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El nou sistema de revalorització de les pensions – Gener 2022
Sistema anterior (el que es va deixar d’aplicar amb la reforma del
PP)
Abans de la reforma de 2013 del PP:
1. La revisió de les pensions es feia
cada any amb una estimació del
Govern de la inﬂació de l’ANY SEGÜENT (corresponent a la taxa interanual d’inﬂació del mes de
novembre d’aquell any).
El dígit de pujada de les pensions
s’incloïa en els PGE.
A partir de l’1 de gener s’aplicava
la pujada (per tant, aquest augment es cobrava per primera vegada en la nòmina de pensions
de gener).
2. Com que era una estimació, podia succeir que, al cap d’un any,
en arribar el mes de novembre,
els preus haguessin pujat més
del que el Govern preveia. En
aquest cas, es calculava la diferència entre la pujada inicial i
l’IPC interanual del mes de novembre.
3. S’abonava una paga corresponent a aquesta desviació d’inﬂació sobre la pujada realitzada (la
«pagueta»).
4. Així mateix, s’actualitzava la base
de totes les pensions amb l’IPC
registrat per poder aplicar la pujada de l’any següent sobre
quanties actualitzades.
Aquest sistema es va deixar d’aplicar
amb la reforma del PP del 2013, i es
va substituir per la fórmula de l’Índex
de Revalorització de Pensions (IRP),
un índex que pràcticament congelava

les pensions revalorant-les només un
0,25% anual.
Nou sistema de revalorització i
manteniment del poder adquisitiu
de les pensions
1. S’incrementen les pensions a
partir de l’1 de gener amb la inﬂació mitjana REALMENT suportada l’any anterior.
2. Aquesta inﬂació ja no és una estimació, ÉS LA INFLACIÓ REAL.
3. Per tant, no hi ha desviacions entre un increment amb inﬂació estimada i la realitat de la inﬂació.
4. Així, lògicament no correspon
aplicar cap «pagueta» d’endarreriments o de recuperació.
Amb aquest sistema, les pensions
estan permanentment actualitzades
amb la inﬂació real i no necessiten
recuperacions posteriors.
A més, s’utilitza la inﬂació mitjana
anual i no com abans la inﬂació del
mes de novembre, que és una taxa
que només reﬂecteix la inﬂació suportada en aquest mes i no la del
conjunt de l’any.
La situació transitòria del sistema
anterior a l’actual (la pujada per al
2022)
1. A partir de l’any 2022 s’aplicarà
el sistema nou explicat abans.
2. Però abans, les pensions han de
recuperar la desviació de la inﬂació de 2021 respecte a la pujada
inicial realitzada amb l’estimació
del Govern.

3. El gener de 2021 el Govern va revaloritzar les pensions amb un increment del 0,9%. Però com que
la inﬂació mitjana anual de 2021
(entre desembre de 2020 i novembre de 2021) ha estat del
2,5%, hi haurà una recuperació
d’aquesta desviació, que correspondrà a un 1,6% de pujada suplementària de les pensions des
de gener de 2021.
4. Aquesta recuperació es pagarà
en forma de la tradicional «pagueta» a principis del 2022.
5. Des de l’1 de gener de 2022 la
quantia de les pensions s’actualitzarà amb aquest 1,6% i a continuació
es
procedirà
a
revaloritzar-les amb la inﬂació
mitjana REAL de l’any 2021
(aquest 2,5%). En total, per al
2022, les pensions pujaran un
4,1%.
6. Per tant, NO S’UTILITZARAN MÉS
ESTIMACIONS D’INFLACIÓ, sinó
inﬂacions REALS. I lògicament, a
partir de 2022, no hi haurà per
això noves desviacions i no s’hauran de donar «paguetes» d’endarreriments o de recuperació.
Cal destacar que les pensions mínimes, les no contributives i l’ingrés mínim vital augmentaran un
3% el 2022, mig punt més que les
contributives.
Finalment, us facilitem el quadre
de les quanties mínimes de les
pensions per a l’any 2022, a més
d’informar-vos que l’import màxim
de pensió per al 2022 serà de
39.469 euros anuals.
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