 2016   20,56   0,9857  -1,4
 2017   20,71   0,9788  -2,1
 2018   20,85   0,9720  -2,8
 2019   21,00   0,9653  -3,5
 2020   21,14   0,9588  -4,1
 2021   21,28   0,9524  -4,8
 2022   21,42   0,9461  -5,4
 2023   21,56   0,9399  -6,0
 2024   21,70   0,9339  -6,6
 2025   21,84   0,9280  -7,2
 2026   21,98   0,9222  -7,8
 2027   22,12   0,9165  -8,4
 2028   22,25   0,9109  -8,9
 2029   22,38   0,9055  -9,5
 2030   22,52   0,9001  -10,0
 2031   22,65   0,8948  -10,5
 2032   22,78   0,8897  -11,0
 2033   22,91   0,8846  -11,5
 2034   23,04   0,8797  -12,0
 2035   23,17   0,8748  -12,5
 2036   23,30   0,8700  -13,0
 2037   23,42   0,8653  -13,5
 2038   23,55   0,8607  -13,9
 2039   23,67   0,8562  -14,4
 2040   23,80   0,8518  -14,8
 2041   23,92   0,8474  -15,3
 2042   24,04   0,8432  -15,7
 2043   24,16   0,8390  -16,1
 2044   24,28   0,8349  -16,5
 2045   24,39   0,8309  -16,9
 2046   24,51   0,8269  -17,3
 2047   24,63   0,8230  -17,7
 2048   24,74   0,8192  -18,1
 2049   24,85   0,8155  -18,5
 2050   24,97   0,8118  -18,8
 2051   25,08   0,8082  -19,2


