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EL PLA DEL GOVERN:
 PERSEGUEIX LA REDUCCIÓ DE LES PENSIONS PÚBLIQUES 
PER DEIXAR ESPAI ALS PLANS DE PENSIONS D’EMPRESA
La llei que incentiva els plans privats 

d’ocupació aprovada el 9 de juny al 
Congrés dels Diputats constitueix el cop 
més dur donat al règim de repartiment en 
què es basa la nostra Seguretat Social des 
de la seva creació als anys seixanta del se-
gle passat. La Seguretat Social i el règim 
de repartiment en què s’assenta és una 
gran conquesta de la lluita clandestina de la 
classe obrera arrencada a la burgesia en ple 
franquisme. I malgrat tots els intents gover-
namentals de fer fallida el règim de repar-
timent en què es fonamenta, encara manté 
una taxa de substitució de la pensió inicial 
respecte a l’últim salari superior al 75%.

L’aprovació de la llei esmentada és el pri-
mer pas per al canvi de model del nostre sis-
tema de pensions, obrint la porta a les pen-
sions privades gestionades pels bancs. Es 
tracta de substituir pensions públiques per 
pensions privades.

El caos que ha seguit la discussió de llei i 
les esmenes és l’expressió de la necessitat ur-
gent de les institucions del capital financer de 
disposar de recursos nous per sostenir el pes 
de l’especulació.

Altres vegades, les mancances dels bancs 
s’han atès amb regals multimilionaris de diners 
públics amb imports que van assolir els 60.000 
i 40.000 milions d’euros. Ara, el regal consis-
teix a obrir-los la porta als recursos de la 
Seguretat Social, convertint cotitzacions del 
règim de repartiment en aportacions per als 
fons de pensions d’ocupació, negociats en els 
convenis col·lectius, implicant a més els sindi-
cats i gestionats per les institucions financeres.

La brutalitat del cop perpetrat pel govern, 
les limitacions a la discussió parlamentàries 
pròpies dels parlaments atorgats, com si arren-
car de les mans dels treballadors una de les 
seves conquestes socials més preuades fos un 
tribut necessari als que organitzen la guerra a 
Ucraïna aquests dies des de Madrid. Els gover-
ns es volen fer forts a favor de la guerra i con-
tra els drets socials arrencats pel poble treba-
llador que odia la guerra.

PLANS DE PENSIONS D’OCUPACIÓ I 
PREVISIÓ SOCIAL EMPRESARIAL

Els plans de pensions d’ocupació són la pedra 

angular de la previsió social complementària 
de caràcter empresarial, que incentiva l’estalvi 
dels treballadors associant les aportacions dels 
treballadors amb aportacions empresarials, 
vinculant així els treballadors amb els compro-
misos assumits pels empresaris al marc de les 
relacions laborals i els convenis col·lectius.

La seva introducció suposa un canvi de 
model del sistema de Seguretat Social públic 
conegut i requereix, per a la seva implantació, 
una àmplia gamma d’incentius i requisits que 
la llei aprovada al Congrés, pendent dels trà-
mits del Senat, preveu.

“Col·locar els sistemes de pensions sobre 
bases sòlides per al futur requerirà decisions 
de polítiques doloroses: demanar pagar més 
cotitzacions, treballar més temps o rebre 
menys pensions. Però aquestes decisions 
també seran doloroses perquè les reformes 
de les pensions es troben entre les reformes 
més polèmiques, menys populars i poten-
cialment perilloses”. OCDE. Panorama de 
les pensions 2021.

La previsió social complementària està 
molt condicionada per la capacitat d’estalvi 
diferent dels treballadors, ja que una de les 
seves “ofertes principals” consisteix a posar en 
funcionament mecanismes d’estalvi a llarg 
termini en què l’empresa apareix com a pro-
veïdor de seguretat per als seus treballadors.

Especialistes en la matèria expliquen avan-
tatges de la seva implantació, entre elles: pot 
servir com a alternativa a increments salarials, 
per a alguns treballadors pot tenir interès retri-
butiu, és un mecanisme de fidelització dels 
treballadors amb l’empresa, ajuda a incremen-
tar el compromís amb l’empresa, ajuda a reduir 
l’absentisme, incrementa la implicació dels 
treballadors en els objectius de l’empresa, en 
èpoques de crisi pot servir d’amortidor de me-
sures dràstiques. (Jaime Cabeza i Marta 
Fernández. Manual de protecció social com-
plementària. Tecnos. Madrid 2017)

El problema de la seva integració, com a 
cavall de Troia, al sistema, consisteix a mo-
bilitzar l’interès dels treballadors i represen-
tants sindicals, ja que el seu punt de vista 
depèn en bona mesura del coneixement que 
tinguin del règim de repartiment i de la taxa 
de reemplaçament del sistema públic. Altes 

taxes de reemplaçament com la del sistema 
espanyol són un obstacle a la implantació de 
plans de pensions empresarials.

La cicateria governamental manté en molts 
casos pensions contributives de misèria i en la 
generalitat dels casos són el reflex de les insu-
ficiències del marc de relacions laborals de 
baixos salaris i relaxació de les exigències sin-
dicals als convenis.

Tota la propaganda oficial i de les ins-
titucions financeres aireja falsos problemes 
de la Seguretat Social, preparant el terreny 
per a reformes tendents a disminuir la taxa 
de reemplaçament de les pensions públi-
ques. És l’estratègia del govern per reduir 
les pensions públiques i crear espai a les 
pensions complementàries.

La taxa de reposició de les pensions públi-
ques d’Espanya el 2021 és més del 75%, i és 
de les més altes del món. Això explica el poc 
desenvolupament de les pensions complemen-
tàries al nostre país. A més, està reconeguda a 
la llei 21/2021, de 28 de desembre, l’obligato-
rietat del seu manteniment en els nivells ac-
tuals. Però les urgències de les reformes porten 
el govern a incomplir la llei, com ja passa amb 
el reiterat incompliment de l’exigència de fer 
i presentar una auditoria dels comptes de la 
Seguretat Social abans que passessin sis mesos 
des de l’aprovació de la llei, sense que s’hagi 
fet cap pas sobre això.

ENDURIR LES CONDICIONS D’ACCÉS A 
LA PENSIÓ PUBLICA PER AFAVORIR EL 
DESENVOLUPAMENT DE LES PENSIONS 

PRIVADES.
L’anàlisi comparativa de les taxes de reem-
plaçament de les pensions públiques respecte 
a l’últim salari i la seva relació amb el desen-
volupament de les pensions privades expliquen 
les complicacions i la brutalitat del pas fet pel 
govern amb la Llei d’incentivar els plans de 
pensions d’ocupació.

Segons la Comissió Europea:
“Els plans d´estalvi complementaris de 

jubilació també poden contribuir a garantir 
unes taxes de reemplaçament adequades en 
el futur. Alguns països han adoptat mesures 
per complementar els seus plans de pensions 
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de repartiment amb plans de capitalització 
privats, però queda molt de marge per conti-
nuar desenvolupant oportunitats d’estalvi 
complementari per a la jubilació en nombro-
sos estats membres.” COMISSIÓ EUROPEA 
LLIBRE BLANC Agenda per a unes pen-
sions adequades, segures i sostenibles. 
Brussel·les, 16-2-2012.

És molt versemblant que les retallades de 
les pensions públiques siguin condició ne-
cessària per al desenvolupament de pensions 
privades sotmeses als avatars de la seva escas-
sa o negativa rendibilitat.

En relació a la posició de la Comissió 
Europea, el 2014, a Alemanya amb una taxa 
de reemplaçament de les pensions públiques 
del 35.7%, va pujar en afegir les privades fins 
a una taxa total de reemplaçament del 50,3%; 
a Holanda la taxa de reemplaçament de les 
pensions públiques era del 27,2%, però va pu-
jar fins al 90,5% amb les privades; a Dinamarca, 
la taxa era del 21,5% per a les públiques i en 
total va ascendir amb les privades al 67,8%; a 
Suècia, la taxa de reemplaçament de les pen-
sions públiques era del 37% i la taxa total amb 
la incorporació del 19% de les privades va 
assolir el 56%; a Suïssa la taxa de reemplaça-
ment de les pensions públiques era de 16,9%, 
que amb el 23,3% de les privades assolia una 
taxa del 40,2%; al Regne Unit la taxa de re-
emplaçament de les pensions públiques era el 
2014 de 21,6% i en sumar les privades va as-
cendir la taxa de reemplaçament al 51,4%.

A països amb alta taxa de reemplaçament 
o substitució de les pensions públiques,hi ha 
poc interès entre els treballadors de salaris 
ajustats a estalviar per a pensions privades en 
mans dels bancs.

L’OBJECTIU DE LA LLEI: FORÇAR L’ESTALVI 
PER NUTRIR ELS PLANS PRIVATS

A l’exposició de motius del projecte de llei de 
regulació per a l’impuls dels plans de pensions 
d’ocupació (encara pendent de les modifica-
cions que es puguin donar als tràmits del 
Senat), s’assenyala com a objectiu central la 
necessitat de potenciar la previsió social com-
plementària empresarial, com a altres països 
europeus.

“A Espanya el nivell d’estalvi a través dels 
plans de pensions d’ocupació no arriba a l’1 
per cent de la massa salarial de la població 
activa ocupada i arriba a poc més del 10 per 
cent de la població activa ocupada, mentre que 
a Europa el nivell de persones emprades amb 
complements de pensió va en un rang ampli 
del 25 al 90 per cent.”

Considera el govern que cal reforçar la 
“previsió social de caràcter empresarial”, es-
tablint un marc de suposades garanties, ex-
cloent “les inversions en empreses que operen 
o tenen alguna seu en paradisos fiscals”, o que 
no “hagin comès delictes mediambientals o 
laborals en els darrers 10 anys.”

Igualment, ia contrapèl del que disposa 
l’article 41 de la Constitució, que estableix el 
caràcter voluntari de la prestació social com-
plementària, s’atempta a la llibertat dels treba-
lladors que no es vulguin adherir als plans de 
pensions en recollir-se que:

“Quan a l’acord o conveni col·lectiu s’ha-
gi establert la incorporació dels treballadors 
directament al pla de pensions, s’entendrà ad-
herit; llevat que l’acord o conveni prevegi que, 
en el termini acordat a aquest efecte, els tre-
balladors puguin declarar expressament per 
escrit a la comissió promotora o de control del 

pla que volen no ser-hi incorporats.”
Com a elements incentivadors de l’adhesió 

dels treballadors amb menys recursos es pro-
veeixen aportacions empresarials. Alhora, per 
incentivar els empresaris es proposen regals 
que poden ser de fins a 445 euros anuals per 
cadascun dels seus treballadors de baixa remu-
neració que s’adhereixi al pla. A això s’hi 
afegiran els descomptes fiscals corresponents 
per als empresaris i per als treballadors amb 
capacitat per a millors aportacions al pla.

UNA SORTIDA POLÍTICA A LA LLUITA PER 
LES REIVINDICACIONS

Al matí del 9 de juny a la porta del 
Congrés la mobilització realitzada amb pen-
sionistes de tots els racons del país i el se-
guiment dels discursos dels diputats va ha-
ver-hi una gran disposició al diàleg sobre els 
passos a seguir en la continuïtat del combat 
per la defensa del sistema públic de pen-
sions.

En aquest marc orientat a la resistència 
als atacs a la Seguretat Social es va parlar 
sobre la necessitat de continuar el combat 
i, tal com es va fer el 16 d’octubre passat, 
preparar una magna mobilització per de-
fensar el manteniment del poder de compra 
de les pensions i els salaris, així com el 
rebuig a la privatització de les pensions, i 
al mateix títol la defensa dels serveis pú-
blics de sanitat i educació.

Efectivament, cal treballar per organit-
zar una gran mobilització que estigui a 
l’alçada de la importància de les reivindica-
cions no ateses. Convidant a participar pen-
sionistes, treballadors actius, joves, així com 
les organitzacions de la classe obrera.
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