
 
 

 
Conferència en el marc del cicle “Deu temes clau per a Catalunya”  

 

Concepció Patxot: “En una Catalunya 
independent les pensions estarien més 
garantides que dins l’estat espanyol” 

 
La professora titular de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat 
de Barcelona i directora de la Xarxa de Referència en Economia i 
Polítiques Públiques, Concepció Patxot, ha justificat que el sistema de 
pensions català seria relativament més viable a Catalunya que a la resta 
de l’estat, atès que genera més ingressos a la Seguretat Social en relació 
al seu PIB i perquè té una taxa d’ocupació i una cotització mitjana 
superior.  
 
Barcelona, 29 de Març de 2016.- La seu del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya (CEC) a Barcelona ha acollit aquest vespre la conferència “El què i 
el com del sistema de pensions en una Catalunya Estat'' a càrrec de 
Concepció Patxot, professora titular de la Facultat d'Economia i Empresa de la 
Universitat de Barcelona i directora de la Xarxa de Referència en Economia i 
Polítiques Públiques, una iniciativa de la Generalitat de Catalunya per integrar 
els principals investigadors universitaris de Catalunya que estudien el disseny i 
l’avaluació de les polítiques públiques des d’un punt de vista econòmic. 
 
Patxot ha assegurat que “en una Catalunya independent les pensions estarien 
més garantides que seguint dins l’estat espanyol” ja que compta amb “més 
persones cotitzant, un menor envelliment de la població, més productivitat i uns 
salaris més alts”. També ha afirmat que “al ser de repartiment, un Sistema 
Català de Seguretat Social es pot reproduir en una Catalunya independent en 
què l’estat català constituiria una Seguretat Social Catalana per recaptar les 
cotitzacions socials i pagar pensions i subsidis d’atur en un mateix any”. En 
aquest sentit ha recordat que la sostenibilitat del sistema de repartiment depèn 
del creixement de la població i de la productivitat, així com del fet que les 
cotitzacions necessàries i les pensions possibles depenen de l’estructura de la 
població. Patxot ha afegit que “tal i com està, el sistema de pensions català 
seria viable perquè Catalunya genera més ingressos a la Seguretat Social en 
relació al seu PIB que la resta de l’Estat perquè té una taxa d’ocupació superior 
i una cotització mitjana superior”.  
 
Concepció Patxot ha explicat que “actualment Catalunya rep menys despesa 
en relació al seu PIB que la resta de l’estat ja que presenta una menor taxa de 
dependència demogràfica gràcies a la immigració” i ha afegit que “tenim la 
població menys envellida que la mitjana espanyola”. D’altra banda ha apuntat 
que “la major productivitat de l’economia catalana no es reflecteix 
proporcionalment en una major pensió mitjana ja que el sistema és 
redistributiu”. A més ha destacat que “la taxa de cobertura és més alta, però es 
veu compensada per una taxa de dependència demogràfica menor”, mentre 
que ha opinat que “amb la independència, un hipotètic dèficit en el sistema de 



pensions s’hauria de finançar recorrent als pressupostos de l’estat tal i com ha 
fet puntualment també l’estat espanyol els últims anys”.  
 
La directora de la Xarxa de Referència en Economia i Polítiques Públiques ha 
comentat que per millorar el sistema de pensions d’una Catalunya estat “el 
mínim que hauríem de fer és completar la contributivitat del sistema abans 
d’aplicar criteris de sostenibilitat”. A més ha apuntat la necessitat de “retocar el 
repartiment retardant l’edat de jubilació i disminuint a la meitat les pensions, així 
com equilibrar les despeses avis/nens tenint present que un nen és un futur 
contribuent”. Patxot també ha remarcat la importància “d’assegurar la gestió de 
la recaptació i facilitar la informació per al càlcul de la pensió”. 
 
La professora titular de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de 
Barcelona ha contextualitzat la seva intervenció destacant que “d’aquí 7 o 8 
anys veurem les conseqüències de l’envelliment de la població quan una 
generació nombrosa, longeva i amb pocs fills arribi a la jubilació i es doni un 
augment de la taxa de dependència”. Una situació que només es pot solucionar 
“recuperant actius apostant pels nens, dones i immigrants , així com retardant 
l’edat de la jubilació”.  
 
La conferència de Concepció Patxot s’inscriu en un cicle al voltant de deu 
temes clau per a Catalunya que organitza la Comissió d’Economia Catalana del 
CEC. Modest Guinjoan, president de la Comissió, ha moderat el debat, mentre 
que el degà del Col·legi, Joan B. Casas ha presidit i introduït la conferència 
destacant “la importància d’impulsar el debat sobre temes que preocupen i 
afecten directament la ciutadania com és el de les pensions per tal de reforçar 
la cohesió social”.  
 
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000 
col·legiats i més de 2.000 societats i despatxos vinculats dedicats 
professionalment a les diferents vessants de l'economia i l'empresa, està 
considerat com una institució que, a través de l'organització d'activitats i serveis 
molt diversos, es configura com un centre de formació i reciclatge dels 
professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en general. 
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