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editorial

La veu de l’afiliació

CCOO de Catalunya ha agafat el bon costum
de consultar a la seva afiliació què opina
dels temes que tenen a veure amb les condicions laborals i socials dels treballadores i
les treballadores de Catalunya. Així ho ha fet
novament enviant una enquesta als afiliats i
afiliades sobre les prioritats en la negociació
col·lectiva, amb l’objectiu de construir conjuntament les propostes que farà el sindicat
en les negociacions amb la patronal, tant en
els convenis col·lectius com en el futur Acord
interprofessional de Catalunya, que ja s’ha
començat a negociar.
I la nostra afiliació ha parlat i ha situat com
a prioritats els augments salarials i la defensa del treball estable, i, en aquest sentit, ha
reclamat actuar contra la temporalitat injustificada i l’ús fraudulent de la contractació a
temps parcial.

L’any 2017 acaba amb més de 420.000 persones en situació d’atur, el 40% de les quals sense cap tipus de prestació. Del total de persones aturades, el 56% són dones. 28.496 joves
busquen feina sense trobar-ne. El 22% de la gent viu sota el llindar de la pobresa. El 12% de
les persones amb salari són pobres. En els darrers anys els salaris han baixat un 7% de mitjana, però els més baixos ho han fet fins a un 22,5%. La bretxa salarial entre dones i homes
s’eixampla fins al 22%.
Mentrestant, l’economia creix per sobre del 3%, però el 57% de la riquesa està en mans del
10% de la població, i l’1% acumula el 21% de la riquesa del país.
El patiment de la classe treballadora
La Catalunya treballadora pateix. El sindicalisme confederal que representa CCOO de Catalunya treballa contra aquest patiment, malgrat
l’empenta del poder empresarial i financer
global i de la preponderància dels governs de
dretes a gairebé tot Europa. Traient tot el par-

tit possible de la mobilització al carrer i a les
empreses, de l’acció jurídica, de la negociació
col·lectiva i de la concertació social, i gràcies a
la fermesa i perseverança de milers de sindicalistes i treballadors i treballadores, hem aconseguit acords durant el 2017 que apunten la
línia de correcció d’aquestes desigualtats.

Assemblea de delegats i delegades de
CCOO de Catalunya “A l’ofensiva”
7 de febrer, a les 10 h, al Poliesportiu Marina
Besòs de Sant Adrià de Besòs

Els resultats de l’enquesta són clars. Hi
ha un ampli consens: el 90% està a favor
d’incrementar els salaris per sobre de l’IPC,
en funció de la productivitat dels sectors, i
recuperar el poder adquisitiu perdut en els
anys de la crisi. La nostra afiliació defensa
una clàusula de revisió salarial en els convenis que s’activi en cas que l’evolució de l’IPC
i de la productivitat superin les previsions
a l’inici del pacte salarial. I, a més, el 91%
asseguren que, si cal, es mobilitzaran per
aconseguir la recuperació salarial i la millora
de les condicions laborals.
La veu de la nostra afiliació reforça els negociadors i les negociadores del sindicat en
la sempre difícil tasca d’aconseguir millores
salarials i laborals en les meses de negociació davant d’unes patronals tancades i gens
disposades a cedir en les seves enrocades
posicions. Per això cal que sempre escoltem
el que ens diuen els nostres afiliats i afiliades.
Trobareu tota la informació detallada de
l’enquesta en aquest enllaç:

http://bit.ly/2qKtp7S

www.ccoo.cat
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La Federació d’Educació organitza
la jornada “Coeducar per innovar”
Dins de les activitats al voltant de “L’educació
que volem”, la Federació d’Educació de CCOO
inicia l’any 2018 amb la jornada “Coeducar
per innovar”. L’objectiu de la jornada, destinada a docents, suport educatiu i educadors i
educadores, és reflexionar sobre la situació de
la coeducació a Catalunya i donar eines per
treballar-la als centres educatius.
La jornada es farà el 25 de gener a les 18 hores a la seu nacional de CCOO (Via Laietana,
16, de Barcelona). Les places són limitades i
es disposarà de servei de cura d’infants per a
qui ho necessiti. Us podeu inscriure en aquest
enllaç:

http://bit.ly/2CXw4Rj
El sector de la neteja d’edificis i
locals perd la paciència i convoca
mobilitzacions
Després d’un any de negociació amb les patronals de la neteja d’edificis i locals, aquestes continuen mantenint la seva proposta de
congelació salarial per a l’any 2017, fet que
suposaria 2 anys seguits sense increments de
sou, a més de la retallada del complement de
l’antiguitat. Davant d’aquest plantejament inacceptable, CCOO ha convocat mobilitzacions
en el sector que començaran amb concentracions arreu de Catalunya el proper 17 de
gener. Aquestes mobilitzacions van ser acordades a les assemblees que van tenir lloc el
passat 10 de gener.

Els treballadors de L’Auditori i
l’Orquestra guanyen el judici pel
pagament de l’1%
El Jutjat Social número 13 ha estimat la demanda dels treballadors i treballadores del
Consorci de L’Auditori i l’Orquestra (OBC) i condemna L’Auditori a pagar l’augment salarial de
l’1% corresponent als anys 2007 i 2008, i els
endarreriments corresponents. Aquesta sentència arriba després de mesos de lluita i de 3
jornades de vaga. L’Ajuntament de Barcelona
va abonar, l’any 2016, un augment salarial de
l’1% dels anys 2007 i 2008 al seu personal,
tant funcionari com laboral, i els imports endarrerits, que, per sentència judicial i acord
posterior, els devia. Els treballadors i treballadores del Consorci de L’Auditori i l’Orquestra
van reclamar a l’ajuntament el pagament
d’aquest augment salarial i els corresponents
endarreriments, però el consorci només el va
abonar al personal músic de l’OBC. Gràcies a
aquesta sentència condemnatòria, l’empresa
haurà d’abonar properament l’augment a la
resta del personal.

Vam promoure des del 2003 la renda garantida de ciutadania. L’acord garantirà ingressos a
totes les persones a Catalunya, els quals van
dels 664 euros als 1.200 en funció de la situació familiar. És una importantíssima correcció
de la pobresa més extrema.
El Pacte nacional per a la indústria és l’acord
que mobilitzarà 1.814 milions d’euros per
reforçar el model productiu català. Per crear
més i millor ocupació és necessària una orientació econòmica i tecnològica de la indústria
que la faci actuar com a motor de l’economia
catalana. Aquest acord és el que ha de ser
capaç de mantenir un ecosistema econòmic
equilibrat i retenir el talent del jovent més
format que està marxant de Catalunya. És
l’aposta de futur.
El salari mínim interprofessional, que arribarà
a 850 euros el 2020, amb un increment d’un
20%, està pensat per canviar la lògica del descens continuat dels salaris més baixos, que
sobretot afecten les dones i el jovent, i marcar
la línia de pujada dels salaris en els convenis.
Erradicar la pobresa i la desigualtat
Posades aquestes primeres bases, la clau per
erradicar la pobresa i la desigualtat és posar
fi a la precarietat laboral. Aquest és l’objectiu
principal que es proposa CCOO per al 2018.
La precarietat castiga sobretot les dones, el
jovent i les persones migrades i, per tant, les
mesures que proposem han de beneficiar-los
de manera prioritària.
Per corregir la precarietat laboral, els salaris i
el poder adquisitiu, els salaris han de créixer
al voltant d’un 3%, de la mateixa manera que
creix l’economia, i per això reforçarem la negociació col·lectiva.
Recuperarem el diàleg social per aturar la
temporalitat abusiva i l’altíssima rotació contractual i per reforçar la causalitat en la con-

tractació i els acomiadaments, per invalidar
així la part més dura de la reforma laboral.
Denunciarem sistemàticament l’abús dels
allargaments de jornada i dels milions d’hores
extraordinàries que eliminen milers de llocs
de treball, i, alhora, exigirem la regulació del
model de contracte a temps parcial per posar
fi a l’abús de la parcialitat no voluntària, que
supera el 60%.
També denunciarem les enganyoses relacions
laborals dels falsos autònoms o les plataformes digitals, per contractualitzar les relacions
de treball de milers de joves i garantir-los un
conveni col·lectiu.
Proposarem una reforma de la formació professional per transformar-la en un model
de formació al llarg de la vida, com a eina
d’adaptació contínua i de trànsit en un model
productiu en transformació accelerada.
CCOO volem que el treball digne i els drets
socials siguin la base d’una societat més justa
i més solidària, una societat cohesionada i de
progrés en la qual els treballadors i treballadores visquem amb plenitud. La Catalunya treballadora mereix més benestar i tota la dignitat.
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El sector de
la geriatria
protesta
regalant carbó a
l’Administració
Bimbo amenaça als seus 250 venedors i
distribuïdors a Catalunya d’empitjorar les
seves condicions o quedar-se sense feina
L'empresa Bimbo està condicionant el futur d'uns 250 trades (treballadors autònoms dependents)
a Catalunya -800 a tot Espanya- pretenent empitjorar les seves condicions laborals. CCOO
ha denunciat davant la Inspecció de Treball les actituds intimidatòries i de pressió contra els
representants sindicals que no volen signar el nou Acord d'Interès Professional (AIP).
Perdre la seva ocupació o les seves condicions laborals, aquesta és la disjuntiva que planteja
Bimbo als seus trades. Algunes d'aquestes persones tenien relació laboral i l'empresa els va
convertir en personal autònom a causa d’un ERO el 2011. Ara, l'empresa Bimbo pretén empitjorar
les seves condicions laborals, per això està pressionant als trades perquè s'adhereixin a un
nefast acord que han signat alguns representants d’ATA i UGT-DÒNUTS (empresa recentment
adquirida per Bimbo). L'acord no ha tingut en compte als sindicats majoritaris de Bimbo i suposa
una retallada en salaris, posa en risc la seva salut laboral i amplia la jornada laboral a 60 hores
setmanals, cosa “raonable” segons l'empresa i els signants.
Per això, el personal autònom de l’autovenda a Bimbo, agrupat entre d’altres a CCOO d’Indústria,
estan organitzant assemblees a tots els territoris.

Els pensionistes i jubilats recullen signatures
contra l’increment del 0,25% de les pensions
La Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Catalunya ha posat en marxa una campanya
de recollida de signatures i accions contra l’insuficient increment del 0,25% de les pensions
per a l’any 2018. Durant els propers dies i fins al 24 de gener, es recolliran signatures arreu
de Catalunya. De moment us avancem que a Barcelona, demà dimarts, de 10 a 13.30 hores, hi
haurà un punt de recollida a la plaça de Pi i Sunyer – avinguda del Portal de l’Àngel, i el 23 de
gener hi haurà un altre punt a l’Hospital del Mar – passeig Marítim.
El 25 de gener està previst el lliurament de les signatures recollides a la seu de l’INSS (carrer
de Sant Antoni Maria Claret – passeig de Sant Joan), entre les 10 i les 12 hores. El lliurament
estarà acompanyat per una concentració en la qual participarà el secretari general de CCOO de
Catalunya, Javier Pacheco. Aquestes accions es fan conjuntament amb la Plataforma Unitària de
la Gent Gran i la UGT.

El passat dilluns va tenir lloc una concentració convocada pel sector de la
geriatria de la Federació de Sanitat de
CCOO de Catalunya davant la Direcció
General de Relacions Laborals i Qualitat. Allà es va fer un lliurament simbòlic de carbó per tal de fer visible el
menyspreu professional i la manca de
recursos humans i materials de què es
disposa per atendre amb dignitat les
persones. CCOO denuncia la passivitat i la immobilitat de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya durant
aquests anys de crisi, cosa que ha fet
que el sector hagi anat empitjorant
cada cop més. Ara ens trobem que
les empreses que concerten la prestació d’aquest servei amb la Generalitat
i els ajuntaments són majoritàriament
mercantils, fundacions, religioses, etc.
CCOO considera que és denigrant que
aquest sector estigui tan poc reconegut professionalment, i això té molt a
veure amb un tema de gènere, ja que
el 88% de les professionals que hi treballen són dones. Cal destacar, així
mateix, que a Catalunya hi ha 90.000
persones beneficiàries d’una prestació
que encara són en llista d’espera.
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Les dades de l’atur registrat del 2017 mostren com creix
la precarietat en el nostre mercat de treball
El mes de desembre del 2017 deixa una xifra de
418.018 persones registrades com a aturades a
les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya,
el que significa una reducció interanual del 7,9%
(35.627 aturats i aturades registrats menys que
ara fa un any). A Espanya són 3.412.781 les
persones que romanen desocupades, amb una
reducció del 7,8%.
Respecte al mes anterior, l’atur registrat s’ha reduït en 4.444 persones aturades (-1,1%). La població menor de 25 anys registra una reducció de
1.705 joves que no tenien feina, xifra que suposa
una caiguda del 6% respecte al mes de novembre i que a Catalunya hi hagi un total de 26.791
joves que cerquen feina sense èxit.
Amb aquestes dades veiem que es redueix l’atur
respecte al 2016 en un 7,9%, però tot i la disminució Catalunya té més de 400.000 persones
que cerquen feina. Cal tenir present que tant
l’efecte desànim com la no-renovació de la demanda d’ocupació expliquen part de la reducció
de les xifres d’atur.
Atur per sectors d’activitat i províncies
Respecte al 2016, s’ha reduït el nombre de persones aturades en tots els sectors. La construcció encapçala la reducció amb un 14,7% i 6.494
persones desocupades menys, la indústria ho fa
en un 13,9% i 7.803 persones menys, els serveis
ho fan en un 6,4% menys i 20.257 persones, i, finalment, l’agricultura ha reduït l’atur en un 8,2%
i 937 persones menys.
Respecte al mes anterior, només la construcció
incrementa el nombre de persones sense feina,
concretament ho fa en un 2,3% i 839 persones
més. Per contra, l’atur s’ha reduït en el sector
serveis en un 1,3% i 3.954 persones menys i en
la indústria, en un 0,2% i 78 persones menys.
Totes les províncies redueixen les xifres de l’atur
interanualment: la reducció més significativa la
presenta Barcelona, amb un 8,5%, seguida de
Lleida (-6,3%), Tarragona (-6,1%) i Girona (-6%).
Atur per sexes
Les dones representen el 55,7% del total de persones aturades. La reducció interanual de l’atur
es produeix tant en dones com en homes, però

amb una intensitat ben diferent. Si els homes a
l’atur han reduït el nombre en un 10,8%, les dones ho han fet només en un 5,4%.
Continua la diferència de ritme en la manca
d’ocupació entre homes i dones. La recuperació
del mercat de treball es tradueix en treball precari i en un increment de les desigualtats.
Les persones immigrants representen el 20,7%
dels nous aturats i aturades registrats a Catalunya el darrer mes de l’any 2017, el que significa
un total de 86.528 persones. L’atur registrat en
aquest col·lectiu ha experimentat una reducció
interanual del 3%, percentatge que es tradueix
en 2.679 persones aturades menys.
Contractació
El total de contractes registrats a Catalunya el
mes de desembre és de 219.458, dels quals el
88% són de caràcter temporal. En relació amb
el mateix mes del 2016, s’han signat 5.393 contractes menys (un 2,4% de reducció). En aquest
període, la contractació indefinida s’ha reduït en
12 contractes, mentre que la temporal ho ha fet
en 5.381 contractes menys.
Continua l’abús de la contractació temporal, cosa
que evidencia un mercat de treball inestable i
amb una alta rotació laboral.
Prestacions
El mes de novembre del 2017 es va tancar amb
250.485 persones aturades a Catalunya que rebien algun tipus de protecció per atur.
La reducció interanual es produeix tant en
prestacions contributives (-1.589 persones i un
-1,2%) com en subsidis (-13.382 persones i un
-11,8%) i en persones perceptores de la renda
activa d’inserció (-4.986 persones i un -20,1%).
Per contra, s’ha incrementat en un 242,9% el
nombre de persones participants del Programa
d’activació per a l’ocupació, creixement que en
xifres absolutes es tradueix en 3.123 persones
més.
És preocupant que la meitat del pes de les prestacions sigui de caràcter assistencial, cosa que
evidencia la baixa qualitat del sistema de protecció per atur.

Per canviar aquest
escenari, CCOO:
- Defensa un nou model productiu
basat en l’ocupació de qualitat, estable
i amb garanties, en sectors que aportin
valor afegit, innovadors i competitius.
No podem acceptar el patró de creixement inestable i vulnerable que s’està
generant.
- Demana enfortir la negociació
col·lectiva perquè s’estableixin increments salarials en els convenis
col·lectius, especialment en els nivells
més baixos, i que l’aplicació del salari
mínim interprofessional sigui efectiva.
Només amb la creació d’ocupació estable i de qualitat s’aconseguirà reactivar
la demanda interna.
- Es reafirma en l’exigència al Govern
de la necessitat de derogar la reforma laboral per garantir els drets
de les persones treballadores, afavorir
l’estabilitat i combatre la precarietat laboral, a través del diàleg social.
- Considera que calen més i millors
polítiques d’igualtat lligades a polítiques actives d’ocupació pensades per
a les dones per reduir la gran bretxa que
existeix entre homes i dones.

5
Núm. 288 - dilluns, 15 de gener de 2018

CCOO critica l’augment de tarifes del transport públic
a Catalunya i reclama un procés de participació urgent
per redimensionar-lo
més ha de servir per fer un sistema de mobilitat
més modern, sinó per esdevenir un model de tarifes més avançat i progressista.

CCOO no veu just l’augment de tarifes del transport públic i reclama un procés de participació
real i urgent per redimensionar el transport públic
de Catalunya. La pujada, entre el 2% i el 2,5%,
recau en els títols de transport més usats (T-10,
T-Mes, T-Trimestre, T-50/30 i T-70/30), que són,
al seu torn, els que fan servir els col·lectius amb
menys recursos i que més els necessiten: dones,
joves, persones amb baixos salaris, persones immigrades…
CCOO forma part del Consell Català de la Mobilitat, que legalment té caràcter consultiu, però que

no és tingut en compte i que pràcticament no
es reuneix. CCOO considera que novament s’ha
perdut la possibilitat de realitzar un debat obert
i transparent entre les entitats i les administracions públiques en un tema estratègic com és
el sistema tarifari i de finançament del transport
públic, ja que s’ha informat del preu de les tarifes per a l’any 2018 a 3 dies per a la finalització
d’aquest i sense donar a les entitats cap possibilitat de participació o rèplica.
Aquest debat és especialment necessari amb la
imminent aplicació de la T-Mobilitat, que no no-

La Xarxa d’Acció Solidària recull milers
de joguines en la campanya de Nadal
La Xarxa d’Acció Solidària (XAS), impulsada per CCOO de Catalunya, ha tancat amb èxit la campanya
de Nadal del 2017, amb el lema “Cap nen i nena sense joguina”. Els locals sindicals de CCOO a tot
Catalunya han estat els punts de referència de la recollida de joguines i de material escolar, així com
desenes de comitès d’empresa en diferents sectors.
Aquesta campanya ha representat l’expressió de la solidaritat dels afiliats i les afiliades a CCOO de
Catalunya i ha aconseguit la recollida de milers de joguines que arribaran als nens i nenes de famílies
en risc d’exclusió social o a famílies sense ingressos que no poden arribar a final de mes ni assumir
les despeses de comprar joguines als seus fills i filles.
La XAS compta amb la col·laboració de l’Associació Sonrisas per a la distribució de les joguines però
també amb la de diverses entitats que treballen amb la infància i la joventut en temes d’inclusió social,
com ara la Fundació Trinijove i altres entitats a tot Catalunya.
La XAS es consolida com una referència a Catalunya de la solidaritat obrera i popular, i demostra els
valors del moviment sindical català i un nou model de solidaritat, fraternal, igualitari, laic, progressista
i transparent.

Calen nous models de finançament i tarifació
CCOO considera que cal estudiar models de finançament i tarifació que no perjudiquin els
col·lectius més desafavorits, beneficiïn les persones que fan un ús intensiu del transport públic,
incentivin l’ús del transport públic i millorin la
seva freqüència i la capacitat de transport, que
està saturada en alguns recorreguts.
Així mateix, davant les restriccions del trànsit a la
ciutat de Barcelona per problemes de contaminació de l’aire, CCOO alerta que és necessari donar
sortida a la demanda de mobilitat, redimensionant el transport públic.
Tenint en compte aquesta realitat així com la retirada de finançament per part del Govern espanyol, cal refer el model i les fonts de finançament
de l’ATM. CCOO recorda a la Generalitat que es
va comprometre a obrir un procés participatiu
real que encara no s’ha produït i que és més que
urgent.
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CCOO alerta de la caiguda
del poder adquisitiu de les pensions
En relació amb la Seguretat Social i les pensions, l’any 2018 comporta, per
segon any consecutiu, una pèrdua de poder adquisitiu per al milió i mig
de pensionistes catalans. Davant la revaloració del 0,25% (el límit inferior
establert per la Llei 23/2013) i l’IPC previst per al 2017, de l’1,2, la capacitat adquisitiva dels pensionistes perdrà un 0,95%, que s’ha de sumar a
la pèrdua de l’1,35% del 2016 i que arriba a un 2,3% en els darrers dos
anys. Aquesta pèrdua no tan sols afecta les pensions contributives, sinó
també les mínimes i les no contributives, que seran les més afectades per
la seva extrema vulnerabilitat. Pel que fa a les prestacions familiars i les
prestacions socials vinculades a l’IPREM, aquestes han estat congelades
per al 2018, amb l’excusa de la pròrroga pressupostària que el Govern del
PP no ha volgut corregir.
Urgeix un nou acord social i polític per consolidar el futur de les pensions
CCOO ha insistit en la necessitat de convocar, amb caràcter d’urgència, la
Mesa del Diàleg Social per concretar una millora d’ingressos que garanteixi la suficiència i la sostenibilitat de les prestacions. En aquest sentit,
resulta especialment alarmant l’esgotament del fons de reserva de les
pensions, que va forçar un préstec de 10.192 milions del Tresor a la Seguretat Social el 2017 i que, com s’ha anunciat, comportarà, el 2018, un nou

préstec per valor de 15.000 milions d’euros. Són necessàries mesures
urgents per reforçar els ingressos i superar la situació de dèficit crònic, i
aquestes s’han de donar en el marc d’un acord polític i social ampli, que
no pot ser altre que el Pacte de Toledo.
Com a notícia positiva en aquest començament d’any, s’ha de valorar
l’increment pactat del salari mínim interprofessional en el marc de l’Acord
de diàleg social, signat el passat 26 desembre, que suposa un augment
del 4%, i situa la base mínima de cotització en 858,55 euros al mes.
L’acord esmentat preveu que fins a l’any 2020 el salari mínim interprofessional se situï prop dels 12.000 euros anuals i assoleixi el llindar reclamat
llargament per CCOO de Catalunya. A continuació us resumim les principals dades de la Seguretat Social per a l’any 2018.

NOVETATS SEGURETAT SOCIAL 2018
Salari mínim interprofessional (SMI)
Jornada completa

Any 2018 (euros)
anual
10.302,60 €

mensual
735,90 €

diari
24,53 €

Eventuals, temporers/es i empleats/ades de la llar (< 120 dies/any)

34,85 €/dia

Empleats/ades de la llar que treballin per hores

5,76 €/hora

IPREM (indicador públic de rendes d’efectes múltiples)
IPREM

Any 2018 (euros)
anual
6.453,03 €

Bases de cotització del sistema de Seguretat Social

mensual
537,84 €

diari
17,93 €

Any 2018 (euros)

Règim general (RG)
Grup 1
Grup 2
Grup 3
Grups del 4 a l’11

Base mínima
1.199,10 €
994,20 €
864,20 €
858,55 €

Base màxima
3.751,20 €
3.751,20 €
3.751,20 €
3.751,20 €

Règim especial de treballadors/es autònoms (RETA)
Treballadors/es autònoms
Treballadors/es autònoms societaris i autònoms/es amb més 10 empleats/ades

Base mínima
919,80 €
1.199,10 €

Base màxima
3.751,20 €
3.751,20 €
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Pensions de la Seguretat Social (contributives)

Quantia de pensions mínimes 2018 (€/mes)
Amb cònjuge a
càrrec

Unitat econòmica
unipersonal

Amb cònjuge no a
càrrec

JUBILACIÓ
Edat > = 65 anys
Edat < 65 anys

788,90 €
739,50 €

639,30€
598,00 €

606,70 €
565,30 €

INCAPACITAT PERMANENT
Gran invalidesa
Absoluta > = 65 anys
Total de 60 a 64 anys
Total derivada malaltia comuna < 60 anys

1.183,40 €
788,90 €
739,50 €
397,60 €

959,00 €
639,30 €
598,00 €
397,60 €

910,10 €
606,70 €
565,30 €
472,20 €

VIDUÏTAT
Amb càrregues familiars
Edat > = 65 anys o amb discapacitat > = 65%
Edat > = 60 i <= 64 anys
Edat < 60 anys
ORFENESA
Una persona beneficiària
Absoluta*
Per beneficiari/ària minusvàlid <18 amb minusvalidesa > el 65%...

739,50 €
639,30 €
598,00 €
484,91 €
195,30 €
(s’incrementa en 6.760,60 €/any a repartir entre el nombre de beneficiaris/àries)

384,40 €

FAVOR FAMILIARS
Una persona beneficiària
Si no hi ha vídua ni orfe/òrfena pensionista:
Una persona beneficiària > = 65 anys
Una persona beneficiària < 65 anys

195,30 €
472,10 €
444,90 €

PENSIONS DEL SOVI
Vellesa, invalidesa i viduïtat
Prestació SOVI concurrents

184,30 €
397,20 €

PENSIÓ MÀXIMA

2.580,13 €

Límit d’ingressos per a accés a complements a mínims - Pensions contributives
Beneficiari/ària sense cònjuge a càrrec
Beneficiari/ària amb cònjuge a càrrec

Pensions de la Seguretat Social (no contributives)

7.133,97 (€/any)
8.321,85 (€/any)

Quantia de pensions mínimes 2018 (€/mes)
Una persona beneficiària

Invalidesa i jubilació

369,90 €

Complement invalidesa 75% de discapacitat

184,95 €

Complement habitatge lloguer

525 (€/any)

Límit d’ingressos per a accés a pensió no contributiva
Beneficiari/ària en unitat econòmica unipersonal

Pensions classes passives

JUBILACIÓ O RETIR
Jubilació o retir

5.178,60 €/any

Quantia de pensions mínimes 2018 (€/mes)
Amb cònjuge a càrrec

Unitat econòmica
unipersonal

Amb cònjuge no a
càrrec

788,90 €

639,30 €

606,70 €

VIDUÏTAT
Viduïtat

639,30 €

Pensió o pensions a favor de familiars, en què n són el nombre de
beneficiaris/àries

639,3/n

Límit d’ingressos per a accés a complements a mínims -Pensió classes passives
Beneficiari/ària

7.133,97 (€/any)

