
 

 

Respostes sobre la independència  

"Les pensions només estan garantides 

en una Catalunya independent" 

 

Comparació de saldos entre Catalunya i Espanya 
 

 
(Font: Generalitat de Catalunya. 2011, últim any amb dades disponibles.) 

 
1. El sistema actual de pensions 

El sistema actual de pensions a Espanya és un sistema de 
REPARTIMENT. Això significa que no existeix una guardiola on 
es guarden  els diners ingressats per les cotitzacions, sinó que 
els diners que mensualment paguen les empreses i els 
treballadors es fan servir per a pagar les pensions als 
pensionistes. 
NO tenim un compte al nostre nom a la Seguretat Social amb 
l’import de la nostra pensió. 



Les pensions NO es paguen d’una guardiola on han anat posant 
les nostres contribucions. 
 
“Les cotitzacions de la gent que treballa avui és la font d’on 
surten les pensions mensualment.” 
 
2. Qui té dret a la pensió? 

La pensió és un dret que tenen els treballadors que han estat 
cotitzant. La pensió ha de ser pagada per qui ha rebut l’import de 
les cotitzacions (la Seguretat Social), independentment d’on 
visqui o resideixi qui l’ha de percebre i sigui quina sigui la 
seva nacionalitat. Ningú pot perdre el seu dret a cobrar la 
pensió per una decisió d’un altre, encara que no resideixi a 
l’Estat espanyol i no tingui la nacionalitat espanyola. 
 
“Exemple: Un alemany que cotitza 35 anys en una empresa 
de Mollerussa, quan torna al seu país té dret a la pensió 
espanyola.”  

 
3. El futur de les pensions a Espanya és incert 

Quan ens parlen del Fons de Reserva de la Seguretat Social, cal 

saber que aquest fons es va crear en el seu dia per a garantir el 

pagament de les pensions en moments de dificultat o crisi. L’any 

2011 aquest fons va arribar a tenir 66.815 milions d’euros. El 

desembre del 2015, després de la darrera disposició de 9.500 

milions d’euros, quedaven 32.481 milions. A aquest ritme, el 

2018 s’haurà acabat el fons. 

 
4. Com seran les pensions del futur a Espanya? 
(Amb la Llei 27/2011, d’1 d’agost, i la Llei 23/2013, de 23 de desembre) 

     Abans     Ara 
Edat de jubilació   65 anys  67 anys 
Càlcul de la pensió últims 15 anys  25 anys 
 
a- Les pensions ja NO es revaloren amb l'IPC (Índex de Preus 
de Consum). El nou índex serà l'IR (Índex de Revaloració), 
que variarà en funció dels ingressos i despeses del sistema de la 



Seguretat Social d’un període d’11 anys (els cinc anys anteriors, 
el d’aplicació de l’IR, i les projeccions de cinc anys futurs) i de 
l’augment del nombre de pensionistes. 
b- L’import de les prestacions pujarà cada any un mínim del   
0,25 % i com a màxim l'IPC + el 0,5 %. 
c - 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. S'aplicarà el 2019 i es 
revisarà cada 5 anys. 

 
“El resum és que a Espanya veurem com baixen les 
pensions. ” 

 
5. La independència garantirà millor la viabilitat de les 
pensions i podran millorar 

Els factors més determinants d’un sistema de pensions són el 
nombre d’aturats, el salari mitjà dels treballadors actius i la 
relació entre el nombre de treballadors i  pensionistes. 
Comparem aquests factors a Catalunya i Espanya:  

 
    Catalunya  Espanya 
Atur    17,73 %               20,90 % 
Índex salarial mitjà  105   100 
Treballadors per pensionista 2,54    2,48 

 
“Si el salari mitjà és més alt, tenim menys atur i 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.”  
  



Efectivament, les previsions per al 2015 ho confirmen: 

 
Catalunya                                      Milions d’euros 

Cotitzacions socials 24.839 

Despeses de pensions 22.870 

 
Font: El Pressupost de les administracions públiques a Catalunya per al 2105. Dpt. d’Ec. i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya.  

 
6.  Amb la independència, a Catalunya les pensions podran  
ser un 10 % més altes 

Amb el 16 % de la població de l’Estat espanyol, Catalunya ha 
aportat el 29 % del Fons de Reserva de la Seguretat Social. 

 
“Si les cotitzacions mitjanes són un 10 % més altes a 
Catalunya que a Espanya, és fàcil concloure que el nou Estat 
podrà apujar un 10 % les pensions.” (Xavier Sala i Martin, professor 

de la Universitat de Columbia, Estats Units.) 

 
Catalunya ha tingut saldo positiu 

Període 1995–2011       Catalunya       Espanya 
Aportacions per habitant 
al sistema de pensions   + 3.200 €/habitant - 1.735 €/habitant  

 
Durant el període 1995-2011 Catalunya ha tingut dotze anys en 
què el saldo del sistema de pensions ha estat positiu, i amb 
només cinc anys de saldo negatiu, amb un saldo acumulat 
positiu en els disset anys de 3.200 euros per habitant. En el 
mateix període, Espanya ha tingut deu anys amb saldo negatiu i 
un total acumulat negatiu en els disset anys de 1.735 euros 
per habitant. 
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