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Informe sobre les aportacions de Catalunya a la Seguretat Social 
 
 

 Àmbit de la Seguretat Social 
 
S’analitza tant el sistema de la Seguretat Social com els organismes que gestionen prestacions 
socials.  Per tant, s’inclouen la informació dels ingressos i de les despeses dels següents ens:  
 
Sistema de la Seguretat Social 

- Tresoreria General de la Seguretat Social i les entitats gestores  
- Mútues d'accidents de treball i malalties professionals 

 
Organismes Autònoms de l’Estat 

- Servei Públic d’Ocupació (SPEE)  
- Fons de Garantia Salaria (FOGASA)  
- Mútues de funcionaris (MUFACE, MUGEJU, ISFAS) 

 
 

 Anàlisi temporal: 1995 – 2010  
 
Pel període anterior a l’any 1995, l’administració Seguretat Social finançava també Sanitat i per tant 
la sèrie no seria comparable per analitzar la seva sostenibilitat de la Seguretat Social tal i com està 
configurada. 
 
Les darreres dades territorialitzades disponibles són pel 2010.  
 
 

 Contribucions i prestacions de la Seguretat Social a Catalunya 
 
Com es pot veure en el Quadre 1, el període 1997-2008 Catalunya ha estat contribuïdora neta a la 
Seguretat Social; les aportacions catalanes al sistema han estat superiors a les prestacions rebudes 
en el territori.   
 
Només en els períodes 1995-1996 i 2009-2010, en bona part per l’elevada taxa d’atur propera al 20% 
en el primer cas i al 18% en el segon (pugen les prestacions i baixen les cotitzacions), Catalunya ha 
estat deficitària amb la Seguretat Social.  En el primer període el saldo és menys negatiu que en el 
segon ja que l’economia havia deixat enrere la recessió. 
 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Economia i Coneixement 
 

 

 

 Contribucions i prestacions de la Seguretat Social a Espanya 
 
El conjunt de l’Estat sense Catalunya presenta una imatge molt diferent.  Les prestacions han superat 
les contribucions aportades durant 11 del 16 anys analitzats.  Només han aportat recursos nets al 
conjunt del sistema durant el període 2003-2007.  
 
Quadre 1.   Saldo de la Seguretat Social 
Saldo = Ingressos – Despeses.  M€ (preus corrents) 
 

Any Catalunya 
Espanya sense 

Catalunya 
Espanya 

1995 -697 -8.117 -8.814 

1996 -245 -6.340 -6.585 

1997 481 -3.060 -2.579 

1998 778 -3.107 -2.329 

1999 1.311 -3.444 -2.133 

2000 1.791 -2.606 -815 

2001 2.302 -106 2.196 

2002 2.488 -4.703 -2.215 

2003 2.764 1.002 3.767 

2004 2.592 860 3.452 

2005 2.830 1.287 4.117 

2006 3.519 2.615 6.134 

2007 3.483 1.685 5.168 

2008 2.694 -2.700 -5 

2009 -1.254 -21.967 -23.221 

2010 -2.142 -26.317 -28.459 
Font: Liquidació del pressupost del sistema de la Seguretat Social i  
liquidació del pressupost dels organismes autònoms, agències estatals i  
altres organismes públics 

 
De la mateixa manera que Catalunya, Espanya sense Catalunya també ha incorregut en dèficit amb la 
Seguretat Social en el darrers dos anys.  No obstant això les magnituds són molt diferents.   
 
Les despeses de la Seguretat Social a Catalunya van ser més grans que els ingressos rebuts de 
Catalunya un 5% i un 8,6% pel 2009 i 2010 respectivament.  En el cas d’Espanya sense Catalunya les 
despeses van ser majors que els ingressos en un 21% durant el 2009 i un 25% durant el 2010.  
 
El dèficit de Catalunya amb la Seguretat Social equival a 172 euros per persona l’any 2009 i a 293 
euros per persona l’any 2010.  En canvi, en el cas d’Espanya sense Catalunya el dèficit puja fins a 568 
euros per persona l’any 2009 i a 679 euros per persona l’any 2010. 
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 Saldo acumulat de la Seguretat Social  
 
Per tal de comparar quantitats d’anys diferents cal prendre els valors en preus reals.  A partir del 
deflactor del PIB espanyol calculat per l’INE, podem transformar els euros corrents en euros 
constants en valor del 2010.  Les dades en euros reals es mostren en el quadre 2. 
 
Quadre 2.   Saldo de la Seguretat Social 
Saldo = Ingressos – Despeses.  M€ (preus reals de 2010) 
 

 
Catalunya 

Espanya sense 
Catalunya 

Espanya 

1995 -1.045 -12.176 -13.221 

1996 -358 -9.284 -9.642 

1997 678 -4.315 -3.637 

1998 1.050 -4.194 -3.144 

1999 1.690 -4.439 -2.749 

2000 2.197 -3.197 -1.000 

2001 2.727 -126 2.601 

2002 2.866 -5.418 -2.552 

2003 3.092 1.121 4.213 

2004 2.807 931 3.739 

2005 2.957 1.346 4.303 

2006 3.536 2.628 6.165 

2007 3.379 1.634 5.013 

2008 2.591 -2.596 -5 

2009 -1.252 -21.932 -23.183 

2010 -2.142 -26.317 -28.459 
Font: Liquidació del pressupost del sistema de la Seguretat Social i  
liquidació del pressupost dels organismes autònoms, agències estatals i  
altres organismes públics, i INE 

 
 
A partir de les dades en euros constants podem sumar els saldos dels diferents anys per obtenir el 
deute o superàvit acumulat amb l’Administració de la Seguretat per a cada territori per al període 
complet.  
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Quadre 3.   Saldo acumulat de la Seguretat Social 
Saldo = Ingressos – Despeses.  M€ (preus reals de 2010) 
 

 
Catalunya 

Espanya sense 
Catalunya 

Espanya 

1995-2008 28.168 -38.084 -9.916 

2009-2010 -3.394 -48.248 -51.642 

1995-2010 24.774 -86.332 -61.558 
Font: Liquidació del pressupost del sistema de la Seguretat Social i  
liquidació del pressupost dels organismes autònoms, agències estatals i  
altres organismes públics, i INE 

 
 
El Quadre 3 mostra com el saldo acumulat de la Seguretat Social pel període 1995-2010 és positiu 
per a Catalunya amb 24.774 M€.  
 
Per contra, les prestacions rebudes pel conjunt de l’Estat sense Catalunya han estat molt superiors a 
les cotitzacions, assolint un saldo negatiu de 86.332 M€.  
 
Mentre Catalunya tindria un saldo acumulat positiu de 3.384 euros per persona i equivalent a 12,7 % 
del PIB català, Espanya sense Catalunya tindria un dèficit de 2.228 euros per persona i equivalent a 
10,1 % del seu PIB. 
 


