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A Comisión do Pacto de Toledo ven de presentar as súas recomendacións para a reforma do 

Sistema Público de Pensións.  

Nunha primeira avaliación de urxencia, o MODEPEN quere manifestar que, nesas 

Recomendacións, apreciamos algúns aspectos positivos, mais tamén relevantes aspectos 

negativos. 

Entre os seus ASPECTOS POSITIVOS queremos mencionar os seguintes: 

• Os denominados “gastos impropios da Seguridade Social” pasará a ser sufragados polos 

Orzamentos Xerais do Estado. Entre ese “gastos impropios” figuran medidas de fomento 

do emprego, algunhas prestacións non contributivas, subvenciones a réximes especiais, ... 

• As pensións subirán co IPC, un pouco máis as mínimas, mais isto non é definitivo toda vez 

que sigue en vigor o incremento de só o 0,25% de Fátima Báñez, así como o Factor de 

Sostibilidade contemplado na Reforma das Pensións do 2013, que permite a redución das 

pensións en función da esperanza de vida. Calquera goberno pode polas de novo en 

marcha mentres non se derroguen. 

• A discriminación económica das pensións que perciben as mulleres é recoñecida na 

recomendación 17, e proponse estudar medidas que garanten a igualdade de xénero nas 

pensións. 

Entre os que consideramos ASPECTOS NEGATIVOS resaltamos os seguintes: 

• Non se da ningún paso para que a suba das pensións segundo o IPC real fique incluída 

como un dereito fundamental na Constitución, como recolle a Táboa Reivindicativa do 

MODEPEN e da Coordinadora Estatal de Pensionista (COESPE). 

• Non se establece unha contía digna para as pensións mínimas que polo menos as iguale 

ao salario mínimo (950 €), de xeito que seguen manténdose lonxe do 60% do salario medio 

(1048 €) que establece a Carta Social Europea. 

• Ignórase a necesidade de derrogar as reformas das pensións de 2011 e 2013, así como 

das reformas laborais do 2010 e 2012, que foron aprobadas polos gobernos de Zapatero y 

Rajoy. Estas últimas reformas son, en gran medida, as culpábeis da redución dos ingresos 

da Seguridade Social, pois supuxeron unha precarización dos empregos e como 

consecuencia unha diminución das cotizacións. Esas reformas tamén posibilitaron que haxa 



milleiros de traballadoras e traballadores con emprego que non superan o limiar da 

pobreza e que teñan que acudir a bancos de alimentos ou comedores sociais para poder 

subsistir. 

• Parécenos especialmente grave a recomendación explícita de fomentar os Plans de 

Pensións Privados de Empresa e favorecelos con desgravacións fiscais. Eses Plans abren 

as portas á privatización dos Sistema Público de Pensións, así como á chamada “Mochila 

Austríaca”, para beneficio dos bancos e das aseguradoras, para o que semella que contan 

co apoio entusiasta de CC.OO. e UGT, coxestores e beneficiarios deses plans. 

• Manteñen o incremento da vida laboral até os 67 anos e recomendan seguir traballando 

máis alá da idade legal de xubilación, o que dificulta a incorporación da xuventude ao 

mundo do traballo, e non ten en conta que non todos os traballos requiren o mesmo 

esforzo físico e psíquico e que para moitas persoas o incremento da vida laboral supón 

poñer en xogo a súa saúde. Mentres, temos un paro xuvenil superior ao 40% e máis de 

300.000 mozos e mozas tiveron que emigrar por non topar traballo no país. 

• Aumentan dos 15 aos 20 anos o tempo establecido para determinar a base reguladora 

das pensións, o que supoñerá unha redución importante das futuras pensións. 

• Non se eliminan os topes das bases máximas de cotizacións á Seguridade Social que 

afectan aos salarios altos que, de modificarse, implicaría unha maior equidade e ingresos 

engadidos para a Seguridade Social. 

 Rexeitamos o desprezo do Pacto de Toledo cara o Movemento Pensionista, xa que en ningún 

momento se nos consultou sobre as recomendacións propostas, malia que é evidente que somos 

coñecedores e sufridores da súa realidade ... e que sabemos facernos escoitar. 

 As recomendacións aprobadas aínda teñen que concretarse en medidas legais. Tentaremos que 

a mobilización dos pensionistas nas rúas impida que, no Parlamento Español, se aproben os 

aspectos máis regresivos contidos nas recomendacións que aprobou o Pacto de Toledo. 

 Máis adiante faremos un informe máis demorada desas recomendación e das consecuencias 

que poden chegar a ter para os actuais e futuros pensionistas. 

 Somos conscientes de a situación de pandemia condiciona as nosas mobilizacións, mais non 

ficaremos quedos, seguiremos na rúa mentres nos queden folgos para reclamar o dereito a vivir 

con dignidade, e a defender o futuro das pensións plenamente públicas 

 

GOBERNE QUEN GOBERNE, AS PENSIÓNS PÚBLICAS DEFÉNDENSE !!! 

 

 

 


