
 

    

 

 

Sobre la informació de pensions 

 

Amb l'objectiu que es faci una correcta interpretació de les dades sobre 
pensions que s’inclouen  a ESPAI SOCIOLABORAL GADESO, oferim  una 
breu descripció de cada una d’elles:  

Total pensions: Fa referència al conjunt de persones que cobren alguna 
prestació de la Seguretat Social. No inclou les persones perceptores de 
prestacions  d’atur ni de pensions no contributives. És, idò, una dada  important 
–encara que incompleta- per calcular el percentatge de població que rep alguna 
prestació econòmica de la Seguretat Social.  

Pensions per tipologia:  Aquí s’inclou la informació  del nombre de persones 
que cobren  prensió de jubilació  i de viudetat.  L’apartat d’altres és la suma de 
persones perceptors de prestacions d’ Incapacitat Permanent, Orfandat i a 
Favor de familiars.  Històricament els col·lectius majoritaris, amb diferència,  
són els de jubilats i de viudetat, per això es mereixen  una atenció especial.  
Les pensions de jubilació representen sempre entorn al 60% del total de 
persones beneficiaries de la Seguretat Social. 
 
Quanties mitjanes:  En aquest apartat s’inclouen dues dades la de “Mitjana 
global” i la “Mitjana jubilació”. La primera és la mitjana de totes les pensions 
(incapacitat permanent, jubilació, viudetat, orfandat i les ajudes a favor de 
familiars)  en vigor (reconegudes des de fa molts d’any o recentment). La 
heterogeneïtat dels continguts d’aquest dada mitjana fa que sigui una dada 
amb una forta distorsió. La segona dada fa referència a totes les pensions en 
vigor però únicament  de jubilació. A l’ incloure pensions reconegudes des de fa 
molts d’anys té els  mateixos problemes de distorsió que la dada anterior.  
 
Quanties mitjanes últim mes:  Tant pel que fa al total pensions com  a 
pensions de jubilació s’inclou aquí la mitjana de les prestacions reconeguda en 
el mes de referència.  És una dada clau per observar la dinàmica del sistema, 
especialment en lo referent  a les pensions  de jubilació. Són unes dades amb 
menys distorsions que les comentades en l’ apartat anterior. El problema és la 
data de publicació que es fa amb retràs i sense una periodicitat assegurada.  
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