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Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

El 23 de febrer a Barcelona, Lleida, Tarragona, Girona i Tortosa 

Manifestacions contra la retallada de 
drets en el nostre sistema de pensions 

 
Text  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La proposta de reforma del sistema 
de pensions ha rebut el nostre més 
absolut rebuig a causa de la voluntat 
d’endarrerir l’edat de jubilació de 
forma obligatòria fins als 67 anys i els 
possibles increments del període 
mínim cotitzat per accedir al dret. El 
Govern ha vulnerat les regles del joc, 
ha fet propostes als mitjans de 
comunicació en comptes fer-les fer a 
la mesa de negociació, ha creat una 
alarma social innecessària i ha pretès 
una retallada de drets que no tindrà 
una repercussió sobre la viabilitat del 
sistema que compensi el seu impacte 
social. A més, la mesura d’ampliar el 
període de càlcul de 15 a 25 anys va 
ser retirada al cap d’unes hores de la 
seva publicació, en un altre exercici 
d’improvisació. 
 
CCOO ha estat l’únic agent que ha 
defensat que per garantir la viabilitat 
futura del sistema de pensions cal 
actuar sobre els ingressos. 
 
Així, donat que el sistema de 
pensions és el reflex del mercat de 
treball, cal garantir més cotitzacions 
per la via de la millora de les 
condicions laborals, la pujada de 
l’SMI i l’eliminació del frau, i altres 
mesures com la separació definitiva 
de fonts de finançament que 
garanteixi més ingressos. 
 
 

 
Les propostes del Govern només 
actuen sobre la reducció de 
despeses, és a dir, reduir el nombre 
d’anys de pensió i augmentar els de 
cotitzacions davant un allargament de 
l’esperança de vida. 
 
Sense negar l’evidència demogràfica 
(tot i posar en quarantena la projecció 
feta per l’INE) el nostre sistema 
encara té salut (és un dels pocs 
sistemes públics que encara té 
superàvit) i l’edat de jubilació real se 
situa en els 63,8 anys. I encara es 
pot aconseguir apropar-se més als 65 
anys d’edat ordinària de jubilació amb 
mesures de foment de 
l’endarreriment voluntari de la 
jubilació. 
 
El document no inclou cap mesura 
determinada adreçada a reduir les 
cotitzacions socials, de fet es 
reconeix (tal i com va determinar la 
Comissió de Seguiment del Pacte de 
Toledo) que les cotitzacions socials a 
Espanya se situen en la mitjana de la 
UE-15 i que, per tant, caldria 
mantenir-ho. S’obre, però, la 
possibilitat d’alguna modificació 
parcial que no s’especifica. 
 
Tampoc es defineix cap mesura que 
suposi la separació definitiva de fonts 
de finançament, tema que seria  
 
 

 
imprescindible per garantir ingressos 
suficients. 
 
Altres mesures relacionades amb la 
pensió de jubilació semblen voler 
endurir les condicions d’accés. 
 
Creiem que caldria millorar la 
protecció que ofereix aquesta pensió 
reconeixent l’esforç contributiu de, 
sobretot, qui ha estat expulsat del 
mercat de treball en els darrers anys 
de la seva vida laboral, fet que 
suposa una important retallada de la 
seva pensió final. 
 
El Govern també pretén reflexionar 
sobre la reforma de la pensió de 
viduïtat perquè s’adapti a la realitat 
econòmica i laboral. Es proposa 
repensar la pensió de les persones 
joves. CCOO pensa que la condició 
per accedir-hi no ha de ser l’edat, 
sinó la situació econòmica del 
beneficiari. 
 
CCOO defensa el dret al 
manteniment del nostre sistema de 
pensions i recorda que, tot i estar 
oberts a la negociació, no admetrem 
retallades de drets ni del nivell de 
protecció social. El debat s’ha de 
centrar a millorar el nivell d’ingressos 
i no només a reduir la despesa. 

Barcelona: 18 h. Pl. Urquinaona 
Lleida: 18.30h. Av. Catalunya, 2 (seu de CCOO) 
Girona: 18 h. Plaça de la Independència 

Tarragona: 19 h. Rbla. Nova (estàtua dels Despullats) 

Tortosa: 19.30 h. CAP del Temple 


