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13 de desembre del 2012 
 
 

Comptes de la protecció social a Catalunya. Anys 2006-2010 
 

La despesa en protecció social a Catalunya representa el 22,6% del PIB català el 2010 
 

La protecció social creix impulsada pel fort increment en les prestacions d’atur  
 

 

Les prestacions cobertes pels sistemes de protecció social van significar el 2010 una despesa corrent 

de 44.199 milions d’euros, dada que suposa un 22,6% del PIB de l’economia catalana. Segons 

l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), la despesa en protecció social a Catalunya ha crescut 

un 37,8% en el període 2006-2010. El principal factor explicatiu d’aquest creixement s’ha d’atribuir al 

fort ascens de les prestacions per atur, que han passat de representar del 2,1% al 4,3% del PIB. 

 

Malgrat l’increment de la despesa social en els darrers anys, que ha passat del 17,4% del PIB al 

22,6%, la dada catalana queda per sota de la mitjana europea, 29,4% i de la mitjana espanyola, 

25,7% sobre el PIB. Els sistemes de protecció català i espanyol són bàsicament equivalents, però el 

fet que la dada de PIB per càpita sigui més elevada en el cas català genera aquest resultat. 

Tanmateix, en termes de despesa per habitant en protecció social, la dada de Catalunya és de 6.037 

euros l’any 2010, xifra superior a la del conjunt d’Espanya, que es va situar en 5.735 euros.  

 

Aquesta estadística s’elabora sota les directrius del Sistema europeu d’estadístiques de protecció 

social (Seepros) que estableix Eurostat amb l’objectiu d’obtenir xifres comparables dels heterogenis 

sistemes de protecció social que actuen en els diferents països europeus. 

 

La despesa en protecció social per atur s’ha duplicat del 2006 al 2010 
La protecció de l’atur és la funció que s’ha incrementat més en el període 2006-2010 i ha passat de 

3.872 milions d’euros el 2006 a 8.442 milions el 2010. Això suposa que el pes d’aquesta funció sobre 

el total de despesa ha passat del 12,1% al 19,1% en els darrers cinc anys.  

 

L’estructura bàsica de la despesa manté, però, com a primera funció les prestacions destinades a la 

funció vellesa, que inclou les pensions de jubilació, que amb una despesa de 14.687 milions d’euros 

representa el 33,2% del total de despeses en prestacions de protecció social. La següent funció en 

importància és la corresponent a malaltia i assistència sanitària, que rep el 26,4% dels recursos i la 

segueixen les prestacions d’atur amb un 19,1% del total, les de supervivència amb un 7,7%, les 

d’invalidesa amb un 6,8% i família amb un 4,5%. 
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La comparativa europea posa de manifest l’estructura diferencial del sistema de protecció català 

respecte a l’estàndard europeu. La diferència més important respecte a la UE-27 és una protecció de 

l’atur superior (19,1% en comparació amb el 6% de la UE); en canvi, és més similar la protecció dels 

conceptes de malaltia, invalidesa, vellesa i exclusió social, i és menor la despesa destinada a família i 

habitatge: mentre que a Catalunya és del 4,5% i 0,6%, a la UE representa uns percentatges de 8,0% i 

2,0% respectivament.  

 

Les aportacions de l’Administració central creixen sensiblement fins a representar un 7% del 
total d’ingressos del Sistema de protecció social a Catalunya 
L’any 2006 el conjunt del sistema català generava un flux positiu cap a l’Administració central. Les 

necessitats de finançament de les prestacions per atur, així com la progressiva reducció de marges 

del sistema de pensions, han fet que a partir de l’any 2009 l’aportació de l’Administració central hagi 

estat positiva, la qual cosa significa el 7,0% del total d’ingressos dels Sistema català de protecció 

social l’any 2010. Això no obstant, aquest percentatge queda lluny del 13,5% que l’aportació estatal 

significa al conjunt del sistema espanyol. 

 

Aquest increment del finançament públic del sistema català ha fet que el tradicional predomini de les 

cotitzacions socials s’hagi relativitzat. Així, aquestes aportaven el 71,2% dels recursos necessaris 

l’any 2006, mentre que l’any 2010 només signifiquen el 62,6%. Tot i aquesta reducció, el pes de les 

cotitzacions socials continua sent clarament superior a la que aquest concepte té al conjunt del 

sistema espanyol, on representa un 55,3% del total d’ingressos. 
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TAULA 1
Ingressos i despeses corrents de protecció social per les principals categories de classificació

Quantitats en preus corrents
Milers d'euros

2006 2007 2008 2009 2010

Total ingressos 35.531.420 38.938.732 41.657.741 47.419.985 45.478.723
cotitzacions socials 25.300.505 27.315.490 29.139.335 29.743.351 28.457.079
   cotitzacions dels ocupadors 19.070.070 20.581.012 21.964.872 22.186.764 21.067.233

   cotitzacions de les persones protegides 6.230.435 6.734.478 7.174.463 7.556.587 7.389.846

aportacions de les administracions públiques 9.453.626 10.747.127 11.623.376 16.742.491 16.081.648
   Administració central -380.955 -40.518 -261.979 3.828.786 3.205.509

   Administració autonòmica 9.575.245 10.473.401 11.557.562 12.575.218 12.537.589

   Administració local 259.336 314.244 327.793 338.487 338.550

altres ingressos 777.289 876.116 895.030 934.143 939.996

Total despeses 32.636.667 35.677.166 39.877.739 44.472.211 44.792.857
prestacions de protecció social 32.086.614 35.105.047 39.280.184 43.860.538 44.199.503
despeses d'administració 513.675 532.329 554.482 564.947 548.747
altres despeses 36.378 39.791 43.072 46.726 44.606

Proporció de despesa en protecció social
respecte del producte interior brut 17,4 17,8 19,6 22,7 22,6
Font: Idescat.

TAULA 2
Despeses en prestacions de protecció social per funcions. Catalunya. 2006-2010
Quantitats en preus corrents

Milers d'euros

2006 2007 2008 2009 2010

Total despesa en prestacions de protecció social 32.086.614 35.105.047 39.280.184 43.860.538 44.199.503
Malaltia / Assistència sanitària 9.931.906 10.745.574 11.818.408 12.024.514 11.676.636
Invalidesa 2.416.282 2.674.874 2.854.250 2.922.036 2.984.800
Vellesa 10.776.982 11.616.073 12.530.959 13.594.150 14.687.381
Supervivència 2.958.877 3.133.353 3.138.113 3.291.140 3.401.540
Família / Fills 1.520.579 1.776.283 2.099.633 2.171.507 1.968.363
Atur 3.872.807 4.420.456 5.994.114 8.955.970 8.442.807
Habitatge 175.919 188.244 209.276 203.294 268.944
Exclusió social 433.261 550.190 635.432 697.927 769.033

Font: Idescat.

Catalunya. 2006-2010



                                  Nota de premsa 
 

 
Més informació sobre aquesta activitat a www.idescat.cat/n1327 

Servei de premsa  Telèfon +34-93.557.30.50  premsa@idescat.cat 

Totes les notes de premsa a www.idescat.cat/premsa 

Comptes de la protecció social a Catalunya. 2006-2010   4/4 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

TAULA 3
Comparació territorial de les despeses de protecció social. 2010
Despeses en prestacions segons funcions i proporció sobre el poducte interior brut

proporció sobre el total de desepeses
malaltia/ exclusió % sobre

assistència sanitària invalidesa vellesa supervivència família atur habitatge social el PIB

Catalunya 26,4 6,8 33,2 7,7 4,5 19,1 0,6 1,7 22,6

Espanya 28,6 7,1 33,5 8,9 6,0 14,1 0,9 0,9 25,7

Alemanya 32,2 8,2 33,0 7,2 10,9 5,8 2,1 0,6 30,7

França 28,8 6,1 38,9 6,0 8,3 6,9 2,6 2,4 33,8

Itàlia 25,6 5,9 51,4 9,2 4,6 2,9 0,1 0,3 29,9

Regne Unit 31,5 10,2 41,8 0,5 6,9 2,7 5,6 0,8 28,0

Suècia 24,9 14,2 40,4 1,7 10,4 4,5 1,5 2,4 30,4

UE (27 països) 29,4 8,0 39,1 5,9 8,0 6,0 2,0 1,6 29,4

Font: Eurostat i Idescat.

TAULA 4
Comptes de protecció social. Catalunya i Espanya. 2010
Ingressos i despeses corrents. 

Milers d'euros

Catalunya Espanya
Catalunya / 

Espanya
Import % Import % %

Total ingressos 45.478.723 100,0 269.933.469 100,0 16,8
cotitzacions socials 28.457.079 62,6 149.171.290 55,3 19,1
  cotitzacions dels ocupadors 21.067.233 46,3 115.864.281 42,9 18,2

  cotitzacions de les persones protegides 7.389.846 16,2 33.307.009 12,3 22,2

aportacions de les administracions públiques 16.081.648 35,4 117.497.925 43,5 13,7
  Administració central (1) 3.205.509 7,0 36.529.619 13,5 8,8

  Administració autonòmica i local 12.876.139 28,3 80.968.305 30,0 15,9

altres ingressos 939.996 2,1 3.264.254 1,2 28,8

Total despeses 44.792.857 100,0 269.906.658 100,0 16,6
prestacions de protecció social 44.199.503 98,7 264.212.830 97,9 16,7
despeses d'administració 548.747 1,2 5.406.826 2,0 10,1
altres despeses 44.606 0,1 287.002 0,1 15,5

Font: Idescat i  Anuario de Estadísticas Laborales.


