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NÚMERO 25                  GENER 2014 

 
 

BALANÇ SOCIOLABORAL DE L’ANY 2013 (I) 

2013: L’ÚLTIM ANY DE MILLORA 
DE LES PENSIONS PÚBLIQUES? 

 

 
 
Amb el número 25 de TEMES SOCIOECONÒMICS GADESO iniciam una sèrie 
de balanços del que ha passat a les Illes Balears a l’àmbit social i laboral durant 
2013. El sisè any de la crisi ha estat un any a on s’han intensificat les polítiques 
d’austeritat, les retallades i les condicions del memoràndum del rescat de la 
banca espanyola; el primer complert en què s’han aplicat importants reformes, 
com ara, la laboral que entrà en vigor a finals de 2012; és l’any previ als efectes 
de la reforma del Govern del PP -sense cap altre recolzament- del sistema de 
pensions públiques, esperem que sigui l’últim de l’actual legislatura autonòmica 
en el que les Illes Balears no tenen un Pla d’Ocupació. Sens dubte 2013 és un 
any important i convé fer recompte de com han evolucionat els principals 
indicadors socials i laborals.  
 
En aquest primer balanç, i mantenint la nostra vocació de flaix, tractarem de 
l’evolució de la cistella de pensions públiques de la Seguretat Social, i 
especialment de les pensions de jubilació. Val a dir que únicament farem 
referència al total de pensions en vigor que, junt amb les noves pensions, 
incorpora aquelles prestacions reconegudes fa temps i que, en el millor dels 
casos, s’han actualitzat únicament amb la variació oficial de preus (IPC), però 
han mantingut la seva quantia inicial. Malauradament, no podem incorporar els 
valors de les pensions reconegudes durant 2013, ja que encara no es disposa 
de les dades de l’any complet. 
 
La hipòtesi de partida -i que justifica el títol d’aquest TEMES 
SOCIOECONÒMICS GADESO- és que, com a conseqüència de les primeres 
mesures derivades de la reforma de les pensions que han entrat en vigor, la 
moderada, però sostinguda en el temps, millora de les pensions públiques que 
hem vist fins ara, s’acabarà durant l’any 2014 i s’ iniciarà una tendència suau 
de baixada de les quanties. Com sempre, a l’equip de la Fundació Gadeso ens 
complauria que el contingut fos d’interès dels lectors i lectores. En qualsevol 
cas consideram que el debat sobre aquest tema és clau per a tothom que aspiri 
a viure en una societat amb cohesió social i equitat.  
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1.- Introducció 
 
No és la primera vegada que a aquesta publicació parlam de pensions. De fet 
TEMES SOCIOECONÒMICS GADESO s’estrenà amb un número titulat 
Pensions públiques: Millorar l’ informació estadística per defensar-les 
millor i, l’any passat, el número 18 el titulàvem La crisi de les pensions. En 
aquest i d’ altres materials de la Fundació Gadeso, s’ha mantingut l’ opinió que, 
succintament, podríem resumir de la següent manera: 1.- Les pensions 
públiques són claus per a la cohesió social, i una peça fonamental de l’Estat del 
Benestar. 2.- La situació d’atur massiu i el procés d’empobriment, de 
devaluació interna, que afecta prioritàriament a les classes mitjanes i baixes, ja 
es nota en les quanties de les pensions de jubilació. 3.- Les pensions públiques 
tenen problemes de suficiència, equitat interna i de finançament perquè és 
necessari cofinançar-les amb impostos i, no únicament a base de cotitzacions 
sobre els salaris.  
 
Des d’ aquestes premisses hem de concloure que la reforma aprovada, en 
absoluta soledat parlamentaria, pel PP no resol cap dels problemes esmentats. 
Ans al contrari, els agreuja, ja que bàsicament és una nova legislació amb els 
següents continguts: 1.- Pèrdues importants de poder adquisitiu de les 
pensions, amb la desvinculació de la seva actualització anual de l’ IPC, i 
l’aplicació d’una nova fórmula d’actualització mínima del 0,25% durant els anys 
de crisi i sostre de l’ IPC més el 0,25% durant els de no crisi. 2.- Vinculació, a 
partir de 2019, de la pensió inicial a l'esperança de vida de la persona en el 
moment d’abandonar el mercat laboral.  
 
Per això és gairebé segur que enguany ja es noti la tendència a la baixa del 
valor de les pensions, tant a les Illes Balears com arreu d’Espanya. En 
qualsevol cas vegem quina ha estat, a grans trets, l’ evolució de les pensions a 
Balears en els darrers anys.  

http://www.gadeso.org/sesiones/gadeso/web/mytable_temas/ca_1.pdf
http://www.gadeso.org/sesiones/gadeso/web/mytable_temas/ca_18.pdf
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2.- Les xifres més rellevants: 
 

 El total de població balear beneficiària de pensions de la Seguretat Social 
arriba, l’any 2013, a 177.164 persones, el 16% del total de població censada. 
 

 El col·lectiu majoritari és el de pensionistes de jubilació, amb 109.003 
persones (el 61,5% sobre el conjunt de persones beneficiàries)  
 

 El segon col·lectiu en importància és el de pensionistes de viudetat, que 
suma un total de 43.989 persones. És a dir, una de cada quatre pensions 
pagada és de viudetat.  
 

 L’any 2013 acabà amb un valor mitjà del total de pensions en vigor a Balears 
de 790,25 euros I amb una pensió mitjana de jubilació de 903,96 euros.  
 

 En el període 2009-2013 el nombre de pensions de jubilació s’ha incrementat 
en 11.383 persones (un 11,7%). La quantia del total de pensions de jubilació en 
vigor ha augmentat en 125,03 euros, és a dir un 16 %. Les del conjunt 
d’’Espanya han crescut en 125,99 (un 14,6%) 
 

 Hi ha una lleugera disminució del diferencial negatiu del valor mitjà de les 
pensions de jubilació illenques en relació a les del conjunt de l’ Estat. A l’any 
2009 aquesta diferència era de -9,3% i l’any 2013 acabà en un -8,3%. 
 
 
3.- La població beneficiària  
 
La primera gràfica que comentam fa referència al nombre de persones de les 
illes que cobren alguna pensió de la Seguretat Social. El col·lectiu d’aquestes 
persones beneficiàries representa el 16% del total de població censada a 
01.01.13 
 
Aquesta dada ens dóna una idea de la importància que tenen les pensions en 
termes de massa monetària per al consum i l’estalvi. La situació actual del 
mercat laboral, amb un atur de llarga durada estructural, una disminució de la 
renda disponible a les llars i la gairebé impossibilitat d’emancipació dels joves, 
ha reforçat el paper de matalàs social d’aquestes prestacions públiques.  
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TOTAL PENSIONS EN VIGOR  

(01.12.2013*) 

 
 Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 
* En totes les gràfiques empram les dades de desembre perquè en matèria de pensions en vigor (totes les que es 
paguen independentment de l’antiguitat de reconeixement) es pot considerar la mitjana del que ha succeït durant l’any. 

 
 
De la gràfica anterior també s’han de comentar dues coses més: a) el pes molt 
majoritari de les Pensions de Jubilació (el 61,5% sobre el conjunt de la cistella), i b) 
que el 25% de les pensions pagades són de viudetat.  
 
4.- Quantia de les pensions  
 
Pel que fa a la quantia del total de les pensions, l’any 2013 tingueren un valor mitjà 
de 790,25 euros. La pensió de jubilació -la més nombrosa i la que és més clarament 
substitutiva de qualsevol altra percepció salarial- té un valor mitjà de 903,96 euros.  
 

TOTAL PENSIONS EN VIGOR. QUANTIA EN EUROS I MES  
(01.12.2013) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 
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5.- Les pensions de jubilació  
 
La pensió per jubilació és, sens dubte, la més important del conjunt de la cistella de 
pensions i del conjunt de l’acció protectora de la Seguretat Social. De fet, gairebé 
sempre que es parla de pensions, s’identifica pensió amb pensió per jubilació.  
 
Per això aprofundim en tres aspectes: 
 
1.- El creixement del nombre de pensionistes per jubilació: En el període 2009-2013 
el col·lectiu s’ha incrementat un 11,7%. En acabar 2013 hi ha a Balears 11.383 
persones titulars d’una pensió de jubilació més que en acabar l’any 2009.  

 
EVOLUCIÓ DEL NÚMERO DE PENSIONS DE JUBILACIÓ EN VIGOR  

(Dada de l’ 1 de desembre 2013) 

 
 Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social 

 
 
2.- L’evolució del valor de la jubilació. A la gràfica següent es pot observar com 
l’evolució del conjunt que les quanties mitjanes de les pensions de jubilació en vigor 
tenen una trajectòria moderadament ascendent. En el quinquenni analitzat, les 
pensions de jubilació illenques en vigor han augmentat en 125,03 euros, és a dir un 
16%. Les del conjunt d’’Espanya han crescut en 125,99 (un 14,6%). 
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EVOLUCIÓ DE LA QUANTIA DE LES PENSIONS DE JUBILACIÓ 
(Dada de l’ 1 de desembre 2013) 

 

 
 Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social 
 
3.- A la gràfica següent es pot observar la lleugera, però constat, disminució del 
diferencial negatiu del valor mitjà de les pensions de jubilació illenques en relació a 
les del conjunt de l’ Estat. 

 
 

EVOLUCIÓ DEL PERCENTATGE NEGATIU DE LA QUANTIA DE LES PENSIONS 
DE JUBILACIÓ DE BALEARS EN RELACIÓ AL DEL CONJUNT D’ESPANYA  

(Dada de l’ 1 de desembre 2013) 

 
  Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social 
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6.- Conclusions de la Fundació Gadeso: 
 

 Les pensions públiques, que sempre han estat claus per a la cohesió 
social i una peça fonamental de l’Estat del Benestar, s’han convertit en un 
importantíssim matalàs familiar per a no agreujar el procés d’empobriment de 
moltes llars copejades per la greu crisi, l’atur i les polítiques de retallades dels 
serveis socials bàsics.  
 

 Precisament en aquest context de crisi, es posa en marxa una reforma del 
sistema de pensions per devaluar-les. És un element més -en aquest cas molt 
important i estructural- de la devaluació interna. La recent reforma de les 
pensions públiques espanyoles afectarà decisivament a l’aturada dels 
ascensos socials i, gairebé amb tota seguretat, farà que la taxa de risc de 
pobresa i exclusió social augmenti.  
 

 Fins ara el sistema de pensions era un mecanisme de distribució (més o 
menys eficaç i just) de la riquesa generada. Sembla que, de la mà de les 
polítiques que idolatren el control del dèficit públic, s'imposa el dogma del 
creixement sense distribució. Aquesta alternativa en una economia de 
dimensions exportadores com l'espanyola i la balear, mai podrà compensar la 
caiguda de la demanda interna que provoca aquesta devaluació salarial i de 
pensions. Mentrestant, augmenten les desigualtats i la descohesió social.  

 


