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AS PENSIÓNS GALEGAS
SEGUNDO AS FONTES TRIBUTARIAS
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INTRODUCIÓN
O informe sobre «Mercado de Traballo e Pensións nas Fontes Tributarias»,
elaborado pola Axencia Tributaria (AEAT), consiste nunha estatística censual que
recolle información de todas as persoas que ao longo do ano tiveron relación
tributaria coa Axencia por retencións no IRPF motivadas en salarios, pensións ou
prestacións por desemprego. Nela ofrécense datos cun alto grao de desagregación
por variables de sexo, idade, nacionalidade, orixe da renda, entre outros.
Esta fonte presenta o inconveniente de non ofrecer información de todo o Estado,
xa que ao ter Navarra e o País Vasco un réxime tributario diferente, os seus datos
non están consolidados cos do resto do país; por iso, cando neste documento nos
referimos a datos estatais, realmente, estamos a falar do valor medio das
comunidades autónomas sometidas ao réxime fiscal común e utilizamos a media
estatal para facilitar a comprensión, aínda que realmente non o sexa na súa
totalidade. Si podemos dicir, por outras fontes estatísticas, que estas dúas
comunidades se contan entre as que teñen os salarios medios máis altos.
Os datos utilizados son os do ano 2016, últimos publicados, pois o exercicio 2017
aínda acaba de pecharse.

AS PENSIÓNS GALEGAS
Máis baixas que en España
Segundo a AEAT, no ano 2016 percibiron pensións en Galicia 791 884 persoas;
delas, 382 232 foron homes e 409 552, mulleres. Isto significa que o 51,7 % das
persoas que recibiron unha pensión en Galicia son mulleres, mentres que no
conxunto de España supuñan o 49,9 % das persoas pensionistas.
Galicia é unha comunidade moi envellecida, como o demostra o feito de que o
8,2 % dos e das pensionistas de España sexan galegos (o 7,9 % no caso dos homes e
o 8,5 % no das mulleres), cando o peso da nosa poboación no Estado é de tan só o
5,8 %. Non obstante, cómpre recordar que non todas as pensións corresponden a
situacións de xubilación aínda que son maioría.
O importe medio da pensión en Galicia en 2016 era de 12 273 euros, fronte a unha
media estatal nesa data de 13 739 euros; isto é, a pensión en Galicia é inferior en
1466 euros á da media estatal, un 11 % máis baixa ca a española.
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PENSIÓN MEDIA POR COMUNIDADE AUTÓNOMA

FONTE: AEAT. Mercado de traballo e pensións nas fontes tributarias 2016

Galicia ocupa o quinto lugar pola cola entre as comunidades autónomas do Estado
polo importe medio da pensión contributiva. A diferenza, como é lóxico, é maior en
relación coas comunidades que están por riba da media e ademais de forma
destacada, xa que o abano de pensións é amplo, cun elevado grao de dispersión
sobre a media. En concreto, en relación coa comunidade con maior pensión media,
Asturias, a diferencia era de 4625 euros, isto é, un importe medio en Galicia dun
27 % menos.
Son as comunidades con maior peso industrial de emprego asalariado as que están
por riba da media, con algunhas excepcións, e as que teñen valores por baixo da
media son as que soportan un maior peso do emprego no sector primario.
Se comparamos estes datos cos do ano 2015, observamos un crecemento do
0,05 % no número de persoas que en Galicia percibiron unha pensión e do 0,8 % no
conxunto do Estado. O número de homes pensionistas aumentou un 0,2 %,
mentres que no ámbito estatal o incremento foi do 0,7 %. Pola contra, o número de
mulleres pensionistas reduciuse un 0,09 %, cando no Estado medrou un 0,8 %.
Canto ás pensións medias anuais percibidas, o incremento en Galicia foi, en termos
globais, do 2,5 %, unha décima inferior ao de España. A contía media das pensións
dos homes aumentou un 2,5 % en ambos os territorios e a das mulleres subiu máis
en España (2,9 %) que en Galicia (2,4 %).
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No último ano, a porcentaxe de mulleres respecto do total de pensionistas en
Galicia mantense no 51,7 % e a diferenza entre as pensións medias de homes e
mulleres mantense no 71,2 %.

Contías de miseria
En Galicia, 57 826 persoas percibiron pensións inferiores a 1,5 veces a pensión
mínima, que en 2016 estaba establecida en 8449 euros (o 70,4 % do total da
poboación pensionista), porcentaxe moi superior á de España (62,6 %). No caso
das mulleres, esta porcentaxe elévase ao 81,1 % mentres que nos homes baixa ata
o 59,0 % (74,3 % e 51,0 % respectivamente no conxunto de España).
O 32,6 % do total de pensionistas de España percibiron pensións inferiores á
mínima, mentres que en Galicia foron o 39,2 % (310 793 pensións). Nesta situación
atópanse o 45,0 % das mulleres pensionistas e o 32,9 % dos homes pensionistas
galegos. As porcentaxes contrastan notablemente coas de España, que son do
39,4 % e do 25,7 % para mulleres e homes, respectivamente.

TRAMO PENSIÓN
DE 0 A 0,5 PM
DE 0,5 A 1 PM
DE 1 A 1,5 PM
DE 1,5 A 2 PM
DE 2 A 2,5 PM
DE 2,5 A 3 PM
DE 3 A 3,5 PM
DE 3,5 A 4 PM
DE 4 A 4,5 PM
DE 4,5 A 5 PM
DE 5 A 7,5 PM
DE 7,5 A 10 PM
MÁIS DE 10 PM
TOTAL

PENSIÓN MEDIA POR TRAMO DE CONTÍA DE PENSIÓN
N.º PENSIONISTAS
HOMES
85.619
41.435
225.174
84.671
247.033
99.443
76.420
46.411
49.338
32.031
29.450
21.582
20.388
15.428
22.028
14.004
26.143
19.117
3.680
2.896
4.908
3.936
728
586
975
792
791.884
382.332

MULLERES
44.184
140.503
147.590
30.009
17.307
7.868
4.960
8.024
7.026
784
972
142
183
409.552
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As mulleres son maioría entre as perceptoras de pensións inferiores a 1,5 veces a
pensión mínima, algo que non ocorre nas pensións de contías superiores, que
perciben maioritariamente os homes.

Máis mulleres e con menor pensión
O 51,7 % de persoas que perciben unha pensión en Galicia son mulleres; ou, dito
doutro xeito, son homes un 48,3 % das persoas pensionistas. Hai máis mulleres
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perceptoras de pensións ca homes nos tramos de idade que chegan ata os 35 anos
e no de máis de 75 anos.
PENSIONISTAS SEGUNDO IDADE E SEXO

FONTE: AEAT. Mercado de traballo e pensións nas fontes tributarias 2016

A pensión media percibida en Galicia foi de 12 273 euros; de 14 424 euros a dos
homes e de 10 226 euros a das mulleres. Isto significa que a pensión media das
mulleres equivale ao 71,2 % da dos homes. Nese mesmo ano, a pensión media en
España foi de 13 388 euros: a dos homes foi de 15 784 euros e a das mulleres, de
10 976 euros, logo a proporción entre elas é 69,9 %.
As pensións das mulleres galegas son inferiores ás dos homes en todos os tramos
de idade agás no de 25 a 35 anos. A partir dos 55 anos, as pensións dos homes son
moi superiores ás das mulleres como consecuencia dunhas vidas laborais máis
longas e menos descontinuas.
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PENSIONISTAS SEGUNDO SEXO E PENSIÓN MEDIA

CONCLUSIÓNS
No ano 2016, percibiron unha pensión en Galicia 791 884 persoas, cunha contía
media de 12 273 euros. Segundo a estatística da AEAT, deuse un incremento do
0,05 % no número de persoas pensionistas e do 2,5 % na contía media da pensión.
O crecemento da pensión media ten a súa explicación, non no incremento
aprobado polo Goberno, que foi unicamente do 0,25 %, senón no efecto
substitución, dado que, polo momento, a contía media das novas pensións é
superior á contía media das pensións que son baixa no sistema. Con todo, o
diferencial entre ambas é cada vez menor dado que son máis as persoas con
carreiras laborais incompletas, amais de pola redución que están a ter as bases de
cotización como consecuencia da precarización laboral e dos recortes salariais
sufridos polos traballadores e as traballadoras nos últimos anos.
Galicia é unha comunidade moi envellecida pois conta co 8,2 % dos e das
pensionistas do Estado pero só co 5,8 % da súa poboación.
A contía media das pensións galegas (12 273 €) é un 11 % inferior á contía media
percibida en España e, por riba, o groso das nosas pensións están por debaixo de
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1,5 veces a pensión mínima (case 8 puntos menos que a media estatal).
Non obstante, o dato máis dramático é que catro de cada dez pensións galegas
están por debaixo da pensión mínima; é dicir, hai 310 793 persoas que tiveron que
vivir con 8449 euros durante o ano 2016 (pouco máis de 700 euros/mes).
As pensións galegas teñen faciana de muller: perciben o 51,7 % e a súa contía son o
reflexo da diferente vida laboral de homes e mulleres. A pensión media das
mulleres equivale ao 71,2 % da dos homes e adoita ser inferior á deles en todos os
tramos de idade agás no que vai dos 25 aos 35 anos.
Os datos analizados reflicten a grave situación do mercado laboral galego e da
poboación pensionista. As políticas de axuste aplicadas coa escusa da crise
precarizaron o emprego e debilitaron o noso feble estado de benestar. O
seguidismo do Goberno galego, carente dun modelo de desenvolvemento para
Galicia, afondou nas diferenzas entre a nosa comunidade e o resto do Estado.
Cómpre derrogar as reformas laborais e de pensións e deseñar un novo modelo de
relacións laborais acorde coas novas realidades e que reequilibre a posición dos
traballadores e traballadoras fronte ao poder empresarial.
En Galicia é preciso desenvolver políticas que permitan que a reactivación da
economía se traslade á consolidación e modernización do noso tecido produtivo e á
creación de emprego de calidade. Débense artellar políticas activas de emprego
dirixidas a incrementar a empregabilidade dos traballadores e das traballadoras e
a reducir a taxa de paro e non ao servizo das empresas; frear a saía de mozos e
mozas e promover o retorno dos que partiron sen esquecer a atención ás persoas,
restituíndo os servizos públicos aos niveis anteriores á crise e asegurando a
cobertura da poboación con menos recursos estendendo a renda de inclusión
social e a acción protectora do Sistema para a Autonomía e Atención á
Dependencia.
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