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Quin és el futur de les nostres pensions?
Durant molts anys, el sistema públic de pensions ha funcio-
nat sobre la base de les quotes empresarials i dels treba-
lladors. Ara bé, les perspectives en l'evolució de l'espe-
rança de vida i el descens progressiu de la natalitat ens 
projecten un escenari en el qual hi hauran cada cop més 
pensionistes per treballador en actiu, i per tant les 
pensions públiques podrien tenir di�cultats per atendre 
totes les prestacions de jubilació.  

Tot i que el Pacte de Toledo continua vigent, i té per objecte 
garantir el cobrament de les pensions en un entorn de 
descens de les aportacions i d’increment de les despeses 
del sistema, la situació social que vivim crea la incertesa 
de si hi haurà prou recursos per mantenir el percentatge de 
cobertura actual.

Esperança de vida*
El 2030 serà de 84 anys per a homes i 88,7 anys per a dones.

El que s’ha fet �ns ara 
L'Estat ha posat en marxa reformes per al sosteniment del 
model de pensions actual. Fins avui aquestes són les mesu-
res que ha pres:

Tot això permet, en principi, garantir el futur de les pensions 
a mitjà termini. Però cal tenir en compte que actualment, �ns 
i tot complint tots els requisits, la pensió pública no permet 
mantenir el mateix nivell d'ingressos anteriors a la jubilació.

Pensions màximes
Es preveu que el 2050 el seu import
sigui probablement inferior a l’actual.

•  Augmenta l'edat de jubilació ordinària. Aquest increment
 és progressiu: el 2016 és de 65 anys i 4 mesos i el 
 2027 serà de 67 anys.

•  Es necessiten més anys de cotització per obtenir el 100% 
 de la pensió. El 2012 eren 35 anys i el 2025 arribaran
 als 38,5 anys.

•  Els anys de càlcul per al pagament de la cotització passen 
 de 15 a 25 anys. L'augment també és progressiu.

•  Per revalorar les pensions es farà servir un factor de 
 sostenibilitat, que entrarà en vigor a partir de 2019 i que 
 es calcula a partir de l'esperança de vida de la població, 
    en lloc d'estar vinculat a l'IPC. 

Criteris per dissenyar el nostre futur
El nostre grau de benestar futur depèn de les decisions que 
prenem avui mateix. Si hem assumit això, podem avaluar cadas-
cuna de les opcions disponibles. En aquesta tessitura, Banc 
Sabadell està exercint un important paper a l'hora d'ajudar els 
clients a traçar el trajecte cap a la seva jubilació. Per a això, hem 
dissenyat un vehicle únic al mercat; el primer pla de pensions a 
Espanya que combina el cicle de vida del client amb el seu nivell 
d'adequació al risc conegut com Sabadell Plans Futur. "Vam ser 
pioners en crear plans vinculats als cicles de vida i ara som els 
únics a oferir, per mitjà de Sabadell Plans Futur, una gamma de 
12 plans que adapten les seves inversions no només a la data 
estimada de jubilació sinó també al per�l inversor del client, un 
element que ens diferencia clarament de la competència".

Els 12 plans neixen a partir d'una combinació de dues variables: 
la data estimada de jubilació, on es barregen quatre horitzons 
temporals (2030, 2035, 2040 i 2045), i tres per�ls de risc 
(agressiu, mig i conservador). En aquests plans, l'exposició a la 
renda variable disminueix a mesura que s'acosta la data estima-
da de jubilació, incrementant-se les posicions en renda �xa, amb 
diferents nivells de renda variable i duració de la renda �xa 
segons el per�l referit.
Encara que Sabadell Plans Futur es presenta com l'alternativa 
més suggerent, també disposem dels plans de previsió assegu-
rats (PPA), assegurances de vida estalvi amb un tipus d'interès 
garantit que permet preservar el capital i assegurar la seva 
estabilitat, ja que la seva valoració no depen de les �uctuacions 
del mercat, i d'una àmplia oferta de plans de pensions 
individuals que supera el mig centenar. Per aquesta raó, més de 
320.000 clients con�en en les solucions de previsió d'estalvi 
que els proposa Banc Sabadell.
Si desitja ampliar informació o trobar el pla d'acompanyament 
que optimitzarà el seu estalvi, li convidem a consultar a l'o�cina 
més propera de Banc Sabadell, on un gestor especialitzat 
l'atendrà.
També pot trucar al 902 383 666 o entrar a
bancsabadell.com > Inversió > Plans de Pensions

*Esperança de vida al naixement. Font: Institut Nacional d’Estadística.


