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Comptes de la protecció social a Catalunya. Any 2003-2007 

 

La despesa en protecció social representa el 17,8% del PIB català,  
dues dècimes més que l’any anterior 

 

 

 

A Catalunya les prestacions cobertes pels sistemes de protecció social van suposar una despesa 

corrent de 35.007 milions d’euros l’any 2007, equivalent al 17,8% del producte interior brut català, 

dues dècimes més que l’any anterior, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). 

 

La despesa en protecció social a Catalunya ha anat augmentant progressivament i en els darrers 

cinc anys ha crescut un 38,1%. Tot i així, encara persisteixen diferències substancials respecte a les 

xifres agregades de la Unió Europea que dedicava l’any 2006 el 26,9% del PIB a protecció social, 

més de 9 punts per sobre la xifra catalana. 

 

El 40% de les prestacions de protecció social a Catalunya es destinen a la funció vellesa, que inclou 

les pensions de jubilació. La següent funció en importància és la corresponent a malaltia i 

assistència sanitària, que rep el 31% dels recursos i la segueixen altres prestacions com les d’atur 

que representen un 10,9% del total, les d’invalidesa amb un 7,8% i les de família amb un 5,4%. Cal 

destacar que en el conjunt de la Unió Europea aquests percentatges són semblants en totes les 

funcions excepte en atur, a la qual destinen el 5,4% i a família el 7,7% l’any 2006. 

 

En el període 2003-2007, les funcions família/fills i d’exclusió social són les que han registrat un 

creixement més elevat, del 63,9% i 118,6%, tot i les seves modestes quotes absolutes. En ambdós 

casos aquest creixement es correspon amb l’aparició de noves prestacions. Les prestacions per a la 

vellesa han augmentat un 32,9% i les de malaltia ho han fet un 45,6%, atribuïble fonamentalment a 

l’increment de la despesa sanitària. 

 

El 69,4% dels recursos requerits per a la protecció social catalana l’any 2007 han estat aportats per 

les cotitzacions dels agents socials catalans. Aquesta proporció contrasta amb el 63,8% en el cas 

d’Espanya. En conseqüència, les aportacions de les administracions públiques per cobrir les 

necessitats de finançament són menors a Catalunya, un 28,3% mentre que a Espanya són del 

34,1%. 
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Cal destacar que a Catalunya l’Administració autonòmica i local va cobrir la pràctica totalitat (99,9%) 

del finançament procedent de les administracions públiques mentre que en el conjunt de l’estat, la 

seva aportació va ser del 79%. Així el subsistema català de protecció social no va tenir necessitat de 

finançament per part de l’Administració central mentre que en el cas d’Espanya, l’Administració 

central va aportar 17.385 milions d’euros, que va representar el 21% del total de les aportacions de 

les administracions publiques. 

 

Aquesta estadística que produeix l’Idescat, s’elabora sota les directrius del Sistema europeu 

d’estadístiques de protecció social (SEEPROS) que lidera Eurostat, amb l’objectiu d’obtenir xifres 

comparables amb els sistemes de protecció social que actuen en els diferents països europeus. 

 

http://www.idescat.cat/premsa/ 

 

 

 

Catalunya. 2003-2007

Ingressos i despeses corrents de protecció social per les principals categories de classificació.
Quantitats a preus corrents

Milers d'euros

2003 2004 2005 2006 2007

Total ingressos 27.524.632 29.846.657 32.483.323 35.464.993 38.397.408

cotitzacions socials 20.536.000 21.629.997 23.228.353 25.015.394 26.655.948
cotitzacions dels ocupadors 15.357.030 16.163.792 17.305.436 18.784.958 19.921.470
cotitzacions de les persones protegides 5.178.969 5.466.205 5.922.918 6.230.435 6.734.478

aportacions de les administracions públiques 6.173.903 7.593.655 8.619.366 9.672.311 10.865.344
Administració central -769.251 -504.059 -512.326 -370.311 13.260
Administració autonòmica 6.626.959 7.796.730 8.867.412 9.783.286 10.537.840
Administració local 316.195 300.984 264.280 259.336 314.244

altres ingressos 814.729 623.005 635.604 777.289 876.116

Total despeses 25.341.134 27.927.978 30.256.846 32.444.686 35.007.617

prestacions de protecció social 24.823.821 27.477.931 29.752.454 31.894.634 34.436.748

despeses d'administració 428.728 419.217 483.383 513.675 532.329

altres despeses 88.585 30.829 21.010 36.378 38.541

Proporció de despesa en protecció social 
respecte el producte interior brut 17,2 17,7 17,8 17,6 17,8

Font: Idescat.  
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Despeses en prestacions de protecció social per funcions. Catalunya. 2003-2007
Quantitats a preus corrents

Milers d'euros
2003 2004 2005 2006 2007

Total despesa en prestacions de protecció social 24.823.821 27.477.931 29.752.454 31.894.634 34.436.748
Malaltia / Assistència sanitària 7.404.391 8.704.688 9.596.363 10.139.947 10.779.886
Invalidesa 1.953.811 2.113.738 2.265.009 2.416.282 2.674.874
Vellesa 10.353.523 11.064.271 11.872.504 12.765.053 13.755.363
Supervivència 684.925 769.081 813.356 845.253 867.438
Família / Fills 1.140.388 1.224.046 1.377.601 1.540.292 1.868.543
Atur 2.924.319 3.186.499 3.322.878 3.587.696 3.763.427
Habitatge 115.954 125.200 153.358 175.919 188.244
Exclusió social 246.509 290.409 351.384 424.191 538.973

Font: Idescat.  
 

 

 

Comptes de protecció social. 2007.
Ingressos i despeses corrents. 

Milers d'euros

Catalunya Espanya
Catalunya / 

Espanya

Import % Import % %
Total ingressos 38.397.408 100,0 237.478.993 100,0 16,2

cotitzacions socials 26.655.948 69,4 150.314.588 63,8 17,7
cotitzacions dels ocupadors 19.921.470 51,9 114.077.537 48,5 17,5
cotitzacions de les persones protegides 6.734.478 17,5 36.237.051 15,3 18,6

aportacions de les administracions públiques 10.865.344 28,3 82.084.045 34,1 13,2
Administració central (1) 13.260 0,0 17.385.144 6,1 0,1
Administració autonòmica i local 10.852.084 28,3 64.697.383 27,9 16,8

altres ingressos 876.116 2,3 5.080.359 2,1 17,2

Total despeses 35.007.617 100,0 221.229.337 100,0 15,8
prestacions de protecció social 34.436.748 98,4 215.835.148 97,5 16,0
despeses d'administració 532.329 1,5 4.866.993 2,2 10,9
altres despeses 38.541 0,1 527.196 0,2 7,3

Font: Institut d'Estadística de Catalunya i  Anuario de Estadísticas Laborales.

 
 

 


