
 

 
 
 
CAL REVALORAR LES PENSIONS  
MILLORANT ELS INGRESSOS DEL SISTEMA 
 
 
L'Avantprojecte de Llei reguladora del factor de sostenibilitat i de l'índex de 
revaloració del sistema de pensions de la Seguretat Social que presenta el 
Govern s'aparta clarament, una vegada més, del mandat recollit en la Llei 
27/2011, de reforma de les pensions, nascuda de l'Acord de diàleg social 
subscrit per sindicats, empresaris i govern, respecte al que ha de ser el Factor 
de Sostenibilitat i que la Llei recollia per al seu debat i implementació per a 
l'any 2027, data en què està previst que el factor demogràfic suposarà un 
nombre més gran de pensionistes.  
 
L'Avantprojecte de Llei, presentat pel Govern com l'única forma de mantenir el 
nostre actual sistema de pensions, consisteix en el càlcul d'un índex basat en 
l'evolució de l'esperança de vida a partir dels 67 anys d'edat, que formaria part 
de l'actual fórmula establerta per a l'obtenció de la base reguladora de la 
pensió; així, quan l'esperança de vida tendeixi a augmentar, la quantia de la 
pensió es redueix i viceversa. La posada en marxa s'aplicaria l’any 2019 i 
només afectaria els nous pensionistes reconeguts a partir d'aquestes dates, 
sent revisable cada 5 anys. 
 
Pel que fa a l'Índex de Revaloració de les Pensions consisteix bàsicament a 
substituir l'actual fórmula, que pren com a referència l'evolució de la inflació 
real, per una altra diferent que té en compte, a més de la inflació, altres 
elements. La fórmula proposada conté l'establiment d'un sòl mínim de 
revaloració de les pensions situat en un 0,25% i un sostre màxim en l’IPC del + 
0,25%. 
 
Si es posassin en marxa les propostes presentades pel Govern tal com s'han 
presentat, sense mesures addicionals de millora d'ingressos que corregissin 
totalment o parcialment els seus efectes, suposarien una pèrdua probable de 
poder adquisitiu de les pensions d'entre un 14,8% i un 28,3% durant els 
pròxims 15 anys. 

 

 
ESPAI D’OPINIONS 

 

Nº330 
Octubre 2013 

 
Carmen Díaz de la Jara 
 
Secretària d’Acció Sindical 
 
CCOO Balears 



 

 
Des de CCOO opinam que amb aquestes dues mesures l'Executiu no fa front 
als vertaders reptes del sistema de pensions. Espanya gasta avui en pensions 
prop del 10% del PIB, gairebé 3 punts menys que la mitjana de la UE, i així 
mateix té una edat legal de jubilació de les més elevades, entre 65 i 67 anys, i 
una edat real per sobre dels 63,8 anys. Som el país on l'edat real de jubilació 
ha crescut més en els últims anys i, per tant, haurem de centrar-nos en les 
causes del dèficit del sistema, que tenen a veure amb la crisi -que ha destruït 3 
milions d’ocupacions des del 2007, 1,5 milions de les quals a partir de l’any 
2011 quan es va pactar la Llei de reforma de les pensions-; les bases de 
cotització, que es ressenten per la caiguda dels salaris; l'ocupació, que cada 
vegada és més precària; i l'SMI, que perd poder adquisitiu. Un conjunt de 
causes que afecten els comptes de la Seguretat Social.  
 
Per a la sostenibilitat econòmica de la Seguretat Social, l'evolució demogràfica 
és important, però tenen molta més importància altres factors com la creació 
d'ocupació (volum de cotitzadors), la qualitat de l'ocupació (nivells salarials i de 
cotitzacions) i la productivitat (innovació i formació). 
 
El nostre sistema de pensions té dos reptes diferents que exigeixen respostes 
distintes. El primer és greu però conjuntural: es tracta del dèficit que presenta 
el sistema a causa de la crisi i la destrucció d'ocupació i això exigeix 
actuacions en el curt i mitjà termini orientades a millorar els ingressos, però no 
una reforma estructural com la presentada pel Govern. El segon repte és més 
estructural: té a veure amb l'arribada a la jubilació, en les pròximes 3 dècades, 
de les generacions més nombroses de la història d'Espanya. Una situació 
coneguda i previsible. Aquest repte precisa d'actuacions anticipades, i amb 
aquesta orientació treballam a partir d'amplis i, a vegades, difícils consensos 
des de fa almanco 20 anys. 
 
El Govern renuncia a mesures de millora d'ingressos i intenta emprar la 
reforma del factor de sostenibilitat per retallar les pensions i corregir així el 
dèficit que conjunturalment presenta el sistema de la Seguretat Social. Per 
tant, resulta exigible mantenir una perspectiva a mitjà i llarg termini, per garantir 
un sistema de pensions comparable a l'actual per a les distintes generacions. 
No oblidem que es tracta d'un instrument de protecció social de gran 
importància, basat en la solidaritat entre generacions. Per consegüent, 
consideram rebutjable l'intent del Govern d'utilitzar les pensions per resoldre la 
conjuntura actual en comptes d'afrontar-la amb mesures apropiades a la natura 
de cada repte.  
 


