
Como reducen as pensións

O Goberno e as centrais sindicais espa-
ñolas sométense novamente ao ditado 
dos empresarios e do capital financieiro 
(Banca e aseguradoras), reducen os 
dereitos das pensións públicas e dificul-
tan o acceso a estas, obrigando á clase 
traballadora a procurarse complementos 
privados para dispoñer de mellor co-
bertura. Son precisamente as entidades 
financeiras as que interesadamente para 
o seu negocio publican os estudos e 
prognósticos catastróficos sobre o futuro 

das pensións públicas, pero canto peor 
o poñen, máis medran os fondos da Se-
guridade Social.

Este sindicalismo de cúpulas, que nega a 
participación e o dereito a decidir da clase 
traballadora, pacta unha nova Reforma que 
exclúe e discrimina a moitos traballadores 
e traballadoras. Lonxe de protexer o inxen-
te colectivo afectado pola precariedade no 
traballo, que ten cada vez máis dificultades 
para sumar cotizacións pola temporalidade 

e xornadas parciais dos contratos, actúa 
en sentido contrario e penalízaos, exixindo 
máis anos para o acceso. Para as galegas 
e galegos a situación é peor; os nosos 
salarios son máis baixos e a porcentaxe 
de precariedade máis elevada, é dicir, 
menos anos de cotización media. Polo 
tanto, úrxenos lexislar no que respecta ás 
nosas propias pensións. Como en todo o 
demais necesitamos a soberanía.  

Conclusión
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Aumenta o período de cotización que dá dereito á pensión
Coa Reforma, as traballadoras e traballadores precisarán 15 anos efecti-
vos de cotización no lugar dos 12’8 anos cotizados que abondaban até o 
de agora para ter dereito á pensión de xubilación. Exixen agora 745 días 
máis, pois exclúen do cómputo os días de cotización das pagas extras.

Discrimina as persoas con contratos a tempo parcial
O Acordo elimina a posibilidade de homologar as xornadas parcias como 
cotización ordinaria, tal e como recollían numerosas sentenzas, para non 
discriminar as persoas contratadas por menos horas. Agora unha persoa 
contratada a media xornada pasará a precisar 20 anos de cotización.
Especialmente damnificados por esta medida resultan todas aquelas 
persoas de sectores con actividades contratadas a xornadas parciais, 
como moitos casos das traballadoras da limpeza e conserva. As mulleres 
resultan singularmente afectadas.

Empeora as pensións de viuvez
Anuncian a reforma das pensións de viuvez co obxectivo de recortar 
as posibilidades de dereito e acceso a estas. Así, propoñen que deben 
dispoñerse como unha renda de substitución e reservarse para o caso 
de que o falecido contribúa efectivamente ao sostemento dos familiares. 
Poñen mais condicións para acceder a esta pensión de viuvez en caso 
de matrimonio.

Na incapacidade permanente poñen en relación a contía da 
pensión con toda a vida laboral efectiva ou profesional
Aspecto moi prexudicial para traballadoras/es próximos á idade de 
xubilación que non teñen moita cobertura en anos de cotización. Na 
actualidade un traballador de 52 anos cos oito anos anteriores cotizados 
percibía a porcentaxe da pensión sobre o 100% da súa base reguladora; 
coa Reforma isto estará en perigo.

Afecta gravemente á xubilación parcial
Coa Reforma introdúcense fortes restricións para facer inoperativa esta 
modalidade. Os requisitos e contido que viñan regulando esta modalidade 
son endurecidos nos seguintes termos:
	 Aumenta nun ano a idade para acceder á xubilación parcial, 

pasando de 60 anos a 61.

	 A idade de acceso ten que ser efectiva, elimina os coeficientes 
redutores da idade de xubilación; isto supón un grave prexuízo 
para sectores caracterizados pola súa dureza laboral.

	 A/o xubilada/o parcial debe ter como mínimo 6 anos de antigüi-
dade na empresa. Isto causará un grave prexuízo ás persoas con 
contrato temporal; unha vez máis a reforma incide na precariedade 
e discrimina os eventuais a respecto dos fixos.

	 Aumenta de 15 a 30 anos o período mínimo de cotización necesario 
para acceder á xubilación. 

	 Incrementa a porcentaxe de traballo mínimo obrigado a recuperar, pa-
sando do 85% actual ao 75%. Isto significa que o traballador relevado 
terá que traballar, como mínimo, o 25% da xornada, en lugar do actual 
15%. Esta medida é especialmente grave para aqueles sectores nos que o 
Convenio Colectivo ten recollida a acumulación deste tempo ao principio 
da xubilación parcial. Desta maneira ao incrementarse esta porcentaxe 
a idade mínima de xubilación parcial será aos 62 anos. Como poden 
explicar este retroceso naqueles sectores de especial dureza no traballo, 
como o caso de metal, construción, pedra, etc., no que os traballadores 
chegan a estes anos con limitacións físicas importantes? 

 Os Convenios Colectivos ou Acordos de Empresas que teñan esta-
belecida unha regulación específica serán respectados até a fin da 
súa vixencia; logo modificaranse segundo a Reforma.

Coeficientes redutores

Os coeficientes redutores da idade de xubilación permiten aos colectivos 
con profesións de risco ou caracterizadas pola súa dureza adiantar a súa 
idade de xubilación. A Reforma deixa en mans dun regulamento posterior 
a aplicación de novos coeficientes redutores, que nunca poderán situarse 
en menos de 52 anos. Até o de agora os mineiros, por exemplo, podían 
xubilarse aos 50 anos.
Incentiva a prolongación “voluntaria” da vida laboral
Incorpóranse incentivos e aumenta a contía das pensións para aquelas 
persoas que prolonguen a súa carreira laboral máis alá dos 65 anos.
	 Incentivos para xubilarse con 66 ou máis anos. Incrementa á contía 

da pensión por cada ano posterior aos 65 anos.
	 Reducións das cotizacións empresariais. Unha das medidas máis 

beneficiosas para a patronal é o abaratamento nun 50% das cotiza-
cións empresariais por manter na empresa a un traballador de 59 
anos con máis de 5 anos de antigúidade na empresa, ao que hai que 
engadir a redución xa existente do 50% para os traballadores a partir 
dos 60 anos. A Reforma mesmo abre a porta a que, en función das 
contas do sistema, estas reducións poidan iniciarse aos 55 anos.



Novamente reducen as nosas pensións

Finais de xullo foi a data escollida para asinar un pacto de 
redución das pensións, xustamente no período principal 
das vacacións para esconder deliberadamente estas me-
didas. Novamente os mesmos actores do diálogo social 
permanente, Goberno, CEOE e UGT–CCOO, utilizan este 
mecanismo de Acordo, aparentemente democrático, para 
evitar toda información, participación e decisión da clase 
traballadora. Debemos preguntarnos que modelo sindical 
representan UGT e CCOO que nin mesmo os seus afiliados 
teñen oportunidade de saber e decidir. Son as prácticas 
escandalosas do sindicalismo de cúpulas.

Novamente reducen as pensións públicas como fixeron 
5 anos antes e como moitas veces anteriores, e voltarán 
a reducilas en poucos anos se non o impedimos. Non se 
atreven a facelo de golpe. As razóns son sempre as mesmas: 
a viabilidade do sistema. Mentres, o paso do tempo contra-
díos e a Caixa da Seguridade Social acumula máis reservas 
e excedentes ca nunca (na actualidade 31.000 millóns de 
euros) ata o punto de financiar outros gastos do Estado. 

Precisamente esta enorme reserva da Seguridade Social 
preséntase como o botín máis apetitoso para a Banca e 
capitais financieiros privados. Esta é a principal razón da 
Reforma permanente das pensións contributivas, redución 
do gasto público e das pensións públicas e transferencia 
sostida deste volume de capital para o negocio privado.

O neoliberalismo reduce a protección pública do Estado en 
prestacións, dereitos, coberturas e sistemas asistenciais. 
Non importa demasiado quen goberna; nestes anos atrás 
PP e PSOE prestáronse indistintamente a redución destes 
dereitos á clase traballadora obedecendo ás exixencias do 
capital.

O sistema ideal a seguir polo capitalismo neoliberal sería 
algo parecido ao réxime de dereitos presente nos Estados 
Unidos, sen dereito a indemnización por despedimento, 
sen vacacións, sen cobertura pública sanitaria e sen pen-
sións públicas. Nese país cada empresa subscribe con 
aseguradoras privadas as coberturas e fondos de pensións, 
descontando a cotización da nómina de cada traballador. 
No ano 2001, máis de 21.000 traballadores e traballadoras 
da empresa Enron perderon completamente os seus fondos 
de pensións que levaban anos acumulando pola creba e 
desaparición da empresa.

Polo tanto, esta nova reforma das pensións que será trami-
tada en breve no Parlamento español para a súa aprobación 
definitiva, prosegue na liña inxustificábel de reducir dereitos 
por diferentes vías:
1.- Acceso máis difícil ás pensións contributivas e exclusión 

dun 3% aproximado de traballadores e traballadores 
deste dereito, por elevarse o tempo exixido. Esta por-
centaxe de excluídos é mesmamente aceptada polos 
asinantes da Reforma.

2.- Recorte das pensións existentes. 
3.- Retraso da idade efectiva de xubilación.

 


