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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 
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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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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  
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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%) 
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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) 
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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 
(milers de milions d’euros) 

Font: “Fondo de Reserva de la Seguridad Social, Informe a las 

Cortes Generales”, 2010, Ministerio de Trabajo e Inmigración 
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23,2% 
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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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Una altra prova d’aquest risc creixent és la gran fuita de 

capital dels inversors estrangers 

Font: Expansión, 30/4/2012 
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49,5% 
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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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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 



Empresaris per l’Estat propi 

www.ccncat.cat 
info@ccncat.cat  

Només amb un Estat propi  
Catalunya serà econòmicament viable 


