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Els canvis per assegurar les retribucions en la vellesa
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La pensió millorarà un 2% per cada
any que s’endarrereixi la jubilació
La reforma aprovada pel Govern adapta el
sistema a l’envelliment previst de la població

Els incentius preveuen una pujada del 3% anual
per als que hagin cotitzat més de 40 anys

JUAN MANUEL PRATS

FRANCISCO J. DE PALACIO
MADRID

l Govern considera que la
prolongació de la vida laboral dels treballadors és un
dels principals elements
que poden preservar el futur del sistema públic de pensions. Per això va
aprovar ahir un paquet de mesures,
fruit de l’acord amb els sindicats i
els empresaris, entre les quals n’hi
ha una que recompensarà aquells
empleats que es decideixen a seguir
treballant més enllà de l’edat legal
de jubilació. Aquest projecte de llei
serà discutit al Parlament.
Fins ara, no hi havia cap benefici
per a un treballador que continués
cotitzant més enllà dels 65 anys, perquè la Seguretat Social no li reconeixia aquestes aportacions. Ara, els treballadors en aquesta situació podran augmentar la seva pensió un
2% per cada any que treballin de
més i fins al 3% en el cas que hagin
cotitzat a la Seguretat Social més de
40 anys.

E

/ Fins i tot,
com que les pensions tenen un sostre màxim, el Seguro està disposat a
saltar-se aquest límit si el treballador prolonga la seva vida laboral, i a
negociar un tant alçat addicional en
funció del seu historial.
La principal obsessió d’aquest Govern, igual que els de la resta de la
Unió Europea, és prolongar la vida
laboral dels treballadors per assegurar el sosteniment dels sistemes
públics. La reforma laboral que van
consensuar els sindicats, els empresaris i l’Executiu el juliol de l’any
passat pretenia posar les primeres
bases per mitigar l’efecte de l’envelliment de la població i de la irrupció
com a pensionistes del babyboom
dels anys 60.

SUPRIMIR ELS SOSTRES

/ A Espanya, la
jubilació acostuma a produir-se als
63 anys, una de les mitjanes més altes de tot Europa. Malgrat aquest
rècord, el Govern vol garantir el futur de les pensions fomentant la permanència dels treballadors en els
seus llocs de treball, sempre que per
a això no requereixin un esforç físic
especial.
Per als treballs penosos, tòxics, perillosos, insalubres o en els casos de

JUBILACIÓ ALS 63 ANYS

33 La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega i el titular de Treball, Jesús Caldera, en la
presentació dels acords del Consell de Ministres d’ahir.
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persones amb algun tipus de discapacitat l’Executiu ha admès la prejubilació a partir dels 52 anys.
Per contra, per acreditar els 15
anys exigits que donen dret a pensió
només es tindran en compte els dies
efectivament cotitzats i no les pagues extres, com fins ara. Això vol
dir que el treballador haurà d’haver
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pagat quotes durant un mínim de
5.475 dies, i no com abans, que se’n
requerien 4.700 perquè també es
computaven les pagues extraordinàries.
Una altra de les novetats que va
incloure la reforma i que ahir va ratificar el Govern són els nous límits
a la jubilació parcial. Fins ara, es po-

dien acollir a aquesta modalitat els
treballadors més grans de 60 anys
que s’avenien a compartir amb un
empleat més jove part de la seva jornada. Els nous requisits per acollir-se
a aquesta figura inclouran haver
complert 61 anys, tenir cotitzats 30
anys i tenir-ne sis d’antiguitat a l’empresa.
RETIR PARCIAL / Aquesta mesura va
ser una de les més polèmiques en la
negociació perquè la jubilació parcial ha estat fins ara una de les mesures més utilitzades pels sindicats a
l’hora de negociar mesures no
traumàtiques de reducció de plantilla a les empreses.
El projecte de llei que el Govern
remetrà al Parlament amb totes
aquestes mesures inclou l’equiparació de matrimonis i parelles de fet a
l’hora de cobrar la pensió de viudetat sempre que el no casat pugui
acreditar cinc anys de convivència o
fills comuns. En el cas de divorci, la
viuda només cobrarà si el cònjuge
prèviament estava pagant la pensió
alimentària. H

