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Indicadors bàsics dels sistemes de pensions (2018-2021) – Seguretat Social 
 Jubilació (Seguretat Social) 

 Edat legal 
Ajust amb 

l’esperança 
de vida 

Jubilació 
anticipada 

Jubilació 
demorada 

Cotitzacions 
màximes – 
mínimes 

Pensió 
màx./mín. 

Actualització de les 
pensions 

Taxa 
Prestació 

(1) 

Pensió 
anual 

mitjana (€) 
(2) 

Ràtio ocupats - 
pensionistes 

Andorra (3) 65 a (2021) No 61 (-7%/any) Sí (millora per 
punts) No No Discrecional 43,65% 10.901,97 3,40 

Austràlia 66 a i 6 m (2021) No No Pagament d’un 
“Work Bonus” Sí Sí 

Amb un màxim d’IPC o 
un IPC ad hoc per a 

pensionistes 
25,09% 18.208 3,57 

Xipre 65 a (2021) 
Revisió cada 

5 anys, 
2023 

63 (-0,5%/mes 68 (+0,5%/mes) Sí Sí Discrecional 50,49% 11.539 3,50 

Dinamarca 66 a i 6 m (2021) 
Revisió cada 

5 anys, 
2030 

Si (30 anys de 
cotització) 

Millora actuarial 
de la pensió 
universal i 

+0,5%/mes (ATP) 

Sí Sí 

Amb els salaris 
(universal) i segons els 
recursos del sistema 

(ATP) 

42,90% 24.972 1,78 

EE.UU 66 a (2019, 67 el 
2027) No 

Sí, en funció dels 
ingressos i l’edat 

legal 

70 a. 
(+0,67%/mes) 

Només bases 
màximes 

Només 
pensions 
màximes 

Ajust anual amb el 
canvi del cost de la vida 43,17% 24.130  2,14 

Espanya 66 a (2021) No Sí (-8%/any) Si (+4% o suma fixa 
per any) Sí Sí 

Automàtica amb la 
inflació (IPC), no 

simètrica 
60,95% 15.855 1,96 

França 62 a 65-67 (2021) No Sí (treballs 
penosos) 

Sí (amb pensió 
completa, 

1,25%/trimestre) 
Sí Sí Amb l’IPC 44,92% 17.495 1,33 

Irlanda 66 a (2021) No No No Només bases 
mínimes Sí Discrecional 50,49% 22.277 2,17 

Itàlia 67 a (2021) 
Previst a 
partir de 

2026 

A qualsevol edat 
amb 42 anys de 

cotitzacions 
Sí (càlcul actuarial) Sí Si (comptes 

nocionals) 

SS: amb l’IPC, Comptes 
nocionals, ajust 

actuarial 
54,25% 17.841 1,44 

Lituània 
64 a i 2 m en 

homes i 63 a i 4 m 
en dones 

No Sí (-0,4%/mes) Sí(+0,67%/mes) Només bases 
mínimes 

Assegurança 
bàsica i 

individual 
d’AP. Def. 

(punts) 

Pensions universals: 
discrecional, Pensions 

d’assegurança, en 
funció de la P. de 

referència i el valor del 
punt de pensió 

36,30% 3.659 1,41 

Luxemburg 65 a (2020) No Sí Sí Sí Sí 
Ajust amb el canvi del 

cost de la vida i els 
salaris 

47,80% 28.099 1,45 



La reforma de les pensions a Andorra. Sostenibilitat, suficiència y equitat 
 
 

 
Informe final – 8 de març de 2022 

33 

Malta 

Entre 60&61 
(dones/homes) i 65 

(s/data de 
naixement) 

No 
A 61 anys (no 

compte la data 
de naixement) 

Només fins als 65 
a. (amb neutralitat 

actuarial) 
Sí Sí Ajust segons l’”índex 

del cost de vida” 40,24% 7.884 2,55 

Mònaco (3) 65 a (2021) No Sí (reducció per 
punts) 

Sí (+1,50% 
trimestre, màxim 

de 30,00%) 
Base màxima 

Pensió 
màxima 

lligada a punt 
(4 per mes) 

Anualment, amb el 
valor del punt, 

discrecional 
   

Nova Zelanda 65 anys No No No No s’aplica Pensió bàsica Amb l’IPC i l’evolució 
del salari mig 27,20% 10.934 2,65 

Països Baixos 67 a (2021) No No No Només bases 
màximes 

Pensió bàsica 
proporcional 

als anys 
cotitzats 

Dues vegades a l’any 
amb la variació del 

salari mínim 
47,76% 21.278 2,02 

Regne Unit 66 a (2021) No No Sí (+1,00% x cada 9 
setmanes) 

Només bases 
mínimes (a 

partir d’un límit 
el treballador 
només cotitza 

el 2,00%) 

Sí 

Amb el màxim de: 
2,25% augment de 

salaris o augment de 
preus 

47,38% 18.124 1,98 

San Marino 66 a (2021) Previst Sí (reduccions del 
10% al 20%) 

Sí (bonificació del 
3% per any) Sí Sí 

Amb la variació de 
l’índex del cost de la 

vida 
70,90% 19.568 3,20 

Suècia 

Universal: 65. 
Comptes nocionals 

i Comptes 
individuals: flexible 

des dels 61 

Implícit en 
les pensions 

de les 
Comptes 

nocionals i 
individuals 

Universal: no. CN 
i CI flexible 

Universal: no. CN i 
CI flexible Sí 

Universal: sí. 
NDC + CI: es 

calcula com a 
una renda 

vitalícia 

Universal: amb l’IPC CN 
amb els salaris. CI: amb 
el valor del compte i de 

l’esperança de vida 

50,08% 20.090 1,81 

Fonts: Eurostat, OCDE, SSA-USA, fonts nacionals i elaboració pròpia 
(1) Pensió mitjana anual de jubilació en % del salari mitjà anual. Estimació pròpia amb dades d’Eurostat. En el cas d’Andorra, a causa de l’elevada presència de pensionistes amb carreres curtes de cotització 

(admeses pel sistema i els convenis bilaterals), resident a l’estranger, s’han tingut en compte un grup de pensionistes amb carreres estables (amb 15 anys o més complets de cotització) per al càlcul que es mostra 
al quadre. Quan s’inclouen els pensionistes amb menys de 15 anys complets de cotització, la Taxa de Prestació descendeix al 30,90% (veure nota 3) 

(2) Despesa anual en pensions de jubilació per pensionista de jubilació, euros, 2018. Font: Eurostat, OCDE i font nacional. 
(3) Andorra i Mònaco posseeixen una condició especial: la seva força laboral és sensiblement major que la població de nacionalitat pròpia. A Andorra, la població activa és de 46.626 persones, un 122,71% de la seva 

població és de nacionalitat andorrana. El 2020, el 40% dels treballadors ocupats tenen nacionalitat andorrana. A Mònaco, la població assalariada és de 55.919 persones, un 145,81% de la seva població resident. 
A finals de 2020, només l’1,9% dels treballadors actius eren de nacionalitat monegasca.  

 


