
PENSIONS 

19 de maig de 2015 

Se'n garantirà millor la sostenibilitat i poden millorar 
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Com es paga la pensió? 

SOU BRUT:  1.500 € 

JUBILACIÓ:     -63 € 

ALTRES:        -236 € 

SOU NET:     1.201 € 

     TREBALLADOR  EMPRESA 

347 € 

Aportació JUBILACIÓ 

 
JUBILACIÓ:   -284 € 

ALTRES:        -181 € 

TOTAL TC2:   - 465 € 

Nòmina real.  Treballador amb dos fills. 

63 € 

Part treballador 

Part empresa 

284 € 

Cada mes de la seva vida laboral cotitza per a la jubilació 



On es guarden aquests diners? 

Seria lògic que tingués un compte al Banc d’Espanya, al 

seu nom, amb tots els diners cotitzats al llarg de la seva 

vida laboral, per a quan es jubilés... 

347 € 
Part treballador 

Part empresa 

Aportació JUBILACIÓ 

...però això NO és així.  



NO es paguen d’una guardiola 

COM POT SER ? 

L'Estat ha gastat aquests diners per pagar les pensions 

dels jubilats en anys anteriors 



SISTEMA DE REPARTIMENT 

“Les cotitzacions de la gent que treballa avui és la font d’on 

surten les pensions mensualment.” 



Cada mes es PAGUEN les pensions dels jubilats 

amb  les cotitzacions dels que treballen 

És a dir, el proper 31 de gener, quan 

tots cobrem la nostra nòmina, l’Estat 

recaptarà les cotitzacions . 

“Guardarà” aquesta recaptació durant 

24 dies i el dia 25 de febrer pagarà la 

pensió als jubilats.  

 

Fi de la història: No ens poden 

amenaçar que si marxem es 

quedaran el que hem cotitzat 

perquè no hi ha res a quedar-se 
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NO FER RES, LA VERITABLE POR  



ARGUMENTS DE LA POR 

“Catalunya  no pagarà 

les pensions.  

 
El 2011 té un saldo 

negatiu.” 
 

 

 
 

Alicia Sánchez Camacho 



Efectivament,  el 2011 va tenir un saldo negatiu 

2011 Catalunya:        -2.876 milions € 

2011 Espanya:       -25.867 milions € 

i a la resta de l’Estat? 

FONT: Informe sobre les aportacions de Catalunya a la Seguretat Social. Departament d'Economia i 

Coneixement. Generalitat de Catalunya. 2011, últim any amb dades disponibles. 



APORTACIONS  ACUMULADES S. S.  PERÍODE  

1995-2011 

Catalunya:   +24.126 milions € 
Superàvit 

Espanya:   -82.704 milions €         

Dèficit 

"Les pensions només estan garantides en una 

Catalunya independent." 

Aportacions per habitant + 3.200 €/habitant 

Aportacions per habitant - 1.735 €/habitant 

FONT: Informe sobre les aportacions de Catalunya a la Seguretat Social. Departament d'Economia i Coneixement. Generalitat 

de Catalunya. 2011, últim any amb dades disponibles. 



Comparació de saldos entre Catalunya i Espanya 

1995  1999  2009 

1996  2000  2010 

1997  2002  2011 

1998  2008 

Anys de dèficit rellevant: 

2009             

2010             

2011 

Anys de dèficit rellevant: 

FONT: Informe sobre les aportacions de Catalunya a la Seguretat Social. Departament d'Economia i Coneixement. Generalitat 

de Catalunya. 2011, últim any amb dades disponibles. 
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Social 

Però perdrem el Fons de Reserva de la Seguretat Social? 

Es va crear en el seu dia per a garantir el pagament de les pensions 

pels problemes demogràfics previstos més enllà del 2030 

L’any 2011, aquest fons va arribar a tenir  66.815 milions d’euros 

Vegem quin saldo queda actualment : 

Espanya no ha pogut resoldre un problema a 30 anys vista 

Amb el 16 % de la població 

de l’Estat espanyol, 

Catalunya ha aportat el 29 % 

del Fons de Reserva de la  

Seguretat Social. 

 



En tres anys s'ha reduït 

En 3 anys el fons serà 0 € 

Màxim Actual 



-15.000  

-10.000  

-5.000  

0  

5.000  

10.000  

15.000  

20.000  

25.000  

30.000  

35.000  

40.000  

30.000 

40.000 

50.000 

60.000 

70.000 

35.879 

45.716 

57.223 60.022 

64.375 

66.815 

63.008 

53.744 

41.634 

2000-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

35.879 

9.837 
11.507 

2.799 
4.353 

2.440 

-3.807 

-9.264 
-12.110 

Variació anual: Saldo Aportacions - Disposicions 

Evolució  del Fons de Reserva de la Seguretat 

Social 

Milions € 

Import  total acumulat - 
+ 

FONT de les dades: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2014). Fondo de Reserva de la Seguridad Social, 

2014. Informe a las Cortes Generales. 
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Ley 27/2011 sobre actualización, adecuación y 

modernización del sistema de Seguridad Social 

Llei 27/2011 Normativa anterior             
(RDL 1/1194) 

Edat de jubilació per a 
obtenir el 100 % de la 
pensió: 

67 anys: 37 anys de cotització 
65 anys: 38 anys i mig de cotització  

65 anys: 35 anys de 
cotització 

Nova disposició transitòria 
20a  
Aplicació gradual de l’edat 
de jubilació i  
dels anys de cotització  

Durant l’any Edat exigida Període de 
cotització inferior:  
Any 2013: 65 anys i 1 mes 35 anys i 3 
mesos  
Any 2014: 65 anys i 2 mesos 35 anys 
i 6 mesos  
........................................... 
Any 2026: 66 anys i 10 mesos 38 
anys i 6 mesos  
Any 2027: 67 anys 38 anys i 6 mesos  

Càlcul de la pensió de 
jubilació 

De forma gradual s’arribarà a 
calcular en base als darrers 25 anys  

Càlcul en base al darrers 15 
anys cotitzats 



Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad 

y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad 

Social 



Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad 

y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad 

Social 

1- Les pensions ja no es revaloren amb l'IPC 
El nou índex serà l'IR (Índex de Revaloració), que variarà en funció dels ingressos i 

despeses del sistema de la Seguretat Social en un termini d’11 anys (el d’aplicació 

de l’IR, els cinc anys anteriors i les projeccions de cinc anys futurs) i de l’augment del 

nombre de pensionistes. 

2- Les prestacions pujaran un mínim del 0,25 % i com a 

màxim l'IPC + el 0,5 %. 

3- El 2015 les pensions augmenten un 0,25 % (el 2014 també va ser 0,25 %) 

4- S'introdueix el Factor de Sostenibilitat. 
Tindrà en compte l‘esperança de vida a l‘hora de calcular la Pensió Inicial  que 

cobraran els nous pensionistes. És a dir, si l'esperança de vida augmenta, la 

pensió inicial es reduirà. 

5- El Factor de Sostenibilitat s'aplicarà el 2019 i es revisarà 

cada 5 anys. 



Si ens quedem a Espanya veurem com baixen les pensions 

Previsió reducció del càlcul 

de la pensió inicial, per “el 

Factor de Sostenibilidad”   

-19,20 % 



Resum 

    

Catalunya  Espanya 

Atur    19,88 %               23,70 % 

Índex salarial mitjà      106    100 

Treballadors per pensionista   2,54     2,48 

Si el salari mitjà és més alt 

si  tenim menys atur  

i si cada pensionista està suportat per més treballadors en actiu 

Podem concloure que les pensions estaran més garantides en 

una Catalunya independent que si continuem a Espanya  



Catalunya                                    Milions d’€ 

Cotitzacions socials 24.839 

Despeses de pensions 22.870 

Efectivament, les previsions ho confirmen: 

Font: Generalitat de Catalunya (2015). El Pressupost de les administracions públiques a 

Catalunya per al 2105. Departament d’Economia i Coneixement .  

L’any 2015 tornem a ingressar més que no gastem 

en pensions  
“Si les cotitzacions mitjanes són un 10 % més altes a 

Catalunya que a Espanya, és fàcil concloure que el 

nou Estat  català podrà apujar un 10 % les pensions.”  
(Xavier Sala i Martin, professor de la Universitat  Columbia, Estats Units.) 



Si Vols més informació? Cerca les presentacions 

 Per a rebatre el discurs de la por: 

 Com hem arribat fins aquí? 

 Viabilitat i cost del nou Estat  

http://economistes.assemblea.cat/wp/?page_id=5490
http://economistes.assemblea.cat/wp/?page_id=5490


Amplia la informació i segueix-nos a  

Fes-te soci de l’Assemblea. 

Necessitem la teva força! 

http://www.economistes.assemblea.cat 

 

http://www.facebook.com/pages/ANC_Economistes-per-la-
Independència/230977203659720 

 

http://twitter.com/ANC_Economistes 
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