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La pensió mitjana a Catalunya se
situa en 913,81 euros al març
La dada s'incrementa un 1,9% més respecte l'any passat
La pensió mitjana a Catalunya s'ha situat al març en els 913 euros, un 1,9% més respecte al
mateix mes del 2014, segons dades de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) del
Ministeri de Treball. El nombre de pensions que s'han abonat ha estat d'1.663.256, el 17,9% del
total de l'Estat i un 1,1% més que el març de l'any passat. D'aquestes, 1.055.103 van
correspondre a les de jubilació, per un import de 1.030 euros, davant els 1.015 euros de mitjana
de l'Estat; mentre que la resta van ser per incapacitat permanent (164.895), viduïtat (394.132),
orfandat (47.734) i favor de familiars (1.392). A l'Estat, es van abonar 9.270.398 pensions, amb
un import mitjà de 882,76 euros (+1,8%).
L'import mitjà de les pensions per jubilació a Catalunya va ser de 1.030,65 euros, uns 15 euros
més que la mitjana estatal. La resta de prestacions corresponen a incapacitat permanent (996,68
euros), viduïtat (633,94 euros), orfandat (366,84 euros) i favor de familiars (536,19 euros).
Per demarcacions, l'import mitjà de les pensions a Barcelona s'ha situat en els 947 euros (+1,8%),
a les comarques de Girona l'import ha estat de 800,59 euros (+2,1%), a les de Lleida 766,14
(+1,9%) i a les de Tarragona 850,44 euros (1,9%).
Pel que fa a les prestacions de jubilació, que representa la majoria del total de les pensions,
l'import mitjà a la demarcació de Barcelona ha estat de 1.067 euros, a la de Girona de 903,79
euros, a la de Lleida de 865,52 euros i a la de Tarragona de 961,87 euros.
A l'Estat, el nombre de pensions contributives va registrar aquest mes un total de 9.270.398, el
que equival a un increment interanual de l'1,2%. Més de la meitat d'aquestes prestacions són per
jubilació, concretament 5.616.199; seguit de les de viduïtat (2.349.637), de les d'incapacitat
permanent (928.125), d'orfandat (337.890) i de favors de familiars (38.547). L'import mitjà de les
pensions ha estat de 882,76 euros, un 1,8% més, i les de jubilació de 1.015,83 euros, un 2,1%
més que el gener del 2014.
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