
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Les eleccions del 25 de novembre  van donar un mandat al Parlament per possibilitar que els 

catalans i les catalanes decideixin el seu futur polític en una consulta. Aquesta voluntat ha 

quedat reforçada des de l’inici de legislatura per l’expressió popular al carrer, per totes les 

enquestes i, de manera molt especial, amb el resultats a Catalunya de les darreres eleccions al 

Parlament europeu de forma clara i contundent. 

Amb aquest suport, cal que els treballs d’aquest Parlament i del Govern avancin per fer 

possibles i aplicables tots els resultats de la Consulta, per tal que la ciutadania pugui decidir 

amb total llibertat i sense cap mena de coacció. Per això cal donar el màxim d’informació i 

facilitar el coneixement i comprensió de les conseqüències de la transcendent decisió que han 

de prendre. En aquest sentit, un aspecte cabdal és el futur del sistema de pensions i en quina 

situació es trobaria tant en el cas que la ciutadania decideixi romandre al si de l’Estat espanyol 

com en el cas que decideixi iniciar la constitució d’un Estat independent.  

Respecte aquesta qüestió hi ha hagut nombrosos intents de manipulació informativa que, 

buscant atemorir les persones que es troben en una situació econòmicament depenent, falten 

a la més mínima objectivitat, aprofitant el desconeixement que moltes persones tenen sobre 

els mecanismes de finançament de les pensions.  

Certament, el model espanyol està basat en el dret subjectiu generat per les aportacions fetes 

pels treballadors al llarg de la seva vida laboral, però, en canvi, el seu finançament es sustenta 

en el repartiment de les aportacions actuals dels treballadors en actiu. Aquesta aparent 

contradicció entre la contribució que genera el dret i la contribució, actual i no capitalitzada, 

que finança la pensió ha estat aprofitada malintencionadament per generar confusió. 

El primer que cal dir és que la Seguretat Social està obligada a fer front als pagaments a tots els 

pensionistes d’acord amb els drets que han adquirit a través de les seves cotitzacions al llarg 

de la seva vida laboral resideixin o no a l’Estat espanyol. El finançament d’aquestes 

prestacions, en canvi, no ve de la capitalització de les contribucions fetes sinó del repartiment 

de les contribucions actuals. 

Per tant, el finançament de les pensions, i la seva viabilitat futura,  dependrà de la relació entre 

el nombre de treballadors ocupats i el nombre de pensionistes, del salari mitjà i del tipus de 

cotització. Resulta rellevant recordar aquí que el nombre de treballadors ocupats per 

pensionista a Catalunya és de 2,54, mentre que a Espanya és de 2,48, que el salari mig a 

Catalunya és de 24.449 euros, mentre que a Espanya és de 22.790 euros. 

La contribució de Catalunya al sistema de pensions 

Catalunya és una contribuïdora neta al sistema espanyol de la Seguretat Social, és a dir, que les 

aportacions catalanes al sistema han estat superiors a les prestacions rebudes al territori.  



Concretament, entre els anys 1995 i 2011 va aportar un saldo positiu de 24.126 milions 

d’euros, mentre que l’Estat va fer un dèficit de -82.704 milions d’euros. Dit d’una altra manera, 

les prestacions rebudes per l’Estat han estat molt superiors a les contribucions aportades. 

Si ens fixem en el saldo acumulat per persona, les dades de Catalunya refermen la confiança 

en la seva capacitat de mantenir un sistema de pensions viable: entre el 1995 i el 2011 va ser 

un saldo positiu de 3.200 euros per persona,  mentre que a la resta de l’Estat es produïa un 

dèficit de 1.753 euros per persona,. 

Va ser només durant els períodes 1995-1996 i 2009-2011, 5 anys dels 17 estudiats, que 

Catalunya va ser deficitària amb la Seguretat Social, en part, per l’elevada taxa d’atur, ja que 

van pujar les prestacions i van baixar les cotitzacions. En canvi, el conjunt de l’Estat el saldo ha 

estat negatiu durant 10 dels 17 anys analitzats.  

Dades provisionals 2012 i 2013 

Amb tot, hi ha qui no es cansa de crear desinformació. Amb dades provisionals 2012, membres 

del Govern de l’Estat han afirmat que “la Seguretat Social a Catalunya al 2012 va tenir un 

dèficit de 3.777 milions d’euros”. Amb les seves mateixes dades, el total de l’Estat era de un 

total negatiu de 23.301 milions d’euros. Amb les seves dades, Catalunya representa el 15,6% 

del total de dèficit espanyol per CCAA, molt menys que el pes del PIB.( 19%) i un 23% 

d’aportació als pressupostos. 

El passat 28 d’abril la ministra de treballs, la senyora Fátima Báñez, va declarar: “la solidaritat 

dels espanyols ha permès pagar el dèficit de 4500M de les pensions catalanes”. La Ministra es 

deixava una dada fonamental: el dèficit de la Seguretat Social per pensions a tot Espanya era 

de 37.000 milions d’euros. És a dir, a Catalunya 600€/habitant, resta de l’Estat 823€/habitant. 

També les dades dels anys 2012 i 2013 confirmen que l’economia catalana és més capaç 

d’afrontar la situació de dèficit del sistema de pensions. 

Com Catalunya ajuda a cobrir els dèficits del sistema de pensions 

En moments de crisi, els sistemes de Seguretat Social es tornen deficitaris, en general, i han de 

ser coberts amb aportacions del pressupost de l’Estat i del Fons de Reserva de les pensions. 

Vegem com Catalunya contribueix en aquests dos aspectes. 

Pel que fa als pressupostos generals de l’Estat, val a dir que representant un 16% de la 

població i un 19% del PIB Catalunya n’aporta un 23%, i suporta una balança fiscal negativa que 

de mitjana en els anys 1986-2011 ha estat del 8,5% del PIB.  

Pel que fa al Fons de Reserva, val a dir que aquest està constituït pels recursos  aportats dels 

superàvits dels anys de bonança. Resulta, però, que la principal aportadora de recursos al Fons 

de Reserva de la Seguretat Social ha estat Catalunya. Efectivament, entre 1995 i 2010 

Catalunya ha generat un superàvit de 24.774 milions d’euros. De forma acumulada, en aquest 

període el 74% dels superàvits que financen el Fons Reserva han sortit de l’economia catalana. 

En síntesi, cal que la ciutadania conegui la següent informació per a prendre lliurement la 

decisió de vot el proper 9 de novembre. 



Elements de risc del manteniment de l’statu quo sobre les pensions 

En primer lloc cal assenyalar que l’evolució actual de l’economia espanyola i de les polítiques 

del seu Govern són el principal risc sobre el futur de les pensions per diversos motius.  

En primer lloc, pel manteniment d’unes taxes d’atur molt superiors a la mitjana europea i amb 

previsions de que aquesta distància es mantingui en el mig i llarg termini. 

Segon, perquè la reforma laboral ha causat una caiguda generalitzada dels salaris i la política 

econòmica del Govern espanyol pretén mantenir aquest nivell baix de poder adquisitiu dels 

treballadors i treballadores en el mig termini. Tercer, per l’enorme pes de l’economia 

submergida. Quart, per la vulnerabilitat del sistema de pensions a la piràmide d’edat. 

Cinquè, per la reducció continuada del Fons de Reserva, incomplint el pacte de Toledo, que 

està perpetrant el Govern espanyol: les disposicions a càrrec del fons de Reserva de la 

Seguretat Social va ser de 7.003 milions d’euros el 2012 i  11.648 milions d’euros el 2013. Per 

aquest any 2014 es preveu disposar d’ 11.029 M€. A finals d’enguany el saldo del Fons es 

preveu que quedarà reduït a uns 42.000 M. En tres anys s’hauran menjat quasi una  tercera 

part del fons. 

Sisè, per una excessiva exposició del Fons de Reserva al deute públic espanyol. Aquest ha estat 

utilitzat pel Govern espanyol en excés per adquirir títols de deute públic espanyol fins al 97% 

del total d’actius financers del Fons. Ningú més gestiona un Fons així. 

Setè, perquè la Reforma de les pensions impulsada pels PSOE, primer, i pel PP després ha 

introduït tres factors de correcció a la baixa de les pensions en el llarg termini. 

Vuitè, perquè el Govern espanyol ha demostrat ser molt depenent i sensible al poder dels 

oligopolis, també el dels sectors financers que malda per entrar al negoci de les pensions. 

Novè, perquè es manté la constant invariable d’una contribució catalana desproporcionada als 

Pressupostos Generals de l’Estat, és a dir, d’una balança fiscal molt negativa per als catalans i 

catalanes. 

I desè, pel pes petit de les contribucions espanyoles al sistema de pensions sobre PIB, en 

relació a la mitjana europea, distància que no ha millorat en els darrers 10 anys i que no 

sembla que tinguin voluntat de corregir. 

Elements de risc de les improbables terceres vies sobre les pensions 

Tant a l’Estatut de 1978, com a l’Estatut de 2006 a l’article 165.1.b, ja es preveia el traspàs de 

la gestió del règim econòmic de la Seguretat Social. 

En 36 anys el Govern de l’Estat no ha donat una sola passa en aquesta direcció. És un 

precedent a tenir en compte. 

Elements de confiança en la viabilitat del sistema de pensions en una Catalunya independent 

Resumint els que ja s’han esmentat caldria dir que aquesta major confiança es fonamenta en: 



- Una major relació entre treballadors ocupats i pensionistes. 

- Un salari mig superior 

- La desaparició del dèficit fiscal que anualment detreu als catalans un 8,5% del PIB 

- La contribució neta aportada en els darrers 19 anys al sistema de pensions espanyol. 

- Una política més sensible a les necessitats de pensionistes i aturats. 

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya presenta la 

següent: 

 

MOCIÓ SUBSEGÜENT  A UNA INTERPEL·LACIÓ 

1. El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig a la reforma del sistema de pensions 

empresa pel Govern espanyol i alerta que els factors de càlcul que aquesta reforma ha 

introduït deixa la ciutadania desinformada respecte la seva futura pensió i introdueix 

elements de reducció i pèrdua de poder adquisitiu en el curt, mig i llarg termini. 

 

2. El Parlament de Catalunya expressa la seva profunda preocupació pel futur de les 

pensions dins l’Estat espanyol quan constata que les disposicions a càrrec del fons de 

Reserva de la Seguretat Social van ser de 7.003 milions d’euros el 2012,  11.648 milions 

d’euros el 2013 i preveuen, per aquest any 2014 de 11.029 M€, provocant que a finals 

d’aquest exercici el saldo del fons s’hagi reduït fins a uns 42.000 M. Igual de 

preocupant resulta la concentració dels actius financers del Fons en un 97% en deute 

públic espanyol. 

 

3. El Parlament de Catalunya insta la Govern a elaborar un pla i dissenyar l’Administració 

i la Tresoreria de la Seguretat Social catalana per garantir la percepció futura de les 

pensions i prestacions d’atur als catalanes i catalans, si el sentit del vot dels ciutadans 

el futur 9 de novembre és favorable a la constitució d’un Estat independent.  

 

4. El Parlament de Catalunya insta la Govern a iniciar la creació d’un organisme únic de 

gestió de rendes socials que eviti la dispersió de rendes, guanyi en eficiència a curt 

termini, millori el sistema de gestió i control en l’efectivitat de les prestacions i creï una 

base dades unificada dels beneficiaris. Aquest organisme servirà, també, per posar les 

bases organitzatives de la futura Tresoreria General de la Seguretat Social de 

Catalunya. 

 

5. El Parlament de Catalunya insta la Govern a actualitzar anualment l’Informe sobre les 

aportacions de Catalunya a la Seguretat Social 1995-2011 elaborat pel Departament 

d’Economia i Coneixement. 


