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UNA PREVISIÓ SOCIAL COMPLEMENTÀRIA AL SERVEI DELS TREBALLADORS, NO PER 
ATACAR EL SISTEMA PÚBLIC DE SEGURETAT SOCIAL 

 

Resulta recurrent la facilitat amb què s’associa la necessitat de reformar la Seguretat 
Social, fins i tot proclamar la seva fallida, per defensar sense cap mena de vergonya els 
sistemes privats de pensions com la via per arribar a gaudir una prestació de jubilació 
digna. 

Aquesta campanya dels sectors econòmics i polítics més neoliberals, alimentada des de 
fa anys per “la indústria”, és a dir, asseguradores, bancs i altres entitats financeres i 
molt ben recolzades per les patronals INVERCO i UNESPA, que compta amb 
l’inestimable ajut “intel·lectual” de doctes persones que any rere any venen advertint 
de les previsions cataclísmiques respecte al sistema públic de pensions, tot i que 
també anys rere any han hagut de corregir les seves previsions, s’ha vist culminada per 
l’atac a les pensions perpetrat govern del PP amb la introducció del factor de 
sostenibilitat.  

Un doble cop al sistema públic de pensions. Per una part, deixa en paper mullat la 
reforma pactada de la Seguretat Social, convertida en la Llei 27/2011, que introduïa 
uns ajustos paramètrics i la previsió d’un factor de sostenibilitat pactat a estudiar l’any 
2027. Important remarcar el compromís de consens de l’esmentada Llei davant la 
reforma imposada pel PP, que trenca una llarga tradició de reformes pactades i que 
han estat garants fins avui en dia de la sostenibilitat del sistema públic. Des dels Pactes 
de Toledo de 1995, a través del diàleg social s’han succeït els acords, en el quals CCOO 
sempre ha participat, per tal de garantir la sostenibilitat del sistema públic de 
pensions, peça bàsica per la cohesió econòmica i social de la societat espanyola. La 
reforma imposada pel PP trenca aquesta llarga trajectòria de consens polític i social. 

Per altra banda, la introducció d’un factor de sostenibilitat que farà recaure sobre els 
futurs pensionistes els afectes de la crisi, l’evolució demogràfica i l’augment de 
l’esperança de vida, reduint de manera significativa les pensions de jubilació que es 
causin a partir de l’any 2019. La imposició d’aquest “factor de sostenibilitat” ha anat 
acompanyada per la desindexació respecte al IPC interanual per la revalorització de les 
pensions públiques, la qual cosa suposa un cop molt dur al manteniment del seu poder 
adquisitiu.  

Amb l’excusa de la crisi, s’està enviant un missatge poc dissimulat i molt clar: si no 
t’espaviles a contractar un sistema privat de pensions, no tindràs per viure quan et 
jubilis. Cal dir que estem parlant d’una “indústria de les pensions privades” que ha 
estat incapaç de desenvolupar-se amb els anys que van des de la primera llei de plans i 
fons de pensions de l’any 1987 fins avui, i que necessita que un govern “business 
friendly” amb el sector financer, lligat a interessos i a la ideologia neoliberal més 
devastadora, per facilitar aquest desenvolupament mitjançant una queixalada a les 
polítiques públiques amb voluntat de transferir des de l’Estat negoci als interessos 
privats. 
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Però arribat a aquest punt, algú pot fer-se una pregunta. I doncs, si tot això és cert, 
que ho és, perquè CCOO de Catalunya té una Àrea de Previsió Social Complementària? 
Quina mena de contradicció pot suposar que treballem per desenvolupar els plans de 
pensions del sistema d’ocupació a través de la negociació col·lectiva? 

Abans de continuar, cal dir que la legislació espanyola deixa  molt clar que els sistemes 
de previsió social complementaris no poden tenir un caràcter substitutori ni 
subsidiari del sistema públic de pensions. La Constitució espanyola de 1978, dins del 
Capítol III sobre “Dels principis rectors de la política social i econòmica”, al seu article 
41, diu: “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social 
para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales 
suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La 
asistencia y prestaciones complementarias serán libres”.  

El Real Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de Plans i Fons de Pensions, al seu Capítol I, de “Disposicions 
generals”, article 1, quan tracta de “Naturalesa dels plans de pensions”, estableix que: 

 “1.- Los planes de pensiones definen el derecho de las personas a cuyo favor se 
constituyen a percibir rentas o capitales por jubilación, supervivencia, viudedad, 
orfandad o invalidez, las obligaciones de contribución a los mismos y, en la medida 
permitida por la presente Ley, las reglas de constitución y funcionamiento del 
patrimonio que al cumplimiento de los derechos que reconoce ha de afectarse.  

2.-Constituidos voluntariamente, sus prestaciones no serán, en ningún caso, 
sustitutivas de las preceptivas en el régimen correspondiente de la Seguridad Social, 
teniendo, en consecuencia, carácter privado y complementario o no de aquéllas.  

Queda reservada la denominación de "plan de pensiones", así como sus siglas, a los 
regulados en los Capítulos I a III de esta Ley, sin perjuicio de los previstos en la Sección 
segunda de su Capítulo X, sujetos a la legislación de otros Estados miembros” 

Text idèntic a l’article 1 de la Llei 8/1987, primera en regular els plans i fons de 
pensions a Espanya i que ha estat vigent fins el 14 de desembre de 2002 llevat de 
l’afegitó “sin perjuicio de los previstos en la Sección segunda de su Capítulo X, sujetos a 
la legislación de otros Estados miembros” que es va introduir com a conseqüència de la 
Llei 11/2006, de 16 de maig, d’adaptació de la legislació espanyola al Règim d’Activitats 
Transfrontereres regulat a la Directiva 2003/41/CE del Parlament Europeu i del Consell, 
de 3 de juny de 2003, relativa a les activitats i supervisió dels fons de pensions 
d’ocupació. Queda clar, doncs, que es tracta d’un contracte d’adhesió, per tant 
voluntari, i que “les seves prestacions no seran, en cap cas, substitutives  de les 
perceptives al règim corresponent de la Seguretat Social”. 

El Butlletí Oficial de les Corts Generals, de 12 d’abril de 1995, publicava el text sobre 
“APROBACION POR EL PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL TEXTO 
APROBADO POR LA COMISION DE PRESUPUESTOS EN RELACION CON EL INFORME DE 
LA PONENCIA PARA EL ANALISIS DE LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES DEL SISTEMA DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE LAS PRINCIPALES REFORMAS QUE DEBERAN  
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ACOMETERSE”, que es coneix com “Pacte de Toledo”. En el punt “14. Sistema 
complementario” es diu: “El sistema público de la Seguridad Social puede 
complementarse, voluntariamente, por sistemas de ahorro y protección social, tanto 
individuales como colectivos, externos a la Seguridad Social, que tengan por objetivo 
exclusivo mejorar el nivel de prestaciones que les otorga la Seguridad Social pública.  

Por ello se recomienda abordar la ordenación de la previsión social complementaria, 
potenciándola como elemento de consolidación del modelo de protección social 
configurado en el artículo 41 de la Constitución.  

Asimismo, se propone la actualización y mejora de los actuales incentivos fiscales 
dirigidos a la promoción de dicho sistema complementario, con especial atención a los 
sistemas colectivos. En su regulación debe tenerse en cuenta también que estos 
mecanismos constituyen una importante fuente de ahorro a largo plazo, tanto 
individual como colectiva”. 

En el text de referència, s’estableixen un seguit de claus importants per entendre la 
posició de CCOO en relació a la previsió social complementària tal com es configura en 
el marc jurídic, social i polític a Espanya: té un caràcter voluntari, sempre 
complementari (mai substitutori) i extern al sistema de Seguretat Social, sobre la 
base del respecte a l’article 41 de la Constitució Espanyola (els Poders Públics 
garantiran un “régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que 
garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes") i que en la promoció dels 
sistemes complementaris es posarà especial atenció als sistemes col·lectius, és a dir, 
els sistemes d’ocupació tenen un lloc destacat.  

L’atac al sistema públic de pensions perpetrat pel PP  ha anat acompanyat d’altres 
mesures que posen en evidència el veritable sentit de la seva política en relació al 
model de protecció social que pretenen. A la Llei 27/2011, d’ 1 d’agost, sobre 
actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, a la  
Disposició addicional dinovena, sobre “Estudio sobre el desarrollo de la previsión social 
complementaria”, es recull el compromís que “En el plazo de seis meses, el Gobierno 
remitirá al Congreso de los Diputados, un informe sobre el grado de desarrollo de la 
previsión social complementaria y sobre las medidas que podrían adoptarse para 
promover su desarrollo en España”.  

Fins al moment, aquest estudi sobre el desenvolupament de la previsió social 
complementària encara no ha estat aprovat però en els esborranys presentats i a les 
propostes de text del nou Reglament de Plans i Fons de Pensions sí que es contempla 
la possibilitat de que a la petita i mitjana empresa es pugui utilitzar plans de pensions 
del sistema individual per implantar sistemes de previsió social complementària, la 
qual cosa posa en qüestió l’existència de les comissions de control, òrgans on hi 
participen partícips (treballadors) i promotors (empresaris), i atempta contra el principi 
de no discriminació, un dels 5 principis bàsics dels plans de pensions del sistema 
d’ocupació. 
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Quan posem en relació la reforma del sistema públic de pensions amb les intencions 
de descafeïnar els sistemes d’ocupació, el que es coneix com el “segon pilar de la 
previsió social”, és quan prenen sentit plenament les intencions del PP: reduir les 
prestacions públiques, reduir la participació social dels treballadors en el control 
social dels plans de pensions del sistema d’ocupació, atacar el principi de no-
discriminació i facilitar que la privatització de les prestacions socials es desenvolupi 
en benefici exclusiu de “la indústria”, més enllà que això suposi un dur cop a la 
cohesió econòmica i social i que la seva proposta sigui del tot inviable davant la 
precarietat salarial i laboral que s’ha instal·lat a Espanya i que ha comportat la 
disminució de la renda disponible dels treballadors i la reducció de la seva capacitat 
d’estalvi, el que comportarà que molts treballadors siguin pobres treballant i seran 
pobres quan es jubilin. 

Per tant, des de la defensa inqüestionable del sistema públic de pensions, CCOO 
considera part de la mateixa lluita defensar la previsió social complementària del 
sistema d’ocupació, de caràcter col·lectiu, no discriminatori, amb participació social, a 
través de les comissions de control, amb potestat de definir les polítiques de inversió i 
el seu caràcter socialment responsable. 

L’existència d’un gap entre la prestació màxima de Seguritat Social, 35.764,86€ a l’any 
2014,  i la base màxima de cotització, 43.164€, així com l’existència de salaris de 
treballadors i treballadores per sobre de la base de cotització màxima, comporta que a 
CCOO ens haguem de plantejar quines rendes de substitució tindran aquests 
treballadors i treballadores en situació de passiu. Aquest gap i la pròpia existència 
d’una prestació màxima és consubstancial a la idiosincràsia del sistema públic i el seu 
caràcter redistributiu, cercant la cohesió econòmica i social, perquè és aquest gap i la 
prestació màxima que permet l’existència d’una pensió mínima de la Seguretat Social. 

La conclusió és clara, no abandonarem a les persones treballadores d’aquests 
segments salarials fora del marc contractual col·lectiu i de les relacions laborals 
concertades. Per això nosaltres participem de la previsió social complementària, del 
sistema d’ocupació. Però també, com dèiem al document del 25 d’octubre de sobre els 
objectius de negociació col·lectiva per l’any 2014, perquè la previsió social 
complementària del sistema d’ocupació obre noves perspectives per l’acció sindical.  

“Des de la defensa del sistema públic de pensions, CCOO de Catalunya ha promogut 
l’extensió de la previsió social complementària als sectors i a les empreses a través de 
la negociació col·lectiva. El desenvolupament dels sistemes complementaris, 
fonamentalment a través de la formalització plans de pensions dels sistema 
d’ocupació, es promou sobre la base de mantenir el seu caràcter complementari, es a 
dir, mai substitutori, parcial o totalment, del sistema públic de la Seguretat Social. Els 
resultats d’aquest desenvolupament són: 

1. Enriquir el contingut dels convenis col·lectius, incorporant nous drets pels 
treballadors i treballadores. 

2. Modernitzar els convenis, abordant temes com l’evolució dels complements 
d’antiguitat. 
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3. Resoldre el bloqueig que es pugui produir a la negociació en qüestions com l’ 
increment salarial i d’altres”.  

A més a més, el  RD 1588/1999, de 15 d’octubre, Reglament sobre la instrumentació 
dels compromisos per pensions de les empreses amb els treballadors i beneficiaris, va 
suposar l’exteriorització obligatòria dels compromisos per pensions de les empreses 
amb els treballadors i beneficiaris, tal com disposa la Directiva 80/987/CEE, “relativa a 
la protecció dels treballadors assalariat en cas d’insolvència de l’empresari”. S’entén 
compromisos per pensions qualsevol prestació dinerària vinculada a les contingències 
de mort, incapacitat permanent i jubilació, i l’obligació d’exterioritzar-los vol dir que, a 
partir de 1999, les prestacions reconeguts a convenis col·lectius d’empresa i de sector, 
a pactes i en qualsevol disposició interna que estableixi una prestació econòmica 
relacionada amb un compromís per pensions haurà de ser instrumentada o bé per un 
pla de pensions o bé per una assegurança, però no es podrà finançar a través de la 
provisió als seus comptes interns.  

A la Disposició addicional única del RD 1588/1999 es diu que “d'altra banda, cal 
destacar també la Directiva 98/49/CE, del Consell, de 29 de juny, relativa a la protecció 
dels drets a pensió complementària dels treballadors per compte aliè i els treballadors 
per compte propi que es desplacen dins de la Comunitat. Aquesta directiva preveu que 
els treballadors d'un país que siguin desplaçats per l'empresa a un altre Estat membre 
de la Unió Europea tinguin el mateix règim, en relació amb els seus drets a pensió 
complementària, que tindrien si es desplacessin dins del seu país”. 

A partir d’aquell moment, compromisos per pensions de milions de treballadors han 
de ser instrumentats a través de la formalització d’un pla de pensions o la contractació 
d’una assegurança. Una raó més perquè CCOO entrés a fons en desenvolupar la seva 
acció sindical en el terreny de la previsió social complementària. 

Els plans de pensions del sistema d’ocupació són els instruments de previsió social 
complementària que consoliden drets des del moment que es meriten les aportacions 
del promotor (l’empresa),  pel principi bàsic d’atribució de drets, i es garanteix la 
participació dels partícips i beneficiaris (els treballadors) a través dels seus 
representants a les comissions de control, òrgan de gestió, execució i gestió dels plans i 
fons de pensions del sistema d’ocupació. Cal recordar que les comissions de control no 
existeixen als plans de pensions del sistema individual. Per aquestes raons, els plans de 
pensions són els instruments defensats prioritàriament per CCOO per instrumentar els 
compromisos per pensions, especialment per a la jubilació. 

A 31 de desembre de 2013, les dades eren que a Catalunya hi havien 397 plans de 
pensions del sistema d’ocupació, on hi participen 533 empreses, ja que hi ha alguns 
plans de pensions de promoció conjunta que agrupen diverses empreses promotores 
en un mateix pla de pensions, que apleguen 405.013 partícips.  
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                                    ANY 2013 

FEDERACIÓ Nº PLANS Nº EMPRESES Nº PARTÍCIPS 
AGRO ALIMENTÀRIA 21  21  6.469  
COMFIA 78  84  46.114  
CONSTRUCCIÓ   11  11  2.286  
EDUCACIÓ 6  14  14.559  
FECOHT 37  39  3.565  
FITEQA 106  120  23.794  
FSC 96  199  231.186  
INDÚSTRIA 36  37  19.036  
SANITAT 2  4  57.858  
SERVEIS PRIVATS 4  4  146  

TOTAL 397  533  405.013  
Elaboració: Àrea de Previsió Social Complementària de CCOO de Catalunya. 
Font: “Informe trimestral. Estadísticas sobre Planes de Pensiones en España. 4º trimestre 2013” 
INVERCO.  

Segons dades d’INVERCO, patronal de les entitats gestores d’inversions col·lectives que 
inclou a les entitats gestores de fons d’inversió i de fons de pensions, a 31 de 
desembre de 2013, a Espanya hi havien 1.385 plans de pensions del sistema 
d’ocupació, amb 2.093.177 partícips i un patrimoni de 33.538 milions d’euros. El total 
de patrimoni dels fons de pensions a Espanya suposava el 8,4% del seu PIB, mentre 
que el promig a la OCDE era de 35,5% i el promig ponderat era el 77%. Destaca el cas 
d’Holanda on el pes del patrimoni del plans de pensions es el 160,2% del PIB. 

La dada del pes relatiu del patrimoni dels fons de pensions en relació al PIB no vol dir 
res descontextualitzada, ja que té a veure amb factors tan diversos com el salaris de 
cada país, la cultura financera i l’estructura de l’estalvi, així com el nivell de cobertura 
del sistema públic de pensions, allò que es coneix com la taxa de retorn de la prestació 
en relació al darrer salari. Per tant, treure conclusions sobre el grau de 
desenvolupament de la previsió social complementària sense tenir aquests factors és 
tan erroni com improcedent. Per exemple, el model holandès, amb una cobertura del 
sistema públic 33% i un segon pilar privat de caràcter obligatori, explica l’elevat pes 
relatiu del patrimoni dels fons de pensions a Holanda però això no vol dir que sigui 
millor que el sistema espanyol amb unes pensions públiques que tenen de promig una 
taxa de retorn del 76%.  
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El gràfic següent mostra la comparació entre els nivells de cobertura dels tres pilars de 
la previsió social als diferents països de la OCDE:  

 

Font: “Pension Markets in Focus. 2013”. OCDE. 

 

Tal com plantejàvem a la 10a. Jornada de Previsió Social Complementària de CCOO de 
Catalunya, celebrada el passat 5 de juny, els 10 reptes sindicals pel desenvolupament 
dels sistemes d’ocupació són: 

1. Defensar els sistemes d’ocupació davant els intents d’introduir els plans de 
pensions individuals per a la petita i mitjana empresa, sobre la base del 
manteniment del sistema públic de pensions. 

2. Defensar la seguretat jurídica dels sistemes complementaris davant els canvis 
legislatius que modifiquen les normes de referència. Qüestions con la 
prohibició d’aportació de les administracions públiques, límit agregat o 
segregat de les aportacions, tractament fiscal de les aportacions del promotor o 
de les prestacions, introdueixen incertesa i desconfiança. 

3. Aconseguir major estabilitat de les prestacions amb la valoració a preus de 
compra de la cartera de renda fixa que es mantingui al venciment, afavorir el 
cobrament en forma de renda i  millorar el cercle virtuós de MANDAT DE 
GESTIÓ- INFORME DE GESTIÓ – REVISIÓ FINANCERA ACTUARIAL. 

4. Desenvolupar la previsió social complementària a la micro i petita empresa a 
través de la negociació col·lectiva d’àmbit sectorial acordant plans de pensions 

http://www.ccoo.cat/planspensions/noticia/183108/10a-jornada-de-previsio-social-complementaria#.U7LVGJR_uGM
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de promoció conjunta sectorials. Segons dades obtingudes de la Generalitat de 
Catalunya dels CNAE, la distribució a Catalunya de les persones treballadores 
segons la dimensió de les empreses suposa que el 79% treballa a empreses 
entre 1 i 5 treballadors i el 96,07% en empreses entre 1 i 30. 

Per aquest motiu, tant en el 2n. com en el 3r. AIC (ACORD INTERPROFESSIONAL 
DE CATALUNYA), signats respectivament  el 17 de juny de 2005 i el 3 de 
novembre de 2011 per Foment del Treball i els sindicats CCOO i UGT, es recull 
que: 

“1.- L’extensió de la previsió social complementària és un factor positiu en el 
sistema de relacions laborals.  

2.- Les parts signants de l’Acord Interprofessional de Catalunya acorden 
constituir una comissió de treball específica en matèria de previsió social 
complementària. Aquesta comissió té l’objectiu d’estimular i promoure 
iniciatives que impulsin la previsió complementària a Catalunya”. 

No només no s’ha concretat en res sinó que cap patronal sectorial on s’ha 
plantejat la qüestió s’ha mostrat interessada a fer cap avenç en aquesta 
direcció. 

5. Combatre els efectes de la crisi i de la reforma laboral que han comportat 
desaparició de plans de pensions, la disminució del número de partícips, el 
increment exponencial de les situacions d’excepcional liquiditat per atur de 
llarga durada i la paralització d’aportacions del promotor per aplicació del nou 
redactat de l’article 41 de l’Estatut dels Treballadors sobre “modificació 
substancial de condicions de treball”. 

 

Elaboració: Àrea de Previsió Social Complementària de CCOO de Catalunya. 
Font: “Informe estadístico de instrumentos de Previsión Social Complementaria. 2012” 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 

 

6. Reordenar l’estructura de Plans i Fons de Pensions corregint dos problemes 
greus que afecten a la seva gestió com són la dispersió i l’atomització. La 
dispersió geogràfica i sectorial dificulta la intervenció sindical i l’atomització, és 
a dir, la mida reduïda dels fons de pensions, fa que els costos relatius derivada 
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de la contractació d’un professional que li pugui interessar a la comissió de 
control aquesta suposi un pes massa elevat en relació al seu patrimoni  i, per 
tant, llastrant excessivament la rendibilitat. Concentrar amb criteris sectorials i 
geogràfics i guanyar massa crítica dels fons de pensions són dos objectius de 
gran importància estratègica. 

 
 
 

Elaboració: Àrea de Previsió Social Complementària de CCOO de Catalunya. Sobre el total de patrimoni a tot 
Espanya dels plans de pensions d’empreses en presència a Catalunya. 
Font: “Informe trimestral. Estadísticas sobre Planes de Pensiones en España. 4º trimestre 2013” INVERCO.  
 

7. Superar conflictes d’interès, especialment al sector financer on la figura del 
promotor del Pla de Pensions coincideix amb la d’entitat gestora. Però a més a 
més, cal superar altres conflictes d’interessos com la vinculació societària de 
l’entitat financera accionista de l’entitat gestora i el promotor o com la que es 
produeix entre consultors habituals del promotor que intervenen en el 
desenvolupament del Pla de Pensions o en la seva revisió. 

8. Cal situar les comissions de control al centre de les decisions i del protagonisme 
davant el sentit de propietat que les entitats gestores demostren sobre els fons 
de pensions que gestionen. Disposar d’assessors i professionals, independents 
de l’entitat gestora, és fonamental per guanyar autonomia per part de la 
comissió de control, en interès de partícips i beneficiaris.  

En aquest sentit, cal insistir en la importància de una revisió financera actuarial 
com instrument útil per a la comissió de control. En el plans de pensions 
d’aportació definida, on el risc financer és assumit pels partícips, és de 
importància capital que l’actuari o societat d’actuaris que la realitzi sigui de 
confiança professional i de criteri de la representació dels partícips. 

9. Davant la internacionalització de les empreses i el seu caràcter transnacional, la 
mobilitat dels treballadors més enllà de les fronteres dels estats d’origen, cal 
aprofundir en la construcció de respostes a les iniciatives per constituir fons 
transfronterers, molts cops orientats només a gaudir dels beneficis d’una 
legislació fiscalment més favorable pel promotor i a reduir la participació social 
en el desenvolupament, control i gestió per part dels representants del 
partícips i beneficiaris.  

  Planes Patrimonio Partícipes Patrimonio  
 /Planes 

Patrimonio 
/Partícipe 

LOS 6 PLANES 
CON MÁS 
PATRIMONIO 

6 14.468.767.000 € 625.168 2.411.461.167 € 23.143,81 € 

TOTALES SIN LOS 
6 PLANES CON 
MÁS 
PATRIMONIO 

387 8.271.756.000 € 651.930 21.374.047 € 12.688,10 € 

TOTAL ABSOLUTO  393  22.740.523.000 € 1.277.098 57.863.926 € 17.806,40 € 
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Dins de les propostes per trobar nous camins pel control i participació social en 
el desenvolupament dels fons transfronterers, de situar la previsió social 
complementària a l’agenda social de l’empresa transnacional, d’abordar la 
qüestió de la portabilitat i el reconeixement dels drets consolidats del personal 
traslladat a altres països, cal plantejar-se l’objectiu d’introduir a l’agenda dels 
comitès d’empresa europeus els sistemes de previsió social complementària i el 
control dels fons de pensions transfronterers. 

10. Desenvolupar la inversió socialment responsable, incorporant als mandats de 
gestió o “declaració de principis de la política d’inversió dels fons de pensions” 
la qüestió dels control i gestió dels riscos extra financers relacionats amb els 
criteris ASG (les qüestions ambientals, socials i de bon govern) que poden 
afectar l’evolució de les empreses i els resultats financers de les inversions. 

La inversió socialment responsable o ISR és un element central en la gestió dels 
fons de pensions del sistema d’ocupació. La gestió fiduciària dels patrimoni de 
les persones treballadores que són partícips dels plans de pensions que 
realitzen les comissions de control ha de ser guiada principalment pel binomi 
seguretat-rendibilitat, ja que l’objecte d’un instrument de previsió social 
complementària és proporcionar una prestació al moment de la jubilació, però 
cal no perdre de vista que el binomi sostenibilitat-transparència és tan 
important, o més ben dit, condiciona el bon desenvolupament de la seguretat i 
la rendibilitat. 

En els darrers anys han evolucionat molt els criteris sobre els quals 
desenvolupar la ISR i hem passat de la mera introducció de criteris d’exclusió de 
certs actius de la cartera d’inversions a la integració dels criteris d’ISR en la 
construcció de la cartera d’inversions estratègica dels fons de pensions.  

És evident que la disposició final onzena de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre 
actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat, per la qual es 
va incorporar un nou paràgraf al número 7 de l’article 14 del RDL 1/2002, Text 
refós de la Llei de Plans i Fons de pensions, suposarà un desenvolupament de la 
ISR: “De la misma manera, la comisión de control del fondo de pensiones de 
empleo, o en su caso la entidad gestora, deberá dejar constancia en el informe 
de gestión anual del fondo de pensiones de empleo de la política ejercida en 
relación con los criterios de inversión socialmente responsable anteriormente 
mencionados, así como del procedimiento seguido para su implantación, 
gestión y seguimiento”. 

En aquests moment, l’Àrea de Previsió Social Complementària de CCOO de 
Catalunya està en diàleg amb les principals entitats gestores de fons de 
pensions del sistema d’ocupació per tal de consensuar clàusules tipus de 
mínims que permetin estendre al màxim nombre de mandats de gestió els 
criteris ISR i permeti, a la vegada, adaptar-se als plantejaments de cada 
comissió de control. 
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SPAINSIF, “asociación sin ánimo de lucro constituida por entidades interesadas 
en promover la Inversión Socialmente Responsable en España, creando una 
plataforma en la que se integran entidades financieras, entidades gestoras, 
proveedores de servicios ISR, organizaciones sin ánimo de lucro vinculadas a la 
ISR y sindicatos, compuesta actualmente por 43 asociado” segons consta al seu 
web (www.spainsif.es), va fer pública una nota de premsa amb motiu de la seva 
assemblea general, celebrada el passat 4 de juny, on de forma clara estableix 
els continguts mínims de les clàusules ISR als mandats de gestió i l’exigència  de 
que totes les comissions de control i entitats gestores informin clarament 
quines accions realitzen en relació als riscos extra financers i la ISR, tant si fan 
molt com si no fan res, en línia coincident amb el document que amb data 6 de 
març van publicar CCOO i UGT. 

L’exercici efectiu del dret de vot a les juntes generals d’accionistes, tal com 
estableix l’article 69.6 del RD 304/2004, Reglament de Plans i Fons de Pensions, 
és un repte. Les accions d’engagement, o compromís amb les empreses en les 
quals s’inverteix de manera significativa i permanent tenen com finalitat influir 
en elles en relació a la seva responsabilitat social en temes ambientals, socials i 
de bon govern.  

Per desenvolupar adequadament les polítiques d’ISR, en una economia global i 
per analitzar uns actius localitzats arreu del món, CCOO participa activament en 
el CWC –Committee on Workers’ Capital-, que “amb més de 200 membres de 
25 països diferents, connecta organitzacions sindicals de tot el món per 
impulsar el programa d'inversió responsable en l'escena mundial” com es 
presenta al seu web. També, com membre del CWC i de les organitzacions 
sindicals internacionals, CSI (Confederació Sindical Internacional) i de la CES 
(Confederació Europea de Sindicats (CES), participem en les activitats de la 
TUAC (Trade Union Advisory Committee),  organització sindical internacional 
que té estatut consultiu davant l'OCDE i els seus diferents comitès. 

La previsió social complementària és un terreny més on el sindicat 
desenvolupa la seva acció, tenint en compte que es tracta d’un sistema 
d’estalvi-previsió on el que s’aporta avui, amb les contribucions de promotors 
i a vegades del propi partícip, és per rebre una prestació futura al moment de 
la contingència, és a dir, en el moment de la jubilació. Aquesta naturalesa de 
salari diferit i la participació de centenars de membres de CCOO a les 
comissions de control dels plans i fons de pensions, reforça la necessitat de que 
CCOO treballi en aquest terreny, qüestió que ho aborda a través de la seva Àrea 
de Previsió Social Complementària. 
 

 
Jordi Giménez Maluenda 
ResponsableÀrea de Previsió Social Complementària 
Barcelona, 8 de juliol de 2014 

http://www.spainsif.es/

