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BRETXA DE GÈNERE: LES PENSIONS
DEBAT CIUTADÀ (LXVII)

     ontinuant amb la sèrie de monogràfics dedicats als col·lectius més vulnerables de la nostra societat (QG nº 329,330,331) i juntament
amb la UGT Illes Balears i amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona el pròxim 8 de març, iniciem una sèrie
dedicada a les dones, començant amb un tema d'importància cabdal, la bretxa de gènere en les pensions, entesa com la diferència entre
la retribució mitjana percebuda per les dones en concepte de pensió i la percebuda pels homes tant a les Illes Balears com a Espanya.

C

Amb la col·laboració d'

(1) Percentatge de la diferència en euros que reben les dones de menys en la seva pensió mitjana, respecte a la pensió mitjana dels homes
Font: UGT.Departamento Confederal de la mujer trabajadora

El nostre Sistema de pensions contributives de la
Seguretat Social presenta una gran disparitat respecte
al gènere, i les dones suporten importants diferències
amb els homes, no solament quant al nombre de les
quals reben prestacions econòmiques, sinó també
quant al tipus i a la quantia mitjana de les seves
pensions.

L'aparent neutralitat en el càlcul de les pensions, basat
en les cotitzacions que ells i elles realitzen al llarg de
la vida laboral, perjudica  les dones per tenir carreres
de cotització més curtes, amb interrupcions constants
provocades per sortides periòdiques del mercat laboral
i per ser les principals receptores de la contractació a
temps parcial. La fórmula de càlcul resulta clarament
discriminatòria, respecte a la utilitzada per a l'ocupació
a temps complet, tal com hem denunciat, reiteradament.
Això ha generat una bretxa en les pensions que reben
dones i  homes, que resulta inacceptable.

Més de cinc milions i mig de persones reben una pensió

per jubilació, però mentre el nombre de dones amb prou
feines supera els dos milions (2.038.000), més de tres milions
i mitjà d'homes (3.607.219) perceben una pensió mitjana de
1.220,65 euros. Les dones jubilades perceben de mitjana
452,11 euros mensuals menys que els homes, que multiplicat
per 14 pagues, suposen 6.329,54 euros anuals.

Per contra, en les pensions de viduïtat, les segones més
nombroses del Sistema de SS, la situació s'inverteix. La
presència de les dones és gairebé hegemònica, més d'un
milió i mig de vídues (1.598.799), que representen el 96,19%
dels qui han accedit a aquesta prestació, perceben una
pensió mitjana de 654,15 euros. En aquest cas la quantia
per a elles és superior. La bretxa que suporten els 63.264
homes vidus amb dret a pensió és del 26,11%, si bé no
podem obviar que la major part d'ells compatibilitzen aquesta
prestació amb rendes del treball o amb una altra pensió del
sistema. En el cas de les dones vídues, l'habitual és que
aquesta pensió sigui la seva única font d'ingressos.
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LES DONES PERCEBEN LES PENSIONS MÉS BAIXES

Al conjunt d'Espanya, més d'un milió i mitj de dones (1.502.359) perceben pensions per sota
dels 500 euros. El nombre d'homes que perceben la pensió màxima triplica al de les dones.

Les dones tenen una presència molt majoritària en els
trams més baixos de les pensions. Representen el 73,57%
dels qui perceben pensions per sota dels 500 euros i si
pugem el tram a fins als 700 euros la xifra es dispara,
superant els 3 milions (3.392.820).

A partir d'aquest tram les xifres s'inverteixen i són els
homes els qui perceben pensions a partir dels 700,01
euros. Representen el 80,38% dels qui reben pensions

entre 1.800,01 i 2.000 euros i el 83,02% entre els qui
perceben pensions per sobre dels dos mil euros.
Les dones tripliquen als homes entre els qui perceben
pensions per sota dels 500 euros. Més d'un milió i mitjà
de pensions (1.502.359) per sota dels cinc-cents euros
són percebudes per dones. El nombre de pensions
d'aquesta quantia que perceben els homes amb prou
feines supera el mig milió.
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BRETXA A LES PENSIONS DE JUBILACIÓ A LES ILLES

La quantia mitjana de les pensions de jubilació de les dones no arriba a vuit-cents euros i la
bretxa de gènere se situa en el 34,55 per cent, gairebé dos punts i mig per sota de la mitjana
estatal

Les diferències entre les pensions de dones i homes es
manifesten en tots els règims de la Seguretat Social i per
qualsevol contingència. No obstant això, atès que les
pensions de jubilació i viduïtat són les més nombroses del
Sistema, hem cregut convenient analitzar-les per separat,
atès que són les que presenten major bretxa de gènere
tant en el nombre de persones beneficiàries com en la
quantia que reben els qui accedeixen a aquestes
prestacions.  A pesar que el nombre de dones pensionistes
és inferior al dels homes, les diferències per gènere no

s'observen tant en la quantitat sinó en el tipus de pensió
que reben ells i elles.

En les pensions de viduïtat la presència dels homes és
molt escassa. El tradicional repartiment de rols per gènere
al llarg del temps, unit a una tardana modificació legal,
fruit de la SENTÈNCIA 103/1983, de 22 de novembre, del
Tribunal Constitucional que va permetre als homes accedir
a aquesta pensió, ha influït que encara el nombre de vidus
amb dret a pensió sigui molt baix.
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Gràfica 4

Com es pot veure en la gràfica 4 a les Balears hi ha
20.561 més d'homes que de dones que reben la pensió
de jubilació. Això s'explica pel fet que la dona s'ha incorporat
molt més tard que l'home al mercat laboral. A més cal tenir
en compte que aquesta incorporació s'ha produït en tasques
d'escassa qualificació, sense oblidar que les dones
treballadores es veuen obligades a accedir a feines
temporals/precàries per poder fer front a la cura dels fills
i de les persones dependents.

El que explica la diferència de pensió anual (12 mesos+2

pagues extres) que és de 5.466,3€.

A més tal com es reflecteix a la gràfica 3 (pàgina anterior),
les dones són les que perceben més pensions per davall
dels 500 €, un 73,57% del total de persones que cobren
aquest tipus de pensions.

Alcontrari, el nombre de dones pensionistes que cobren
per sobre de 1.500€ només suposen un percentatge entorn
el 22% del total de persones que cobren aquest tipus de
pensió
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Les dones suposen el 96,19 per cent de les persones que reben una pensió de viduïtat. La pensió mitjana per a elles és de 645,15 euros a
l'àmbitestatal, el que suposa una bretxa salarial, a favor de les dones, d'un 26,12%. Pel que fa a les nostres illes, la pensió mitjana de les
dones se situa en 594,34€, amb una bretxa de gènere, a favor d'elles, del 21,63%.

BRETXA DE LES PENSIONS DE VIDUÏTAT A BALEARS

Gràfica 6

L'origen d'aquesta pensió està vinculat al repartiment de
tasques en les llars. Mentre que els homes participaven
del treball remunerat fora de la llar, les dones romanien
en ell atenent a la família i les tasques de la llar. Els únics
que cotitzaven pel seu treball i per tant generaven drets
eren els homes, les dones únicament gaudien de drets
derivats de les cotitzacions dels seus cònjuges. Per aquest
motiu el major nombre de perceptores d'aquestes pensions
siguin les dones, unes 1.598.799 dones per 63.264 homes.
A les nostres illes el nombre de dones perceptores d'aquesta
pensió és de 24.955, front 1.319 homes.

Les quanties de les pensions de viduïtat són

significativament més baixes que les pensions de jubilació,
perquè suposen un percentatge variable, en funció de la
situació del cònjuge, de les cotitzacions de la persona
morta. D'aquí la seva baixa quantia, més reduïda encara
en el cas dels homes que les perceben, perquè les
cotitzacions de les dones, al llarg de la seva vida laboral,
són significativament més baixes que les dels homes. Si
bé per a ells sol ser una pensió que compatibilitzen amb
rendes del treball o amb una altra pensió per jubilació.

En el cas de les dones, per a moltes d'elles aquesta pensió
és l'únic ingrés econòmic que perceben o percebran al
llarg de la seva vida.
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