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Moderador
Notas de la presentación
 



 Aquest treball té com a objectiu valorar la situació financera actual 
del conjunt del sistema de Seguretat Social a Catalunya i els 
aspectes que en condicionen la sostenibilitat.  

 Per fer-ho, d’una banda (1) s’analitza el comportament dels 
principals factors macroeconòmics i indicadors laborals vinculats 
a la sostenibilitat de les pensions; i d’altra banda (2) es mostra 
l’evolució dels ingressos i despeses del sistema en els darrers 
anys, en base a les dades de liquidacions publicades per la Intervenció 
General de l’Estat (IGAE). 

L’estudi conclou que un sistema de Seguretat Social català seria més 
sòlid i més viable que l’actual sistema espanyol. 
 

1. Objectiu del treball 
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Moderador
Notas de la presentación
 



 Els sistemes de benestar social descansen sobre 4 pilars fonamentals: educació, 
sanitat, pensions i altres prestacions socials. Les pensions són la despesa més 
important a gairebé tots els països.  

 La majoria de països tenen sistemes de repartiment i contributius. L’alternativa 
és un sistema de capitalització, que acumula les aportacions realitzades pels 
treballadors i les converteix en una pensió quan arriben a la edat de jubilació.  

 Hi ha bàsicament tres tipus de sistemes (sovint es combinen): 

• Sistema contributiu, on existeix una relació més o menys forta entre la pensió 
rebuda i les cotitzacions realitzades anteriorment, durant la vida laboral. 

• Sistema assistencial (o no contributiu), que proporciona una pensió mínima i 
igual per a tots independentment de les contribucions passades.  

• Plans de pensions ocupacionals privats. A certs països (Dinamarca i Holanda) 
són obligatoris, i a Suècia complementen el sistema públic contributiu. 
Addicionalment, també existeixen els plans individuals de pensions 
(voluntaris). 

 

 

 
 
 
 

2. Funcionament dels sistemes de Seguretat Social 
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Moderador
Notas de la presentación
 



 

 En el cas espanyol la Seguretat Social es basa en un sistema de repartiment, i té una 
part contributiva (la majoritària) i una de no contributiva.   

 L’envelliment poblacional, com a conseqüència de la transició demogràfica que 
estan experimentant la majoria de països desenvolupats, suposa el repte més 
important per la viabilitat del sistema de pensions.  

 Això ha conduït a reformes del sistema de pensions amb la intenció d’assegurar la 
seva viabilitat financera a llarg termini: 

 Endarreriment de l’edat de jubilació 
 Reforç del caràcter contributiu del sistema (fent més proporcional la relació entre 

la pensió obtinguda i les cotitzacions prèvies) 
 Introducció d’un factor de sostenibilitat en el càlcul de les pensions, que tingui en 

compte el desequilibri entre ingressos i despeses del sistema, i l’augment de 
l’esperança de vida. 

 Límits en la revalorització anual de les pensions. 

 A l’estat espanyol no s’ha abordat prou la sostenibilitat del sistema. 
 

 
 

2. Funcionament dels sistemes de Seguretat Social 
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Moderador
Notas de la presentación
L’envelliment de la població és un fenomen demogràfic que estan experimentant la majoria de països desenvolupats. És el resultat de diversos canvis demogràfics. D’una banda, una oscil·lació de la fecunditat: el baby boom de 1957-1977 (que arribaran als 65 entre 2022-2042) va continuar amb una forta reducció de la fecunditat. D’altra banda, aquest fet va coincidir amb la secular davallada de la mortalitat.  Com a resultat, una generació especialment nombrosa arribarà a una llarga jubilació, amb una esperança de vida alta, coincidint amb una força de treball relativament escassa. El sistema de la Seguretat Social a Espanya ha incorporat algunes reformes però sense abordar la seva sostenibilitat. L’AIREF calcula que el dèficit es mantindrà en els 15.000 M€ anuals fins el 2022. Pronostica també una pèrdua del poder adquisitiu de les pensions del 7%. 



 La literatura econòmica considera que la despesa en pensions depèn 
bàsicament de tres factors: 

 

 

 

 

• Factor demogràfic: taxa de dependència de la gent gran (el rati entre gent gran i 
gent en edat de treballar).  

• Factor mercat de treball: un augment de la taxa d’ocupació provoca una reducció 
de la despesa en pensions en termes de PIB. 

• Factor institucional: recull les característiques legals del sistema de pensions. 
Inclou: 1) la taxa d’elegibilitat del sistema, que indica quantes de les persones en 
edat de jubilació són beneficiàries d’una pensió; i 2) el quocient entre la pensió 
mitja i la productivitat mitjana, que és un indicador de la generositat del sistema i 
també rep el nom de taxa de reemplaçament. 

 
 

3. Comportament dels principals factors macroeconòmics 
vinculats a sostenibilitat de les pensions 
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Factor 

demogràfic 

Factor 
mercat de 

treball 

Factor 
institucional 

On DP: despesa en pensions; 
PEJ: població en edat de 
jubilar-se; PET: població en 
edat de treballar; L: ´nombre de 
treballadors; NP: nombre de 
pensionistes; pm: pensió 
mitjana i h: productivitat 
mitjana.  

Moderador
Notas de la presentación
 . De manera que, a mesura que l’elegibilitat del sistema sigui més alta i les pensions més quantioses, la depesa en termes de PIB augmentaria.Factor demogràfic: taxa de dependència de la gent gran (el rati entre gent gran i gent en edat de treballar). Un increment de la taxa de dependència demogràfica suposa un augment de la despesa pensions/PIB.Un factor mercat de treball, que és la inversa de la taxa d’ocupació. Un augment de la taxa d’ocupació provoca una reducció de la despesa en pensions en termes de PIB.Un factor institucional, que recull les característiques legals del sistema de pensions. Inclou: 1) la taxa d’elegibilitat del sistema, que indica quantes de les persones en edat de jubilació són beneficiàries d’una pensió 2) el quocient entre la pensió mitja i la productivitat mitjana, que és un indicador de la generositat del sistema i també rep el nom de taxa de reemplaçament
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Evolució de la despesa total en pensions de jubilació de la Seguretat Social i els 
seus components 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Espanya
Taxa de dependència (D) 24,5% 24,4% 24,2% 24,5% 24,9% 25,5% 26,1% 26,7% 27,6% 28,3%
Taxa de cobertura (C) 65,7% 65,7% 65,8% 65,8% 65,8% 65,7% 65,6% 66,0% 65,9% 66,4%
Taxa de reemplaçament (R) 19,8% 20,0% 20,7% 20,9% 21,1% 21,7% 22,6% 22,8% 23,3% 24,0%
Taxa d'ocupació (TO) 66,1% 66,9% 65,3% 60,3% 58,9% 57,9% 55,4% 55,4% 56,7% 58,8%
Despesa total /PIB 4,8% 4,8% 5,0% 5,6% 5,9% 6,3% 7,0% 7,2% 7,5% 7,7%

Catalunya
Taxa de dependència (D) 24,1% 23,9% 23,7% 23,9% 24,4% 25,1% 25,7% 26,5% 27,6% 28,5%
Taxa de cobertura (C) 77,4% 77,6% 77,9% 78,1% 78,3% 78,3% 78,2% 78,6% 78,2% 78,6%
Taxa de reemplaçament (R) 18,5% 18,6% 19,4% 19,2% 19,4% 20,0% 19,8% 21,3% 21,9% 22,2%
Taxa d'ocupació (TO) 71,5% 72,0% 70,1% 63,3% 62,4% 61,6% 58,0% 60,4% 62,8% 64,3%
Despesa total /PIB 4,8% 4,8% 5,1% 5,7% 5,9% 6,4% 6,9% 7,3% 7,5% 7,7%

  
   
   
    
  

  

3. Comportament dels principals factors macroeconòmics 
vinculats a sostenibilitat de les pensions 

• Taxa de dependència: proporció de població de 65 anys i més sobre la població en edat de treballar. 
• Taxa de cobertura: nombre de pensionistes sobre la població de 65 anys i més. 
• Taxa de reemplaçament: relaciona la pensió mitjana amb la productivitat mitjana de l’economia. 
• Taxa d’ocupació: població de 16 a 64 anys que treballa.  

Moderador
Notas de la presentación
La taxa d’elegibilitat és superior en el cas català ja que, com que la taxa d’ocupació és més alta- sobretot la femenina- , lògicament hi ha més persones proporcionalment amb dret a pensió contributiva. Finalment, la taxa de reemplaçament (indicador de generositat del sistema) és una mica més baixa a Catalunya perquè, tot i que la pensió mitjana és més elevada que la mitjana espanyola, no ho és tant si es compara amb la productivitat mitjana de l’economia catalana. 
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 Catalunya té el 16% de la població espanyola però el 17,3% de població ocupada, 
el 16,6% de la població activa i tant sols el 12,3% de l’atur registrat i el 13,6% de 
l’atur (EPA). Compta amb el 21,9% de la contractació indefinida i el 17,8% de 
l’afiliació a la Seguretat Social.  

 La taxa d’ocupació de Catalunya és 70,1% (població 20 a 64 anys, 2016), equivalent 
a la mitjana zona euro (70%), mentre que pel conjunt d’Espanya és 6 punts inferior 
(63,9%).   

 La taxa d’activitat a Catalunya, des de l’any 1987, ha estat superior en relació a 
Espanya, amb una diferència al nivell més baix de 3,2 punts, i en el punt més alt, de 
6,9 punts. Espanya sense Catalunya empitjora en tota la sèrie històrica la seva taxa 
d’activitat, arribant fins a 8,2 punts en el cas de la diferència més alta.  

 

3. Comportament dels principals factors macroeconòmics 
vinculats a sostenibilitat de les pensions (I) 

Catalunya presenta uns factors del mercat de treball més favorables que l’Estat 
espanyol, el que aporta majors garanties pel sistema de pensions. Catalunya té 
més població que treballa i que cotitza, i uns salaris més alts. 

Moderador
Notas de la presentación
Les garanties d’un sistema de pensions català són superiors perquè els factors econòmics que incideixen sobre els ingressos són més favorables: Catalunya té més població que treballa i que cotitza, i uns salaris més alts.
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 Des del segon trimestre de 1988 fins a l’actualitat, Catalunya ha tingut una taxa 
d’atur sempre inferior a la del conjunt d’Espanya, amb 5,5 punts de diferència al 
nivell més alt i 0,8 punts al nivell de diferència més baix. A més, des que en 2013 
l’atur va començar a reduir-se, s’ha ampliat el diferencial entre ambdues taxes a favor 
de la catalana (entre 3,2 i 4,6 punts percentuals inferior). 

 Pel que fa al pes de la contractació indefinida, a Catalunya sempre ha estat 
superior que a Espanya en el seu conjunt. Al 2016, el pes de la contractació indefinida 
sobre el total de contractació fou a Catalunya del 12,6%, mentre que a Espanya, 
sense considerar Catalunya, fou de 7,9%. 

 

 

3. Comportament dels principals factors macroeconòmics 
vinculats a sostenibilitat de les pensions (II) 

Moderador
Notas de la presentación
Les garanties d’un sistema de pensions català són superiors perquè els factors econòmics que incideixen sobre els ingressos són més favorables: Catalunya té més població que treballa i que cotitza, i uns salaris més alts.15,8% és el pes de la població de 16 anys i més (en termes EPA). La DGAE fem servir el pes del 16% del total de població (font: padró Idescat i INE)
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 Cada afiliat a Catalunya va cotitzar 6.365 € el 2016, 7,7% més que l’agregat 
espanyol.  

 Catalunya té un pes més important de població afiliada sobre el total (42,1% de la 
població està afiliada envers el 37,3% a Espanya). 

 Catalunya compta amb una ocupació més estable i menys temporal. Mentre el 
73,2% de les persones en alta a la SS a Catalunya el 2016 tenien contracte indefinit, 
a Espanya el tenien el 67,3%. 

 La taxa de temporalitat s’ha situat a Catalunya el 2017 en el 20,8%, mentre que a 
Espanya en 26,8%. 

 Per tipus de jornada, les diferències entre Catalunya i Espanya no són tan àmplies. 
Tot i així, la taxa de parcialitat catalana és inferior a l’espanyola (14,6% i 15,6%, 
respectivament en el primer trimestre de 2017).  

3. Comportament dels principals factors macroeconòmics 
vinculats a sostenibilitat de les pensions (III) 

Moderador
Notas de la presentación
Les garanties d’un sistema de pensions català són superiors perquè els factors econòmics que incideixen sobre els ingressos són més favorables: Catalunya té més població que treballa i que cotitza, i uns salaris més alts.
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3. Comportament dels principals factors macroeconòmics 
vinculats a sostenibilitat de les pensions 

Factors del mercat de treball més favorables 
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Espanya

Espanya sense Cat

Catalunya

Evolució taxa de temporalitat                        
2n trim. 1987  - 1r trim. 2017 

 

% de població afiliada a la SS                        
1999-2016 
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Evolució taxa d’atur                      
2n trim. 1987  - 1r trim. 2017 

 

Evolució taxa d’ocupació de 16 a 64 
anys    2n trim. 1987  - 1r trim. 2017 

 



 Coneixem la situació financera de la Seguretat Social espanyola per les dades que 
publica l’IGAE (Intervenció General de l’Estat), que consolida les liquidacions 
pressupostàries dels 3 Fons que composen la SS. 

 Per tal de valorar la situació financera de la Seguretat Social a Catalunya s’ha 
realitzat un càlcul basat en un exercici de territorialització: 

• Partim de la informació territorial que facilita el Ministeri d’Ocupació i Seguretat 
Social i la Tresoreria de la SS (cotitzacions i prestacions socials). 

• Imputem les transferències que aporta l’Administració Central als Fons de la SS 
dels pressupostos generals de l’Estat. Aquests ingressos s’han imputat en 
funció de la mitjana del pes del PIB i de la població de cada CA. Aquestes 
transferències financen els complements de mínims de les pensions i el conjunt 
de prestacions no contributives. 

• La resta s’ha imputat en funció de diferents variables (prestacions, cotitzacions, 
PIB, població) segons el tipus d’ingrés o despesa. 
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4. Situació financera de la Seguretat Social (2013-2016) - 
Metodologia 

95% 

 5% 

S’han territorialitzat el 100% dels ingressos i despeses que recullen les 
dades consolidades de la IGAE pel conjunt del sistema 

Moderador
Notas de la presentación
- Anem doncs a mostrar els resultats de l’exercici de territorialització dels comptes de la Seguretat Social. L’objectiu, com ja bé s’ha dit, és de valorar la situació financera actual, i evolució recent, del conjunt del sistema. És a dir: ens interessa conèixer el saldo (ingressos menys despeses) del conjunt de components del sistema, el que s’anomena “els Fons de la SS”, tant la part contributiva com no contributiva. I fer alhora una anàlisi comparativa entre les dades de CAT, les d’ESP en conjunt, i les d’ESP excloent Catalunya. Volem veure com d’equilibrat és el sistema.És important doncs tenir present que, a banda de les pensions, prestacions i cotitzacions, estem incloent el global de despeses de funcionament de la Seguretat Social en un sentit ampli, tenim en compte tot el funcionament del sistema. Per poder fer això partim de les dades de l’IGAE (la intervenció general de l’Estat), perquè consolida tots els comptes dels diferents fons de la Seguretat Social. La metodologia de territorialització s’ha realitzat de la següent manera:Les dades de cotitzacions socials per CA prové de l’informe estadístic anual de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Pel que fa a les prestacions contributives, les dades provenen del Ministeri d’Ocupació i SS: que ofereix informació territorialitzada a nivell provincial. S’han tingut també en compte les despeses de la Tresoreria de la SS i les de les mútues col·laboradores. Les dades de SEPE i FOGASA provenen respectivament dels seus webs.En el moment de fer aquest treball no es disposava encara de la distribució territorial de les dades de tancament del 2016 (només del global estatal de cotitzacions i prestacions). Per aquest motiu, hem utilitzat la distribució territorial del 2015. 



Es considera una definició completa del conjunt de la Seguretat Social, que està 
compost pels següents Fons: 
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Conjunt de la Seguretat 
Social 

(també anomenat Fons de la 
Seguretat Social) 

Sistema de la 
Seguretat Social 

Entitats gestores i serveis 
comuns (INSS, INGESA, 

IMSERSO, ISM Tresoreria 
i Informàtica) 

Mútues col·laboradores 
amb la Seguretat Social 

Sistema espanyol públic 
d’ocupació (SEPE), 

gestiona la protecció per 
desocupació 

Fons de garantia salarial 
(FOGASA), garanteix salaris 

i indemnitzacions de 
treballadors d’empreses 

insolvents 

4. Situació financera de la Seguretat Social (2013-2016) 

Moderador
Notas de la presentación
Com dèiem, es considera una definició àmplia de Seguretat Social: el Sistema de la Seguretat Social pròpiament dit (incloent les mútues), el SEPE (Servei Públic d’Ocupació, que gestions les prestacions d’atur) i el FOGASA (Fons de Garantia Salarial, que paga els salaris i indemnitzacions dels treballadors d’empreses insolvents). 
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Estructura dels Fons de la Seguretat Social:  
Part contributiva 

Part contributiva 
de la Seguretat 

Social 

Sistema de la 
Seguretat Social 

Pensions: 
- Invalidesa 
- Jubilació 
- Orfenesa 
- Viduïtat 
- A favor de familiars 

Subsidis i altres prestacions: 
- Ajuts genèrics a famílies i instucions 
- Incapacitat temporal 
- Recàrrecs per manca de mesures de seguretat i higiene 
- Prestació de maternitat, paternitat i risc durant l'embaràs 
- Prestacions i entregues úniques 
- Prestacions socials 
- Altres prestacions i indemnitzacions 
- Farmàcia 

Sistema 
espanyol públic 

d’ocupació 
(SEPE) 

Prestació 
contributiva 

d’atur 

Fons de 
garantia salarial 

(FOGASA) 

Salaris 

Indemnitzacions 

4. Situació financera de la Seguretat Social (2013-2016) 

Moderador
Notas de la presentación
Aquí podeu veure més en detall en què consisteix la part contributiva:Principalment pensions (tant de jubilació com d’invalidesa, viduïtat, etc...)I les prestacions d’atur o indemnitzacions i altres subsidis contributius



3. Situació financera de la Seguretat Social i la seva 
territorialització (2013-2015) 
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Estructura dels Fons de la Seguretat Social:  
Part no contributiva 

Part no 
contributiva dels 

Fons de la 
Seguretat Social 

Sistema de la 
Seguretat Social 

Pensions no contributives: 
- Invalidesa 
- Jubilació 
- Complements a mínims de les pensions contributives 

Subsidis i altres prestacions: no contributives 
- Prestació de maternitat, paternitat i risc durant l'embaràs 
- Prestacions familiars 
- Farmàcia 
- Síndrome tòxic 
- Prestacions LISMI 
- Ajuts genèrics a famílies i institucions sense ànim de lucre 
- Prestacions socials 
- Prestacions fons 11-M 
- Altres prestacions i indemnitzacions 

Sistema espanyol 
públic d’ocupació 

(SEPE) 

- Subsidi d’atur 
- Renda activa d’inserció 
- Programa d’activació de l’ocupació 
- Subsidi d’eventuals agraris 

Moderador
Notas de la presentación
Al mateix temps, aquí podeu veure el detall de la part no contributiva.Al final del gràfic veieu, per exemple, com FOGASA, no té un component contributiu perquè per tenir dret a les seves prestacions sempre cal haver-hi contribuït prèviament.
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 Evolució dels principals conceptes 
d’ingressos i despeses del conjunt 
de la Seguretat Social a Espanya: 

 S’observa un creixement important 
de les prestacions socials i descens 
de les cotitzacions, que ha millorat 
els darrers anys. 

 Les transferències de l’Estat van 
augmentar notablement a partir de 
la crisi però des del 2013 s’han anat 
reduint. Això fa que la part no 
contributiva sigui deficitària i que 
contribueixi al dèficit total. 

 Els anys previs a la crisi el conjunt 
del sistema presentava superàvit, 
amb un màxim de 13.680 M€ el 
2007. A partir 2010 s’entra en 
dèficit, fins als -18.096 M€ el 
2016. 

 

4. Situació financera de la Seguretat Social (2013-2016) 
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Font: IGAE.

Evolució del conjunt a Seguretat Social a Espanya (Fons 
de la Seguretat Social). Milions d'euros

Moderador
Notas de la presentación
En el gràfic següent podem visualitzar l’evolució dels principals conceptes d’ingressos i despeses del conjunt de la Seguretat Social per Espanya, prenent un període ampli de 13 anys. Línia gris forta mostra el creixement continuat de les prestacions socials, sobretot a partir del 2009 arran de la crisi. Alhora, la línia vermella mostra el descens que experimenten les cotitzacions socials. Aquesta tendència s’ha començat a invertir en els darrers anys, el que és molt positiu. La línia gris clar mostra les transferències de l’Estat, que van augmentar notablement a partir de la crisi, però a partir del 2013 s’han anat reduint.  La línia negra mostra el saldo (ingressos-despeses) del conjunt dels Fons de la Seguretat Social: durant els anys previs a la crisi aquest saldo tenia superàvit, amb un màxim al 2007 però en continua davallada des de llavors. El 2010 es produeix el primer dèficit (de 2.433 M€) que empitjora fins als 18.096 M€ de dèficit anuals, a tancament del 2016.
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El dèficit de la Seguretat Social prové de diferents factors: 

1. Reducció dels ingressos per cotitzacions socials derivada de la caiguda del 
nombre d’afiliats a la Seguretat Social arran de la crisi. 

2. Disminució del volum de cotització unitària per assalariat derivada dels menors 
salaris que tenen els nous afiliats (entre el 2013 i el 2016 la cotització per 
afiliat s’ha reduït un 2,4% a Espanya). 

3. L’augment de les prestacions d’atur derivat d’un major nombre de perceptors 
per la destrucció d’ocupació que ha comportat la crisi. 

4. Això s’ha sumat a la tendència creixent de les prestacions per jubilació per 
factors demogràfics (envelliment). L’envelliment per augment d’esperança de 
vida s’ha produït i segueix, molt gradualment al llarg del segle XX. Però el 
procés d’envelliment fort començarà al 2022 i durarà fins mes enllà de 2050. 

4. Situació financera de la Seguretat Social (2013-2016) 

Moderador
Notas de la presentación
 Aquest dèficit de la SS prové de diferents factors: Podem mencionar aquests 4 (en l’agregat de l’Estat): Arran de la crisi, cau l’ocupació i per tant el nombre d’afiliats, el que alhora redueix els ingressos per cotitzacions socials. Disminueix també el volum de cotització unitària per assalariat, ja que l’ocupació que es crea té uns salaris menors. Major nombre de perceptors per la destrucció d’ocupació que ha comportat la crisi. Aquests factors conjunturals es combinen amb un factor estructural que és el demogràfic: l’envelliment poblacional.La millora del mercat de treball ha frenat l’increment de volum de prestacions d’atur, però les prestacions de jubilació continuen augmentant i la perspectiva és que ho continuïn fent encara més.
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Balanç del conjunt de la Seguretat Social (Sistema Seguretat 
Social, SEPE i FOGASA) per Catalunya i Espanya 

Font: DG d’Anàlisi Econòmica, a partir de les dades del Ministeri d’Ocupació i 
Seguretat Social i de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat. 

4. Situació financera de la Seguretat Social (2013-2016) 

 El balanç de la Seguretat 
Social a Catalunya és més 
favorable que a Espanya 
en termes relatius. 

 El 2016 el conjunt 
d’ingressos i despeses de la 
Seguretat Social té un dèficit 
a Catalunya de 1.308 M€, el 
7,2% del total d’Espanya 
(18.096 M€). És un % molt 
inferior al pes de la seva 
població (16%). 
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Moderador
Notas de la presentación
 A continuació mostrem el resultat per Catalunya de la territorialització del conjunt del sistema de la SS, i el comparem amb el d’Espanya.  Com acabàvem de dir, la situació al conjunt de l’estat espanyol (barres grises) és de dèficit, a tancament del 2016 de 18.096 M€. Es fa palès el deteriorament que experimenta el saldo de l’estat, de 11.500 M€ de dèficit el 2013 a 18.000M€ el 2016, en uns anys de recuperació econòmica. Una part important d’aquesta evolució negativa està relacionada amb la disminució de les transferències de l’Estat. Per a CAT, les barres vermelles: El saldo del conjunt d’ingressos i despeses dels Fons de la SS mostren pel 2016 un dèficit de 1.308 M€. Com veurem tot seguit, a Catalunya s’observa una millora significativa del dèficit de la part contributiva els darrers anys però el que afecta negativament el resultat és la reducció de les transferències de l’Estat, que ha reduït considerablement el superàvit de la part no contributiva.  És rellevant veure: quina part del dèficit de l’estat, total, li correspon a CAT? Doncs veiem que és un 7,2% del total d’Espanya, el que és un % molt inferior al pes de la seva població (16%).  Per tant, aquest ja és un 1er indicador que ens mostra com la situació financera del sistema de la SS és molt més favorable. Subratllo que en document que hem publicat, trobareu tot el detall de les xifres i taules.
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Dèficit en euros per habitant 

 Per habitant, el gràfic mostra com 
el dèficit del conjunt de la 
Seguretat Social a Catalunya 
l’any 2016 va ser de -177€ per 
habitant. A Espanya (exclosa 
Catalunya) va ser de -430€ per 
habitant, i per tant més del doble 
(2,4 vegades superior).  

 

4. Situació financera de la Seguretat Social (2013-2016) 
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Font: DG d’Anàlisi Econòmica, a partir de les dades del Ministeri d’Ocupació i 
Seguretat Social i de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat. 

Moderador
Notas de la presentación
 - Una altra mètrica molt rellevant és mirar-ho per habitant: El saldo del 2016 va ser deficitari en 177 euros per habitant per Catalunya, menys de la meitat del dèficit espanyol per habitant. De fet, si considerem Espanya sense Catalunya, el dèficit en aquest cas és 2,4 vegades superior al de Catalunya. Per tant, una nova mètrica que mostra que la situació financera és millor.
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Dèficit del conjunt de la Seguretat Social (Sistema 
SS, SEPE i FOGASA) a Catalunya i Espanya 
(Pes sobre el PIB) 

Font: DG d’Anàlisi Econòmica, a partir 
de les dades de la Intervenció General 
de l’Administració de l’Estat i la 
Seguretat Social. 

Pes del dèficit català sobre l’espanyol 

4. Situació financera de la Seguretat Social (2013-2016) 
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 En termes de PIB el dèficit 
representa el 0,6% a Catalunya i 
l’1,6% del PIB a Espanya (si 
considerem Espanya sense 
Catalunya, el dèficit és d’un 1,9%). 

 La part de dèficit de Catalunya 
representa un 7,2% del total 
d’Espanya, taxa molt inferior al pes 
de la població (16%). 
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Moderador
Notas de la presentación
Així mateix cal considerar que representa aquest dèficit en relació al PIB.  Els 1.308 M€ de dèficit a Catalunya representen el 0,6% del nostre PIB. Els 18.000 M€ de dèficit del conjunt de l’estat representen l’1,6% del PIB – si exceptuéssim Catalunya, el dèficit suposaria un 1,9% del PIB. A la gràfica de sota veiem com el pes del dèficit sobre l’espanyol és del 7,2%, com ja hem dit. La davallada de la corba el darrer any mostra com Catalunya està reduint el seu dèficit de manera molt més intensa que a Espanya.
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4. Situació financera de la Seguretat Social (2013-2016) 
 
            

Sistema SS SEPE FOGASA Total
Cotitzacions socials 19.981 4.174 100 24.255
Pensions contributives 22.845 2.020 162 25.027
   Saldo part contributiva -2.864 2.154 -62 -772
Transferències PGE 2.263 754 3.017
Pensions no contributives 1.447 1.480 2.927
    Saldo part no contributiva 816 -726 90

Altres partides imputades -626
Saldo comptes de la SS a Catalunya -1.308

   

Resum de la territorialització dels comptes de la Seguretat Social a Catalunya (2016) 

 
Saldo dels  Fons de la Seguretat Social a Catalunya
Milions d'euros

2013 2014 2015 2016
Part contributiva -2.807 -2.143 -1.174 -772
Part no contributiva 3.101 1.494 541 90
Altres -714 -183 -525 -626
Total -420 -832 -1.158 -1.308

Font: estimació pròpia

Moderador
Notas de la presentación
Aquí el mateix que hem dit, però mostrem en aquestes taules el detall dels càlculs fets. Resum dels comptes de tot el sistema de SS a Catalunya, pels diferents fons, conceptes d’ingressos, de despeses. I la taula de sota mostra els agregats per part contributiva i no contributiva.A la taula de sota: dèficit part contributiva -772, superàvit de la part no contributiva +90, la resta de partides imputades “altres”: corresponen bàsicament a despeses de funcionament i altres conceptes i ajustos que realitza la IGAE. Probablement es pugui optimitzar.
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Desagregació del dèficit de la Seguretat Social a 
Catalunya, part contributiva i part no-contributiva  

4. Situació financera de la Seguretat Social (2013-2016) 
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 La part contributiva de la SS a 
Catalunya ha millorat 
substancialment els darrers 
anys, des d’un dèficit de 2.807 M€ 
el 2013 a un dèficit de 772 M€ el 
2016, gràcies a l’augment de les 
cotitzacions socials (6,7%) i al 
descens de les prestacions 
contributives (2%). 

 L’evolució del dèficit de la part 
contributiva és més positiu a 
Catalunya: d’un pes del 13% del 
total espanyol el 2013 a un pes del 
8% el 2016. 

 La part no contributiva ha 
empitjorat, ja que l’Estat ha reduït 
les transferències destinades a 
finançar prestacions no 
contributives. La part no 
contributiva té menys importància a 
Catalunya perquè hi ha més 
persones que han cotitzat. Això 
determina un sistema més 
equilibrat. 

 

-72% reducció de dèficit 
part contributiva a 

Catalunya (56% conjunt 
Estat) 

Malgrat que les pensions són lleugerament més elevades a 
Catalunya, el saldo del sistema contributiu és millor perquè 
hi ha més població que treballa i amb majors salaris. 

Font: DG d’Anàlisi Econòmica, a partir de les dades del Ministeri d’Ocupació i 
Seguretat Social i de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat. 

Moderador
Notas de la presentación
 Aquest gràfic mostra una desagregació del sistema de la SS entre la part contributiva i la no contributiva. Què observem?  En primer lloc, les barres gris clar mostren el saldo de la part contributiva (és a dir, ingressos per cotitzacions menys despeses en pensions, subsidis i altres prestacions contributives), i com ha millorat substancialment els darrers anys. Des d’un dèficit de 2.800 M€ el 2013 a un de 772 M€ el 2016.  Això implica una reducció en 4 anys del 72,5% de reducció de dèficit, enfront el 56,3% a Espanya. I, per tant, una evolució més favorable, ja que hem passat de representar un 13% del dèficit total a un 8%.   Malgrat que les prestacions contributives a Catalunya són més elevades que a l’Estat (les pensions són més elevades, un 1,6% més que el conjunt de l’Estat – les pensions representen la part més important del conjunt de prestacions contributives: el 61,4% a Catalunya). En conjunt el saldo i la seva evolució són més favorables. Tinguem present que: (i) a Catalunya hi ha força més població que treballa, la taxa d’ocupació p.ex. De 16 a 64 anys és 6 punts més elevada; (ii) els salaris mitjans són més elevats i conseqüentment ho són també les cotitzacions socials. Les pensions al País Basc, Astúries o Madrid són significativament superiors, ratllen el 20% per sobre de la mitjana estatal.PEL QUE FA A LA PART NO CONTRIBUTIVA: Les pensions no contributives tenen un pes força inferior dins del conjunt dels Fons de la SS: les seves despeses representen un 14,3% del total de prestacions socials a ESP i un 10,5% a CAT. Aquestes prestacions es financen amb transferències de l’Estat que al seu torn ho fan amb impostos. Observem un superàvit de 90 M€ (balanç entre transferències i prestacions no contributives), malgrat que la reducció de les transferències de l’Estat per aquests imports ha fet empitjorar el saldo els darrers anys.   La part no contributiva a CAT té menys importància que a ESP, perquè hi ha comparativament més persones que han cotitzat i tenen dret a prestacions contributives. Això determina un sistema més equilibrat atès que les prestacions no contributives s’han de finançar totalment amb fons públics. 
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 En el període 2013-2016, el 
dèficit de la part contributiva 
dels fons de la Seguretat 
Social s’ha reduït, a 
Catalunya, dels 2.807 M€ als 
772 M€. Això representa un 
72,5% de reducció. A 
Espanya, aquesta reducció ha 
estat del 56,3%. 

 Catalunya representa el 
19,4% de les cotitzacions 
socials d’Espanya el 2016 i el 
18,7% de les prestacions, fet 
que situa la cobertura de les 
prestacions per les 
cotitzacions en un 97% 
(enfront d’un 93% a Espanya i 
d’un 92% d’Espanya sense 
Catalunya).  

 

Dèficit dels fons de la Seguretat Social (Sistema SS, SEPE i 
FOGASA). Part contributiva, en milions d’euros 

Font: DG d’Anàlisi Econòmica, a partir de les dades de la Seguretat Social. 

4. Situació financera de la Seguretat Social (2013-2016) 

-2.807 -2.143 -1.174 -772

-21.544

-12.934 -10.322

-9.419

-18.737

-10.790 -9.148
-8.647

-25.000

-20.000

-15.000

-10.000

-5.000

0

2013 2014 2015 2016

M
ili

on
s 

d'
eu

ro
s

Catalunya
Espanya
Espanya sense Catalunya

Moderador
Notas de la presentación
Part contributiva: com es compara Catalunya amb Espanya. Tinguem en compte, com ha explicat el secretari, que Catalunya representa el 19,4% de les cotitzacions socials i el 18,7% de les prestacions, fet que situa la cobertura de les pensions contributives en un 96,9% (enfront d’un 93%) a Espanya. És a dir, el saldo de la part contributiva de la SS, tot i que és deficitari a Catalunya, ho és en menor mesura que a Espanya (i encara més que en Espanya sense Catalunya, on la cobertura baixa al 92,1%). En l’estructura del conjunt de prestacions socials, les prestacions contributives pesen a CAT un 89,5% (86,7% a ESP).
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Saldo dels fons de la Seguretat Social (Sistema SS i SEPE) 
Part no contributiva, en milions d’euros 

Font: DG d’Anàlisi Econòmica, a partir de les dades de la Seguretat Social. 

4. Situació financera de la Seguretat Social (2013-2016) 

 Catalunya presenta superàvit tots 
els anys, tot i que s’ha reduït: de 
3.101 M€ el 2013 als 90 M€ el 
2016. 

 Espanya tenia superàvit el 2013 
(14.229 M€), però el 2016 va 
tenir un dèficit de 5.066 M€ 
(5,156 M€ sense Catalunya). El 
saldo no contributiu ha empitjorat 
a tots dos territoris per la 
reducció de transferències de 
l’Estat. 

 La posició de Catalunya és més 
favorable que la mitjana estatal 
atès que els impostos imputats 
que financen aquestes 
prestacions representen el 17,5% 
del total estatal, mentre que el 
volum de prestacions no 
contributives representa un 
percentatge molt inferior, del 
13,1% del total. 
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Moderador
Notas de la presentación
Ara miren només la part no contributiva a Espanya, i comparant amb Catalunya.La part no contributiva, considera com a ingressos els impostos imputats en funció del PIB i de la població, i com a despeses les prestacions no contributives.- La situació és de superàvit per a Catalunya el 2016, de 90 M€, en comparació a un dèficit de 5.000 M€ per Espanya o d’11.000 M€ per Espanya sense Catalunya. La posició de CAT és més favorable que la mitjana estatal atès que els impostos imputats que financen aquestes prestacions representen el 17,5% del total estatal, mentre que el volum de prestacions no contributives representa un percentatge força inferior, del 13,1% del total.
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% de cobertura de les prestacions contributives 
2013-2016. Fons de la Seguretat Social 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Seguretat 
Social i del SEPE. 

4. Situació financera de la Seguretat Social (2013-2016) 
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 Catalunya representa el 19,4% 
de les cotitzacions socials 
d’Espanya el 2016 i el 18,7% 
de les prestacions, fet que 
situa la cobertura de les 
prestacions per les 
cotitzacions en un 97% 
(enfront d’un 93% a Espanya – 
si es considera Espanya sense 
Catalunya la cobertura seria 
del 92,1%).  

Moderador
Notas de la presentación
 Les dues properes slides mostren gràficament dades ja comentades.- Aquí veieu el % de cobertura a Catalunya i a la resta de l’Estat, pel que fa a la cobertura de les prestacions contributives (és a dir, pensions principalment). En quin % les pensions que es paguen actualment estan cobertes per les cotitzacions? Doncs a CAT un 97%, en el conjunt de l’estat un 93% i en una Espanya sense CAT seria del 92,1%
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 L’any 2016, cada 
afiliat català va 
cotitzar, de mitja, 
6.365 euros, mentre 
que a Espanya, cada 
afiliat va cotitzar-ne 
5.909. 

 La cotització que 
genera cada afiliat és 
clau per la 
sostenibilitat del 
sistema de pensions, 
i depèn del nivell 
salarial. 

Cotització per afiliat 
(euros per afiliat i any) 

Fonts: Elaboració pròpia a partir de les dades d'afiliats i pensions del Ministeri 
d'Ocupació i Seguretat Social i de les dades de salaris de l'enquesta del cost 
laboral (INE). 

4. Situació financera de la Seguretat Social (2013-2016) 
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Moderador
Notas de la presentación
 El detall i evolució de la cotització per afiliat, un factor cabdal naturalment per la sostenibilitat del sistema, i que depèn del nivell salarial. A Catalunya, l’any passat, cada afiliat català va cotitzar 6.365 euros, mentre que en el conjunt d’Espanya va ser de 5.900 euros. Cada afiliat a Catalunya va cotitzar 6.365 € el 2016, 7,7% més que l’agregat espanyol. Catalunya té un pes més important de població afiliada sobre el total (42,1% de la població està afiliada envers el 37,3% a Espanya).



5. El Fons de Reserva de les pensions 
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Nota: situació a 31 de desembre de cada any. 
Font: Informe del Fons de reserva de la Seguretat Social 2016, presentat al Parlament 
espanyol 

Evolució del Fons de reserva de la Seguretat Social (a preu total d'adquisició

 

 

        
           

  

 L’any 2000 es va constituir el 
Fons de Reserva de la SS 
per contribuir a la 
sostenibilitat de les pensions.  

 Els superàvits del sistema 
havien de nodrir aquest 
Fons. Del 2000-2011 s’hi van 
aportar recursos.  

 Des del 2012 s’han anat 
retirant recursos. A finals del 
2016 hi quedaven només 
15.020 milions d’euros. 

 Amb les disposicions del 
2017, el fons quedarà a 
zero. El Ministeri ha avançat 
la petició d’un crèdit per 
10.192 M€ per no generar 
una “guardiola negativa”. 

Moderador
Notas de la presentación
 D’acord amb les recomanacions del Pacte de Toledo de 1995, l’any 2000 es va constituir un fons de reserva de la SS en el qual es preveia anar acumulant bona part dels superàvits del sistema amb la finalitat de poder cobrir possibles dèficits futurs. Aquest fons de reserva va assolir el seu nivell màxim a finals del 2011, quan comptava amb un total acumulat de 66.815 milions d’euros, el que representava al voltant del 60% de la despesa total anual en pensions contributives. No obstant, a partir dels anys 2012 i 2013, a causa de la forta caiguda dels ingressos per cotitzacions, el govern va decidir començar a recórrer al fons de reserva per cobrir part del dèficit. A l’informe veureu en detall les disposicions que s’han fet. Amb les disposicions previstes per enguany, el fons quedarà a 0. A més dels factors estructurals que han de garantir el sistema de pensions, el fort impacte del cicle econòmic sobre els ingressos i despeses del sistema, aconsellen la creació de fons de reserva que permeten acumular estalvis en èpoques de creixement per atendre les majors despeses en èpoques de crisi. A Esp la creació del Fons de Reserva de la SS no es va crear fins al 2000 i les seves dotacions, ja pràcticament esgotades, no permeten finançar els dèficits que encara pateix el conjunt de la Seguretat Social. 



6. Conclusions 
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 El balanç de la Seguretat Social a Catalunya és més favorable que a Espanya. 
Les garanties d’un sistema català propi són superiors perquè els factors econòmics 
que incideixen sobre els ingressos són més favorables: Catalunya té més 
població que treballa i que cotitza, i uns salaris més elevats. 

 L’envelliment gradual de la població i la crisi econòmica han generat saldos 
negatius en el sistema. Les reformes parcials fetes per l’Estat espanyol no han 
abordat la sostenibilitat del sistema i l’esgotament del Fons de Reserva empitjora el 
seu balanç. 

 El 2016, el conjunt d’ingressos i despeses de la Seguretat Social presenta un 
dèficit per habitant a l’Estat espanyol (389€) que duplica el de Catalunya 
(177€). La part contributiva de la Seguretat Social a Catalunya ha millorat 
substancialment els darrers anys, amb més intensitat que a Espanya, reduint el 
dèficit de 2.807 M€ el 2013 a 772 M€ el 2016 (un 72,5%), gràcies a l’augment de les 
cotitzacions socials i descens de les prestacions contributives d’atur. 

 La creació d’un nou estat i d’un sistema propi de Seguretat Social obre 
oportunitats de cara a la creació d’un estat del benestar més eficient i 
sostenible. Ens volem apropar als millors models europeus i internacionals. 

 

Moderador
Notas de la presentación
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 La percepció de les pensions i altres prestacions de Seguretat Social estan 
garantides sigui quin sigui l’escenari en el què es desenvolupi el procés 
d’independència:  

(1) Perquè hi ha una legislació internacional que ho garanteix: qui rep cotitzacions 
paga pensions, sigui l’estat que sigui;  

(2) Perquè el sistema espanyol és un sistema de repartiment, com la majoria de 
sistemes dels països desenvolupats: no hi ha cap guardiola on una persona que 
hagi cotitzat 30 anys tingui els seus diners estalviats. Les pensions d’avui es 
paguen amb cotitzacions d’avui;  

(3) Perquè Catalunya és una economia sòlida i dinàmica, i hi ha nombrosos factors 
econòmics que incideixen sobre el mercat de treball que contribueixen a fer més 
sostenible el sistema de pensions català. 

Per garantir el futur de les pensions és imprescindible un mercat de treball que 
proveeixi de treball el major nombre de persones i, alhora, que el treball sigui de prou 
qualitat perquè es generin ingressos suficients. Si Catalunya fos independent, no 
només les pensions estarien garantides sinó que la sostenibilitat del sistema 
milloraria.   

   

Moderador
Notas de la presentación
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