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El CCN adverteix que Espanya vulnera la legislació invertint el 97% 
del Fons de Reserva de la Seguretat Social en deute espanyol

El Cercle Català de Negocis torna 
a avisar del perill en què es troba 
el Fons de Reserva de la Seguretat 
Social -que és el pot que garanteix 
les pensions- després que la 
ministra de Treball i Seguretat 
Social, Fátima Báñez, fes ahir una 
lectura optimista del fet que l’Estat 
hagi invertit un 97,46% del Fons 
en deute espanyol. Báñez -que va 
deixar entreveure que podria 
tornar a fer servir el Fons per la 
paga extra d’estiu dels 
pensionistes- va dir ahir que no hi 
ha cap perill que el Fons trontolli i 
ho va argumentar dient que la 
gestió financera d’aquests recursos 
va situar la rendibilitat en termes 
del 4,20%, cosa que va permetre 
el Fons generar uns “beneficis” de 
2.970 milions d’euros, 753 milions 
més que el 2011. 
La ministra no va explicar, però, 
que l’Estat s’està saltant les seves 
pròpies lleis per fer servir el Fons 
per fer front al major augment de 
deute públic de la història 
d’Espanya en un sol any, 148.000 
milions d’euros el 2012. I és que 
segons el Real Decreto 337/2004, 
reguladora 28/2003 en el seu article 
3 disposa que “... el Fondo de Reserva 
podrá invertir en títulos emitidos por 
personas jurídicas públicas nacionales y 
extranjeras, de calidad crediticia elevada 
y con un significativo grado de liquidez”
i en l’article 4 explicita que les 
inversions han de seguir “criterios de 
seguridad, rentabilidad y diversificación”.
Òbviament, expliquen des del 
CCN, el deute espanyol no té una 

solvència crediticia elevada ni una 
bona liquiditat i invertir el 97,46% 
del Fons en deute públic espanyol 
no té res a veure amb diversificar 
la inversió.
De fet, per poder fer aquesta 
massiva inversió en deute públic 
propi, l’Estat ha canviat algunes de 
les regles del Fons de Reserva: va 
elevar del 16% al 35% de la 
cartera l’import màxim que es pot 
invertir en un únic valor i va 
augmentar d’un 11% a un 12% la 
seva participació màxima en el 
total de deute del Tresor en 
circulació.
Pel CCN, el govern de l’Estat 
actua “amb temeritat” i “està 
portant a terme una política de 
desinversió en valors segurs per 
dissimular els seus deutes, posant 
en perill les pensions dels catalans i 
de tots els ciutadans de l’Estat”. 
Les dades de Bloomberg avalen el 
que diu el Cercle. L’any passat, 
l’organisme que gestiona el Fons 
va vendre els bons de màxima 
solvència emesos per Alemanya, 
França i Holanda i els va canviar 
per títols espanyols per valor de 
20.000 milions d’euros.
El Cercle Català de Negocis basa 
la seva argumentació en un estudi 
fet públic al maig de 2012 que ara 
torna a cobrar rellevància. En 
aquell estudi recordava que la 
qualificació crediticia del deute era 
aleshores d’A3 per a Moody’s, de 
BBB+ per a Standard & Poors i 
d’A per FitchRatings. Una 
qualificació que s’havia anat 

degradant des de 2010 i que 
continua actualment en una 
situació de poca credibilitat 
internacional.
De fet és precisament la falta de 
credibilitat internacional el que, 
diu el CCN, “porta l’Estat a 
maquillar els seus números fent 
servir tots els recursos propis que 
té a mà, inclosos els diners que són 
propietat de tots els treballadors i 
pensionistes”. Els responsables de 
l’entitat empresarial sobiranista 
mantenen que “la manera 
d’actuar del govern espanyol, que 
ara es presenta com un triomf  de 
gestió, acabarà com totes les 
comptabilitats creatives: malament, i 
les conseqüències les patiran els 
més febles”. 
El CCN demana als mitjans de 
comunicació que “exerceixin la 
responsabilitat que els lliga amb la 
societat i que no es limitin a 
reproduir únicament les 
declaracions de Báñez”. “Els 
mitjans sou els garants de la 
veritat”, conclouen.

Us adjuntem l’estudi

Per a més informació: 

 Andreu Mas, 677 225 051. 
A/e: amas@nautiluscomunicacio.com

Núria Roura, 673 436 937. 
A/e: 
nuria.roura@nautiluscomunicacio.com

5 
d

’a
b

ri
l d

e 
20

13 Per a més informació contacta amb el CCN a 
comunicacio@ccncat.cat

La pàgina web del Cercle Català de Negocis
www.ccncat.cat El twitter del CCN: 
@CCatalaNegocis

La norma obliga a diversificar les inversions i a fer-les en valors dʼalta solvència crediticia
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Romandre a Espanya posa en risc les 
Pensions dels Catalans 

Maig de 2012 
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En el sistema de pensions espanyol, els impostos recaptats cada 
mes s’utilitzen per pagar les pensions del mateix mes als jubilats 

Impostos i cotitzacions pagats 
per treballadors i empreses 

 
 
 
 
 
 

Pensions pagades a jubilats i 
altres pensionistes 

 
 
 
 

Fons de reserva de la 
Seguretat Social 

Un cop pagades les pensions, l’import 
sobrant (si n’hi ha) es diposita en el 
Fons de Reserva de la Seguretat Social 
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Al llarg dels anys, el Fons de Reserva de la Seguretat Social 
ha anat creixent, arribant a 64.000 milions d’euros el 2010 

Evolució del Fons de Reserva 
(milers de milions d’euros) 
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Font: “Fondo de Reserva de la Seguridad Social, Informe a las 
Cortes Generales”, 2010, Ministerio de Trabajo e Inmigración 
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Malgrat això, continuar a Espanya suposa un gran risc per a 
les pensions futures dels catalans 

Situació actual de la Seguretat Social:  
Implicacions sobre els pensionistes catalans  

Catalunya finança les pensions de la resta d’Espanya, aportant més del 
29% del fons de reserva de la Seg. Social 

La baixa solvència financera d’Espanya fa perillar el pagament de les 
pensions als catalans 

1 

3 

La caiguda en picat del saldo de la Seg. Social a la resta d'Espanya fruit de 
la crisi, posa en risc les pensions dels catalans 

2 

Les pensions estan assegurades amb un estat català independent 
4 
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Les pensions estan assegurades amb un estat català independent 
4 

Catalunya finança les pensions de la resta d’Espanya, aportant més del 
29% del fons de reserva de la Seg. Social 

La baixa solvència financera d’Espanya fa perillar el pagament de les 
pensions als catalans 

1 

3 

La caiguda en picat del saldo de la Seg. Social a la resta d'Espanya fruit de 
la crisi, posa en risc les pensions dels catalansls catalans  

2 

Catalunya finança les pensions de la resta d’Espanya 

Situació actual de la Seguretat Social:  
Implicacions sobre els pensionistes catalans  
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Catalunya aporta una part molt important dels fons que van 
destinats al fons de reserva de la Seguretat Social 

Aportació al fons de reserva de la Seg. Social  
(2006 al 2009) (milers de milions d’euros) 

19  

47  

66  

Aportat per 
Catalunya 

Aportat per la  
resta de l'Estat 

Fons de reserva estatal 

Font: “Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central 
2006-2009”. Dept. d’Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya. Març de 2012 
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Dit d’una altra forma, Catalunya està finançant les pensions de 
part d’Espanya, aportant més el 29% del fons de reserva estatal 

16% 
29% 

84% 
71% 

Població Aportació al fons de 
reserva estatal 

Catalunya 

Resta de l’Estat 
Espanyol 

Comparativa entre població i aportació al fons de 
reserva estatal de la Seg. Social 

Catalunya, amb un 16% de la població de 
l’Estat, aporta el 29% del fons de reserva 

estatal de la Seguretat Social 

Font: “Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central 
2006-2009”. Dept. d’Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya. Març de 2012 
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Les pensions estan assegurades amb un estat català independent 
4 

Catalunya finança les pensions de la resta d’Espanya, aportant més del 
74% del fons de reserva de la Seg. Social 

La baixa solvència financera d’Espanya fa perillar el pagament de les 
pensions als catalans 

1 

3 

La caiguda en picat del saldo de la Seg. Social a la resta d'Espanya fruit de 
la crisi, posa en risc les pensions dels catalans  

2 

L’enorme dèficit de la Seg. Soc. que està acumulant la resta d’Espanya 
fruit de la crisi, està posant en risc les pensions dels catalans  

Situació actual de la Seguretat Social:  
Implicacions sobre els pensionistes catalans  
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La caiguda en picat del saldo de la Seg. Social que està acumulant la 
resta d’Espanya fruit de la crisi, posa en risc les pensions dels catalans  

Saldo de la Seguretat Social (sense atur) en el període 2006-2009 
(milers de milions d’euros) 

Saldo de Espanya 
sense Catalunya 

L’excedent de la Seguretat Social espanyola està caient en picat, assolint només 4.200 milions € amb 38,5 milions 
de persones, mentre Catalunya genera un excedent de 2.300 milions € amb tan sols 7,1 milions de catalans 

Saldo de Catalunya 

Font: “Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central 
2006-2009”. Dept. d’Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya. Març de 2012 
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Catalunya finança les pensions de la resta d’Espanya, aportant més del 
74% del fons de reserva de la Seg. Social 

La baixa solvència financera d’Espanya fa perillar el pagament de les 
pensions als catalans 

1 

3 

La caiguda en picat del saldo de la Seg. Social a la resta d'Espanya fruit de 
la crisi, posa en risc les pensions dels catalansls catalans  

2 

La baixa solvència financera d’Espanya posa en greu perill el 
pagament de les pensions als catalans 

Situació actual de la Seguretat Social:  
Implicacions sobre els pensionistes catalans  

Les pensions estan assegurades amb un estat català independent 
4 
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El Fons de Reserva de la Seguridad Social té com a finalitat 
garantir l’equilibri financer del sistema pensions 

“Estabilización y reserva para atender necesidades futuras en materia 
de prestaciones contributivas, … 

… originadas por desviaciones entre ingresos y gastos de la Seguridad 
Social” 
 
 
 
“Constitución de reservas en el nivel contributivo del mismo que atenúen 
los efectos de los ciclos económicos” 

Font: “Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo 
de Reserva de la Seguridad Social” 

1 

2 
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El 99,99% dels diners del Fons s’inverteixen en títols valors 
per a generar interessos que alimentin el propi fons 

Font: “Fondo de Reserva de la Seguridad Social, Informe a las 
Cortes Generales”, 2010, Ministerio de Trabajo e Inmigración 

Distribució del Fons de Reserva el 31/12/2010 

Actius financers  
64,4 milers de milions d’euros 
(99,998%) 

Saldo en compte corrent 
1,3 milers de milions d’euros 
(0,002%) 



13 

Els interessos acumulats des de l’any 2000 fins el 2012 
pugen a 11.800 milions d’euros 

Font: “Fondo de Reserva de la Seguridad Social, Informe a las 
Cortes Generales”, 2010, Ministerio de Trabajo e Inmigración 

Rendiments nets generats en el període 2000-2010 
(milers de milions d’euros) 

11,7  

0,7  0,3  -0,5  -0,4  

11,8  

Cupons Resultats de 
disposició 

Interessos Ajustaments Ajustos Total 
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La normativa del Fons exigeix que els diners del Fons 
s’inverteixin en títols d’alta qualitat i seguretat, i diversificats 

Artículo 3. Dotaciones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y 
disposición de fondos 
“… el Fondo de Reserva podrá invertir en títulos emitidos por personas jurídicas públicas 
nacionales y extranjeras, de calidad crediticia elevada y con un significativo grado de 
liquidez, es decir, negociados en mercados regulados o sistemas organizados de 
negociación,...” 
 
 
Artículo 4. Gestión financiera del Fondo de Reserva 
“1. ...b) Las materializaciones posteriores de adquisición de activos a los que se hace 
referencia en el anterior artículo 3, apartado 1, así como la enajenación, reinversión y 
cualquier otra operación sobre los activos financieros del Fondo de Reserva distintas a 
las mencionadas en la letra a) anterior, serán aprobadas por el Comité de Gestión del 
Fondo de Reserva de la Seguridad Social, a propuesta de la Comisión Asesora de 
Inversiones del Fondo, de acuerdo con criterios de seguridad, rentabilidad y 
diversificación” 
 

Font: Real Decreto 337/2004, reguladora 28/2003 
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Malgrat això, el 88% del Fons està actualment invertit en 
deute espanyol, que es troba en una situació de risc  

Distribució del Fons de Reserva en funció d’on està invertit 

Font: “Fondo de Reserva de la Seguridad Social, Informe a las 
Cortes Generales”, 2010, Ministerio de Trabajo e Inmigración 

76,8% 
87,9% 

23,2% 
12,1% 

2009 2010 

Actius financers 
estrangers 

Actius financers 
espanyols 

El pes dels actius espanyols 
és cada cop major 
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Aquest risc és cada cop més elevat, com mostra la 
degradació de la qualificació del deute públic espanyol  

Font: Moody’s, Standard & Poors, Fitch 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 
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Una altra prova d’aquest risc creixent és la gran fuita de 
capital dels inversors estrangers 

Font: Expansión, 30/4/2012 

50,5% 
37,5% 

49,5% 
62,5% 

Desembre 2011 Març 2012 

Inversors 
estrangers 

Inversors 
nacionals 

Participació dels inversors estrangers en el 
deute de l’Estat Espanyol 

281 

220 

Desembre 2011 Març 2012 

Import invertit per inversors estrangers en el 
deute de l’Estat Espanyol 

(milers de milions d’euros) 

-22% 

En només 3 mesos, els inversors estrangers han retirat 
62.000 milions d’euros del deute públic espanyol 
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Aquesta alta exposició del Fons de Reserva al deute 
espanyol suposa un greu risc pels pensionistes catalans 

}  L’Estat Espanyol no està complint l'obligació d'invertir en deute de la màxima qualitat 
creditícia (AAA), donat que el 87% està invertit en deute públic espanyol (BBB+) 

}  Si la solvència d’Espanya empitjora i s’aplica una lleva sobre el deute espanyol, el 
Fons de Reserva caurà dramàticament 

}  L’Estat Espanyol està augmentant l’exposició del Fons de Reserva al deute espanyol 
perquè té grans dificultats per a finançar el seu deute en els mercats exteriors 

}  Aquesta política està augmentant el risc del Fons, i posa en perill les pensions dels 
catalans, que són qui més aporten al Fons de Reserva  

Si Espanya entra en fallida o és intervinguda, quines 
pensions garantirà el Fons de Reserva? 
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Les pensions estan assegurades amb un estat català independent 
4 

Catalunya finança les pensions de la resta d’Espanya, aportant més del 
74% del fons de reserva de la Seg. Social 

La baixa solvència financera d’Espanya fa perillar el pagament de les 
pensions als catalans 

1 

3 

La caiguda en picat del saldo de la Seg. Social a la resta d'Espanya fruit de 
la crisi, posa en risc les pensions dels catalans  

2 

L’enorme dèficit de la Seg. Soc. que està acumulant la resta d’Espanya 
fruit de la crisi, està posant en risc les pensions dels catalans  

Situació actual de la Seguretat Social:  
Implicacions sobre els pensionistes catalans  
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L’increment dels ingressos vindrà donat principalment per 
la recaptació del 100% de tots els impostos 

2.012 2013 2014 2015 2016 2017 
1. Impostos directes 8.116 41.372 40.539 41.885 44.912 48.722 

1.a. IRPF 7.678 14.846 14.938 15.497 17.250 19.393 
1.b. Societats 0 3.357 3.296 3.398 3.562 3.776 
1.c. Succcessions i donacions 198 197 199 205 215 228 
1.d. Seguretat Social 0 22.734 21.864 22.536 23.624 25.048 
1.e Patrimoni 240 239 242 249 261 277 

2. Impostos indirectes 9.307 15.935 15.945 16.350 17.167 18.289 
2.a. IVA 5.219 9.782 9.693 9.900 10.394 11.070 
2.b. Especials 2.867 4.936 4.998 5.122 5.320 5.589 
2.c. Transmissions patrimonials i 
AJD 1.221 1.217 1.254 1.329 1.453 1.630 

3. Taxes i altres ingressos 519 1.349 1.349 1.349 1.349 1.349 
4. Transferències corrents 5.204 91 91 91 91 91 

Del sector públic espanyol 5.112 0 0 0 0 0 
Altres 91 91 91 91 91 91 

5. Ingressos patrimonials 9 9 9 9 9 9 
6. Alienació d'inversions reals 888 888 888 888 888 888 
7. Transferències de capital 290 54 54 54 54 54 

Del sector públic espanyol 236 0 0 0 0 0 
Altres 54 54 54 54 54 54 

8. Variacio d'actius financers 421 421 421 421 421 421 
9. Variació de passius financers 
(deute) 4.973 7.273 10.925 9.692 9.037 6.238 

Total 29.727 67.393 70.222 70.741 73.929 76.062 

Font:  Estimacions del CCN basades en les fonts exposades al 
final d’aquest estudi, en l’apartat de bibliografia 

Pressupost d’ingressos de la Generalitat  
(milions d’euros) 
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Font:  Estimacions del CCN basades en les fonts exposades al 
final d’aquest estudi, en l’apartat de bibliografia 

El pressupost de despeses de la Generalitat augmentarà un 
127% en assumir totes les funcions d’un Estat 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Òrgans superiors i altres òrgans 85 88 88 88 91 91 
Presidència 485 488 488 488 490 490 
Governació i Relacions Institucionals 316 318 318 319 320 320 
Economia i Coneixement 1.183 1.549 1.871 2.224 2.438 2.438 
Ensenyament 4.611 4.820 4.983 5.072 5.232 5.232 
Salut 8.685 8.691 9.558 9.559 10.322 10.322 
Interior 1.148 1.232 1.232 1.232 1.286 1.286 
Territori i Sostenibilitat 1.563 1.899 2.311 2.534 3.105 3.814 
Cultura 302 317 331 346 348 348 
Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural 502 513 517 556 563 563 

Benestar Social i Família 2.087 2.354 2.445 2.445 2.392 2.347 
Empresa i Ocupació 1.119 7.487 7.676 7.468 6.879 6.356 
Justícia 887 967 967 967 1.048 1.048 
Seguretat Social  0 22.392 23.332 23.332 23.530 23.530 
UE, Afers exteriors i immigració 0 3.696 3.758 3.833 3.923 3.923 
Despesa financera (Amortització + Interessos deute) 3.674 4.735 4.705 4.887 6.820 8.814 
Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat 2.670 2.937 3.231 3.231 3.231 3.231 
Resta seccions no departamentals 161 161 161 161 161 161 
Fons de contingència 250 250 250 250 250 250 
Fons per pal·liar els efectes d'un possible boicot  0 1.000 500 250 0 0 
Fons Seguretat Social Catalana  0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

Total 29.727 67.393 70.222 70.741 73.928 76.062 

Pressupost de despeses de la Generalitat 
(milions d’euros) 
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Catalunya aportarà anualment 1.500 milions € a un Fons de 
Reserva per assegurar la cobertura futura de les pensions 

}  Creació del Fons de Reserva de la Seguretat Social catalana 
§  En 5 anys haurà estalviat 7.500 MEUR 
§  En 9 anys haurà estalviat 18.500 MEUR 
§  Haurà d’incloure el 29% del actual Fons de la Seg. Social espanyola: 19.376 MEUR 

Font:  Estimacions del CCN basades en les fonts exposades al 
final d’aquest estudi, en l’apartat de bibliografia 
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Aportacions anuals al Fons de 
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L’Estat Català garanteix i millora la Seguretat Social  

Font:  Estimacions del CCN basades en les fonts exposades al 
final d’aquest estudi, en l’apartat de bibliografia 

0 

22.734 21.864 22.536 23.624 

22.392 23.332 23.332 23.530 

2012 2013 2014 2015 2016 

Ingressos Seguretat Social Despesa de la Seguretat Social 

Ingressos i despesses de laSeguretat Social (sense partides d’atur) 
(milions d’euros) 

Reducció 
del tipus 
mitjà de 5 
punts 

Reducció 
del tipus 
mitjà de 5 
punts 

Pujada 
de 
pensions 
del 5% 

Pujada 
de 
pensions 
del 5% 

Per exemple, de 2013 a 2016, L’Estat 
Català podrà: 
§  Pujar un 10% les pensions  (1.836 

M €) i reduir un 10% les cotitzacions 
d’empresaris, treballadors i 
autònoms (2.339 M €) 

§  Això es un dèficit de poc més de 
450Mi/any. 

§  El superàvit sense fer cap canvi 
seria de 2.674M€ promig al any 
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En conclusió, romandre a Espanya posa en risc les 
pensions dels catalans, mentre que sortir-ne les assegura 

}  Catalunya finança les pensions de la resta d’Espanya, aportant més del 74% del fons 
de reserva de la Seg. Social 

}  Degut a la crisi, el saldo de la Seguretat Social està caient en picat a la resta 
d’Espanya 

}  Aquesta caiguda posa en risc el pagament futur de pensions als catalans 

}  La baixa solvència financera d’Espanya posa en risc el Fons de Reserva, i per tant, fa 
perillar el pagament de les pensions als catalans 

}  Un estat català independent permet pagar les pensions i, en un període de 3 anys, 
pujar-les un 10% i baixar les cotitzacions socials en el mateix percentatge, mentre 
crea el Fons de Reserva de la Seguretat Social catalana 



Empresaris	  per	  l’Estat	  propi	  

www.ccncat.cat	  
info@ccncat.cat	  	  

Només	  amb	  un	  Estat	  propi	  	  
Catalunya	  serà	  econòmicament	  viable	  


