
BORRAR O FUTURO
QUÉRENNOS  

–  PARA QUE SE REPARATAN O TRABALLO  
E A RIQUEZA

–  POLAS 35 HORAS

–  POR UN SISTEMA PÚBLICO E SUFICIENTE 
DE PENSIÓNS PARA TODAS



No “conto que nos 
contan“ sobre as 
Pensións, prevalece a 
linguaxe economista 
e carece da linguaxe 
dos dereitos.

Os seus conceptos tratan 
de non só causar alarma 
entre a poboación, senón 
que esta se convenza 
de que “quen contribúe 
recibirá“, e de que, 
ademais, “recibirase 
proporcionalmente 
ao contribuído“, o 
cal ademais de falso 
atenta contra o noso 
sistema público de 
pensións, cuxo principio 
constitucional é 
sinxelo: sempre ten que 
haber recursos (cartos) 
para que as persoas da 
terceira idade teñan 
pensións suficientes e 
adecuadas (Art. 50 CE).

Levan moitos anos 
tentando destruír o 
Sistema Público de 
Seguridade Social e de 
Pensións que protexe a 
todas as persoas ante 
estados de necesidade 
(desempregadas, sen 
rendas, pensionistas, 
etc.).

O artigo 41 da CE 
ordena e obriga aos 
poderes públicos a 
manter un Sistema de 
Seguridade Social que 
garanta prestacións 
sociais suficientes, 
non mínimas, porque 
esta é a única maneira 
de garantir o Dereito 
Fundamental de todas 
as persoas a ter 
unha vida digna.

SOBRE AS PENSIÓNS

OS CONTOS QUE NOS CONTAN



¿Sabías que ... 
 CHE MENTEN CANDO DIN QUE: 

“fan leis para garantir  
a sustentabilidade do sistema  

público de Pensións“?
Fíxate neste cadro onde verás como nos foron 
“roubando“ contías nas nosas pensións, á vez que foron 
impoñéndonos cada vez máis dificultades para acceder 
a pensión contributiva e obrigándonos a xubilarnos 
cada vez máis tarde:

REFORMAS 1985 1987 2006

ASINANTES PSOE +
EMPRESARIOS.
CCOO
CONVOCAn hg

PP, PSOE e
OuTROS +
EMPRESARIOS,
CCOO Y eux

PP, PSOE E
outros +
empresarios,
ccoo e eux

IDADE XUBILACIÓN 65 anos 65 anos 65 anos

PERÍODO DE CÁLCULO DE 2 ANOS
PÁSASE A
8 ANOS

DE 8 ANOS PÁSASE
A 15 ANOS
(INCLUÍDOS DÍAS
PAGAS EXTRAS)

DE 15 ANOS
PÁSASE A 15 ANOS
REAIS (INCLUÍDOS
DÍAS PAGAS
EXTRAS)

ANOS COTIZADOS 
PARA 100% PENSIÓN

15 anos 35 anos 35 anos



A Lei 27/2011 de 
Zapatero, pactada 
entre todas as forzas 
políticas —excepto EU— e 
os sindicatos CC.OO. e 
UXT máis a Lei 23/2013 
reguladora do Factor de 
Sustentabilidade e do 
Índice de Revalorización 
do sistema de Pensións 
da Seguridade Social, 
supuxeron, a primeira, 
unha rebaixa media 
en torno ao 20%, 
mentres que a reforma 
do 2013 sumará unha 
perda adicional do 
15% pola redución da 
pensión media nominal 
tras a xubilación.

 “Sumando ambos os 
recortes, as pensións 
van sufrir un retroceso 
do 45% en termos reais. 
Isto é inaceptable, 
porque de non evitalo 
as baixas pensións de 
hoxe, converteranse en 
pensións de miseria 
mañá. Para que se 
entenda mellor, é coma 
se a pensión media 
actual de 934 euros fóra 
de 514, a dos autónomos 
de 647 euros baixase 
356 e a de viuvez a 
359 euros ao mes.“
¿

REFORMES 2011 - 2013

ASINANTES PSOE, PNV, CIU, PP,  OUTROS, EMPRESARIOS, CCOO E UXT

IDADE XUBILACIÓN 65 ANOS 66 ANOS 67 ANOS

PERÍODO DE CÁLCULO 25 ANOS DE FORMA GRADUAL A PARTIR 2013. E EN PLENA VIXENCIA 
NO 2017. REVISARASE AUTOMATICAMENTE CADA CINCO ANOS, 
EN FUNCIÓN DA ESPERANZA DE VIDA E TÉNDESE A TODA A VIDA 
LABORAL, REFORZANDO O FACTOR DE CONTRIBUTIVIDADE.

ANOS COTIZADOS 
PARA 100% PENSIÓN

38,5 ANOS 38,5 ANOS 37 ANOS



¿Sabías que…
é MENTIRA:   o Sistema Público de Pensións

 poida crebar?
é MENTIRA:   que o seu “invento do déficit 

contable“ (menos ing resos que gastos) 
ameace ás Pensións?

Tes que saber que os Estados non creban, e como 
o noso Sistema público de Seguridade Social e de 
Pensións son mandatos constitucionais artigos 41 e 
50 da CE, que obrigan aos poderes públicos, sexa 
cal for a cor do lexislativo (gobernos de quenda), 
o Estado vén obrigado a prover recursos anualmente, 
para que o noso sistema público de Seguridade 
Social e de Pensións, sempre garanta a asistencia 
sanitaria e pensións suficientes e adecuadas a 
toda a poboación que reside no Estado Español.

O tema do déficit ou 
superávit da Seguridade 
Social, soamente 
refírese ao segmento 
de financiamento 
contributivo, é dicir, 
hai máis ou menos persoas 
traballando e cotizan 
máis ou menos por unhas 
determinadas bases de 
cotización (salarios) e 
hai máis ou menos gastos 
polo pago de pensións e 
prestacións do sistema 
de seguridade social.



Eles, os poderosos 
inventáronse o truco 
do déficit para 
partir do 2011 coa 
reforma do artigo 135 
da CE e fixeron unha 
Lei de Estabilidade 
Orzamentaria e 
Equilibrio Financeiro 
no 2012, que impón a 
todas as Administracións 
Públicas (AGE, CCAA 
e RL) o cumprir 
coa regra do gasto 
(equilibrio financeiro) 
e non incorrer en 
déficit fixados para 
cada administración 
por Bruxelas en 
primeira instancia e 
posteriormente polo 
Estado español.

Aquí atópase a 
explicación do “famoso 
déficit da Seguridade 
Social“, pois desde 
o 2011, a través de 
distintos mecanismos, 
como os millóns de 
despedimentos, a 
baixada dos salarios, as 
subvencións e reducións 
aos empresarios nas 
súas cotizacións, os 
millóns de horas extras 
á semana que non pagan 
os empresarios e en 
consecuencia non cotizan, 
o manter os topes máximos 
de cotización, etc., fai 

que a diferenza entre 
ingresos e gastos do 
segmento contributivo, 
sexa deficitaria de 
maneira permanente, 
así transcorran 50 anos 
e, tendo a “escusa“ 
para roubar anualmente 
a través do índice 
de revalorización.



OS GOBERNOS  
MANIPULAN E  
ROUBAN CON  
PENSIÓNS DE  

MISERIA

O PODER DO ESTADO 
SÓ PODE MANTERSE  
MEDIANTE O CRIME



POR  
UNHA PENSIÓNS

PÚBLICAS
DIGNAS

|MAIS|INFO|EN:|


