Protegir els drets dels pensionistes ha de ser un objectiu
prioritari de l’estat del benestar
benestar.
Existeixen amplis marges per actuar: política fiscal,
polítiques d’ocupació, polítiques socials i polítiques
d’igualtat.
Aquest Observatori vol reflectir les necessitats dels
pensionistes per tenir una vida activa i de qualitat.
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Gràfic 1. Piràmide poblacional a Espanya 2018, per gènere i grups d’edat
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Gràfic 1. Piràmide poblacional a Espanya 2018, per gènere i grups d'edat
Factors destacats com la caiguda de la fecunditat, l'edat cada vegada més tardana en la formació de les famílies o l'augment de l'esperança de
vida són decisius a l'hora d'explicar l'existència d'una població cada vegada més envellida. El repte al qual s'enfronta Espanya en les properes
dècades és el d'assegurar la qualitat de vida de les persones grans en una societat en la qual aquestes tenen cada vegada més pes.
En conjunt, la piràmide de població sintetitza els canvis demogràfics que ha experimentat la societat espanyola al llarg de la seva història.
Entre ells destaquen la Guerra Civil i la postguerra, el fenomen del baby‐boom dels anys 60 i 70, així com la reducció de la natalitat i l'impacte
de les migracions de les dècades posteriors.
De forma progressiva, les cohorts de població amb major pes van ascendint en la piràmide de la població, alhora que es redueix el pes de les de
menor edat, resultant una forma de “bulb”. Avui dia existeixen 3,1 milions de persones menys de 15 a 39 anys que el 2008, i 1,8 milions més de
50 a 64 anys, i 1,4 milions més de 65 i més anys. En conjunt, els grups més nombrosos van tenint més edat i més pes en el conjunt de la
població. En tot cas, és necessari remarcar que aquest fenomen no és exclusiu d'Espanya, sinó que en la resta de països de la Unió Europea
també es registra un envelliment de la població.

Gènere
El 2018, hi havia 927.000 dones més que homes a Espanya. Aquesta desigual distribució, que es deriva de factors
biològics i socials (com per exemple, el major naixement de nenes que nens, o la major esperança de vida), s'ha
incrementat un 2,7% en l'últim any.
En aquest sentit, és rellevant assenyalar com en els grups de més edat les dones tenen molt més pes, sobretot a partir dels
50 anys. Concretament, hi ha 123.000 dones més que homes de més de 65 anys. En els grups de 80 a 84 anys i de 85 a 90
anys, la diferència és molt més notable, ja que les dones arriben a representar el 59,7% i el 64,1% respectivament. Aquesta
desigual distribució per gènere és un element fonamental a tenir en compte en el desenvolupament de polítiques i
recursos destinats a les persones grans.

Gràfic 11. Projeccions de població de 65 anys i més
anys, 2016‐2066
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Gràfic 11. Projeccions de població de 65 i més anys, 2016‐2066
Des del punt de vista territorial, les estimacions de població ofereixen una desigual distribució. Així, per exemple, a Astúries, Castella i Galícia,
es preveu que el 2031 la població de 65 i més anys serà superior al 30%, seguides de Cantàbria, País Basc, La Rioja, Aragó, Extremadura,
Comunitat Valenciana i Navarra, on les persones grans tindran un pes superior a la mitjana estatal estimada (un 25,6%). En l'extrem oposat es
trobarien, novament Ceuta i Melilla, amb les poblacions més joves del conjunt de l'Estat.
D'igual manera, s'estima que hi hagi un major nombre de persones d'edat més avançada. En aquest cas, Galícia, Castella i Lleó i Astúries tindran
una població molt envellida, amb més d'un 10% de població de 80 i més anys. Altres regions com País Basc, Cantàbria, La Rioja, Aragó, Navarra
o Catalunya tindran percentatges superiors a la mitjana estatal, que s'estima en un 8%. En conjunt, d'acord amb aquestes estimacions, es
preveu que la població de 80 i més anys aconsegueixi els 3,6 milions de persones en 2031.
Si continua el procés d'envelliment tal com s'estima en les projeccions de població, l'estructura de la població es modificarà substancialment,
donant lloc a la inversió progressiva de la piràmide de la població. Com il∙lustra el gràfic 13, les cohorts més nombroses, amb el pas del temps,
aniran pujant a la cúspide de la piràmide. Val la pena destacar el paper de les dones, que aniran adquirint un pes cada vegada més gran en
l'estructura de la població, especialment en els grups d'edat avançada. El 2066, hi haurà 1,4 milions de dones més que homes de 65 i més anys,
i 1,1 milions de dones més que homes de 80 i més anys.
En suma, és indubtable el procés d'envelliment de la població espanyola, cada vegada més intens i proper a les dinàmiques europees. Com ho
és la creixent feminització de la població més gran, que és un signe diferencial de la nostra població.

Gràfic 24. Variació mitjana anual de l’IPC: índex general i grups seleccionats, 2017 (%)
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Gràfic 24. Variació mitjana anual de l'IPC: índex general i grups seleccionats, 2017 (%) Font: INE, 2018.
Des del punt de vista regional, els majors increments en el preu dels aliments el 2017 es van registrar a Canàries, Castella ‐ la Manxa, Melilla,
Castella i Lleó o Catalunya; en l'aigua, Ceuta, Melilla o Madrid; mentre que, pel que fa a l'electricitat, el gas i altres combustibles, van destacar
les comunitats autònomes d'Andalusia, Galícia, Extremadura, Murcia i les ciutats de Ceuta i Melilla, respectivament.
Si considerem la revaloració de les pensions fixada per al 2017 (0,25%), no és difícil deduir que la capacitat de consum de les llars de les
persones grans s'ha vist considerablement reduïda. La desvinculació de les pensions respecte de l'evolució dels preus ha provocat un
empitjorament substancial de les condicions materials i de vida de les persones grans. Malgrat això, el Sistema públic de pensions segueix
tenint un paper decisiu en el sosteniment de les llars a Espanya.
Les pensions (com les prestacions d’atur i altres prestacions socials) han permès en els últims anys reduir el risc de pobresa relativa de les
llars, en un context d'elevat atur i marcada devaluació salarial. No obstant això, la insuficient revaloració de les pensions ha potenciat
l'augment del risc de pobresa (apartat 8 del present Observatori), posant en evidència la importància de les pensions en el manteniment de les
famílies.

Gràfic 31. Despesa pública en salut a la Unió Europea en percentatge del PIB, 2015
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Gràfic 31. Despesa pública en salut en la Unió Europea, en percentatge del PIB, 2015
Despesa privada en salut (aportacions voluntàries d'organitzacions o empreses) en la Unió Europea, en percentatge del
PIB, 2015

Gràfic 34. Llits hospitalaris públics a la Unió Europea, 2015 (per cada 100.000 habitants)
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Gràfic 34. Llits hospitalaris públics en la Unió Europea, 2015 (per cada 100.000 habitants)
Des d'una perspectiva comparada, la reducció del nombre de llits hospitalaris és experimentada d'igual manera en la resta de països europeus.
Aquesta dinàmica s'explica per diversos factors, entre els quals destaquen, no només les retallades pressupostàries, sinó també els avanços en
els tractaments mèdics, així com els referits als processos d'hospitalització. El que sí que és cert és que aquesta dinàmica ha estat molt més
acusada a Espanya. D'acord amb les dades d'Eurostat, el 1985 hi havia a Espanya 308 llits hospitalaris públics (per 100.000 habitants), mentre
que el 2015 es registraven 204 llits. Això suposa una reducció del 33%, que és superior a la registrada en altres països de l'entorn. Encara que
no existeixen dades disponibles per a tots els països, es poden apuntar diferències, com per exemple amb Portugal, en el qual el nombre de
llits es va reduir un 26% durant aquest mateix període.
Respecte al model sanitari, és pertinent assenyalar que, des de la dècada dels 80, el nombre de llits hospitalaris públics s'ha anat reduint,
enfront de l'increment gradual de llits privats, bé siguin d'organitzacions o entitats sense ànim de lucre o d'empreses, que han anat guanyat
cada vegada més pes.
Tal com es pot apreciar en el gràfic 35, és especialment rellevant l'augment de llits privats durant la dècada dels 90 (moment que coincideix
amb l'explosió del model de concertació i de la sanitat privada), així com el registrat durant la primera meitat de la dècada del 2000. Entre 2014
i 2015, el nombre de llits hospitalaris privats d’empreses amb lucre va augmentar un 1,9%, enfront dels llits públics, que ho van fer un 0,6%.
Malgrat aquestes variacions, la major part dels llits hospitalaris segueixen sent públics; el 2015 són, concretament, un 68,7%. Dels privats, un
19,2% corresponen a empreses privades, mentre que un 12,1% són d'organitzacions sense ànim de lucre.

Gràfic 37. Percentatge
g de despesa
p
sanitària via concertació (%)
( ) sobre despesa
p
pública a les comunitats autònomes, 2015
La privatització de
la sanitat via
concertació
privada
repercuteix en un
empitjorament del
servei i una major
despesa
p
de les
llars en salut.

Es pot consultar a: www.ccoo.cat/pdf_documents/observatorio%20social%202018.pdf

Gràfic 37. Percentatge de despesa sanitària via concertació, en percentatge sobre despesa pública en les
CCAA, 2015 (%)
Font: Indicadors Clau del Sistema Nacional de Salut, 2018.
Diferències territorials pel que fa a la despesa farmacèutica
El 2015, la despesa farmacèutica a Espanya va representar el 16,7% de la despesa sanitària, gairebé un punt percentual menys
que l'any anterior. Continua, d'aquesta manera, la dinàmica a la baixa iniciada el 2010, en la qual es registra una diferència de 4
punts percentuals pel que fa a la despesa destinada aquest any.
En termes de despesa, Galícia és la comunitat autònoma que més percentatge de despesa destina a farmàcia el 2015, amb un
20,6%, seguida d'Extremadura (19,2%), Comunitat Valenciana (18,9%) i Andalusia (18,5%). En canvi, Balears, País Basc i
Navarra són les que menys despesa destinen a aquesta partida. Des del punt de vista regional, en totes les comunitats autònomes
es va reduir el percentatge de despesa entre 2014 i 2015. Destaquen particularment Andalusia, Castella i Lleó i Galícia, amb una
major reducció (superior a 1,2 punts percentuals), mentre que en l'extrem oposat se situen País Basc, Aragó i Extremadura (amb
una reducció inferior a 0,3 punts).
En tot cas, cal parar esment a les dades globals. La despesa pública en farmàcia mitjançant receptes va experimentar un
increment proper al 4% el 2016, amb 9.913 milions d'euros destinats a aquesta partida de despesa (Memòria del Consell Econòmic
i Social, 2016). L'increment de la despesa pública en farmàcia a través de receptes s'explica per l'increment del nombre de
receptes (2,2% en 2015), així com per l'augment de l'import mitjà de les receptes emeses (1,7% sobre l'any anterior). L'evolució de
la despesa pública en farmàcia ha seguit, per tant, la tendència a l'alça d'anys anteriors, encara que el seu pes sobre la despesa
pública total s'ha anat reduït gradualment

Gràfic 43. Distribució per tipus de prestacions del Sistema per a la Autonomia i Atenció a
la Dependència, abril 2018
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Gràfic 43. Distribució per tipus de prestacions del Sistema per a l'Autonomia i l’Atenció a la Dependència. Abril de 2018
En certa mesura, la prestació de serveis afavoreix que l'atenció a la dependència no sigui abordada per part de les famílies, tal com es realitzava
de forma prèvia a la implantació del sistema. Entre els diferents serveis, destaca el servei d'ajuda a domicili, que concentra el 17% del total de
les prestacions del sistema, seguit de la teleassistència, amb un 15,8%, l'atenció residencial (13,2%) i les prestacions econòmiques vinculades a
un determinat servei (9,6%). La resta de prestacions es vincula als centres de dia i de nit, la prevenció de la dependència i l'autonomia personal
i les prestacions econòmiques d'assistència personal. Cada persona subjecta a aquest dret pot ser beneficiària de més d'una prestació. D'això
resulta que a l'abril de 2018 existeixin 1,24 prestacions per persona atesa en el sistema.
Les prestacions econòmiques, que el 2010 representaven entorn de la meitat de les prestacions, el 2018 aconsegueixen el 32,1%. Es produeix
una reducció d'1,7 punts percentuals del pes de les prestacions econòmiques pel que fa a 2017, que consolida un sistema d'atenció en el qual
els serveis constitueixen la major part de les prestacions, tal com es preveia a l'inici de la implantació del sistema.

Diferències territorials rellevants
Com esmentàvem en anteriors observatoris, la implantació del Sistema d'atenció a la dependència ha estat desigual en les comunitats
autònomes. En termes generals, no hi ha grans diferències entre elles, però sí que és cert que unes han avançat més que unes altres.
Així, per exemple, a l'abril de 2018 destaca Castella i Lleó amb el major nivell de cobertura pel que fa a la població, un 3,66%, seguida del País
Basc (2,80%) i Castella ‐ la Manxa (2,64%). Aquesta última comunitat autònoma ha destacat per registrar el major increment relatiu entre 2017
i 2018 (abril), que ha fet que passés del vuitè al tercer lloc.
Més enllà dels canvis poblacionals, el desigual impuls pressupostari que ha rebut l'atenció a la dependència en els últims anys ha tingut reflex
en les diferents evolucions territorials. En certes comunitats autònomes, malgrat haver registrat un increment relatiu, encara es troben en la
part baixa de la distribució, com succeeix amb la Comunitat Valenciana, Balears o Madrid, que partien de posicions significativament inferiors a
la mitjana. El 2018, els menors nivells de cobertura es troben a Canàries (0,94%), la Comunitat Valenciana (1,32%), Ceuta i Melilla (1,56%) i
Balears (1,59%).

Les pensions contributives de jubilació més altes es troben al País Basc (1.339 euros), Astúries (1.315 euros), Madrid (1.277 euros) i Navarra
(1.229 euros). Les més baixes, no obstant això, són les d'Extremadura (892 euros), Galícia (904 euros) i Múrcia (956 euros). Hi ha, per tant, una
diferència de 446 euros entre la pensió mitjana més alta i la més baixa de les comunitats autònomes.
En relació a la pensió mitjana de viduïtat, també es poden apreciar diferències territorials significatives. Les pensions més altes es troben
igualment al País Basc (781 euros), Madrid (744 euros), Astúries (729 euros) i Navarra (711 euros), mentre que les més baixes són a Galícia (556
euros), Balears (595 euros), Murcia (602 euros) i Extremadura (612 euros). En aquest cas, la dispersió és menor, amb una diferència de 225
euros entre la pensió més alta i la més baixa.

Persones + de 65 anys a Catalunya
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Gràfic 47. Número de places en residències públiques i privades per comunitats
autònomes, juliol 2017
PLACES
RESIDENCIALS

Tipus
públiques

ESPANYA

privades
públiques

CATALUNYA

privades
públiques

BARCELONA privades

Es pot consultar a: www.ccoo.cat/pdf_documents/observatorio%20social%202018.pdf

Quantitat
places

99.130
267.240
12.698
48.839
8.440
37.093

Gràfic 47. Nombre de places en residències públiques i privades per CCAA, Juliol de 2017
Font: Elaboració pròpia a partir d'Estadístiques sobre residències. Distribució de centres i places residencials per
província. CSIC, Envelliment en Xarxa, 2018.

Més grans de 65 anys, a Catalunya n’hi ha 1.282.000.
Places residencials a Espanya, n’hi ha:
267.240 de privades. I de públiques solament 99.130
Places residencials a Catalunya:
Públiques - 12.698.
Privades - 48.839.
A Barcelona:
Públiques - 8.440
Privades.- 37.093.

Gràfic 56. Distribució per quanties de les pensions contributives de jubilació per sexes,
juny 2018
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Gràfic 56. Distribució per quanties de les pensions contributives de jubilació por sexe.
Juny de 2018
Font: Seguridad Social, 2018.
La situació dels complements a mínims
Els complements a mínims constitueixen una eina essencial en el sistema de garantia de rendes, en la mesura que
permeten incrementar les pensions inicialment reconegudes fins a un determinat límit, en funció de la composició de la llar
de les persones perceptores de la pensió. Un 25% de les pensions contributives tenia reconegut aquest complement mínim
al juny de 2018. Aquest tipus de complement és més freqüent en el cas de les pensions de viduïtat (31%) que en les de
jubilació (23%), encara que en ambdues situacions suposa garantir el nivell de renda d'una gran quantitat de pensions que
d'una altra forma serien molt més baixes.
Aquests complements es fixen en funció de les quanties mínimes que s'estableixen per als diferents tipus de pensió. Per a
2018, la quantia mínima per a una pensió de jubilació amb un cònjuge a càrrec va ser de 788,90 euros al mes, de 639,30
euros en llars unipersonals i de 606,70 euros quan es tracta d'unitats familiars amb cònjuge a no càrrec. En el cas de les
pensions de jubilació de les persones que procedeixen d'una gran invalidesa, les quanties són una mica superiors, dels
910,10 euros amb “cònjuge no a càrrec” fins als 1.183,40 euros dels pensionistes amb “cònjuge a càrrec” (taula 16).
Respecte a les pensions de viduïtat, les quanties mínimes han estat les següents: de 739,50 euros, en el cas dels
pensionistes amb càrregues familiars; de 639,30 euros a aquelles persones amb 65% de discapacitat (major o igual al
65%); de 598,00 euros per a les persones d'entre 60 i 64 anys; i de 484,20 euros per a les persones menors de 60 anys.
És necessari reforçar la lluita contra la bretxa de gènere
S'han impulsat diverses mesures per acabar amb la bretxa de gènere i assegurar la igualtat de gènere entre homes i dones
en el treball.1 Des de CCOO s'han realitzat propostes dins del Pacte de Toledo per reduir la bretxa de gènere en les

pensions, a partir del reforç equilibrat de la contributivitat i la solidaritat.2
1.

De forma sintètica, es poden esmentar les següents mesures: el reconeixement de períodes de cotització vinculats a

diverses situacions familiars, com per cura de fills a càrrec; excedència per cura de fills; excedència per cura d'altres
familiars; reducció de jornada per cura de fills; períodes de cotització assimilats per part; complement per maternitat;
complement a mínims; coeficient global de parcialitat. En termes generals, es valoren positivament aquests instruments
introduïts, però es considera que són insuficients per resoldre la bretxa de gènere.
En segon lloc, es planteja una major flexibilització dels requisits de cotització exigits per accedir a les prestacions
contributives de la Seguretat Social, que s'han materialitzat en el conegut com a “coeficient global de parcialitat”, i del qual
es beneficien les treballadores a temps parcial.
I finalment, es proposa reconèixer els complements en les pensions més baixes, com el complement per maternitat, que és
rellevant però que està encara molt allunyat dels complements a mínims.
Respecte a això, convé recordar que el complement a mínims de les pensions contributives afecta 1,5 milions de
beneficiàries, té una quantia mitjana de 219,27 euros/mes i un pressupost associat de 4,8 mil milions d'euros. En canvi, el
complement per maternitat únicament afecta 317.000 beneficiàries, les quals perceben una quantia mitjana de 56,17
euros/mes, d'un pressupost anual de 238 milions d'euros. Per tant, existeixen encara diferències molt notables.
En suma, totes aquestes mesures van encaminades a lluitar contra la bretxa de gènere de les pensions, l'origen principal
de les quals se situa en el treball, en les diferències entre homes i dones pel que fa a les condicions laborals, jornada,
salaris, etc., que influeixen en últim terme en la desigual distribució pel que fa a les prestacions i les quanties de les
pensions. Per això, entre les diverses propostes, s'encomana al Pacte de Toledo a seguir quantificant les desigualtats de
gènere en el Sistema de protecció social, així com desenvolupar possibles mesures addicionals que permetin acabar amb
la seva bretxa de gènere.

Gràfic 84. Reducció de la desigualtat produïda per les transferències socials
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Gràfic 84. Reducció de la desigualtat produïda per les transferències socials*
Font: Martín, C. i Zarapuz, L., 2018.* Variació percentual de l'índex de Gini, abans i després de transferències socials
(incloent pensions).
En termes agregats, la contribució fiscal a Espanya va representar el 33,3% del PIB el 2016, un percentatge 7,4 punts inferior a la
mitjana de l'Eurozona, i 6,9 punts respecte a la mitjana dels països de la Unió Europea. Aquesta bretxa s'explica sobretot per una
menor recaptació d'impostos (4,5 punts inferior a la mitjana de l'Eurozona), especialment d'impostos directes,
Val la pena destacar que la bretxa entre Espanya i l'Eurozona en termes de contribució fiscal era molt menor el 2007, ja que
aquesta era únicament de 2,4 punts. En els últims deu anys, aquesta bretxa s'ha ampliat com a conseqüència de la caiguda de la
recaptació i, en menor mesura, per la rebaixa dels ingressos per cotitzacions, conseqüència de la destrucció d'ocupació, l'augment
de l'ocupació precària i la devaluació salarial durant la recuperació. Destaca particularment la rebaixa de l'impost de societats, de
com el 2007 es recaptava 1,6 punts del PIB més que a l'Eurozona, i que el 2016 se situa 0,3 punts per sota.

Hi ha marge per millorar la contribució fiscal en tots els tributs, assegurant-ne un repartiment just
L'elevat frau fiscal i les conseqüències derivades de la crisi solen ser utilitzats com a arguments per explicar el menor nivell de
recaptació d'Espanya enfront de la mitjana europea. No obstant això, la menor càrrega impositiva d'Espanya constitueix el principal
factor a tenir en compte. En aquest sentit, crida l'atenció que els nivells de recaptació a Espanya són inferiors a altres països
europeus on existeix una alta presència d'economia submergida i on la crisi econòmica ha tingut repercussions similars a Espanya
(Itàlia, Grècia o Portugal).
Repassant els principals tributs, s'observa que la contribució fiscal d'Espanya es troba per sota de la mitjana europea. Així, la
contribució mitjana de l'IRPF a Espanya és del 14,1% el 2017, un percentatge inferior al de la Unió Europea dels 27 (18,4%) i de
l'Eurozona-18 (17,5%). Això succeeix així mateix en el cas de l'IVA, del qual, malgrat les pujades de 2010 i 2012, el gravamen mitjà
d'Espanya (16%) es troba encara a gran distància de la mitjana europea (20,5%, UE-27 i 20,4%, Eurozona), sent un dels més
baixos de tots els països. A això se suma la ja esmentada menor recaptació en l'impost de societats, on Espanya es troba per sota
de la mitjana europea (taula 22). Com es pot apreciar en el gràfic 84, el tipus efectiu de l'impost de societats ha caigut notablement
al llarg de les últimes dècades (gràfic 85).

Gràfic 85. Tipus
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A Espanya
existeix un ampli
marge per
millorar la
contribució fiscal
en tots els tributs
i aconseguir un
sistema fiscal
més just.
just

Es pot consultar a: www.ccoo.cat/pdf_documents/observatorio%20social%202018.pdf

Gràfic 85. Tipus efectiu de l'Impost de Societats, 1998- 2017
Font: Martín, C. i Zarapuz, L., 2018 sobre la base de AEAT.
A més d'existir marge de millora pel que fa al nivell de contribució, el sistema fiscal existent podria millorar-se des del punt de vista
del repartiment dels esforços contributius. En l'actualitat, ens trobem amb un sistema fiscal que cal que millori en l'apartat dels
ingressos, però que a més es mostra tremendament injust. De forma sintètica, això succeeix per diversos motius:
•
Pel major pes de la imposició indirecta en la recaptació, sent una contribució regressiva, ja que aquesta disminueix quan
augmenta el nivell de renda. El tipus mitjà de l'IVA ha passat del 11% el 2009 al 15,3% el 2017.
•
Pel desequilibri entre l'aportació de les rendes del treball i les procedents del capital i les empreses. Les rendes del treball
han augmentat la seva contribució de l'11,3% el 2007 al 12% el 2017. En canvi, les procedents del capital i les empreses passen
del 13,3% al 12,2%. Així mateix, l'aportació dels beneficis empresarials es redueix en aquest període, passant del 16,1% al 12% en
2017.
•
Per la desigual aportació de pimes i grans empreses en l'impost de societats, superior en el cas de les primeres. Això es
produeix com a conseqüència de les deduccions aplicades, que són més beneficioses per a les grans empreses.
•
Per la desigualtat generada en el repartiment de les aportacions a la Hisenda Pública entre les diferents comunitats
autònomes, existint, per exemple, diferències entre les aportacions realitzades i els ingressos per càpita ajustats (segons les
característiques de la població i el territori).
•
Per la inflació dels preus, que fa que la recaptació augmenti, a causa de l'increment de la base imposable i de les
cotitzacions, entre altres factors. En aquest sentit, és pertinent assenyalar que la no-revaloració de les pensions, en un context de
preus a l'alça, suposa una pujada encoberta d'impostos als col·lectius més vulnerables, que veuen com les pensions perden valor
real.
•
I per l'evasió fiscal que es produeix com a conseqüència de l'ocultació de rendes: en l'IRPF el frau es concentra en els
contribuents amb rendes més elevades; en l'IVA, sol ser entre empreses; mentre que en l'impost de societats, les empreses

eludeixen el pagament mitjançant estratègies fiscals de desplaçament dels beneficis a paradisos fiscals o països amb baixos
impostos.
En conjunt aquestes dades permeten constatar, d'una banda, que a Espanya es paguen menys impostos en comparació a Europa,
la qual cosa pot ser atribuït a diversos factors. Entre ells, destaca la cultura fiscal dels diferents governs, articulada entorn de la
reducció dels impostos, generant una insuficiència de recursos necessaris per a finançar la despesa pública. D'altra banda, a més
de tenir menys recursos, les dades també reflecteixen que el sistema fiscal és marcadament injust, si considerem el repartiment de
les contribucions fiscals realitzades per la població treballadora i les empreses, així com des del punt de vista dels tributs directes i
indirectes.
Per totes aquestes raons, és més necessari que mai reforçar el sistema fiscal sobre la base d'un repartiment més just de les
càrregues. Enfront de les polítiques de retallades pressupostàries enfocades més a les despeses que als ingressos, la realitat és
que es poden donar passos des del punt de vista impositiu per incrementar el finançament de les polítiques públiques.

DADES ACTUALITZADES 2019
Pensionistes
ESPANYA
Viduitat
Pensionistes
CATALUNYA
Viduitat
Pensionistes
BARCELONA
Viduitat
Pensionistes
TARRAGONA
Viduitat
Pensionistes
GIRONA
Viduitat
Pensionistes
LLEIDA
Viduitat

Persones
9.700.000
2.361.000
1.731.000
394.000
1.304.250
293.500
169.000
39.500
157.000
36 600
36.600
99.000
24.800

Pensio mitjana
985 €
708 €
1.021 €
714 €
1.055 €
739 €
956 €
671 €
903 €
625 €
865 €
611 €
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Taula 18. Mesures p
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p
per CCOO p
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per a la millora dels ingressos
g
del sistema públic de pensions
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