
L’origen d’aquest Acord són les recomana‐
cions de l’Informe de la Comissió de Se‐
guiment i Avaluació dels Acords del Pacte 
de Toledo que va ser aprovar pel Ple del 
Congrés el passat mes novembre del 
2020. Aquest Acord es va signar el dia 1 
de juliol de 2021, resultat d’un important 
esforç negociador en el que la UGT ha es‐
tat un actor principal.

1. Mesures per a preservar l’equilibri i 
l’equitat intergeneracional

Derogació del factor de sostenibilitat, in‐
troduït per la Llei 23/2013, que serà subs‐
tituït per un nou mecanisme d’equitat 
intergeneracional a operar des de 2027, 
recuperant per al disseny del nou mecanis‐
me el plantejament consensuat en la refor‐
ma de 2011. 

Aquest nou mecanisme ha de preveure la 
càrrega excepcional i delimitada en el 
temps que suposarà la jubilació del “baby 
boom” i l’augment de l’esperança de vida.

2. Revaloració

Es deroga l’Índex de Revaloració de les 
Pensions (IRP), que va deslligar la revalo‐

ració anual de les pensions amb l’IPC i va 
relegar a un segon pla el manteniment del 
poder adquisitiu dels pensionistes.

Es garanteix el manteniment del poder 
adquisitiu a través de l’increment de les 
pensions l’1 de gener de cada any d’acord: 
les pensions es revaloraran d’acord l’IPC, 
amb la in�ació mitjana registrada en l’exer‐
cici anterior i sense descomptes per in�aci‐
ons negatives 

3. Mesures per afavorir l’apropament 
voluntari de l’edat efectiva amb l’edat 
legal de jubilació

És reforcen dues línies bàsiques d’actuació:
Fomentar la permanència dels treba‐
lladors en actiu.
Atendre les situacions de vulnerabili‐
tat que la prolongació de la vida labo‐
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Propostes per a
l’acció sindical

Un dels objectius d’intervenció sindical 
de la UGT més especí�cs és Garantir 
pensions dignes, les d’avui i les del futur. 
En aquesta línia, des de la UGT portem 
anys de lluita incansable per aconseguir: 

La revalorització anual de les pensi‐
ons d’acord amb l’IPC 
La derogació de l’índex de revaloritza‐
ció i el factor de sostenibilitat 
La garantia de la viabilitat econòmica 
del sistema públic de pensions
La �nalització del dè�cit de la Segure‐
tat Social
La recuperació de la con�ança de la 
ciutadania cap al model públic de pen‐
sions i apropar-lo a les generacions 
més joves
La correcció de la bretxa de gènere en 
el sistema de pensions.

Des de la UGT, considerem que el consens 
és l’element polític i social imprescindible 
per a abordar qualsevol reforma en matèria 
de Seguretat Social. Les reformes que 
s’han dut a terme sense consens han estat 
recriminades per la societat o han tingut 
una virulenta aplicació pràctica.

Amb l’objectiu d’assegurar un equilibri ra‐

onable entre sostenibilitat �nancera i 
adequació de les pensions, els sindicats 
majoritaris i el Govern de l’Estat hem em‐
prés una negociació per acordar els ele‐
ments sobre els que s’ha de basar la 
reforma del sistema públic de pensions, i 
aquesta s’ha orientat en dues línies:
1. L’augment dels ingressos
2. El menor pes de la despesa en pensi‐

ons (sense retallades), elevant a poc a 
poc l’edat efectiva mitjana de jubilació 
sense tocar l’edat legal.

Acord per a la Modernització i 
Reforç del Sistema Públic de 
Pensions

Aquest Acord és un èxit pel conjunt de la 
ciutadania, un avanç en l’Estat de Benestar 
i un cop a les polítiques neoliberals que 
van impulsar la reforma del 2013.

ral pugui generar en determinats col·‐
lectius.

Pel que fa a la jubilació anticipada volun‐
tària:

Es manté l’edat de jubilació, inferior en 
dos anys de la que sigui la jubilació or‐
dinària.
Els coe�cients reductors passen a apli‐
car-se mensualment (�ns ara són tri‐
mestrals), cosa que bene�cia a totes 
les persones que accedeixin a la jubi‐
lació anticipada.
Es modi�quen els actuals coe�cients 
reductors, suposant una millora pràcti‐
cament generalitzada a totes les perso‐
nes que accedeixin a la jubilació 
anticipada voluntària, excepte si anti‐
cipes 24 o 23 mesos o 1,2 o 3 me‐
sos, increment que no s’aplicarà a les 
carreres llargues de cotització (més de 
44 anys i mig)
S’eleven els coe�cients reductors per a 
les pensions màximes, en un període 
transitori de 10 anys que començarà a 
comptar l’1 de gener de 2024 i en 
consonància amb una pujada de la 
pensió màxima que s’ha previst, amb 
el que l’evolució de la pensió màxima 
podrà absorbir l’efecte de l’augment 
dels coe�cients.

Pel que fa a la jubilació anticipada invo‐
luntària:

Es manté l’edat de jubilació, inferior en 
quatre anys de la que sigui la jubilació 
ordinària.
Els coe�cients reductors passen a apli‐
car-se mensualment (�ns ara són tri‐
mestrals), cosa que bene�cia a totes 
les persones que accedeixin a la jubi‐
lació anticipada.
S’amplien les causes d’extinció con‐
tractual que donen dret a accedir a 
aquesta modalitat de jubilació, així, 
s’afegeixen la resta de causes extinti‐
ves per raons objectives i la resolució 
voluntària per part de la persona treba‐
lladora, en els supòsits prevists als arti‐
cles 40.1, 41.3, 49.1m i 50ET
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Pel que fa a la jubilació anticipada per ra‐
ó de l’activitat o per discapacitat:

Nou sistema basat en condicions ob‐
jectives i precisant amb més detall els 
indicadors de perillositat o penositat 
que determinin l’accés a aquesta mo‐
dalitat de jubilació anticipada.  En el 
marc del diàleg social s’abordarà el 
seu desenvolupament reglamentari.
En el termini de sis mesos, el Ministeri 
d’Inclusió, Seguretat Social i Migraci‐
ons ha d’establir un calendari per a la 
resolució dels expedients ja presentats.

Pel que fa a la jubilació demorada:
Exempció de l’obligació de cotitzar per 
contingències comunes, excepte per in‐
capacitat temporal, a partir del compli‐
ment de l’edat de jubilació ordinària
Es milloren els incentius per a la pro‐

longació de la carrera professional més 
enllà de l’edat ordinària de jubilació, i 
es podrà optar entre tres tipus d’incen‐
tius: incrementar la pensió un 4% per 
cada any més de treball, rebre un pa‐
gament únic a l’any, o una combinació 
d’ambdues

Pel que fa a la jubilació activa:

Per accedir a aquesta modalitat de ju‐
bilació, s’exigirà el transcurs d’almenys 
un any des del compliment de l’edat 
ordinària de jubilació.
Es revisarà, en el marc del diàleg soci‐
al, aquesta modalitat de jubilació amb 
la �nalitat de corregir les diferències 
existents entres règims i sistemes es‐
pecials.

Pel que fa a la jubilació forzosa:
Els convenis col·lectius podran establir 
la jubilació forçosa sempre que aques‐
ta no afecti a persones amb menys de 
68 anys i tinguin dret a pensió comple‐
ta, sempre que es contracti a una per‐
sona en el seu lloc.
Podrà utilitzar-se des del 65 anys com 
a eina de creació d’ocupació en sec‐
tors on les dones estiguin sub-repre‐
sentades, sempre que es contracti a 
una dona.

Les clàusules incloses en convenis col·‐
lectius que actualment estan en vigor 
podran aplicar-se mentre mantingui la 
vigència. 

Altres mesures:
Reducció de la cotització per a treba‐
lladors més grans de 62 anys en pro‐
cessos d’incapacitat temporal. Aquesta 
reducció serà del 75% de les quotes 
empresarials.

4. Enfortiment de l’estructura 
d’ingressos. Consolidació de la separació 
de fonts

Les cotitzacions socials han de ser destina‐
des exclusivament a �nançar prestacions 
contributives:

El �nançament de les prestacions no 

contributives de la Seguretat Social ha 
d’efectuar-se exclusivament a través 
d’aportacions de l’Estat.
Existeixen despeses �ns ara sufragades 
per la Seguretat Social que han de ser 
assumits per l’Estat amb �nançament 
tributari (amb càrrec als seus Pressu‐
postos Generals), segons un calendari 
que permeti superar el dè�cit �nancer 

de la Seguretat Social no més tard de 
2023.
S’eliminen despeses impròpies que su‐
porta la Seguretat Social i ‘incrementa 
la transferència anual de l’Estat.

5. Nou sistema de cotització per 
ingressos reals i millora de la protecció 
social del règim especial de treballadors 
autònoms (RETA)

En aquest acord, es marquen les línies ge‐
nerals del nou sistema de cotització per in‐
gressos reals en el RETA, que es negociarà 
i concretarà en la fase subsegüent de di‐
àleg social. L’objectiu és millorar i reforçar 
el sistema de protecció d’aquest Règim i el 
seu �nançament. 

L’adequació de les bases de cotització als 
rendiments efectivament obtinguts per la 
persona treballadora serà la següent: si els 
bene�cis estan per sobre de la base actu‐
al, cotitzaran per aquests bene�cis; si es‐
tan per sota de la base mínima de 
cotització, també cotitzarà pels seus rendi‐
ments.

6. Altres mesures de millora de la 
qualitat de l’acció protectora

Creació d’una Agència de Seguretat 
Social que garanteixi la simpli�cació, 
racionalització, economia de costos i 
e�càcia, i la millor aplicació dels princi‐
pis de solidaritat, igualtat en el tracte i 
equitat entre generacions que formen 
el sistema espanyol de Seguretat Soci‐
al.

Revisió del marc regulador d’accés a la 
pensió de viduïtat de les parelles de 
fet amb la �nalitat d’equiparar les con‐
dicions d’accés d’aquest col·lectiu al 
de les parelles constituïdes en matri‐
moni.
Aclariment normatiu relatiu a la base 
reguladora de les prestacions d’inca‐
pacitat temporal en els contractes 

�xes-discontinus, per a permetre la 
correcció en els reglaments de la co‐
municació real de les bases i altes d’a‐
questes persones i augmentant la seva 
protecció social.
Es recupera el caràcter inde�nit de la 
clàusula de salvaguarda establerta en 
l’acord de pensions de 2011, per la 
qual es continuava aplicant la legislaci‐
ó anterior a determinades jubilacions 
que provenien de situacions prèvies.
L’Estat �nançarà els convenis especi‐
als de cuidadores, garantint el mante‐
niment de les bases de cotització i les 
seves actualitzacions
En el termini de 3 mesos, totes les 
pràctiques formatives no laborals o 
acadèmiques del sector públic i el 
privat cotitzaran a la Seguretat Soci‐
al, encara que no tinguin caràcter re‐
munerat, amb una reducció del 75%.
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