
 

ALGUNS ACLARIMENTS RELATIUS A LA NOVA REGULACIÓ DELS INCENTIUS 

A LA JUBILACIÓ ANTICIPADA 

Companyes, companys, 

Us enviem aquesta nota per a fer alguns aclariments en relació a algunes afirmacions realitzades 

per UGT en el seu comunicat difós el dia 9 de febrer (sota l'encapçalament "Informacions vàries 

negociacions") i, més concretament, l'apartat referit a l'"ACORD PLA D'ORDENACIÓ DE 

RECURSOS HUMANS JUBILACIONS ANTICIPADES" (sic), en el qual es justifiquen per no haver 

signat l'esmentat acord de la Mesa General de Negociació, que sí ha estat subscrit per la resta de 

la representació sindical, prèvia decisió majoritària d'una Assemblea general de treballadores i 

treballadors, tal com us vam informar en el nostre comunicat del 22 de desembre passat 

(http://bit.ly/2EHhIFz).  

El dia 6 ja us vam fer arribar una nota informant sobre la represa de la negociació col·lectiva un 

cop iniciat l'any nou, en la qual, entre d'altres informacions, fèiem referència a un comunicat 

anterior d'UGT en els següents termes: 

"Per últim, i per a acabar, no volem deixar passar l’ocasió sense manifestar la nostra sorpresa per les 

raons adduïdes per la UGT en el seu darrer comunicat (de data 31/01/2018) per no haver subscrit 

l’acord del Pla d’Ordenació que, com sabeu, incorpora la regulació revisada dels incentius a la 

jubilació anticipada. Ja estem acostumades a les mentides i mitges veritats d’aquest sindicat però, 

certament, després d’una negociació complexa i conflictiva que ha durat uns 4 mesos, i en la qual 

nosaltres hem tingut la cura de traslladar la decisió a la plantilla mitjançant Assemblea i d’informar 

de forma detallada al respecte al llarg de tot el procés (...), ens resulta sorprenent que UGT despatxi 

el tema més d’un mes després de tancat l’acord i amb un lacònic comunicat on diu el que diu. Per 

part nostra, ens reiterem en la valoració que ja vam fer d’aquest acord: considerem que garanteix la 

continuïtat de la regulació fins ara vigent i suposa, a més, des d’un punt de vista global, una millora 

de la mateixa. De forma especial, valorem molt positivament que, per primer cop, i gràcies al nou 

acord, aquests incentius passin a ser precisament això, incentius (i no pas des-incentius, com passava 

fins ara) per als companys i companyes que tenen salaris més baixos, la immensa majoria dels quals 

difícilment podien plantejar-se la jubilació anticipada en el marc de l’acord anterior." (El comunicat 

sencer el teniu aquí: http://bit.ly/2HzEMnu) 

Doncs bé, el comunicat del 9 de febrer d'UGT d'alguna manera pretén ser una resposta al 

paràgraf precedent. Atès que en el mateix detallen una mica més els motius que justifiquen, a 

parer seu, no haver subscrit l'acord, i venen a dir que nosaltres "negociem a la baixa" (una 

afirmació ben peculiar venint de qui ve... però tampoc tenim massa ganes d'estendre'ns ni de fer 

sang sobre aquest particular, tot i que en podríem fer), hem considerat pertinent analitzar 

aquests "motius". Ho fem partint de la mateixa base que en comunicats anteriors: La CGT no 

signa retallades, i la nostra valoració de l'acord que ens ocupa és que aquest garanteix en línies 



generals la regulació anterior, i que a més incorpora aspectes nous prèviament no regulats que 

suposen una millora global de la mateixa. 

El primer dels motius exposats per UGT té a veure amb el període mínim de serveis prestats 

immediatament anterior a la jubilació per a poder accedir a l'incentiu, i el segon amb els topalls 

mínims i màxims que s'han establert en els imports de les mensualitats. Pel que fa al primer 

aspecte: No deixa de ser curiós que la UGT hagi trigat més d'un mes en manifestar públicament 

les raons que, teòricament, els han portat a no signar l'acord i que, de les 20 pàgines del mateix, 

hagin triat precisament aquest punt en particular, que és poc més que irrellevant dins del 

conjunt, i sobre el qual --dit sia de passada-- no van dir ni mú a la MGN durant els 4 mesos de 

reunions que va durar la negociació (hom pot consultar les actes, si vol, per a verificar aquesta 

afirmació). UGT sosté que l'acord anterior sobre incentius a les jubilacions anticipades (que és de 

l'any 1996) establia 1 any mínim de prestació de serveis immediatament anterior a la jubilació per a 

tenir dret a accedir a l'incentiu, i que l'acord revisat n'estableix 2 anys i 1 mes. Això és cert. El que 

no és cert, però, és que això sigui en cap cas una demostració palmària de què "s'ha negociat a la 

baixa". Allò que UGT no diu, malgrat que ho saben perfectament, és que aquests 2 anys i 1 mes es 

van establir per acord entre les parts atenent un criteri de caràcter fiscal, a partir de l'actual 

normativa tributària (que no és pas la del 1996), tal com s’especifica a la Disposició addicional 

cinquena del Pla integral de jubilació que forma part de l'acord (pàgina 19 del mateix), que diu: 

"Als imports previstos com incentiu i/o indemnització li seran d'aplicació la reducció que s'estableix a 

l'article 18.2 de la Llei 35/2006 de l'impost sobre la renda de les persones físiques en relació amb els 

percentatges de reducció aplicables a determinats rendiments del treball, ja que té un període de 

generació superior a 2 anys i reuneix la resta de requisits exigits per la normativa tributària." 

En resum, establir aquest període mínim de prestació de serveis immediatament anterior a la 

jubilació permet que els perceptors de l'incentiu es puguin desgravar aquest a la declaració de 

l'IRPF, amb un percentatge de desgravació no pas menor, mentre que establir un període 

inferior no ho permet. Sobre aquest particular, per cert, UGT no va dir absolutament res, ni a 

favor ni en contra, en cap de les reunions de MGN en les quals es va negociar l'acord. Fet que 

resulta molt sorprenent, tenint en compte que més d’un mes després de conclòs aquest ens 

venen a dir que això ve a ser poc menys que inacceptable. Però, bé, més enllà d'això, empitjora a 

la pràctica aquest aspecte particular, en algun sentit, la regulació anterior? Perjudica aquest 

canvi a algú, o a gaire gent? Fa que hi hagi una part majoritària o important de la plantilla que es 

vegi impedida d’accedir al cobrament de l’incentiu? Resultaria tan “greu” la cosa com per a 

justificar, com diu UGT, no signar l'acord? Bé, si agafem com a referència, per exemple, l'any 2016, 

que és l'últim del qual podíem disposar de dades durant el període de negociació d'aquest acord, 

resulta que d'una plantilla de prop de 4.000 empleades i empleats només hi hauria 2 persones que 

tinguessin complert el requisit d'edat per a accedir a l'incentiu (63 ó 64 anys) i que no poguessin 

acreditar un període mínim de 2 anys i més de serveis prestats immediatament a la data en què 

s'haurien jubilat si l'haguessin pogut demanar. Tanmateix, això resulta irrellevant, perquè 

aquestes 2 persones tampoc haurien pogut demanar l'incentiu amb la regulació anterior (la del 

1996), en no complir els altres requisits que s'establien en la mateixa. Per tant, en cap cas es pot 

afirmar que aquest aspecte particular perjudiqui ningú ni que sigui un exemple d'una 

"negociació a la baixa". Més enllà d'això, només cal mirar les dades detallades dels i les 

sol·licitants de l'incentiu l'any abans esmentat, per a comprovar que els períodes de prestació de 



serveis de qualsevol d'aquestes persones són, com és lògic, molt superiors a 1 ó 2 anys (van des 

d'un mínim d'11 anys fins a un màxim de 45, en el cas de les persones que es van jubilar 2 anys 

abans de l'edat obligatòria), per la qual cosa considerem RIDÍCUL prendre aquest argument com 

a presumpta "demostració" que l'acord actual empitjora en algun sentit l'anterior. 

Pel que fa al segon aspecte, el dels topalls, UGT afirma que a causa de l'establiment dels mateixos 

"hi ha companys i companyes, treballadors i treballadores com totes i tots, que NO rebran les 14 

mensualitats". És cert això? Bé, el que podem dir és que amb la regulació existent fins ara (que no 

va negociar precisament la CGT) sí que hi havia molts companys i companyes, bàsicament dels 

grups E i C2, que no rebien cap mensualitat en concepte d'incentiu, ja que --ben simplement-- no 

sol·licitaven aquest perquè no els hi sortia a compte fer-ho, és a dir, el disseny del mateix feia que 

aquest incentiu no els compensés la pèrdua de la part de la pensió que deixaven d'ingressar pel 

fet de jubilar-se anticipadament. Aquests companys i companyes rebran ara automàticament un 

incentiu mínim de 30.000 EUR (si es prejubilen 2 anys abans de l'edat de jubilació obligatòria), si el 

càlcul de les 14 mensualitats que rebrien resulta inferior a aquest import (de fet, cal dir que cap 

sol·licitant de l'incentiu dels grups E i C2 l'any 2016 arribava a aquests 30.000 EUR). Que aquest 

aspecte de l'acord millora la regulació anterior és quelcom incontrovertible, que en cap cas es 

pot discutir. És una dada, i punt. Així, doncs, el punt en concret que porta a UGT a no signar 

l'acord és el topall màxim de 55.000 EUR, tot i que ells no ho afirmin clarament. Nosaltres 

considerem que l'establiment d'aquests topalls (el mínim i el màxim) suposa una millora del 

disseny dels incentius en un sentit de justícia distributiva, més tenint en compte que el ventall de 

desigualtats salarials a la Diputació és enorme, com sap tothom que conegui una mica les 

retribucions existents a les administracions locals al nostre país.   

Però afecta a molta gent aquest topall màxim? Tornant a les dades de l'any 2016, resulta que de 

les 60 persones que van sol·licitar l'incentiu (prenem només les sol·licituds de jubilació 2 anys 

abans de l'edat obligatòria), només 5 tenien dret en base a la regulació anterior a percebre un 

import superior a l'actual topall. Totes 5 del grup A1 i, més que presumiblement, en posicions 

directives a la casa. Dues d'elles van percebre un incentiu, equivalent a 14 pagues, proper a 75.000 

EUR, que els sobrecompensava a cadascuna d'elles uns 50.000 EUR de més la pèrdua econòmica 

que patien en la pensió pel fet de jubilar-se abans de l'edat obligatòria. Aquest era, doncs, el 

disseny que establia la regulació anterior acordada el 1996, que generava situacions d'aquesta 

mena, mentre --insistim-- ben pocs companys i companyes dels grups E i C2 es podien prejubilar. 

Si UGT insisteix en què no és acceptable signar acords de MGN que garanteixen i milloren drets 

per a la immensa majoria de la plantilla pel fet que aquests puguin afectar mínimament als 

privilegis d'un segment ultraminoritari de l'estructura directiva de la Diputació que es troben 

sota la seva protecció, doncs, sincerament, que ho diguin. Si aquest és el seu model sindical, que 

ho diguin. Però que ho facin obertament i no ens vinguin amb romanços ni amb sopars de duro 

sobre "negociacions a la baixa". Nosaltres no tenim cap problema, sabem a què juguem, sabem 

quins interessos estem defensant, i seguirem fent-ho. 

Finalment, no volem acabar sense destacar novament altres aspectes positius de l'acord sobre els 

quals UGT no diu ni ase ni bèstia, i que sembla que hagin caigut del cel. Ja els explicàvem al nostre 

comunicat del 22 de desembre: 



"Addicionalment, i per a les persones amb una discapacitat reconeguda superior al 45% o bé al 65% 

(segons els casos), s’estableix, a més a més, un pagament a tant alçat mínim de 3.000 EUR si 

l’import de la pensió en prejubilar-se és inferior al 100%. També aquí s’estableix un import màxim de 

9.000 EUR al qual es passarà automàticament sense necessitat d’ulterior negociació en el moment en 

què la LPGE ho permeti, així com un mecanisme de revisió anual a l’alça de l’import mínim. 

Més enllà d’això, un altre aspecte que també cal destacar és que l’acord sobre incentius no és 

d’aplicació només al personal funcionari, sinó també als i les interines, i així mateix al personal 

laboral adherit al nostre conveni, propi o d’organismes externs que pertanyen al sector públic de la 

Diputació." 

A això cal afegir l’establiment d’un esquema màxim de mensualitats que duplica el de la 

regulació anterior, i al qual es passarà automàticament quan la LPGE ho permeti, a més de la 

previsió de la revisió anual a l’alça d’aquestes mensualitats en seu de MGN mentre no sigui 

possible arribar a l’esquema màxim abans referit... En fi, sempre es pot anar a més en una 

negociació, si hom disposa de la força col·lectiva per fer-ho (cosa que depèn, com diem sempre, 

de totes i de tots), però considerem que de la conclusió d'aquesta tenim dret a estar 

raonablement satisfets, sense negar en cap cas, com ja vam explicar públicament davant de 

tothom a l’Assemblea del 18 de desembre, que nosaltres voldríem haver millorat més l’acord 

anterior. En qualsevol cas, d'un sindicat que quan es va obrir aquest meló admetia posar-se a 

negociar en base a la suspensió formal de la regulació anterior (situació que es va impedir per 

l'actitud que vam prendre els altres sindicats, no precisament per la seva), i que no ha contribuït 

en absolut a la mobilització de la plantilla al voltant d'aquest tema, no podem admetre ni 

admetem lliçons de cap mena.  

Us seguirem informant. Salut! 

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona 

21 de febrer del 2018 

 


