
Granado defensa que la pensió tingui més relació 

amb el que s’ha cotitzat 
• Corbacho desencadena els atacs del PP i IU-ICV a l’aconsellar els plans 

de pensions privats 

• El secretari d’Estat nega que el Govern hagi desistit d’endarrerir l’edat 

de jubilació 
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El debat sobre la reforma del sistema públic de pensions avança a 

batzegades. El secretari d’Estat de la Seguretat Social, Octavio Granado, 

va defensar ahir que seria «raonable» una relació més gran entre el que 

un treballador ha cotitzat i la quantia de la seva pensió. Encara que la 

forma automàtica d’aconseguir aquest objectiu és augmentar l’actual 

període de càlcul de les pensions (15 últims anys de la vida laboral), 

Granado va evitar ahir ficar-se en aquest bassal, del qual ja va haver de 

sortir a marxes forçades la vicepresidenta Elena Salgado quan es va 

donar a entendre que Economia plantejava allargar-lo dels 15 anys d’ara 

a 25. 

 

Per això, Granado, en un acte organitzat pel Fórum Europa, es va limitar 

a dir ahir que no era partidari de computar tota la vida laboral i va 

defensar que «hi ha solucions tècniques molt millors», que no va precisar. 

Va raonar, però, que cal donar una resposta a les persones que perden la 

feina en una edat avançada i que veuen com tota una vida de cotització 

es redueix a la mínima expressió al passar a l’atur i d’aquí a la jubilació. 

Va dir que aquest col·lectiu representa el 2% o el 3% dels que es jubilen 

i que podrien veure millorada la seva pensió, encara que això impliqui que 



«la resta de treballadors vegem minorades en una part molt petita» les 

pensions. 

 

El Govern calcula que allargar 20 anys el període de càlcul i endarrerir 

dos anys la jubilació permetria un estalvi equivalent a quatre punts de 

PIB a partir del 2030. 

 

ALTRES REFORMES / Granado no va parlar expressament d’allargar el 

període de càlcul, però se li assemblava molt. El 1985, un Govern 

socialista va ampliar de 2 a 8 anys el període de càlcul. El 1996 es va 

acordar elevar-lo a 15 anys i el 2007 es va acordar fer efectius aquests 

15 anys, que, a la pràctica estaven sent menys de 13. En altres països, 

com França, s’ha passat de 10 a 20 anys; a Portugal, de 10 a 45; a 

Suècia de 15 a 45; a Alemanya, són 47 anys. 

 

En relació amb l’única reforma concreta que ha plantejat el Govern –

allargar a 67 anys l’edat legal de jubilació–, Granado va negar que s’hagi 

retirat aquesta iniciativa després dels actes de protesta convocats pels 

sindicats, si bé va admetre que pot patir canvis. «Les propostes no es 

retiren, es modifiquen», va dir Granado. «Les mesures s’enuncien i, a 

partir d’aquell moment, són objecte de negociació», va afegir. 

 

NOVA POLÈMICA / El secretari d’Estat va transmetre la sensació que el 

Govern vol anar amb peus de plom per evitar nous sobresalts en el debat 

sobre les pensions. Però l’esforç sembla inútil. Qualsevol comentari es 

converteix en una font infinita de controvèrsia, com es va tornar a 

demostrar ahir, arran d’unes declaracions del ministre de Treball, 

Celestino Corbacho. 

 



En una entrevista a Telemadrid, Corbacho va aconsellar als treballadors 

que es facin un pla de pensions que completi la jubilació pública, no 

perquè aquesta hagi de tenir problemes i no cobrin, sinó per compensar 

la pèrdua d’ingressos que es produeix al jubilar-se. Ell, segons va dir, en 

té un des de fa anys. 

 

L’«obvietat» del que va manifestar el ministre –en expressió del portaveu 

parlamentari socialista, José Antonio Alonso– es va convertir, no 

obstant, en un motiu inesperat d’atac tant del PP, com d’IU-ICV. La 

portaveu popular, Soraya Sáenz de Santamaría, va demanar al Govern 

que «deixi de generar alarma» en un assumpte tan delicat. Des del seu 

punt de vista, les paraules del ministre de Treball recorden «els pitjors 

temps» de l’extitular d’Economia Pedro Solbes. 

 

La portaveu popular feia referència a quan Solbes, sent ministre de Felipe 

González, va recomanar als més joves subscriure un pla privat per 

garantir-se una millor pensió de jubilació. 

 

Joan Herrera (IU-ICV) va demanar al ministre que no es posi «al servei 

dels plans de pensions privats». El diputat va lamentar que el Govern 

estigui més preocupat pels plans privats, «que en els últims anys han 

tingut pèrdues del 20%», que per la Seguretat Social.  

 


