
SRA. MARÍA FÁTIMA BÁÑEZ GARCÍA 
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de febrer de 2014 
 

Sra. ministra: 
 

Les persones jubilades i pensionistes hem rebut recentment una carta remesa per vosté en què ens 
informa de la revaloració de la pensió per a l’any 2014. En esta indica que la pensió ha augmentat 
respecte a la del passat any un 0,25% –que suposa una mitjana aproximada entre 1 i 6 euros per mes–.  
 

Ens pareix molt bé la informació i la transparència en tot allò que concerneix a la ciutadania, però 
entenem que aquesta carta dista molt de ser objectiva i transparent, pels motius que indiquem a 
continuació.  
 

La seua informació oculta una realitat evident: després d’esta afirmació que "no es congelen les 
pensions" el que hi ha en la pràctica és una pèrdua del poder adquisitiu de totes, siguen de la quantia que 
siguen, i per temps il·limitat.  
 

Inclús són moltes les persones pensionistes que després d’eixe miserable 0,25% de pujada, cobren ara 
menys pensió neta de jubilació ja que se li ha modificat a l’alça l’escala de gravamen de l’IRPF.  
 

Tampoc no explica en la seua carta que la recuperació del poder adquisitiu no es produirà, puix que no 
preveuen mesures efectives per a la creació dels més de dos milions de llocs de treball; ni mesures de 
finançament específic, necessàries per a reforçar el sistema públic de pensions. Vostés mateixos 
reconeixen que no serà així quan ja han calculat que amb les mesures actuals generaran un “estalvi” en 
el pagament de pensions de 32.000 milions d’euros en deu anys. Vostés anomenen estalvi el que en 
realitat és la sostració del dret constitucional a una pensió digna: “Els poders públics garantiran, 
mitjançant pensions adequades i periòdicament actualitzades, la suficiència econòmica als ciutadans 
durant la tercera edat" (Article 50 Constitució espanyola).  
 

Encara més, segons la seua pròpia estimació de pujades mínimes, en eixe període de deu anys perdrem 
un 7,5% de poder adquisitiu si l’IPC puja un 1%, i un 17,5% si l’IPC puja un 2%. Per tant, serien 
necessaris entre 15 i 35 anys de majors ingressos que despeses en el sistema de pensions, perquè 
aquesta recuperació es produïra.  
 

Per a informar-ne degudament podrien anar plantejant quina serà la realitat de les pensions. No solament 
de les actuals, sinó també de les futures persones pensionistes. Màxim quan al final del desenvolupament 
i l’aplicació de les reformes aprovades per l’anterior govern del PSOE en 2011 i per l’actual govern del PP 
en 2013, el càlcul de la base reguladora es veurà reduït entre un 45% i un 55% respecte al càlcul actual.  
 

Aquesta manera de procedir promou i genera desconfiança sobre el sistema public de pensions i orienta 
la població cap a l’establiment de plans privats de pensions, desatenent l’obligació de l’estat de garantir 
les pensions dignes a la població i afavorint les entitats financeres que especulen amb els diners de les 
persones treballadores. En eixa línia entenem també la campanya que han anunciat per a les persones 
majors de 50 anys a les quals també enviarà una carta personalitzada sobre el càlcul de la seua possible 
pensió.  
 

Per tot això dit anteriorment, he d’acabar recordant-li que en la seua campanya electoral van dir fins a la 
sacietat que no tocarien les pensions, per la qual cosa entenem que hauria de complir eixe compromís o 
presentar la dimissió.  
 

Atentament, 
   Fdo_____________________          DNI_____________ 


