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La pensió mitjana de jubilació 
dels treballadors autònoms 
se situava el passat mes de 

febrer en 718,75 euros mensuals, 
segons dades de la Secretaria d’Es-
tat de la Seguretat Social. La raó 
és que el 80% cotitza al llarg de la 
seva vida laboral la quota mínima. 
A aquesta dada cal afegir la creixent 
inestabilitat en el món del treball, les 
dificultats per mantenir una ocupa-
ció a mida, que creix l’edat i la crisi 
demogràfica que fa que no existeixi 
una base de població suficient per 
mantenir el sistema. Tots aquests 
elements acaben per crear una 
tempesta perfecta sobre el sistema 
de pensions, que compromet greu-
ment la percepció d’uns mínims 
ingressos vitals en deixar de treba-
llar.
Un estudi de Luis Enrique Alonso 
Benito i Lourdes Pérez Ortiz publicat 
fa uns mesos a la revista del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales 
reconeixia que actualment vivim 
“l’esplendor del treball inestable, 
amb canvis permanents d’ocupa-
ció i usos ambigus o directament 
atípics de posicions normatives 
contractuals, tot això en un mer-
cat institucionalment balcanitzat i 
generador de riscos socials perma-
nents, com ara atur, exclusió social 
o nova pobresa que l’individu ha de 
saber internalitzar i gestionar per si 
mateix”.
En aquest context carregat d’in-
certeses, l’única resposta possible 
és acumular, al llarg de l’etapa de 
vida laboral, recursos suficients 
per generar ingressos que perme-
tin complementar l’import d’unes 
pensions previsiblement minses. 

Estalvi per afrontar el futur
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La realitat sembla, però, anar per un 
altre cantó. La taxa d’estalvi a Espa-
nya se situa actualment en el 6’1% 
de la renda disponible, molt lluny del 
màxim del 13,4% de 2009 i molt a 
prop del mínim històric del 5,8% de 
2008. Dades que queden confirma-
des per un estudi sobre la preparació 
de la jubilació redactat per l’assegu-
radora , segons el qual només 
el 28% de la població espanyola es 
declara estalviadora habitual.
Els experts indiquen la necessitat 
de pensar en el futur d’una manera 
responsable, de forma que després 
de la jubilació es pugui mantenir 
un nivell de vida similar al que es té 
durant la vida laboral i evitar el risc 
de ser una càrrega per a d’altres 
membres de la família.

 Com podem ajudar-te?
Els aparelladors i els arquitectes tèc-
nics representen un dels col·lectius 
laborals amb major nivell d’autò-
noms, la pensió dels quals es troba 
substancialment per sota dels tre-
balladors acollits al Règim General 
de la Seguretat Social. Això fa més 
important la necessitat d’un asses-
sorament destinat tant a calcular 
quina serà la pensió aproximada un 
cop finalitzat el cicle de vida labo-
ral, com les diferents fórmules per 
assolir uns ingressos que permetin 
mantenir el nivell de vida un cop arri-
bada l’edat de jubilació. 
“Nosaltres oferim aquest assesso-
rament”, assegura Llorenç Serra, 
director de la Corredoria d’Assegu-
rances del , “a partir de les 
dades del patrimoni disponible, edat 
o ingressos, ajudem a definir quines 
poden ser les necessitats futures 

per, a partir d’aquí, determinar qui-
nes quantitats estalviar cada mes i 
com rendibilitzar al màxim els béns 
disponibles fins a arribar a garantir, 
arribat el moment, uns rendiments 
complementaris”.  
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