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EVOLUCIÓ D'UN DELS PILARS DE L'ESTAT DE BENESTAR

Set autonomies tenen millors pensions que les de
Catalunya
• La mitjana espanyola es va situar en 675,18 euros al mes, el 5% més que fa un any
• Els nous jubilats cobren de mitjana 1.144 euros, el 20% més que els antics
FRANCISCO J. DE PALACIO
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Encara que Catalunya és la comunitat autònoma que concentra
el nivell més alt de riquesa del país (18,22%), hi ha set
autonomies on els pensionistes reben rendes mitjanes més
altes. Si s'analitza amb més detall cada tipus de prestació, els
catalans fins i tot baixen un o dos esglaons més en el rànquing.
La pensió mitjana a Catalunya es va situar durant el mes d'agost
en 696,2 euros al mes, una dada que suposa el 4,9% més que
fa un any. Aquesta xifra és una mica superior (3,1%) a la
mitjana del conjunt d'Espanya, que va arribar als 675,18 euros i
Un grup de jubilats passegen per un carrer que va experimentar una pujada anual del 5%.
barceloní. Foto: IMMA COY
No obstant els pensionistes bascos, amb 845,17 euros
mensuals, asturians (816,54 euros), madrilenys (800,91),
navarresos (757,77) ceutins (741,38), càntabres (702,19) i
aragonesos (696,89) reben de mitjana més pensió que els
catalans.
Fins i tot pel que fa a la prestació per orfandat, Castella-la
Manxa supera Catalunya. En la pensió a favor de familiars,
també les Canàries estan més avançades i en la de jubilació i
viudetat --on hi ha més beneficiaris-- els catalans cobren 773,43
Si desitja veure el gràfic en PDF
faci un clic a la imatge.
i 504,08 euros de mitjana, respectivament, i ocupen un novè
lloc per darrere dels melillencs (825,13 i 508,79 euros).
Una raó que explicaria que aquestes pensions no siguin més altes a Catalunya és que és la
comunitat autònoma on es perceben més prestacions (1,48 milions), al davant d'Andalusia (1,3
milions).
COST MÉS ELEVAT
L'estadística que va facilitar ahir la secretaria d'Estat de la Seguretat Social revela també que el
nombre de pensions que es van pagar al conjunt del país (8,28 milions) amb prou feines va
créixer l'1,2% en els últims 12 mesos. Per contra, el cost d'aquestes rendes (5.594 milions
d'euros) es va elevar el 6,3% en el mateix lapse de temps.
Això es deu al fet que totes les prestacions han millorat al voltant del 5%. La pensió mitjana de
jubilació va créixer fins als 761,84 euros al mes i la de viudetat va assolir gairebé els 499 euros
mensuals encara que en el règim general --on es troben la majoria de treballadors-- aquestes
mitjanes es van situar en 955,8 i 559 euros, respectivament.
LES MÉS ALTES
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Les pensions més altes del sistema públic les disfruten els miners del carbó amb una mitjana de
jubilació que supera els 1.591 euros mensuals mentre que la de viudetat se situa en els 638,17
euros.
Al marge de la millora de les prestacions hi ha una altra raó perquè la nòmina de les pensions
creixi cada any. Els nous jubilats que es donen d'alta estan percebent una mitjana de 1.144
euros al mes en el règim general, gairebé un 20% més del que estan ingressant els
pensionistes que ja estaven en el sistema.
Aquesta diferència s'explica per l'augment dels salaris durant els últims anys que ocasionen
bases de cotització més altes. De fet, 280.000 nous treballadors per compte propi es van
decidir a cotitzar per sobre de les bases mínimes, el 9,4% més que fa un any. En aquest fet va
influir la campanya a favor d'aquest increment del Ministeri de Treball juntament amb les
organitzacions d'autònoms.
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