PENSIONISTES
MÍNIM 12 ANYS PER RECUPERAR
EL PODER ADQUISITIU PERDUT

Fecha, CALIBRI, 16, negrita, blanco
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De quines persones parlem?
1.507.977 pensionistes a Catalunya
51% dones: 58,5% jubilades
30% vídues
49% homes: 82,6% jubilats
12,7% incapacitat permanent
Per edat:

88% amb 60 o més anys
15% amb 80 o més anys

1.709.734 pensions (1,13 pensions per pensionista)
Amb una pensió mitjana de 955,32€/mes
Homes: 1.224,03€/mes
Dones: 734,43€/mes
Bretxa de gènere: 40%
Pensió mitjana de jubilació:

Homes = 1.317,73€/mes
Dones = 777,50€/mes

Pensió mitjana de viduïtat:

Homes = 484,06€/mes
Dones = 670,65€/mes

285.865 pensions amb complements de mínim: 72,6% són de dones
42,2% de les pensions amb complements a mínim són pensions
de jubilació de dones
Pensions inferiors al SMI:
47,2% (el 75,3% pertanyen a dones)
Pensions inferiors a 1.000€:
65% (el 69% pertanyen a dones)
Pensions màximes o superiors: 3% (el 19% pertanyen a dones)
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La UGT de Catalunya denunciem
1. La pèrdua de poder adquisitiu de les persones pensionistes en els
darrers set anys
2. L’obstinació del Govern de l’Estat per continuar empobrint les
pensions per al 2018
3. Les regles de l’Índex de Revaloració de Pensions marquen com a
mínim 12 anys per recuperar el poder adquisitiu perdut per les
pensions
4. La major pèrdua de la capacitat adquisitiva de les persones
pensionistes que resideixen a Catalunya per haver de fer front a uns
preus més elevats
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1. La pèrdua de poder adquisitiu de les persones pensionistes en els
darrers set anys
Tenint ja el coneixement de quin ha estat l’increment interanual de l’IPC al mes de
novembre del 2017, constatem que les persones pensionistes han tornat a perdre
poder adquisitiu en no actualitzar-se les seves pensions d’acord a l’evolució de l’IPC.
Amb anterioritat a l’aprovació de la Llei 23/2013, la revaloració de les pensions estava
lligada a l'evolució de l'Índex de Preus al Consum (IPC) per al mes de novembre,
efectuant una revisió automàtica de les pensions aplicant el diferencial entre
l’increment previst i el real de l’IPC per evitar que les pensions perdessin poder
adquisitiu davant pujades més o menys acusades dels preus. D’aquesta manera,
almenys es permetia el manteniment del nivell de vida dels pensionistes.
Per tal d’haver garantit tan sols que les persones pensionistes haguessin mantingut el
seu poder adquisitiu, les pensions s’haurien d’haver actualitzat amb el diferencial entre
la pujada que es va aplicar a les pensions per al 2017 (+0,25%) i l’increment anual de
l’IPC al mes de novembre (+1,7%), o sigui, haurien de revisar-se i augmentar un 1’45%.
Com el Govern Central no ho aprovarà, una pensió mitjana del 2016 per a Catalunya,
que se situava en els 961,62 euros mensuals, aquest any perdrà 196 euros de poder
adquisitiu.
Pensions mensuals mitges a Catalunya i com haurien
d’haver estat per no perdre poder adquisitiu el 2017

EN GENERAL

JUBILACIONS

Pensió mitjana 2016

961,62€

1.087,99€

Pensió mitjana 2016
incrementada amb l’IRP
(+0,25%)

964,02€

1.090’71€

Pensió mitjana 2016
revisada amb l’IPC
novembre 2017 (+1,45%)

978,00€

1.106,53€

Pèrdua mensual

13,98€

15,85€

Pèrdua anual

195,7€

221,41€
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Però, aquest no és l’únic any en què les persones que reben una pensió han perdut
poder adquisitiu. L’any 2010 va ser l’últim en que les pensions van mantenir el poder
adquisitiu, al ser actualitzades en funció de l’IPC del mes de novembre i incrementades
a partir de la previsió d’increment de l’IPC per aquell any.

A l’any 2011 les pensions van començar a perdre poder adquisitiu amb decisions que
miraven que la despesa en pensions eixugués el dèficit públic, i es van congelar les
pensions, cosa que va suposar que es produís una pèrdua significativa en el poder de
compra de les persones perceptores d'una pensió a causa de l'increment dels preus en
un 2,9 % (taxa interanual del mes de novembre).
Per a l'any 2012, es va procedir a una revaloració de l'1% que, davant l'increment dels
preus d'un 2,9%, va suposar, igual que l'any anterior, que les persones pensionistes
perdessin novament poder adquisitiu.
Només el 2013 van recuperar una petita part del poder adquisitiu perdut en els últims
anys a l'aprovar una revaloració de l'1% per a aquelles pensions de quantia superior als
1.000 euros mensuals i del 2% per a les inferiors a aquest import, mentre que els preus
es desplomar fins al 0,2%, fruit de l'estancament de l'activitat econòmica del país i de la
forta caiguda produïda en la demanda interna.
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A partir del 2014 entra en funcionament l’Índex de Revaloració de les Pensions (IRP),
aprovat per la Llei 23/2013, un índex que pràcticament congela les pensions per
assegurar-se que les pensions baixin el necessari per equilibrar el sistema. Des de la seva
aplicació les pensions només han pujat un 0,25% anual, aplicant-se el límit mínim que
va establir la Llei reguladora de l'Índex de Revaloració de Pensions. En total un 1%,
mentre que l’IPC a l’Estat ha augmentat un 1’7% i a Catalunya un 2’8%. En aquests
darrers quatre anys, de mitjana les pensions només han augmentat 9€ mensuals.
Des del 2010 les pensions han augmentat entre un 3% i un 4%, quan l’IPC ha pujat un
7,7%, i que no s’hagin revalorat les pensions a partir de l’IPC ha fet que en set anys de
mitjana les persones pensionistes a Catalunya hagin deixat d’ingressar 2.387 euros.

Així, una pensió mitjana a Catalunya del 2010 en set anys ha tingut un increment mig de
32,59€ mensuals, increment que hauria haver estat 30 euros superiors per haver
almenys mantingut el poder adquisitiu. Si les pensions s’haguessin actualitzat d’acord
a l’evolució dels preus, aquestes de mitjana serien 432 euros anuals superiors.
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Pèrdua de la capacitat adquisitiva de les pensions a
Catalunya 2010-2017

Pèrdua mensual
Pèrdua anual

EN GENERAL

JUBILACIONS

-30,88€

-34,47€

-432,30€

-482,63€

2. L’obstinació del Govern de l’Estat per continuar empobrint les
pensions per al 2018
Per a l’any 2018 el Govern ja ha anunciat que les pensions només pujaran un 0,25%, o
dit d’una altra manera, que de mitjana les pensions només pujaran 2,4 euros
mensuals, les de viduïtat de mitjana un miserable euro amb seixanta-quatre cèntims.
La Fundació FUNCAS preveu que la variació de l’IPC l’any vinent sigui de l’1,5%, i això
comporta que les persones beneficiàries d’una pensió tornaran a patir, un any més, una
devaluació de la seva pensió en termes reals. Un altre any sense atendre a les
recomanacions del Pacte de Toledo, que defensa el manteniment del poder adquisitiu
de les persones pensionistes.
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Pèrdua adquisitiva de les pensions prevista pel 2018

Increment mensual
Pèrdua mensual
Pèrdua anual

Incapacitat
Permanent

Jubilació

Viduïtat

Total

2,55 €

2,70 €

1,64 €

2,39 €

12,76 €

13,51 €

8,18 €

11,94 €

178,67 €

189,11 €

114,48 €

167,18 €

La suma d’aquesta pèrdua a les ja produïdes en els anys anteriors ens fa constatar que
el Govern de l’Estat ha executat una importat baixada de les pensions a costa de reduir
continuadament la despesa que es dedica a revalorar les pensions. L’import total de la
despesa en pensions es podria dividir en quatre parts: l’import de la pensió inicial,
l’import de la revaloració de la pensió des del seu reconeixement, l’import dels
complements a mínims, i altres complements. Des del 2010 s’ha produït un decrement
progressiu i pronunciat de l’import mensual mig de revaloració per pensió i ha passat
de constituir el 31,1% del total de la pensió al 19,9%.
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3. Les regles de l’Índex de Revaloració de Pensions marquen com a mínim
12 anys per recuperar el poder adquisitiu perdut per les pensions
La configuració actual de l’Índex de Revaloració de Pensions se circumscriu a dos límits
d’increment anual: un inferior del 0,25% i un superior que seria de l’IPC +0,50%. Des del
seu establiment, només s’ha implantat el límit inferior, o sigui que les pensions només
han pujat un 0,25% cada any. En la mesura que els preus s’estan incrementant per
sobre del 0,25%, les persones beneficiàries d’una pensió no estan fent més que perdre
poder adquisitiu any rere any.
Però tot i que es comenci a aplicar continuadament l'establiment del límit màxim, això
no suposarà de cap manera que els pensionistes surtin afavorits ja que resultarà del tot
insuficient per compensar tota la pèrdua acumulada durant els anys en què la
revaloració ha estat inferior al nivell de preus. Per exemple, al 2017 hem perdut 1,45
punts percentuals de revaloració, i per recuperar el que hem perdut només en un any
necessitaríem aplicar el límit màxim (IPC + 0,50) durant tres anys.

En 7 anys les pensions han perdut entre 3,7 i 4,7 punts percentuals i pel 2018 la previsió
es que perdin un 1,25 punts percentuals addicionals. Per recuperar els gairebé 6 punts
percentuals que perdran les pensions, s’hauria d’aplicar el límit superior durant 12
anys consecutius per compensar tota la pèrdua acumulada.
En definitiva, les conseqüències negatives són més que evidents, més si tenim en
compte que a Catalunya el 65% de les pensions són inferiors als 1.000 euros mensuals i
que el 17%, o sigui, més de 285.000 pensions, necessiten ser complementades amb
complements a mínims.
Per tot plegat, la UGT de Catalunya som més que clars amb el nostre frontal rebuig a
la reforma unilateral que va imposar el Govern Central i que va deslligar la revaloració
de les pensions a l’evolució dels preus, comportant una important pèrdua de poder
adquisitiu de les persones pensionistes i sent del tot insuficient per a mantenir un nivell
mínim de subsistència de les persones pensionistes. I denunciem que amb aquestes
decisions polítiques es vol produir una reducció de la pensió mitjana per aproximar-la
a les quanties mínimes de pensió i empobrint la població pensionista.
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4. La major pèrdua de la capacitat adquisitiva de les persones
pensionistes que resideixen a Catalunya per haver de fer front a uns
preus més elevats
Acabem de comprovar que en termes acumulatius, partint de l'any 2010, les pensions
han perdut en set anys entre un 3,7% i un 4,7% del seu poder adquisitiu com a
conseqüència de la no revaloració de les pensions en funció de l'evolució del IPC. Però
si tenim en compte que el cost de la vida no és el mateix a Catalunya que a la mitjana
de l’Estat, comprovarem que les persones pensionistes de Catalunya han tingut una
major pèrdua de capacitat. I és que en aquest període, Catalunya és la comunitat
autònoma on més han incrementat els preus entre el 2010 i el 2017. De fet els preus
han augmentat a Catalunya per sobre de la mitjana estatal, un 2% per sobre, fet que
augmenta fins el 6,7% la pèrdua de poder adquisitiu per a les persones pensionistes que
resideixen a Catalunya.

Evolució IPC nov2010 - nov2017 per CC.AA.
Catalunya
Balears
Cantabria
País Basc
Castella i Lleó
Galícia
La Rioja
Estat
Madrid
Aragó
Com. Valenciana
Andalusia
Astúries
Navarra
Castella i la Manxa
Múrcia
Extremadura
Canàries

Percentatge
9,7
8,7
8,2
8,2
8
8
7,7
7,7
7,3
7,2
7,2
7,1
7,1
7,1
7
6,9
6,6
5,8
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Així, si agafem una pensió mitjana de l'any 2010 a Catalunya (803,83€/mes) i comparem
quina hauria estat l'evolució de la mateixa si hagués estat vinculada a l'IPC del mes de
novembre per al conjunt de l’estat espanyol i per a l’IPC del mateix mes per a Catalunya,
podem quantificar les diferències que s'han produït fins ara: les pensions catalanes
haurien de ser 673,87€ anuals superiors si s’hagués volgut que aquestes
mantinguessin el poder adquisitiu.

Pèrdua adquisitiva mitjana de les persones pensionistes a Catalunya per
no actualitzar-se en funció de l’IPC Catalunya 2010 - 2017

Mensual

Anual

Increments aprovats

32,59€

456,23€

Pèrdua no actualització IPC Estat

30,88€

432,30€

17,26€

241,57€

48,14€

673,87€

Pèrdua no actualització IPC Catalunya
respecte IPC Estat
Total pèrdua pensionistes a
Catalunya

Així, l’IPC a Catalunya ha pujat un 9,7%, però les pensions només han augmentat entre
un 3,7% i un 4,7%. El fet de que les pensions a Catalunya no es revalorin a partir de l’IPC
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de Catalunya, ha fet que en set anys de mitjana les persones pensionistes a Catalunya
hagin deixat d’ingressar 3.368 euros.

Pensionistes: Mínim 12 anys per recuperar el poder adquisitiu perdut 12

Conclusions
Resumint, hem comprovat que:


El 65% de les persones pensionistes a Catalunya reben una pensió inferior als
1.000 euros mensuals.



El Govern de l’Estat ha executat una importat baixada de les pensions a costa de
reduir continuadament la despesa que es dedica a revalorar les pensions:
l’import mensual mig de revaloració per pensió ha passat de constituir el 31,1%
del total de la pensió al 2010 al 19,9% al 2017.



Les pensions haurien de ser de mitjana 432 superiors a l’any per haver mantingut
el poder adquisitiu des del 2010



Les pensions només creixeran de mitjana 2,4€ mensuals al 2018, preveient que
l’increment de l’IPC pel 2018 sigui de l’1,5%, les pensions en un any perdran 167
euros



Per recuperar el poder adquisitiu perdut entre el 2010 i el 2017, necessitarem 12
anys continuats d’aplicació del límit superior de l’IRP (IPC + 0,5%)



Els preus més elevats a Catalunya impliquen que si s’apliqués l’increment de
l’IPC a Catalunya entre els anys 2010 i 2017, les pensions de mitjana haurien
haver estat 674 euros superiors.

La introducció de l’Índex de Revaloració de Pensions està implicant una congelació de
les pensions i, per tant, el Govern està acceptant que les persones pensionistes perdin
progressivament poder adquisitiu i s’empobreixin. Un model com aquest, a més,
repercuteix aquest ajust sobre les persones pensionistes existents que any rere any
veuen baixar el seu poder adquisitiu al no actualitzar-se les seves pensions d’acord l’IPC.

Per tot plegat, la UGT de Catalunya reclama:


Els poders públics garanteixin la suficiència econòmica de les persones majors a
través de pensions adequades i periòdicament actualitzades, tal i com s’indica a
l’article 50 de la Constitució.



Derogar l’Índex de Revaloració que va impulsar el Govern al 2013 que empobreix
als pensionistes. Si les previsions d’inflació contemplen un augment dels preus
del 1,5%, aquest és el percentatge que haurien d’incrementar com a mínim totes
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les pensions per al 2018 i no un 0’25% tal i com marca l’Índex de Revaloració de
les pensions.


Garantir la revaloració anual de les pensions i assegurar el seu poder adquisitiu,
per al 2017 les pensions s’haurien d’actualitzar i incrementar un 1,45%.



Per tal d’assegurar la sostenibilitat econòmica del sistema de la Seguretat Social,
la revaloració de les pensions hauria de ser assimilada per aportacions directes
de l’Estat des de Pressupostos Generals.



Recuperar el poder adquisitiu perdut per les pensions en aquests 8 anys, que se
situa entre un 3’7% i un 4’7%.

I a més a més:


Reactivar el Pacte de Toledo i iniciar un procés de concertació social per a la
millora dels ingressos de la Seguretat Social



Derogar la reforma del 2013 que va establir el Factor de Sostenibilitat i el nou
Índex de Revaloració de les pensions



Eliminar les reduccions de cotitzacions, alliberar les cotitzacions d’unes despeses
que no li corresponen i establir nous mecanismes de finançament



Actuar davant la precarització de l’ocupació i la devaluació dels salaris, i establir
mesures per a la permanència i ocupabilitat de les persones de més edat



Incidir en el mercat de treball amb diligència per eliminar les discriminacions que
es realitzen al nostre mercat de treball i per garantir que les dones puguin
incorporar-se al mercat de treball en igualtat de condicions que els homes.

Nota metodològica
Les dades procedeixen de la Seguretat Social, per a Catalunya al mes de novembre de 2017.
Les dades sobre l’IPC procedeixen de les estadístiques publicades a l’INE.

