
A L'INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

 

  

______________________________   major  d'edat,  amb  domicili  que 
consta  en  l'expedient  administratiu,  amb  document  d'identitat  
num. __________________. 

 

  

 E X P O SO

 

 Que formulo  RECLAMACIÓ PRÈVIA en matèria  d'abonament de la revaloració de la 
meva pensió des de 01/01/2012 fins el 30/11/2012. Tot plegat en funció dels següents:

  

FETS

 

 

PRIMER.- Sóc beneficiari d'una pensió del sistema de la S.S. reconeguda amb anterioritat 
a  01/01/2012.  L'import  mensual  brut  de  la  mateixa  durant  l'any  2012  és  de 
_____________€. Per a l'any 2012 només s'ha incrementat aquesta pensió en un 1%.

 

SEGON.- L'objectiu  d'aquesta sol·licitud és que se m'aboni  la  revaloració  de la  meva 
pensió corresponent al període comprés des de  01/01/2012 fins el 30/11/2012, en funció 
de l'IPC real a novembre de 2012, és a dir, 2,9%, superior al 1% previst pel Govern.

 

TERCER.- L'article 48 de la Llei General de la Seguretat Social, que regula el dret dels 
pensionistes a la revaloració anual de la seva pensió és molt clar, "les pensions...seran 
revalorades a l'inici de cada any, en funció del corresponent índex de preus al  
consum". 

El passat 1/12/2012, però, es va publicar al BOE el  Reial Decret-Llei 28/2012, de 30 de 
novembre, de mesures de consolidació i garantia del sistema de la Seguretat Social,  
que suposa un absolut  menyspreu  a  la  legalitat  ordinària  -art.  48LGSS i  el  dret  de 
revaloració- però també vers l'ordre constitucional, en negar als nostres pensionistes el 
dret a percebre prestacions socials suficients.

D'aquesta forma, l'Executiu torna utilitzar novament la figura del Decret-Llei per, amb 
caràcter urgent,  colpejar la línia de flotació d'un dels pilars bàsics del sistema de 
pensions, deixant sense efecte la revaloració i actualització de les pensions, decidint,  
una vegada més amb l'excusa de la crisi:



1) Deixar sense efecte per a l'exercici 2012 l'actualització de les pensions tant 
de la  Seguretat Social como les de Classes Passives de l'Estat.

2) Suspendre per a l'exercici 2013 l'aplicació de les revaloracions previstes per llei tant 
per a les pensiones de la  Seguretat Social como les de Classes Passives de l'Estat.

Això suposa, parlant clar, que per a l'exercici 2013, l'IPC -actualment del 2,9%- no actuï 
com a factor de correcció de les pensions del sistema.

Entenem,però, que la no revaloració NO TÉ EFECTES PER  A TOT L'EXERCICI 2012,  
sinó exclusivament sobre el  període restant  des de la  publicació  del  Reial  Decret-Llei  
-01/12/2012 fins el 31/12/2012-, mantenint-se viu el dret del pensionista a la revaloració 
de la pensió des de 01/01/2012 fins 30/11/2012.

 

¿Per què arribem a aquesta conclusió? Bàsicament por dos motius:

1) Perquè malgrat la contundent afirmació inicial  de l'executiu  “Se deja sin efecto  
para el ejercicio 2012 la actualización de las pensiones en los términos previstos en el  
apartado 1.2 del artículo 48 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,  
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y en el párrafo segundo  
del apartado 1 del artículo 27 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado,  
aprobado  por  Real  Decreto  legislativo  670/1987,  de  30  de  abril”,  la  Disposició  final 
tercera del RD-Llei assenyala que la entrada en vigor se produce el día de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», és a dir, l'01/12/2012, raó per la qual no pot haver cap 
dubte  QUE EL DRET A LA REVALORACIÓ HA DE TENIR PLENA EFICÀCIA FINS 
AQUESTA DATA.

2) Perquè no és possible atribuir efectes retroactius a la norma -que de fet, com 
ja hem vist amb la data d'entrada en vigor, no s'estableix expressament-, donat que es 
tracta  d'una  norma  restrictiva  de  drets,  i  recordem  que  l'art.  9,3  de  la  Constitució 
Espanyola estableix expressament que la pròpia Constitució  “....garanteix el principi de  
legalitat,  la jerarquia normativa, la publicitat  de les normes,  la  irretroactivitat de les 
disposicions sancionadores no favorables o  restrictives de drets individuals  ,   la  
seguretat jurídica, la responsabilitat i la interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics”.

QUART.-  En definitiva, la norma és  social i moralment inacceptable. Des d'un punt de  
vista constitucional vulnera els articles  9, 14,  40 i  41 de la  vigent Constitució i des d'un  
punto  de  vista  estrictament  jurídic,  només  pot  desplegar  els  seus  efectes  des  de 
01/12/2012,  mantenint-se  inalterable  el  dret  a  la  revaloració  des  de  01/01/2012  fins 
30/11/2012.

CINQUÈ.- Per resolució d'aquest ens gestor s'ha desestimat la meva petició i  articulo 
reclamació prèvia segons l'article 71 de la Llei 36/2011

 



Per tot allò exposat,

 

SOL·LICITO, que s'admeti aquest escrit amb valor de reclamació prèvia i es procedeixi a 
revalorar la meva pensió, d'acord a l'IPC del 2,9% de novembre de 2012, i amb efectes 
des de 01/01/2012 fins 30/11/2012.

 

A                                      en data de

 

signatura


	FETS

