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DESIGUALTAT 1 - IGUALTAT            

D'OPORTUNITATS 0 
La immobilitat social i la condemna de la pobresa 
 

La desigualtat es va desbocar a Espanya durant l'última crisi i no s'ha aconseguit controlar. 
El nostre país segueix sent el quart més desigual de la UE, i ni l'ocupació ni la protecció 
social han aconseguit la reducció de la pobresa i la redistribució d'ingressos. La pobresa 
s'ha convertit en un parany del qual es fa complicat sortir. A més, a major desigualtat, la 
mobilitat social entre generacions és menor, i nens i nenes hereten en major grau tant la 
riquesa com la pobresa de les seves mares i pares, el que fa impossible que gaudeixin de 
drets i d’oportunitats en igualtat de condicions. 
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"Si tinguéssim un alt grau de mobilitat d'ingressos, estaríem menys preocupats  
pel grau de desigualtat" 

Alan B. Krueger,  
assessor econòmic d'Obama, 2012 

 

 

 

RESUM EXECUTIU 
 

La desigualtat es cronifica 

A Espanya la desigualtat es va desbocar durant la crisi i encara no hem aconseguit controlar-la. No 
només som el quart país més desigual de la UE, sinó que, després de Bulgària, som el segon país euro-
peu en què la distància entre rics i persones empobrides ha augmentat més. Mentre que, el 2008, el 10% 
de les llars més riques comptaven amb 9,7 vegades més ingressos que el 10% dels més pobres, al 2017 
tenen 12,8 vegades més ingressos. 

La desigualtat de renda va augmentar fonamentalment per un daltabaix de les llars d'ingressos més 
baixos que no s'han recuperat amb el creixement econòmic. L'any passat van augmentar en 16.500 
les llars en què no entrava cap tipus d'ingrés, xifra que va arribar als 617.000. També creix el nombre de 
rics. Els ultramilionaris (persones els actius nets de les quals equivalen o superen els 40 milions d'euros) 
van augmentar en un 4% el 2017. 

Des de l'inici de la recuperació, el creixement econòmic ha beneficiat desproporcionadament les 
rendes altes. Durant l'últim any, l'1% més ric d'Espanya va acaparar 12 de cada 100 euros creats; mentre 
que el 50% més pobre se’n va repartir 9 de cada 100. 

La desigualtat en riquesa també ha augmentat especialment per un increment del seu acaparament 
en les mans dels més rics, cosa que amb prou feines ha variat des de l'inici de la recuperació. L'1% més 
ric té el 24,42% de la riquesa, mentre que el 50% més pobre s'ha de repartir 7 euros de cada 100. 

 

Immobilitat d'ingressos al llarg de la vida: quan els pobres i els rics són 
gairebé sempre els mateixos 

L'impacte de la desigualtat s'intensifica si no hi ha mobilitat d'ingressos, ja que les conseqüèn-
cies negatives i positives de la desigualtat es concentraran sempre en les mateixes persones. 
Unes viuran sempre les conseqüències de la pobresa i tindran vides més curtes, pitjor salut i menys 
oportunitats; i altres acapararan de per vida els privilegis de comptar amb més ingressos. 

Oxfam Intermón no pretén que la mobilitat social sigui la que condueixi totes les persones a ser riques, 
molt menys igualar en nivells de consum insostenibles, però sí que les persones en situació de pobresa i 
vulnerabilitat comptin amb oportunitats, recursos i capacitats que els permetin sortir de la pobresa, acce-
dir i gaudir, en igualtat de condicions que la resta de la població, de drets essencials com la salut, l'edu-
cació o la participació política.  

Espanya no només és més desigual, és més immòbil, especialment en els extrems: pobres i rics 
es repeteixen més que en altres països desenvolupats. En concret, som el quart país de l'OCDE on 
és més possible seguir estant en el 20% més ric després de quatre anys i les possibilitats de seguir em-
pobrit superen en 10 punts la mitjana de l'OCDE. 

Extrems molt enganxosos detonen l'existència de bosses de pobresa contra les quals no es fa prou i de 
mecanismes que permeten als rics "atrinxerar-se", acaparant privilegis i reduint la igualtat d'oportunitats. 
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Els vaivens es concentren a les classes mitjanes, especialment vulnerables en temps de crisi. Som 
el segon país de l'OCDE en el qual la crisi va arrossegar més famílies d'ingressos mitjans-baixos al 20% 
més pobre de les llars. 

Fins a la crisi, com a societat anàvem de mica en mica reduint la pobresa i la desigualtat a costa de 
cohesionar-nos pel mig. La quantitat de persones riques i en situació de pobresa disminuïa des dels 70 
fins als anys anteriors a la crisi. Pràcticament 7 de cada 10 persones formaven part de les classes mitja-
nes, un pes similar al d'aquest grup en altres països europeus. 

No obstant això, després de la crisi i malgrat la recuperació, la societat es polaritza a costa d'un 
aprimament de les classes mitjanes. Hi ha menys població de classe mitjana i té menys ingressos. Una 
de cada 6 llars de classe mitjana va entrar en la pobresa durant la crisi i no ha recuperat la situació ante-
rior. La classe mitjana espanyola té uns 10 punts menys de la renda nacional del que tenia al 2000. 

La crisi ha destapat la incapacitat del nostre sistema de protecció social contra la pobresa i de l'o-
cupació per rescatar la població i reduir la pobresa. La taxa de pobresa va augmentar en 5,8 punts 
amb la recessió fins a arribar al 24,6% en la població menor de 65 anys i només ha baixat 1,4 punts tot i el 
creixement. La pobresa va augmentar 4 vegades més del que s'ha reduït des de la recuperació. 

Determinats grups han estat especialment vulnerables i han quedat en major grau fora de la recupe-
ració econòmica: migrants, dones i persones sense estudis. 

No només el sistema no és capaç de reduir la pobresa, sinó que aquesta és ara més aguda. Hi ha 
més persones empobrides i, en canvi, el percentatge de renda nacional que s'han de repartir entre tots no 
ha variat.  

A l'altre extrem, els rics són més i amb més ingressos. Acumulen 1 de cada 4 euros, una participació 
més gran fins i tot que en els 70, i malgrat que hi ha major nombre de persones del nivell alt d'ingressos, la 
seva renda ha augmentat proporcionalment més. 

 

Immobilitat a través de les generacions: quan la desigualtat determina 
el futur de nens i nenes 

Com més desigual és una societat, més condicionat serà el futur de nens i nenes pel nivell d'ingres-
sos de la llar en la qual van néixer i menys igualtat d'oportunitats hi haurà entre uns i altres. L'OCDE 
estima que a Espanya fan falta 4 generacions perquè una família del 10% més pobre arribi als ingressos 
mitjans, uns 120 anys. 

La raó d'això és que pares i mares més ben situats són capaços de dotar els seus fills i filles d’eines i re-
cursos que els permetran conservar o millorar la seva posició. En societats molt desiguals, aquestes dife-
rències són massa grans com perquè les famílies de renda baixa salvin els obstacles que els separen dels 
altres. 

Són, per tant, els països més equitatius i on hi ha polítiques redistributives més fortes on hi ha més 
mobilitat social. Reduir la desigualtat és condició sine qua non per garantir la igualtat d'oportuni-
tats. A Espanya, el fill d'un pare d'ingressos alts guanyarà un 40% més que el d'un pare d'ingressos baixos 
en fer-se adult. A Dinamarca, Finlàndia o Noruega aquest percentatge és la meitat. 

La certesa que van tenir moltes famílies que els seus fills i filles arribarien a un nivell de vida més alt que 
el que ells van tenir, es va acabar quan va acabar la modernització de la nostra economia i el sector ser-
veis va passar a ser el predominant. Això és una cosa que ha passat en tots els països desenvolupats, 
però amb matisos: on s'ha invertit i desenvolupat una economia on prevalen llocs de major qualificació i 
remuneració, hi ha més possibilitats de mobilitat social; per contra, països com Espanya, amb un sector 
serveis que s'ha "eixamplat per sota", amb més llocs precaritzats i de baixa qualificació, augmentaran les 
probabilitats de viure pitjor que els teus progenitors. 
 
Allà on hi ha menys posicions socialment valorades i millor retribuïdes, aquestes tendiran a ser 
ocupades per nois i noies de famílies de millor renda; es limitaran les opcions de mobilitat social as-
cendent per a nois i noies de llars de menors ingressos, independentment que tinguin el mateix nivell 
acadèmic. Llevat que s'aposti per una millora de l'estructura ocupacional i per aconseguir una escola 
més equitativa, no hi haurà igualtat d'oportunitats. 
 
No obstant això, el sistema educatiu és ara més inequitatiu que abans de la crisi. Mentre que, el 
2008, els nois i noies del 20% més pobre de les llars abandonen l'escola abans d'obtenir un títol d'educació 
secundària postobligatòria (batxillerat o FP superior), 3,18 vegades més que els que provenen del 20% de 
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llars de més ingressos, ara ho fan 11 vegades més. De totes les persones que abandonen, 1 de cada 2 
pertany al 20% de llars de menys ingressos. 
 

 
 
Què estem fent malament 
Les llars de renda mitjana i baixa depenen de dues fonts d'ingressos: els salaris i les transferències 
públiques; la primera genera desigualtat i la segona no aconsegueix reduir-la com caldria. El sistema impo-
sitiu tampoc no contribueix amb tot el seu potencial a redistribuir ingressos. 

 
 

Ocupació: La contínua reducció del pes dels salaris en l'economia, atiada per la devalu-

ació salarial -especialment d'aquelles persones amb menor retribució, on abunden les do-
nes- i la precarietat, és una de les majors causes de la desigualtat al nostre país. Els salaris 
són baixos i l'ocupació precària. Si tenim en compte la inflació, el 2017, els salaris es van reduir un 
1,8%. El 51,65% de les persones assalariades inscrites al Règim General de la Seguretat Social 
tenen un contracte temporal, parcial o ambdues coses.  
 
Com a conseqüència, el nostre mercat laboral genera molta menys classe mitjana que el 
d’altres del nostre entorn: 12,5 punts percentuals menys que a França i 16,4 punts que a Suècia. 
Diferències que no s'expliquen únicament per una major taxa d'atur. 

 
La desigualtat ocasionada per la reducció del pes dels salaris en el PIB és el resultat de la 
combinació d'una estructura ocupacional basada en feines de baix valor afegit amb un marc 
legal que ha anat canviant per facilitar la contenció salarial i les formes atípiques d'ocupa-
ció. Les persones treballadores reben menys i més va a parar a accionistes i rendes de capital. 
 

 

 
ProteccióProtecció social: Espanya desaprofita el gran potencial que tenen les 

transferències públiques per reduir la desigualtat: som els cinquens que menys redistribuïm 
ingressos de tota la UE, el que denota un gran potencial de millora. Vam baixar nostre Gini 8 
punts percentuals menys que la UE. 
 
Una de les principals debilitats del nostre sistema de protecció social és la infradotació de 
les transferències públiques que no són les pensions: rendes d'inserció, ajuts a la cri-
ança, a l'habitatge... que, ineficients i mal dissenyades, limiten la nostra capacitat per re-
duir la pobresa. Sense tenir en compte les pensions, dediquem 6,8 punts percentuals menys de 
PIB a protecció social que França, 5,7 menys que Dinamarca i 2,7 menys que la mitjana comuni-
tària. 
 
Pel que fa al disseny, el nostre sistema és eminentment contributiu, el que vol dir que es 
finança fonamentalment amb aportacions de les persones treballadores a la Seguretat So-
cial i en menor mesura amb fons provinents dels pressupostos generals. Això porta al fet 
que es repliquin les desigualtats del mercat laboral: aquelles persones que van poder aportar 
més per haver tingut més ingressos, reben més. Les dones, els joves en situació de precarietat o 

Quadre 2. La precarietat té rostre de dona  

Malgrat els avenços de les dones en el món laboral en les últimes dècades, elles segueixen 
sent majoria en els llocs pitjor remunerats i més precaris. Una de les raons fonamentals es deu 
a la segregació ocupacional; les dones es concentren en sectors menys valorats, pitjor retribuïts 
i amb més precarietat. El 70,8% de les persones amb un contracte parcial no desitjat són dones. 

Les idees, valors i creences sobre qui ha de fer què en el món laboral i familiar, són darrere 
d'aquesta situació i del fet que siguin elles les sobrecarregades amb treball de cures a la llar. 
El 53% de les dones amb ocupació asseguren que la maternitat ha retallat la seva projecció 
professional. 
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la infància són els grans perjudicats pel fet que Espanya no compti amb major inversió en protecció 
social no contributiva que complementi la que s'articula a través de la Seguretat Social. 
 
El resultat és que no vam treure de la pobresa ni una de cada quatre persones; Dinamarca, 
Irlanda o Finlàndia en treuen una de cada dues. A més, el nostre sistema és altament regressiu: 
les llars de més renda reben transferències de l'Estat més altes que els de renda baixa.  

 
 

 

 
RecaptacPressió fiscal: Espanya recapta poc: la nostra pressió fiscal sobre el PIB 

és del 34,5%, 6,9 punts inferior a la mitjana de la zona euro, molt lluny de països amb econo-
mies comparables de la nostra com França o Itàlia (48,4% i 42,4% respectivament). La caiguda 
de la pressió fiscal durant la crisi va ser molt més gran que la d'altres països europeus i, al ritme de 
recuperació que portem, trigarem 9 anys a arribar a la mitjana europea. 
 
A més, aquesta caiguda va venir acompanyada d'una reducció del pes de la recaptació pro-
vinent d'empreses i rendes de capital i un augment de la contribució de famílies i assalari-
ats; reduint-se la progressivitat del sistema. L'impost de societats suposava, el 2007, 22,3 de 
cada 100 euros recaptats, ara tan sols 12; alhora que 83 provenen de les famílies. 
 
La baixa recaptació de l'impost de societats és la principal causa que el nostre esforç fiscal 
suposi la meitat que el danès i estigui en nivells similars a l'hongarès. Tot i que les empreses 
fa temps que van recuperar el seu nivell de beneficis, es recapta la meitat que abans de la crisi. 
L'evasió i elusió fiscals, així com un sistema ineficient de beneficis fiscals, fan que els tipus efectius 
distin molt dels nominals. Les empreses de l'IBEX compten amb gairebé mil filials a paradisos fis-
cals. 
 
Com a resultat, la capacitat redistributiva del sistema tributari espanyol és molt feble. El 
2015, i considerant la imposició directa i indirecta, el 20% de la població més pobra va pagar de 
mitjana un 26,8% de la seva renda en impostos, una xifra superior a la de la resta de quintils, i 
només superada pel 10% més ric (que va pagar un 29,1%). 

 
 
  

Quadre 3. Les transferències públiques protegeixen menys les dones  

Com ja hem apuntat, les dones ocupen una pitjor posició en el mercat laboral: tenen carreres 
més curtes, més interrompudes i reben menys salaris. En dependre l'accés i la quantia de les 
prestacions del sistema de protecció social, de contribucions associades amb l'ocupació, les 
dones resulten pitjor protegides. El sistema de protecció social no reconeix que haver contribuït 
menys es deu a haver-se fet càrrec desproporcionadament dels treballs de cura a la llar, fona-
mentals per a les famílies i la societat. La bretxa de gènere de la pensió contributiva mitjana de 
les persones recentment jubilades és de pràcticament un 29%. La cobertura de les dones de-
socupades per la prestació per desocupació és 10 punts percentuals menor que la dels homes i 
la prestació mitjana és un 14,62% menor. 
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Recomanacions: quins objectius i polítiques públiques volem veure en 
els programes electorals? 

Atesos els impactes socials i econòmics de la desigualtat, la seva reducció hauria de ser un objectiu 
prioritari de qualsevol projecte polític i ocupar les primeres pàgines dels programes electorals. És un 
objectiu just, urgent i impostergable, al qual ens obliguen els nostres compromisos internacionals adquirits 
amb la signatura espanyola dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

L’Objectiu 10 compromet els estats a reduir la desigualtat i la meta 10.4 és especialment rellevant per al cas 
espanyol, la cinquena economia europea però el quart país més desigual de la UE: 

 

"10.4 Adoptar polítiques, especialment fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir progressi-
vament una major igualtat." 

 

Ocupació: Recuperar el pes que els salaris tenien sobre el PIB abans de l'esclat de la 
crisi ha de ser un objectiu prioritari. Reduir la desigualtat ocasionada pel mercat laboral i 
l'estructura econòmica passa per incrementar els salaris més baixos, reduint la precarietat, 
i prestant especial atenció a les dones com a majors afectades per aquestes desigualtats. 
(Recomanacions amb més detall a la pàgina 42). 

 

Protecció social: Els partits polítics s'han de posar com a objectiu modernitzar i dotar 
amb més fons al nostre sistema de protecció social, invertim 5,4 punts de PIB menys 
que la mitjana UE. Cal augmentar els fons destinats a assistència social i reformar el dis-
seny del sistema per millorar-ne l’eficiència i eficàcia i arribar a la mitjana europea de reduc-
ció de desigualtat i pobresa. (Recomanacions amb més detall a la pàgina 43).  

 

Fiscalitat: Si invertim menys en assistència social és en part perquè vam recaptar molt 
menys. Cal fixar com a objectiu recaptatori aconseguir, en el termini de tres anys, la mit-
jana de pressió fiscal de la zona euro (estem 6,9 punts de PIB per sota). I fer-ho sense oblidar 
els principis d'equitat del disseny tributari. A més, cal assegurar que les grans empreses i les 
persones més riques paguen la seva quota justa d'impost lluitant contra els paradisos fiscals i 

acabant amb les deduccions i beneficis que no contribueixen al bé comú. (Recomanacions amb 
més detall a la pàgina 44). 
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1. LA DESIGUALTAT ECONÒMICA A 
ESPANYA ES CRONIFICA 

"La veritable vàlua d'una societat es troba en com tracta els seus membres  
més vulnerables" 
Mahatma Gandhi 

 

 

El fort increment de la desigualtat econòmica durant els anys de crisi, i la seva tímida re-
ducció durant els anys recents d'expansió, posen de manifest la incapacitat, tant del model 
econòmic com del sistema de prestacions socials, per reduir la bretxa entre la gent gran i 
els menors ingressos a Espanya. Tot i els quatre anys consecutius de creixement econòmic, 
els nivells de desigualtat, mesurats a través de diferents indicadors, continuen per sobre 
dels observats abans de la crisi.1  

 

Espanya continua sent un dels països europeus amb major desigualtat de renda. D'acord amb les 
últimes dades disponibles, el 2017 tan sols Bulgària, Lituània i Letònia presentaven nivells de Gini 
superiors.2 Aquest mateix any, la concentració de la renda mesurada mitjançant l'índex de Palma 
(que mesura la relació entre la renda acumulada del 10% més ric de la població 
enfront del 40% més pobre) era d’1,3, un 18,5% superior a la mitjana de la Unió 
Europea dels 28. Tot i la lleu disminució registrada en els últims anys, a Espa-
nya aquest índex és avui un 8% superior a l'observat al 2008.3 

Entre 2008 i 2014, anys de crisi econòmica, l'índex de Gini va augmentar en 
2,3 punts. Entre 2014 i 2017, anys de recuperació i creixement econòmics, 
aquest índex amb prou feines va disminuir en 0,6 punts. Amb aquest ritme de 
reducció anual, es necessitarien més d’11 anys per tornar als nivells de desi-
gualtat anteriors a la crisi, els observats al 2007.4 Llavors, el nivell de desigual-
tat situava Espanya en el lloc 11 dels 27 països de la Unió Europea amb major 
desigualtat. 

Igual que succeeix durant els anys de crisi, a Espanya els anys de creixement econòmic són molt 
diferents en funció de si s'és una persona rica o una persona en situació de pobresa. La crisi va 
castigar especialment les llars més pobres, i la seva intensitat i durada van acabar per minar 
la resiliència de les llars de classe mitjana, arrossegant moltes d'aquestes famílies a la po-
bresa. Tot i la tornada del creixement econòmic, les llars més pobres i les de classe mitjana que 
es van empobrir continuen sent els grans oblidats. Durant 2018, per exemple, l'1% de persones 

El creixement 
econòmic, entre 

2013 i 2016, ha be-
neficiat fins a 5 ve-
gades més al 10% 

més ric que el 10% 
més pobre de la 

població 
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més riques d'Espanya va acaparar 12 de cada 100 euros de riquesa creada, mentre que el 50% 
en situació de major pobresa es va haver de repartir 9 de cada 100 euros.5 Un any abans, el 2017, 
s'estimava que el nombre d'ultramilionaris (persones els actius nets de les quals equivalen o su-
peren els 40 milions d'euros) va créixer un 4% respecte a l'any anterior, fins a arribar a les 1.690 
persones.6 Per contra, el nombre de llars sense cap tipus d'ingressos va augmentar en prop de 
16.500.7 Encara que parlem de dues magnituds econòmiques diferents, renda i riquesa es retroa-
limenten, i les més de 617.000 llars que a Espanya no tenen ingressos a final de mes difícilment 
aconseguiran augmentar el seu patrimoni amb el qual fer front a despeses imprevistes o amb el 
qual invertir en un futur més prometedor per als seus fills i filles.  

La persistència d'aquesta desigualtat, a més, comporta importants riscos tant per a l'esta-
bilitat política i social com per a l'eficiència econòmica.8 La seva cronificació, juntament amb 
la falta d'una resposta política que garanteixi una major protecció de les persones que es troben 
en situació de major vulnerabilitat davant de les adversitats, i d'una major inclusió durant la recu-
peració econòmica, comprometen seriosament la mobilitat social i la capacitat de les llars més 
pobres de gaudir dels drets i les oportunitats en igualtat de condicions.  

 

1.1 Desigualtat d'ingressos 

L'evolució recent de la desigualtat d'ingressos a Espanya no s'explica tant pel millor exercici relatiu 
de les persones situades a la part alta de la distribució, com pel fort impacte que la crisi ha tingut 
sobre les llars més pobres i, de manera especial, per la incapacitat de l'economia espanyola 
d’aconseguir que aquestes mateixes llars pugin al vagó de la recuperació amb la tornada del crei-
xement econòmic. 

Com reflecteix el gràfic 1, entre 2013 i 2016, anys de creixement econòmic, 19 de cada 100 
euros de creixement van anar a parar a mans del 10% de llars amb les rendes més altes, 
pràcticament el mateix que va arribar al 30% més pobre, i fins a cinc vegades del que va acabar 
en mans de les llars en major situació de pobresa (el 10% amb rendes més baixes).  

 

Gràfic 1. Distribució per decils del creixement de la renda bruta disponible per llars, 2013 - 2016 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d'Eurostat (EU-SILC) i Banc d'Espanya
9 

 

Com a resultat, el percentatge de renda nacional en mans de les llars amb ingressos més baixos 
és avui menor que abans de l'inici de la crisi. Entre 2008 i 2017, el 30% més pobre ha vist caure la 
seva participació en la renda nacional en més d'un punt percentual (1,2), una proporció similar a la 
participació que ha guanyat el 30% més ric (increment de 0, 9 punts percentuals en la renda naci-
onal). 
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Gràfic 2. Evolució de la participació en la renda nacional per decils, 2008-2017 (en % sobre la renda nacional) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'Eurostat (EU-SILC)10 

 

 

Després de gairebé una dècada, la distància que separa les persones més riques de les més 
pobres s'ha eixamplat, fent que Espanya sigui, després de Bulgària, el país europeu on més 
ha crescut aquesta desigualtat. Mentre que al 2008 les llars del 10% amb més ingressos multi-
plicaven per 9,7 vegades la renda disponible a les llars pertanyents al 10% més pobre, el 2017 
aquesta diferència es multiplicava per 12,8 vegades. De mitjana, i durant el mateix període, els 
països europeus amb prou feines van experimentar un lleu increment de la bretxa entre les llars 
més riques i les més pobres (passant de 8,2 a 8,4 vegades).11 

La destrucció de l'ocupació ha estat la principal causa de l'augment de la desigualtat econòmica a 
Espanya durant els anys de la crisi.12 No obstant això, l'escassa reducció de la desigualtat obser-
vada en els últims anys malgrat la important creació d'ocupació, posa de manifest que per reduir 
aquesta desigualtat la qualitat de l'ocupació és igual d'important que la quantitat de treballs gene-
rats.13 

Durant els anys de la crisi, es van destruir a Espanya gairebé 3,6 milions de 
llocs de treball.14 En el mateix període, l'índex de Gini de mercat (abans de la 
intervenció de l'Estat) va augmentar en 7,5 punts, passant del 43,4 al 50,9. Des 
de llavors i fins a finals de 2017, el creixement econòmic s'ha traduït en la cre-
ació de 1,9 milions de llocs de treball, però aquest índex gairebé no s'ha reduït 
en poc més d'un punt (passant del 50,9 al 49,7).15 

Com reflecteix el gràfic 3, la intensitat amb la qual augmenta la desigualtat quan 
es destrueix ocupació contrasta amb la seva escassa reducció quan es creen 
llocs de treball. Aquesta dissonància entre l'evolució de l'ocupació i la desigual-
tat es deu principalment a la creixent precarització del mercat de treball espa-
nyol, amb un gran pes dels contractes amb baixos salaris. 
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Gràfic 3. Evolució de l'ocupació i la desigualtat, 2004-2017 (ocupats en milers de persones, referits al IV trimestre de cada any, i ín-
dex de Gini abans de transferències socials) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'Eurostat i de l'EPA de l'INE16 

 

 

1.2 Desigualtat de riquesa 

Com assenyala el Banc d'Espanya en el seu informe recent sobre l'evolució de la desigualtat eco-
nòmica a Espanya, l'augment de la desigualtat en la distribució de la renda durant els anys de la 
crisi va tenir un important reflex en l'evolució de la distribució de la riquesa. "La desigualtat de la 
riquesa va créixer de forma significativa durant la crisi. L'índex de Gini de la riquesa neta va aug-
mentar en gairebé una dècima en el període 2008-2014 ".17 Aquesta major desi-
gualtat es va plasmar en un augment de la concentració de la riquesa entre les 
persones més riques. 

A partir d'aquestes dades, Credit Suisse aporta els corresponents als tres últims 
anys de creixement econòmic18 i que ens permeten conèixer millor l'evolució 
de la distribució de la riquesa. Des de l'any 2008, la participació en la riquesa 
neta del 50% de persones més pobres ha disminuït a Espanya en més de 4 
punts percentuals, mentre que la de l'1% de persones més riques -unes 
463.700 persones19- s'ha ampliat en gairebé 7 punts. Entre 2008 i 2014, els 
anys més durs de la crisi, es va produir un procés de polarització pel qual la 
riquesa generada es va concentrar en menys mans, i els més rics van acumular 
més riquesa, mentre les persones més pobres la van perdre. 

 

Gràfic 4. Participació en la riquesa nacional, 2000 - 2018 (en % sobre la riquesa nacional) 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Credit Suisse20 

 

A partir de 2014 i fins a 2018, aquesta distribució de la riquesa amb prou feines ha variat. En 
l'actualitat l'1% més ric concentra gairebé 25 de cada 100 euros de riquesa neta (24,4% del total), 
mentre que el 50% més pobre s'ha de repartir 7 euros de cada 100. En conjunt, el 10% de persones 
més benestants a Espanya concentra més riquesa neta (fins a un 55%) que tota la resta de la 
població. 

 

gràfic 5. Distribució de la riquesa per decil a Espanya, segon quadrimestre 2018 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Credit Suisse21 
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"La pobresa no és només la manca de diners; és no tenir la capacitat de desenvolupar tot el teu 

potencial com a ésser humà ", 

Amartya Sen 
Nobel d'Economia 

 

2. QUAN LES PERSONES RIQUES I 
LES POBRES SÓN GAIREBÉ   SEM-
PRE LES MATEIXES 
 

No només som un dels països més desiguals d'Europa. La desigualtat a Espanya 
s'agreuja perquè hi ha més immobilitat pels extrems: la pobresa atrapa més que en 
altres països desenvolupats i la riquesa roman durant més temps en les mateixes 
mans. 

Els vaivens es concentren en una classe mitjana que té un alt risc d'empobrir-se en 
temps de crisi, el que va passar a una de cada sis llars de classe mitjana22 en l'última 
recessió. No obstant això, la recuperació no ha arribat a aquestes famílies: des 2014, 
la pobresa a Espanya s'ha reduït quatre vegades menys del que va augmentar durant 
la recessió.23 La pobresa s'enquista i la societat es polaritza a costa d'un aprimament 
de la classe mitjana. 
 

Si no hi ha mobilitat i totes les persones es mantenen amb el mateix nivell d'ingressos durant llargs 
períodes de temps, els impactes negatius i positius de la desigualtat d'ingressos 
es concentraran sempre en les mateixes persones. Unes persones viuran sem-
pre les conseqüències de la pobresa i tindran vides més curtes, pitjor salut o 
menys oportunitats, i altres acapararan de per vida els beneficis de comptar 
amb més ingressos. Per contra, si hi ha una major mobilitat d'ingressos i les 
persones no es queden atrapades en la pobresa, no seran sempre les mateixes 
les que paguin les conseqüències d'un accés i gaudi desigual de drets i d'opor-
tunitats. 

A més, si en lloc de comparar els ingressos de dues persones en un moment 
puntual, comparem els ingressos a què han tingut accés al llarg de tot el seu 
cicle vital, la desigualtat serà menor si en alguns períodes han estat més pobres 
i en altres més riques. La mobilitat fa les vegades, per tant, d'amortidor de les 
desigualtats. En dues societats amb el mateix coeficient de Gini, la desigualtat 
serà més intensa en aquella en què les persones empobrides i les enriquides 
siguin sempre les mateixes en major mesura; allà on no hi hagi prou vies d'es-
capament per sortir de la pobresa, ni mitjançant l'ocupació ni amb la capacitat 
redistributiva de l'Estat, alhora que les persones més riques compten amb mecanismes que els 
permeten "atrinxerar-se" acaparant oportunitats i privilegis.24 

Tal com anirem veient a continuació, Espanya no només és un dels països amb més desigualtat 
del nostre entorn; segons l'OCDE i en comparació amb altres, també és un dels estats en els quals 
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la mobilitat és més baixa: les persones pobres i les riques són les mateixes en més ocasions que 
en altres països desenvolupats.25 

 

2.1 Com de persistents són la pobresa i la riquesa 

La immobilitat tendeix a ser més gran en el "sòl" i en el "sostre". Les persones riques i les que 
estan en situació de pobresa són les que romanen en major proporció i durant més temps en el 
seu nivell d'ingressos, perpetuant la desigualtat durant una major part del cicle vital. 

De mitjana, a l'OCDE, el 56,6% de persones del primer quintil de renda (l'equivalent al 20% més 
pobre) seguirà amb aquest nivell d'ingressos quatre anys després i el 36,1% ho farà nou anys 
després. En el cas del quintil més ric la permanència és encara més gran, i així el 67,9% seguirà 
amb el mateix nivell d'ingressos als quatre anys. Aquesta tendència que una gran quantitat de 
població es mantingui en els extrems indica, d'una banda, l'existència de bosses de pobresa contra 
les quals no es fa prou i, de l'altra, l'existència de mecanismes que sobreprotegeixen les classes 
altes, erosionant la igualtat d'oportunitats. 

Si comparem aquestes dades i indicadors amb els d'Espanya, ens trobem que la immobilitat s'in-
tensifica al nostre país, al ser sòl i sostre més enganxosos que en altres països membres de 
l'OCDE. Concretament, Espanya és el quart país on és més possible seguir estant en el grup d'in-
gressos més alt: ni més ni menys que un 71,71% de les persones que es troba en el 20% més ric 
de la població continua allà passats quatre anys. A l'altre extrem vam superar en 10 punts la mitjana 
de l'OCDE, ja el 65,7% de les persones més pobres continuaran exactament en la mateixa situació 
passats quatre anys.26 
 
Això no obstant, si hi ha alguna cosa en què destaca Espanya amb relació a altres països de 
l'OCDE és en el que passa a les llars que són a la franja mitjana de l'escala d'ingressos. A nivell 
general, si la pobresa i la riquesa són les que més persisteixen en el cicle vital, els vaivens es 
concentren en el mig i són aquestes famílies les que s'enfronten a un major risc d'empobriment. 

En el conjunt de l'OCDE, una de cada set llars de renda mitjana va passar al primer quintil d'in-
gressos durant un període de quatre anys en què es patia la crisi econòmica. Per la seva banda, 
l'Estat espanyol és el segon país, després de Grècia, en el qual més llars d'ingressos mitjans es 
van empobrir durant la crisi, especialment les llars d'ingressos mitjans-baixos, ja que pràcticament 
3 de cada 10 famílies van engrossir les files del 20% de les llars més pobres (com es veu a la línia 
blava del gràfic següent, van passar del segon quintil al primer).  

 

Gràfic 9: Percentatge de persones que van caure dels quintils intermedis al 20% més pobre de la població durant quatre anys de crisi 
econòmica 
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Font: OCDE (2018)27 

Que les classes mitjanes de l'Estat espanyol fossin les segones de tota l'OCDE que més van patir 
la crisi es deu en gran part al fort augment de la desocupació. A continuació, veiem què ha passat 
a aquestes classes mitjanes i a les persones que van passar a estar en situació de pobresa després 
de l'inici de la recuperació econòmica. 

 

 

2.2 La societat es polaritza a costa d'un aprimament de les 
classes mitjanes 

Per saber el que ha passat a les famílies de nivells mitjans d'ingressos pot llegir-se un treball recent 
d’Ayala i Cantó (2018)28 que analitza la situació de la classe mitjana dividint la població en quatre 
grups d'ingressos: persones en situació de pobresa, persones enriquides i dues classes mitjanes, 
la baixa i l'alta. En el gràfic següent s'analitza l'evolució del pes poblacional de cada un d'aquests 
grups, mentre que els seus ingressos es detallen a les notes del final del text.29 

 

 

Gràfic 10: Evolució de la distribució de la població en grups de renda (1973-2014) 
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Font: Ayala i Cantó (2018)30 

 
 

En el gràfic es pot observar que, fins a l'any 2000, la quantitat de persones incloses en el grup de 
les més pobres i en el grup de les més riques anava disminuint, alhora que augmentava la quantitat 
de persones que formaven part de les classes mitjanes, que van arribar a aglutinar pràcticament 7 
de cada 10 persones, un pes similar al que aquest grup té en altres països europeus: la societat 
es cohesionava pel mig i la desigualtat es reduïa.31 

Aquesta tendència canvia en la dècada dels 2000 i s'accelera amb l'esclat de la crisi: una de cada 
sis llars de classe mitjana passa a formar part del grup més empobrit i el nombre de persones 
enriquides comença a augmentar de nou. La columna que recull la classe mitjana-baixa s'empeti-
teix i creix la que correspon a les persones més pobres. La societat es polaritza a costa d'un 
aprimament de les classes mitjanes. 

Pel que fa a la pobresa, i tot i recessions anteriors, com a societat havíem tingut la capacitat d'anar 
reduint de mica en mica el percentatge de persones empobrides. No obstant això, després de la 
recessió ocorreguda entre 1993 i 1995 algunes famílies ja no es van recuperar del tot, i l'última 
crisi va acabar de mostrar la nostra incompetència per treure famílies de la pobresa: sense 
canvis, és innegable la incapacitat per recuperar les persones que s'empobreixen durant les 
crisis econòmiques, i per no abandonar pel camí moltes famílies. 

Segons Eurostat, entre 2008 i 2014 el percentatge de llars els ingressos de les 
quals estaven per sota del llindar de la pobresa32 es va incrementar en 2,4 
punts, i des de l'inici de la recuperació aquest indicador només s'ha reduït en 
0,6 punts. Gràcies a l'estabilitat de les pensions, les persones majors de 65 
anys han tingut més protecció i un menor risc d'empobrir, de manera que si 
s'analitza l'evolució de la pobresa sense tenir-les en compte, la pobresa es va 
incrementar en 5,8 punts, aconseguint el 24,6% de la població menor de 65 
anys. Els cinc anys de creixement només han pogut reduir-la fins al 23,2%, una 
disminució d’1,4 punts.33 

D'aquesta manera, la pobresa va augmentar durant la crisi quatre vegades més del que s'ha 
reduït amb la recuperació. Moltes de les persones que van caure en la pobresa després de 2008 
no compten amb les eines necessàries per sortir-ne ni, com veurem més endavant, mitjançant 
l'ocupació o la protecció social. No s'han beneficiat de la recuperació econòmica grups de població 
especialment vulnerables a la precarietat laboral o l'atur, entre ells persones migrants, persones 
sense estudis o dones. En aquests grups, la taxa de pobresa a penes ha disminuït des que el PIB 
tornés a créixer, i entre 2016 i 2017, últims anys dels quals tenim dades, la pobresa entre persones 
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migrants no comunitàries ha romàs igual (51,2%), i ha augmentat en un 0,1 
(fins al 22,2%) entre les dones i en 0,5 punts (26,5%) entre persones sense 
educació primària. La recuperació no ha rescatat les persones i, si no som ca-
paços de fer-ho, no es reduirà la desigualtat. 

 

Pobresa més aguda i classes mitjanes més pobres 

L'anàlisi de quanta població es troba en cada grup de renda (persones pobres, 
riques i classes mitjanes) es pot completar sabent quina proporció dels ingres-
sos nacionals està en les mans de cada un d'ells. El resultat tampoc no és molt 
favorable per a les classes mitjanes: no només en formen part menys persones, 
sinó que les que s’hi mantenen s'han empobrit, especialment les pertanyents a 
la classe mitjana-baixa: mentre que al 2000 comptaven amb el 37% de la ri-
quesa espanyola, al 2014 aquest percentatge queia 10 punts. 
 

Gràfic 11: Percentatge de la renda en mans de cada grup d'ingressos (1973-2014) 

 

Font: Ayala i Cantó (2018)34 

 

 

D'altra banda, en el gràfic 11 s'observa que la quantitat de la renda nacional que està en mans de 
les persones més pobres no ha variat molt des dels anys 70, és una mica menys del 15%. Però si 
es té en compte que aquest grup engloba ara més persones, els ingressos per càpita són menors. 
Individualment, les persones empobrides són més pobres del que ho eren abans de la crisi. No 
només no som capaços ja de reduir la taxa de pobresa, sinó que a més la nostra pobresa 
és més aguda. 

Pel que fa a la quantitat dels ingressos nacionals que acapara el grup de les persones més riques, 
mentre que fins a l'any 2000 anava reduint-se el percentatge d'ingressos que era a les seves mans, 
a partir d'aquest moment hi ha un canvi de tendència i cada any acumula més ingressos. Ara 
aquest grup de persones compta amb 1 de cada 4 euros de la renda nacional, percentatge fins i 
tot més alt que a la dècada dels 70. Tot i que és cert que ara hi ha més persones enriquides i 
podria ser que els ingressos per càpita no haguessin augmentat, l'acumulació de la renda nacional 
en aquest grup ha estat més gran que l'increment de persones riques. Els ha passat just el con-
trari que a les persones pobres: no només hi ha més persones enriquides, sinó que ara 
tenen més ingressos de mitjana.  
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3. LA DESIGUALTAT DETERMINA 
EL FUTUR DE NENS I NENES 
 

Com més desigualtat hi ha en una societat, més condicionat està el futur de nens i 
nenes pel nivell d'ingressos de la llar en què creixen, i més s’heretaran tant la po-
bresa com la riquesa. És per això que les societats més equitatives i amb menys 
desigualtat compten amb una major mobilitat social. A Espanya, la pobresa s'hereta 
fins al punt que es calcula que són necessàries quatre generacions, uns 120 anys, 
perquè una família que es troba en el 10% de les que compten amb menys ingressos 
aconsegueixi els ingressos mitjans. 

Amb un sistema educatiu que no permet la igualtat d'oportunitats, un sistema pro-
ductiu on abunden les ocupacions de poc valor afegit i un mercat laboral caracterit-
zat per baixos salaris i alts nivells de precarietat, els llocs més desitjats són acapa-
rats desproporcionalment per persones de llars amb més renda. De tots els nois i 
noies que deixen l'educació prematurament, 1 de cada 2 prové del 20% de llars més 
pobres. 

 

 

Durant dècades del segle passat, molts pares i mares van poder permetre’s tenir molt bones ex-
pectatives respecte al futur dels seus fills i filles. Semblava que totes les persones viurien millor 
que els seus progenitors. Es vivia una transformació econòmica que atiava la roda de la mobilitat 
social ascendent i de la qual es van beneficiar aquells i aquelles que van aconseguir la seva ma-
duresa laboral entre mitjans de la dècada de 1960 i principis de la dècada dels 90. 

No obstant això, aquesta roda es va frenar i, en un nou context en el qual no està garantit que cada 
nova generació visqui millor que l'anterior, fills i filles hereten en major grau la 
classe social o el nivell d'ingressos dels seus pares i mares. Ara bé, la intensitat 
d'aquesta transmissió intergeneracional de la pobresa o la riquesa està condi-
cionada pel nivell de desigualtat de la societat: a més desigualtat, més con-
dicionats estaran nens i nenes per la llar en el qual han nascut, la igualtat 
d'oportunitats serà menor i hi haurà menys opcions de mobilitat social. A 
Espanya, el fill d'un pare amb ingressos alts guanyarà un 40% més que el d'un 
pare amb ingressos baixos. A Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia o Noruega aquest 
percentatge es redueix al 20%.35 

Un estudi recent de l'OCDE estima amb quina intensitat s'hereta la pobresa i el complicat que 
resulta que una persona millori la seva situació en relació amb la dels seus pares i mares, calculant 
les generacions que necessitarà una família del 10% més pobre per arribar als ingressos mitjans. 
En el cas d'Espanya fan falta 4 generacions, de manera que, a menys que es prenguin les mesures 
oportunes, seran les i els rebesnets de les persones que avui estan més empobrides les que arribin 
a la mitjana de l'escala d'ingressos.36 

El fill d'un pare 
d'ingressos alts 

guanyarà un 40% 
més que el d'un 

pare d'ingressos 
baixos 
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El gràfic següent relaciona precisament la desigualtat d'un país, mesurada pel coeficient de Gini, 
amb la mobilitat social intergeneracional. Com més baix estigui un país en el gràfic, més dependrà 
el molt o poc que tingui una persona del molt o poc que va tenir la llar en què va néixer i, per tant, 
la mobilitat social serà menor. I en els resultats s'observa una correlació negativa entre les 
dues mesures: a més desigualtat, menys mobilitat intergeneracional, i més pes de la situa-
ció de la llar en les expectatives de nens i nenes. 

 

Gràfic 12: Relació entre desigualtat i mobilitat social 

 

Font: Elaboració pròpia en base a OCDE (2018)37 
 

  

Al costat superior esquerre del gràfic, on hi ha més mobilitat i menys desigualtat, es troben els 
països del nord europeu, Suècia, Noruega, Finlàndia i Dinamarca, que tenen tant unes fortes polí-
tiques redistributives com un mercat laboral que genera més persones treballadores de classe 
mitjana que el nostre, i són campions en equitat i en igualtat d'oportunitats. 

Espanya -representada pel punt vermell- es troba, segons aquestes dades, i tot i ser el quart país 
amb més desigualtat de la Unió Europea,38en una situació millor que la d'altres països amb menys 
desigualtat. La raó no és altra que la inèrcia històrica de la qual es gaudeix al país, ja que la mo-
dernització de l'economia espanyola va ser més tardana que la de països veïns i, per tant, la roda 
que va fer possible una gran mobilitat ascendent del conjunt de la població es va frenar fa menys 
temps.39 La poca o molta mobilitat intergeneracional recollida en el gràfic és un romanent que s'està 
esgotant i, arribat aquest punt, és previsible que estigui determinada cada vegada més per la desi-
gualtat econòmica.40 

 

Per què quan hi ha més desigualtat hi ha menys mobilitat 

La relació entre desigualtat i immobilitat social s'explica perquè pares i mares amb millor situació 
són capaços de dotar els seus fills i filles d'eines i recursos que els permeten conservar o millorar 
la seva posició i ingressos, i que estan fora de l'abast de nens i nenes amb menor renda (idiomes, 
màsters, desenvolupament de majors habilitats...). A això s’afegeix que les llars en una situació 
relativament millor faran ús també de les pràctiques socials i els mecanismes que estiguin al seu 
abast per acaparar llocs de treball millor retribuïts i posicions socialment més atractives. 

Com més diferències hi hagi entre el punt de sortida d'uns i d'altres, més difícil serà per a nens i 
nenes de famílies més empobrides arribar a posicions similars a les que arriben les i els nascuts i 
criats en famílies amb més ingressos. Simplement, les diferències són massa grans com per salvar 
els obstacles que els permetrien igualar la seva situació, i la desigualtat es transmet d'una gene-
ració a la següent. 
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Per tant, aconseguir determinat nivell d'igualtat d'oportunitats només és possible garantint cert ni-
vell d'igualtat de resultats, tal com reconeixen organismes internacionals com el Banc Mundial.41 
Per això, és en els països més equitatius i on les polítiques redistributives són més fortes 
on, a més, la mobilitat social és més gran i les oportunitats estan més igualades. Reduir la 
desigualtat d'ingressos és, per tant, condició sine qua non per garantir la igualtat d'oportu-
nitats. 

 

3.1 Estructura econòmica i una vida pitjor que la del teu pare i 
la teva mare 

L'avi de la família Muñoz va néixer en un poble poc després d'acabar la Guerra Civil. El seu pare 
es dedicava a fer carbó cremant llenya dels boscos i la seva mare treia partit de l'hort familiar. Ni 
el pare ni la mare sabien llegir. Ell va anar a l'escola del poble i va aprendre el que va poder fins 
als 15 anys, moment en què va migrar a la ciutat i va començar a treballar d'aprenent en un taller 
d'impressions, on va estar empleat fins a la seva jubilació, i gràcies al qual va poder " tirar endavant" 
tres fills. 

En els 60 va néixer un d'ells. L'avui sustentador principal de la família Muñoz va poder fer el que 
el seu pare no va aconseguir i va acabar l'institut i la universitat. Amb un pare que pràcticament no 
sabia llegir, aquest fill dels Muñoz és avui advocat en un despatx i els seus ingressos fan possible 
que ell i la seva família mantinguin una vida segura i folgada. No obstant això, el que no es pot 
permetre és comprar un futur sense incertesa i segur per a la seva filla, que avui, acabada la 
carrera d'Administració i direcció d'empreses, treballa, sense gaire esperança de trobar res millor, 
com a teleoperadora amb un contracte d'obra i servei. 

La família Muñoz resumeix en dos paràgrafs la història econòmica d'Espanya des de mitjan segle 
XX fins als nostres dies, i exemplifica a la perfecció la ràpida industrialització (i desindustrialització) 
espanyola i l'entrada en una societat caracteritzada per un major pes del sector serveis.  

L'evidència històrica extreta de la comparació de diferents països desenvolupats ens diu que, en 
iniciar-se la industrialització, augmenta la mobilitat social ascendent i són més els membres de 
noves generacions que viuen millor que els seus progenitors. Aquesta mobilitat es manté mentre 
va creixent el sector serveis, i s'atura en el moment que ja no hi ha més població que deixi el camp. 
En aquest punt comença a augmentar més i més el pes del sector serveis en l'economia i s'inten-
sifica la mobilitat social descendent.42 No només es fa més complicat viure millor que la generació 
anterior, sinó que augmenten les probabilitats que fills i filles visquin pitjor que els seus pares i 
mares. 
 
 

Diferències entre països  

El fet que la mobilitat social absoluta ascendent es reduís considerablement i comencés el seu 
descens en tots els països en què s'ha passat d'una economia industrial a una postindustrial no 
vol dir que l'estructura social resultant o la mobilitat social siguin iguals en tots. La qualitat i carac-
terístiques de l'ocupació en el sector serveis es traduiran en una estructura econòmica que generi 
més o menys desigualtat. 

D'aquesta manera, hi ha societats amb una estructura econòmica i ocupacional en què predominen 
llocs millor retribuïts i de millor qualificació, i d’altres que, per contra, s'eixamplen per baix i en què 
s'incrementen les possibilitats de viure pitjor que la generació anterior perquè augmenten els llocs 
de poc valor afegit i / o de baixos salaris i condicions precaritzades.43 Com veurem més endavant, 
aquest tipus de llocs de treball són abundants en l'estructura ocupacional de l'Estat espanyol. 

Sense igualtat d'oportunitats, els pocs llocs més atractius o amb millor salari aniran a parar 
a nois i noies de famílies en millor posició independentment que es tingui el mateix nivell aca-
dèmic. 

Per solucionar això, algunes de les persones més expertes en mobilitat social44 recomanen fomen-
tar la mobilitat ascendent i millorar la igualtat d'oportunitats mitjançant polítiques públiques que 
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facilitin la inversió en tecnologia avançada, economia del coneixement i ocupació qualificada en el 
sector públic i serveis socials. S’aniria generant així una progressiva millora de l'estructura ocupa-
cional i dels llocs de treball disponibles, i un major accés a aquests de nois i noies que provenen 
de llars amb menor renda, reduint-se així la desigualtat. 

Per descomptat, aquesta necessitat de millorar l'estructura ocupacional a mig i llarg termini per 
reduir les desigualtats de l'estructura econòmica no és incompatible amb la innegable i imposter-
gable urgència de millorar les condicions laborals i els salaris dels treballs que avui estan pitjor 
retribuïts i que han patit una gran devaluació durant la crisi econòmica.45 

 

 

3.2 El sistema educatiu no iguala oportunitats 

Que nens i nenes de llars en situació de pobresa puguin permetre’s tenir els mateixos som-
nis o expectatives que les i els nascuts amb més sort hauria de ser possible si el sistema 
educatiu garantís el dret a l'educació en igualtat de condicions. No obstant això, no és així. 
Els nois i noies provinents del 20% de les llars més pobres abandonen els estudis sense un 
títol educatiu de batxillerat o formació professional 11 vegades més que els que provenen 
del 20% de famílies amb més ingressos. D'altra banda, la sobrequalificació castiga en major 
grau dones i joves de llars amb menys ingressos. 

 

L'educació és un dret humà bàsic i té un valor en si mateixa, permet que nens i nenes desenvolupin 
capacitats socials, cognitives i sabers que els acompanyaran tota la vida. A més, l'educació assu-
mida com a eina capaç de generar consciència crítica els permetrà participar activament en la 
societat i a contribuir a la seva millora. Només per això, el gaudi del dret a l'educació en igualtat de 
condicions hauria d'estar garantit. 

A més, que tots els nens i nenes tinguin garantit el dret a l'educació en igualtat de condicions és 
imprescindible perquè les seves oportunitats siguin iguals en el mercat laboral, per garantir la mo-
bilitat social i per evitar que les expectatives de nens i nenes estiguin condicionades pels recursos 
econòmics i culturals de les llars en què els va tocar néixer. Però, tal com veurem a continuació, 
l'escola no iguala oportunitats. 

 

Iniquitats en l'assoliment educatiu 
De pares i mares no s'hereten únicament els ingressos; nois i noies amb menor renda o criats en 
llars amb un menor nivell sociocultural hereten igualment determinat capital cultural i social.46 Cada 
menor comença l'escola amb una motxilla diferent. Algunes estan plenes de pedres, inútils per a 
l'assoliment educatiu i molt pesades, mentre que altres estan plenes de recursos amb què llaurar-
se un futur prometedor: les expectatives dels seus progenitors, el valor que atorguen al coneixe-
ment acadèmic o els recursos que puguin invertir en classes particulars, a més 
de multitud de formes i maneres de fer i estar en el món de què formen part de 
la sociabilització més primerenca de les persones i són molt valorats a l'escola. 

La transmissió del nivell educatiu i cultural entre generacions es manifesta en 
l'assoliment acadèmic -la titulació més alta que s’adquireix-. Aquesta titulació 
determinarà quina feina es podrà exercir en arribar a la vida adulta i, per tant, 
condiciona igualment la mobilitat intergeneracional d'ingressos. Mobilitat edu-
cativa i d'ingressos van, per tant, de la mà.47 
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A Espanya, la mobilitat educativa (l'obtenció d'una titulació diferent a la dels teus progeni-
tors) està fortament limitada: 1 de cada 2 fills i filles de pares i mares sense educació secundària 
postobligatòria repetiran el nivell educatiu dels seus progenitors. És una transmissió intergenera-
cional 10 punts superior a la d'Alemanya i 23 punts superior a la de França. A l'altre extrem, 7 de 
cada 10 pares i mares universitaris tindran fills i filles universitaris.48 

En ple segle XXI i davant els grans canvis que s'aproximen al món laboral, no 
haver acabat l'educació secundària postobligatòria limita significativament les 
expectatives vitals de les persones. L'abandonament de l'escola abans d'haver 
aconseguit aquest nivell, el que es coneix com abandonament educatiu prema-
tur (AEP), és molt alt a Espanya (el 18,3% davant del 10,6% de mitjana euro-
pea49). Però, a més, està significativament determinat per la renda familiar. A 
la llum de les dades, un nivell d'ingressos baix avui condiciona més el que no 
es completi l'educació secundària del que ho feia abans de la crisi. 

El gràfic següent analitza l'evolució del pes que diferents nivells de renda tenen 
en l'AEP. La línia blava representa nois i noies del 20% més pobre de la pobla-
ció: mentre que al 2008 suposaven el 35% dels que abandonaven els estudis 
abans d'hora, nou anys després són més del 56%. Entre les i els que abando-
nen, els nens i nenes de llars amb menys ingressos suposen 41 vegades més que les i els provi-
nents del 20% de les llars més riques. 

 

Gràfic 13: Pes de cada nivell de renda sobre l'abandonament educatiu prematur 

 

 

Font: Elaboració pròpia en base Enquesta de Condicions de Vida, 2017, INE. 

 

 

Encara que l'AEP va disminuir per a tots els nivells de renda en desaparèixer el gran nínxol d'ocu-
pació no qualificat que va suposar el "boom immobiliari", proporcionalment les persones no han 
gaudit en la mateixa mesura d'aquesta reducció, de manera que ens trobem amb una escola més 
inequitativa. Igualar oportunitats dependrà, d'una banda, de posar en marxa polítiques d'equitat 
educativa, però de l'altra, de redistribuir ingressos i augmentar la renda de les llars en pitjor situació. 

 

 

Sobrequalificació 
Cal tornar a la transformació econòmica viscuda a la segona meitat del segle XX, perquè alhora 
que l'economia es modernitzava, s'ampliava l'accés a nivells més alts del sistema educatiu. A partir 
de la dècada dels 7050 es compta amb un sistema educatiu universal que va permetre reduir de 
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manera significativa la quantitat de persones sense estudis, i augmentar la quantitat de població 
amb les habilitats i titulacions demanades per una nova economia.  

No obstant això, l'educació va perdre aquest potencial per una falta de sincronia entre el que de-
manava el mercat laboral i les habilitats que nois i noies adquirien en el sistema educatiu; a partir 
dels 90 ja no hi havia llocs de treball per a tantes persones titulades. Una àmplia enquesta europea 
de 2017 amb dades de 201651 analitzava, entre altres coses, quants professionals per sector d'ac-
tivitat tenien estudis universitaris però duien a terme un treball amb menor qualificació. I els resul-
tats no deixen molt bé Espanya, que sobresurt per la sobrequalificació en tots els sectors. A tall 
d'exemple, el 70% de les persones ocupades en el sector del transport i l'emmagatzematge amb 
estudis universitaris ocupen tasques que no requereixen aquest nivell educatiu, mentre que la mit-
jana europea és del 43%. En altres paraules, només a 3 de cada 10 persones els serveix la seva 
carrera universitària per a la seva feina. Al sector de la construcció aquesta sobrequalificació és 
del 57,4% i a la indústria del 48,6%, davant de mitjanes europees del 29,5% i el 26,7% respectiva-
ment. 

Que l'estructura ocupacional demani ocupacions de menor qualificació que l'obtinguda per molts 
nois i noies no només és una causa de frustració per a milers de persones amb titulació universi-
tària, sinó que a més té implicacions en la desigualtat i la mobilitat social. En primer lloc, si hi ha 
més persones graduades per als llocs oferts en una categoria d'acord amb aquestes titulacions, 
augmenta categoria, el poder de l'ocupador en la negociació del salari augmenta, de manera que 
es redueixen els salaris, augmenta la productivitat que acaba a les rendes de capital i incrementa 
la desigualtat entre persones treballadores i perceptores de beneficis empresarials. 

D'altra banda, si una carrera universitària ja no és suficient perquè un jove pugui obtenir una bona 
feina, aquesta ocupació acabarà a les mans de nois o noies amb altres "plusos" educatius -màs-
ters, idiomes... - que, en no ser d'oferta pública, són només accessibles per a les llars amb més 
renda.52 I hi ha un altre aspecte lligat amb la desigualtat que té una dimensió de gènere, ja que són 
les dones les que més van ascendir socialment gràcies a la universitat, les que més títols univer-
sitaris tenen i les que, donades les desigualtats de gènere en el mercat laboral, pateixen més la 
sobrequalificació. Al 2017, mentre que la sobrequalificació femenina a la UE era d'un 24%, la mas-
culina es quedava en un 21,23%.53 

L'últim dels vincles de la sobrequalificació amb la desigualtat es coneix com l’"efecte senyal".54Se-
gons aquesta teoria, les persones ocupadores prefereixen contractar algú amb estudis abans que 
una altra persona que no en tingui, independentment que les tasques a exercir no requereixin un 
nivell alt de coneixements. La raó que seria darrere d'això és que la titulació fa de "senyal" que 
permet a l'ocupador certificar certes actituds en la persona treballadora; una mena de donar per 
bo que "si una persona és bona per a estudiar, ho és per a treballar". En una estructura ocupacional 
amb menys llocs d'alta qualificació, les persones universitàries obtenen llocs de escalafó més baix, 
empenyent aquelles sense estudis a la desocupació.55 
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4. QUÈ ESTEM FENT MALAMENT 
 

Les llars amb ingressos mitjans i baixos tenen normalment dues fonts d'ingressos: 
els salaris o rendes del treball i les transferències públiques del sistema de protec-
ció social (pensions de jubilació, atur, subsidis...). Són les debilitats presents en 
ambdues les que s'han conjurat per explicar la incapacitat de la nostra societat per 
redistribuir ingressos reduint la pobresa i incrementant la classe mitjana. L'altra 
gran política pública amb efectes redistributius, el sistema fiscal, ni recapta prou 
perquè es pugui comptar amb un sistema de protecció social eficaç contra la po-
bresa, ni ho fa de forma progressiva. 

 

 

4.1 Ocupació 

Oxfam Intermón porta anys alertant que la disminució del pes dels salaris en l'economia és una de 
les principals causes de l'augment de la desigualtat i de l'exagerada proporció de persones treba-
lladores pobres del nostre país. Ni més ni menys que el 13,1% de les persones treballadores viuen 
per sota del llindar de la pobresa. Espanya és el tercer país de la UE amb més pobresa laboral -
després Romania i Grècia-. Si tenim en compte la pujada de la inflació, al 2017 el salari mitjà en 
termes reals va baixar un 1,8%.56 

Els salaris són baixos i, a més, l'ocupació és precària i poc estable. Moltes baixes retribucions es 
deuen al fet que les persones no només guanyen pocs diners per hora, sinó que a més treballen 
menys hores de les que voldrien, ja sigui per una alta rotació amb entrades i sortides constants del 
mercat laboral, o per parcialitat no desitjada. La durada mitjana dels contractes al 2017 va ser de 
49,45 dies davant dels 72 d'abans de l'esclat de la crisi.57 Una mica menys d'una de cada dues 
persones assalariades inscrites al Règim General de la Seguretat Social té un contracte fix i a 
temps complet; la resta de la població assalariada, el 51,65%, pateix de temporalitat, de parcialitat 
o de totes dues.58 

Aquesta combinació de precarietat i baixos salaris porta al fet que l'ocupació hagi perdut la seva 
capacitat de mobilitzar persones en situació de pobresa cap a nivells mitjans d'ingressos; però, a 
més, hi ha darrere que el nostre mercat laboral generi més desigualtat. 

El gràfic següent compara el pes de les classes mitjanes d'Espanya amb el que 
tenen en una selecció de països si només es tenen en compte les rendes re-
budes per l'activitat econòmica (fonamentalment salaris), abans de l'acció de 
l'estat (sense impostos ni transferències públiques). Com es pot apreciar, el 
mercat de treball espanyol genera molta menys classe mitjana que els altres. 
La nostra classe mitjana és 12,5 punts percentuals menor que la de França i 
16,4 punts més petita que la de Suècia. Això es deu en part a una major taxa 
d'atur (les dades són de 2013), però aquestes grans diferències no acaben 
d'entendre’s si no tenim en compte els salaris baixos i les pitjors condicions laborals.59 
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Gràfic 14: Percentatge de la població que entra dins de la classe mitjana per l'acció del mercat 

Font: Ayala i Cantó (2018)60 

 

Gràfic 15: Percentatge de la renda nacional en mans de la classe mitjana per l'acció del mercat 

 

 

Font: Ayala i Cantó (2018)61 

 
 
 

Les causes 

La reducció del pes dels salaris és una tendència que s'inicia en els anys 90, pateix un parèntesi 
de 2008 a 2010 (per la disminució dels beneficis empresarials, no per un augment dels salaris) i 
s'aguditza coincidint amb l'última reforma laboral. El gràfic següent recull l'evolució del pes dels 
salaris sobre el PIB. 

 

Gràfic 16: Pes de les rendes del treball en relació al PIB 

 

Font: Cárdenas i Herrero (2018)62 

Entre les causes d'aquesta disminució hi ha les transformacions tecnicoproductives i els canvis en 
la indústria que, a partir de la dècada dels 70, han anat reduint progressivament el nombre d'ope-
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raris i persones ocupades en les manufactures. Persones treballadores que tenien més drets la-
borals i bona capacitat de negociació col·lectiva amb les que aconseguien salaris més alts. Mentre 
ocorrien aquests canvis i es reduïa la indústria, el model de creixement espanyol es basava en la 
inversió en sectors d'activitat de poc valor afegit i de poca productivitat per persona ocupada, i en 
els quals l'única forma d'augmentar beneficis ha estat la contenció salarial.  

Així, durant l'etapa de major creixement econòmic (1994-2007), aquest es va sustentar en la cons-
trucció, serveis immobiliaris, serveis a empreses i comerç al detall,63 sectors de baixa productivitat, 
poc permeables a la inversió en capital productiu i intensius en personal.  

A l'iniciar-se la recuperació, organismes com el Banc d'Espanya64 o el Fons Monetari65, van alertar 
Espanya de la preeminència d'aquest mateix patró laboral basat en la poca qualificació. "Molt del 
creixement després de la crisi s'ha fet en sectors de baixa qualificació i productivitat (...) Es neces-
sita prendre mesures en el mercat laboral per (...) facilitar llocs de treball de més valor afegit", 
alertava a Espanya l'FMI el 2017.66 

Si comparem el pes de l'ocupació per sectors a Espanya amb la mitjana d'Alemanya, França, Itàlia 
i el Regne Unit, les quatre economies europees, resulta significatiu que vam superar en 2,5 punts 
el percentatge de persones ocupades en el comerç i pràcticament dupliquem les contractades en 
hotels i restaurants, que han passat de representar un 5,5% de la nostra força laboral al 1993 a 
representar un 8,8% d’aquesta al 2016 (davant del 4,7% en els quatre països europeus assenya-
lats).67 

 

Taula 1: Pes de l'ocupació dels principals sectors a Espanya i el G4 (Alemanya, França, R. Unit i Itàlia) 

 

Font: Banc d'Espanya (2016) 

 

La contenció salarial com a única forma d'incrementar beneficis en sectors de poc valor afegit no 
és l'única causa dels salaris baixos. El comportament dels poders públics també ha influït en la 
reducció dels salaris i en l'augment de la precarietat. L'actuació pública i els diferents canvis de 
l'Estatut dels Treballadors han donat prioritat al benefici empresarial davant dels salaris com a via 
per arribar al creixement econòmic a través de la inversió. En altres paraules, per abordar la crisi 
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s'han fet modificacions legals encaminades a reduir salaris esperant que els beneficis resultants 
es reinvertissin i produïssin una reactivació de l'economia. 

No obstant això, els beneficis que ha generat la contenció salarial propiciada per la darrera reforma 
laboral no s'han dirigit en general a la inversió en béns d'equip o en expansió de la capacitat pro-
ductiva, sinó en dividends. Entre 2008 i 2017, el valor afegit de les societats no financeres es va 
dedicar un 1,45% menys a inversió en l'empresa, mentre que els dividends van augmentar en un 
33,48%.68 Com les rendes de capital estan fortament concentrades (al 2015 el 5% de la població 
amb més rendes d'aquest tipus acumulava el 50% de tots els rendiments de capital del país), 
s'intensifica la desigualtat.69 

Si no s'inverteix prou en la diversificació de l'economia cap a sectors de major productivitat, es 
corre el risc de consolidar un creixement basat en llocs de treball de salaris baixos i, a causa dels 
canvis en la legislació laboral, amb preponderància de formes atípiques d'ocupació (alta tempora-
litat, rotació, parcialitat...). La desigualtat, generada pel mercat laboral, és una conseqüència pròpia 
de la combinació de la nostra estructura productiva i el nostre marc legal. Quan s'acosten grans 
canvis en el món del treball per la quarta revolució industrial, no prendre mesures valentes en 
aquests dos fronts ens aboca a un futur de l'ocupació en el qual la desigualtat provocada pel mercat 
està cridada a intensificar-se. 

 

Quadre 4. La precarietat laboral té rostre de dona 

Isabel, Anna, Zoe, Mari... són noms de dones les històries de les quals nodreixen l'últim informe 
d'Oxfam Intermón "Veus contra la precarietat: dones i pobresa laboral a Europa". Dones que treballen, 
i molt, però l'esforç no els aporta molt més que baixos salaris, escassa protecció social i molts mals de 
cap associats a la precarietat. I és que malgrat que en els últims anys s'han aconseguit avenços en la 
posició que la dona ocupa en l'àmbit del treball remunerat, encara queda molt per fer perquè la preca-
rietat deixi de tenir rostre de dona. 

Les dones són majoria entre la població treballadora amb baixos salaris. A Espanya 1 de cada 5 dones 
(vs. 1 de cada 10 homes) va tenir al 2014 una baixa remuneració, és a dir, el seu salari va ser de dos 
terços o menys del salari mitjà nacional per hora: guanyaven menys de 6,6 € l'hora. Una de les raons 
d'aquests salaris baixos és la segregació ocupacional que porta al fet que les dones tendeixin a con-
centrar-se en sectors amb més precarietat i menys valorades tant socialment com econòmica, com 
l'hostaleria, els serveis domèstics o de cures. 

Un altre factor a tenir en compte és la presència desproporcionada de les dones en certes formes atípi-
ques d'ocupació, i en concret en el treball a temps parcial. És especialment preocupant l'augment dels 
llocs a temps parcial no desitjat (persones que volen treballar a temps complet però no troben una ocu-
pació de més hores): més d’1 de cada 2 persones treballadores amb jornada parcial a Espanya es 
troba en aquesta situació (el 57,9% del total de la població amb contracte parcial), i d'elles el 70,5% 
són dones.1 Mentre que un 12,8% de les dones que treballen sota aquesta modalitat contractual respo-
nen que ho fan per poder tenir cura de nens i nenes o persones amb discapacitat; aquesta resposta 
només la dona el 0,9% dels homes.  

Les idees, valors i creences avui dominants sobre els rols de gènere, sobre qui ha de fer què en la vida 
i en el treball remunerat i no remunerat, són les raons ocultes, però profundes i fonamentals, de la pre-
carietat i discriminació que milers de dones viuen cada dia i què fa que aquestes dones no arribin a fi-
nal de mes i siguin les principals responsables dels treballs de cura de persones i de la llar; responsa-
bilitat que comporta una pitjor posició en el mercat laboral respecte dels seus companys homes. 

Un 53% de les dones que treballen fora de la llar assegura que la maternitat ha retallat la seva projec-
ció laboral, d'acord amb un estudi de 2017 que assenyala a més que, mentre que entre el 80% i el 
90% de les dones renta la roba, cuina , compra, netejaa i planxa, aquestes activitats només les fan en-
tre el 20% i el 40% dels homes.  

 

Font: "Veus contra la precarietat: dones i pobresa laboral a Europa", Oxfam Intermón, 2018 i "Maternitat i trajectòria professional" de l'escola de 

negocis IESE, 2017. 
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4.2 Protecció social 

La protecció social és la política pública que més redueix la desigualtat tant en el conjunt de la UE 
com a casa nostra. Al 2016 i segons càlculs d'Eurostat, les transferències soci-
als van ser responsables d'un 32% de la reducció de la desigualtat d'ingressos 
a Espanya, mesura Gini. No obstant això, l'Estat espanyol és el cinquè de la 
UE amb menor aprofitament de les transferències públiques per redistribuir la 
renda nacional, fet que mostra que hi ha un gran espai i potencial de millora. 
Espanya disminueix l'índex Gini amb les transferències de l'Estat 8 punts per-
centuals menys que la UE i es queda molt per darrere de països com Suècia, 
Finlàndia o Alemanya, que redueixen la seva desigualtat a la meitat. 

Gràfic 17: Reducció del Gini per transferències públiques, any de referència 2016 

Font: Eurostat. 

Dins de totes les transferències públiques, les pensions de jubilació ocupen un lloc predominant 
per la seva cobertura, per la quantitat de recursos destinats i pel seu impacte inqüestionable. No 
en va i segons moltes anàlisis, han estat les persones pensionistes les més protegides durant la 
crisi i les que s'han fet càrrec de necessitats de fills i filles, nets i netes.70 Per tant, cal analitzar la 
capacitat redistributiva tant de les pensions com de la resta de transferències per entendre més 
les debilitats del sistema de protecció social a l'hora de redistribuir ingressos i propiciar la mobilitat 
ascendent de les persones que viuen en pobresa.  

 

Gràfic 18: Percentatge de reducció del Gini per pensions i per altres transferències públiques, any de referència 2016

 

Font: Eurostat. 

El nostre sistema 
de protecció so-

cial redueix tant la 
desigualtat com la 

pobresa en 8 
punts menys que 

la mitjana UE 

  



 29 

Del gràfic 18 extraiem dues conclusions molt clares. La primera és la gran rellevància de les pen-
sions com a eina redistributiva en tots els països del nostre entorn. La segona és que són la resta 
de transferències públiques (prestacions per desocupació, rendes d'inserció, ajuts per a la criança, 
per a l'habitatge...) les que a Espanya, i en comparació amb països veïns, no redistribueixen in-
gressos amb el seu màxim potencial. Mentre que amb aquestes transferències públiques a Espa-
nya es redueix el Gini en un 9,1%, al Regne Unit es redueix en un 15,2% i a Dinamarca en un 
18,2%.  

D'altra banda, la limitada capacitat redistributiva es materialitza en una limitada capacitat de treure 
les persones de la pobresa. Excloent les pensions de l'anàlisi, mentre que la mitjana europea de 
reducció de la taxa de pobresa relativa71 gràcies a la protecció social és del 33,2%, a Espanya 
aquesta reducció va ser només d'un 24,11% al 2016, segons dades d'Eurostat. 

No vam rescatar tantes persones com ens permet fer-ho la nostra situació econòmica. Pa-
radoxalment, Espanya és la cinquena economia més gran de la UE, però alhora és la setena més 
ineficient en la reducció de la pobresa. Finlàndia, Dinamarca o Irlanda, més que dupliquen la nostra 
capacitat, i redueixen la pobresa a més d'1 de cada 2 persones. L'Estat espanyol no la redueix ni 
a 1 de cada 4. 

 

Gràfic 19: Percentatge de reducció de la pobresa per transferències públiques (pensions excloses), any de referència 2016 

 

Font: Eurostat 

 

 
 
 
 
Les causes 
La primera raó d'aquesta limitada capacitat per reduir la desigualtat i la pobresa del nostre sistema 
de transferència de rendes és molt fàcil d'entendre: els diners. Espanya ocupa el tretzè lloc en 
percentatge del PIB invertit en protecció social. No obstant això, si es tornen a analitzar de forma 
separada les pensions, el que es dedica a un altre tipus de transferències és encara molt menor 
que la inversió d'altres estats: 6,8 punts percentuals menys que França, 5,7 menys que Dinamarca 
i 2,7 menys que la mitjana comunitària. 
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Gràfic 21: Despesa en protecció social com a percentatge del PIB, any de referència 2016 

 

Font: Eurostat 

 

I no només s’hi dediquen pocs diners, sinó que el disseny del nostre sistema de protecció social 
presenta debilitats que impedeixen la redistribució d'ingressos al mateix nivell que en altres països 
europeus. La forma com es financen les transferències i les funcions a què es dirigeixen aquestes 
són dues d'aquestes debilitats. 

Respecte a la primera, hi ha dues vies fonamentals per al finançament de la protecció social: la via 
contributiva, és a dir, les aportacions regulars que les persones treballadores i les seves ocupadors 
fan a la Seguretat Social, i la no contributiva, els recursos s'obtenen dels pressupostos generals 
de l'Estat. La primera permet comptar amb una gran quantitat de fons amb què finançar pensions 
o atur, però té un "però" en termes de redistribució i és que l'accés als beneficis i la seva quantia 
dependran de la posició que la persona receptora hagi arribat al mercat laboral: com més hagi 
pogut contribuir, més rebrà. Es reprodueixen així les desigualtats imperants en el mercat laboral i 
es desprotegeixen gairebé totalment aquelles persones que en són fora. 

Tot i que hi ha mecanismes per impedir que les desigualtats del sistema de transferències repro-
dueixin les desigualtats del mercat laboral (pensions màximes i mínimes, complements a mí-
nims...), dones, persones treballadores amb salaris baixos, les que no han pogut treballar, les que 
han esgotat el dret a la prestació contributiva per desocupació, joves en situació de precarietat i 
nens i nenes són els grans castigats per un sistema de protecció social eminentment contributiu. 
Augmentar els fons no contributius dirigits a protecció social en els pressupostos generals de l'Estat 
permet que les transferències públiques no es rebin fonamentalment amb base al que s'ha pogut 
aportar, sinó d'acord amb les necessitats de les llars. 

Quant a la segona de les debilitats, la relacionada amb les funcions de les diferents transferències 
del sistema espanyol de protecció social, Eurostat permet comparar la protecció social en els paï-
sos de la UE classificant la inversió per funcions; o, en altres paraules, pels riscos dels quals l'Estat 
vol protegir les persones: malaltia, discapacitat, pensions, atur, exclusió social, família i infància, 
supervivents (viduïtat i orfandat) i ajudes per a l'habitatge. Si es compara la inversió espanyola 
amb la mitjana europea i amb la d'un grup seleccionat de països de referència, es constata que al 
nostre país són insuficients les despeses en funcions que potencialment tindrien un gran impacte 
positiu en la reducció de la pobresa i, per tant, en la redistribució d'ingressos. 
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Gràfic 22: Percentatge del PIB dedicat a diferents funcions de protecció social, any de referència 2016 

 

Font: Eurostat72 

 

Així, mentre que a Espanya el 28,3% dels nens i nenes viu per sota del llindar de la pobresa;73 el 
nostre Estat dedica a protecció social de la infància un punt menys de PIB que la mitjana 
UE-28, la meitat que el Regne Unit i gairebé una tercera part del que dedica Dinamarca a aquest 
àmbit. I com ja s'ha mostrat, créixer en la pobresa limita les opcions d'aquests nens i nenes, redueix 
la mobilitat social i incrementa la transferència intergeneracional de la pobresa. 

Tenint en compte que la quantitat de llars que no tenen cap tipus d'ingressos puja a 617.000, crida 
l'atenció que la inversió espanyola en transferències contra l'exclusió social sigui d'un 0,2% 
del PIB. La mitjana europea és de més del doble i França triplica aquest percentatge. En 
ambdues zones, gràcies a les transferències públiques, s'ha aconseguit treure de la pobresa un 
percentatge de persones molt més gran que al nostre país (8,8 punts i 18 punts més, respectiva-
ment). 

A Espanya, la principal eina de protecció social contra la pobresa i l'exclusió social és el sistema 
autonòmic de rendes mínimes, clarament ineficient per a la reducció de la pobresa per la seva 
fragmentació, infradotació i escassa cobertura.74 Sembla lògic que, davant la incapacitat del nostre 
sistema de transferències públiques per rescatar les persones que cauen en la pobresa, s'aprofitin 
els períodes de creixement econòmic per dotar-nos d'un més eficient i millor dotat sistema de pro-
tecció social que ho faci.75 En cas contrari, serà molt difícil que les persones que viuen en situació 
de pobresa no siguin gairebé sempre les mateixes, que noves crisis no tornin a deixar milers de 
famílies pel camí, i que no s'incrementi la polarització de la nostra societat a costa novament de la 
classe mitjana.  

El resultat d'aquestes debilitats del nostre sistema de protecció social és que acaba sent 
una inversió tremendament regressiva: més fons acaben en mans de la població més enri-
quida, i menys en les de les persones que tenen més necessitat de protecció. El gràfic com-
paratius següent il·lustra bé fins on pot millorar la progressivitat de les nostres transferències pú-
bliques: el 20% de la població més enriquida rep molt més que el 20% de la més empobrida. Mentre 
que la primera rep l'equivalent al 163,1% de la transferència mitjana, les llars més empobrides 
reben el 54,4%. Tan sols són més regressius els sistemes de protecció social de Portugal, Itàlia i 
Grècia. 
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Gràfic 23: Transferència mitjana del sistema de protecció social per persona en edat de treballar, última dada disponible per a cada 
país 

 

Font: OCDE76 

 

Quadre 5. Bretxa de gènere en la protecció social 

Com s'assenyala en el quadre número 2, les dones pateixen una pitjor situació en l'ocupació, que es 
tradueix en un sistema de protecció social eminentment basat en les prestacions contributives, en una 
menor cobertura de protecció davant riscos vitals com la jubilació, l’atur o la pèrdua d'ingressos asso-
ciada a una ruptura de parella. Aquesta desigualtat en la protecció entre homes i dones es redueix gra-
dualment conforme millora la situació de la dona en l'ocupació remunerada, però segueix sent neces-
sari augmentar la protecció social no contributiva i aplicar un enfocament de gènere en el disseny de 
les prestacions. 

Una de les desigualtats més òbvies entre homes i dones quan parlem de protecció social és la relativa 
a les pensions a la tercera edat. Dissenyades en un moment en què un cap de família (home) proveïa 
per a tota la família, no es va tenir en compte l'efecte que les responsabilitats de la cura de la llar tenen 
en una menor participació en el mercat laboral i en carreres professionals més curtes, pitjor remunera-
des o més interrompudes de les dones. El resultat és que la bretxa de gènere entre homes i dones 
en la pensió contributiva mitjana per a persones que s’acaben de jubilar era d'un 28,97% al 
2017, i s’elevava fins al 40,09% per a majors de 85 anys. 

A més, com moltes dones no han pogut contribuir a la Seguretat Social en no estar inserides en el 
mercat laboral, la majoria de les pensions contributives són per a homes; ells són titulars de dret d'a-
questes pensions un 41,29% més que les dones. Per contra, la majoria de les pensions no contributi-
ves, escassament dotades amb una quantia bàsica de 380,10 euros al mes, van a mans de dones. Al 
2017, i segons dades de l'Imserso, les dones reben ni més ni menys que el 76,85% de les pen-
sions no contributives de jubilació. 

El desavantatge en el mercat laboral també fa que, segons dades del Servei Estatal Públic d'Ocupació, 
mentre que el 62% dels homes en atur accedia el 2017 a una prestació contributiva per desocupació, 
la cobertura de les dones desocupades sigui de 10 punts percentuals menys. Igualment, les presta-
cions mitjanes de les dones són un 14,62% menors. * 

 
* Font: CCOO (2018), 'La bretxa de gènero en el sistema de protecció social (atur i pensions) ', i  
Estefania Alaminos (2018), 'La bretxa de gènere en les pensions contributives de la població major espanyola' 



 33 

4.3 Sistema impositiu 

D'acord amb les últimes dades de recaptació de l'Agència Tributària - AEAT referides a 201777, tot 
i que Espanya ha recuperat el nivell d'ingressos tributaris (en termes corrents) previ a la crisi, la 
pressió fiscal (mesurada com la suma d'impostos i cotitzacions socials respecte al PIB) 
encara es manté lluny de l'observada a Europa. En relació amb els països de la zona euro, la 
bretxa és de 6,9 punts, mentre que si considerem la mitjana de tots els països que conformen la 
Unió Europea, aquesta diferència és de 5,7 punts de PIB. 

Amb una pressió tributària sobre el PIB del 34,5%, Espanya es troba en el vuitè lloc per la cua 
entre els 19 estats que comparteixen l'euro. Tan sols Xipre, Malta, Eslovàquia, 
Estònia, Letònia, Lituània i Irlanda presenten nivells inferiors (entre el 34% i el 
23,5%). Lluny queden països amb una economia de mida comparable a la nos-
tra, com França i Itàlia (amb una pressió tributària del 48,4% i del 42,4%, res-
pectivament). El nostre veí, Portugal, també recapta més (36,9%). 

Durant la crisi hi va haver una disminució enorme de recursos tributaris 
a Espanya, molt més acusada que en altres països del nostre entorn eu-
ropeu. Entre 2007 i 2009, la pressió fiscal va passar de suposar el 37,1% al 
30,6% del PIB, mentre que a Europa aquesta reducció va ser de menys d'un 
punt percentual. El 2009, la diferència de recaptació entre els països de la zona 
euro i Espanya era de gairebé 9 punts. Des de llavors, Espanya ha aconseguit 
recuperar els nivells de recaptació i aquesta diferència ha disminuït, encara que 
a costa d'augmentar la importància dels impostos més regressius, sobretot l'im-
post sobre el valor afegit (IVA), reforçats per un major creixement econòmic.78 
A aquest ritme, Espanya necessitaria més de 9 anys per assolir les mitja-
nes europees.  

 

Gràfic 24: Pressió fiscal a Espanya i a Europa, 2002-2017 (en% sobre el PIB) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'Eurostat.79 

 

Efectivament, aquesta recuperació en els nivells d'ingressos tributaris ha vingut acompanyada 
d'una transformació important en el pes relatiu que les diferents figures impositives tenen en la 
recaptació total. Com mostra el gràfic 25, l'augment està vinculat a l'increment de la importància 
relativa d'aquells tributs que més afecten les famílies (impost sobre la renda de les persones físi-
ques - IRPF i IVA) davant dels que suporten les empreses (impost sobre societats - IS). 
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Gràfic 25: Evolució de la composició impositiva, 2007-2017 (en% sobre el total d'ingressos tributaris) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'AEAT.80 

 

Així, mentre que al 2007 a l'IS li corresponien 22,3 de cada 100 euros d'ingressos, al 2017 era 
pràcticament la meitat: 12 euros. Per contra, l'IVA, l'IRPF i els impostos especials, que al 2007 
representaven aproximadament 74 de cada 100 euros d'ingressos tributaris, al 2017 ja suposaven 
83 de cada 100 euros. De fet, amb l'IS amb prou feines es recapten 3.000 milions d'euros més 
respecte dels impostos especials.81  

El sistema tributari espanyol actual es fonamenta en un disseny que segueix dipositant la càrrega 
en el treball i el consum davant de la riquesa, les rendes del capital i els beneficis empresarials. 
Considerant diferents característiques del sistema tributari en el seu conjunt, i 
amb relació als països de la zona euro, l'espanyol es troba a la cua pel que fa 
a progressivitat (només quatre països: Irlanda, Grècia, Estònia i Eslovàquia ob-
tenen pitjor resultat).82 

El sistema tributari espanyol es troba lluny del seu potencial a causa de buits 
importants en el disseny i de la incapacitat efectiva per evitar les fuites deriva-
des de l'evasió i l'elusió fiscals, especialment en l'impost de societats. Conside-
rant les característiques econòmiques i de capacitat tributàries, Espanya es 
troba molt per sota del potencial que correspondria a un país amb aquestes mateixes característi-
ques. L'esforç fiscal de l'Estat espanyol se situa per sota de la meitat del d'un país com Dinamarca 
i a nivells similars als d'Hongria.83 

L'impost de societats és un dels principals causants d'aquesta falta de recaptació. Tot i que les 
empreses han vist com es doblava el seu resultat comptable entre 1999 i 2017, l'IS meritat al 2017 
continua per sota de l'aconseguit al 1999.84 Amb relació a 2007 i en termes constants, es recapta 
menys de la meitat que abans de la crisi (de 50.650 a 23.143 milions d'euros), mentre que les 
empreses han recuperat els seus nivells de beneficis. L'evasió i elusió fiscals, així com un sis-
tema ineficient de beneficis fiscals i quantioses despeses deduïbles, fan que la pressió fis-
cal efectiva disti molt de la plantejada en el paper. Al 2016 hi havia gairebé mil filials d'empreses 
de l'IBEX 35 en paradisos fiscals. Totes, excepte una, tenien presència en aquests països.85 

Com a resultat, la capacitat redistributiva del sistema tributari espanyol és molt feble. Al 2015, i 
considerant la imposició directa i indirecta, el 20% de la població més pobra va pagar de mitjana 
un 26,8% de la seva renda en impostos, una xifra superior a la de la resta de quintils, i només 
superada pel 10% més ric (que va pagar un 29,1%).86 
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Gràfic 26. Impostos directes i indirectes al 2015 per trams de renda bruta (%) 

 

Font: FEDEA (2017), Observatori sobre el repartiment dels impostos entre les llars espanyoles.87 

 

En termes globals, a Espanya el sistema tributari redueix la desigualtat tan sols en un 2,54% 
(avaluada sobre la renda i utilitzant l'índex de Gini). Aquesta reducció s'explica principalment 
per la progressivitat que l'IRPF introdueix en el sistema en el seu conjunt i que redueix en un 7,55% 
la desigualtat en la distribució de la renda bruta entre les llars espanyoles. La imposició indirecta, 
per contra, augmenta la desigualtat en un 3,50%. 

És evident que Espanya necessita una reforma en profunditat del seu sistema tributari. En els 
últims anys només s'hi han posat diversos pegats que no han abordat els grans reptes pendents. 
És urgent, per exemple, elevar la tributació a la riquesa harmonitzant l'impost al patrimoni, herèn-
cies i successions, pel seu efecte important en la desigualtat intergeneracional. Recuperar la pro-
gressivitat en l'IRPF, elevant els tipus sobre les rendes més altes que es van perdre en l'última 
reforma de 2015, també ajudaria a reduir la bretxa entre persones riques i les que es troben en 
situació de pobresa. 

Però recuperar progressivitat no és una fórmula màgica que arregli tot el sistema. Es necessita 
recaptar més de qui més capacitat té, per reduir la important bretxa recaptatòria que hi ha a Espa-
nya; el que requereix de l'activació urgent d'un pla de lluita contra el frau i l'evasió fiscals, i de la 
revisió de la tributació empresarial. 

A més, si el major forat recaptador es troba en l'impost de societats, cal una acció internacional 
decidida i coordinada per donar-hi solució. El sistema fiscal internacional s'ha d'adaptar a la realitat 
d'una economia altament digitalitzada. En aquest tauler global, Espanya no es pot permetre ser un 
convidat de pedra i ha de contribuir activament per aconseguir consensos ambiciosos i no basats 
en mínims confortables. 

Som a les portes d'una nova onada de reformes globals que no poden obviar per més temps les 
qüestions més urgents: quin model fiscal és necessari per a una economia més digitalitzada i com 
establir un tipus mínim sobre els beneficis empresarials que sigui efectiu a nivell internacional i que 
trenqui amb la dinàmica de competència fiscal deslleial. Mentrestant, res no impedeix que Espanya 
vagi avançant en reformes unilaterals però necessàries, com l'aplicació de l'impost sobre les 
transaccions financeres o sobre determinats serveis digitals, activitats pràcticament desfiscalitza-
des avui dia. 

La mobilitat social es construeix també sobre la base d'un model tributari redistributiu, per la qual 
cosa la responsabilitat del sosteniment de l'Estat i de les polítiques públiques s’ha de traslladar 
més cap a la riquesa i el capital (incloent els beneficis empresarials) per alleugerir així la càrrega 
a les rendes del treball i del consum.  
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5. L'IMPACTE DE LA DESIGUALTAT 
I LA IMMOBILITAT SOCIAL EN EL 
GAUDI DE DRETS I OPORTUNI-
TATS VITALS 

 

La desigualtat fa que les persones no gaudeixin en la mateixa mesura de drets i d'oportuni-
tats vitals. Qüestions tan essencials per a la vida com la nostra salut, el nombre d'anys que 
viurem o, fins i tot, si ens considerem feliços o infeliços. A tall d'exemple, les desigualtats 
en l'esperança de vida entre barris amb diferent nivell d'ingressos arriba als 11 anys a Bar-
celona i als 7 a Madrid. 

 

En una societat de grans desigualtats, el gaudi en igualtat de condicions dels drets que tenim 
reconeguts es veurà condicionat per la posició que s'ocupi en la distribució d'ingressos. Si a més 
no hi ha opcions de mobilitat social, l'impacte d'aquest gaudi desigual s'intensificarà en prologar-
se en el temps i n’augmentaran les conseqüències. D'altra banda, si les desigualtats es produeixen 
en àmbits que, en un context més equitatiu, podrien facilitar oportunitats vitals, es bloqueja la mo-
bilitat social. És com el "peix que es mossega la cua": desigualtat que provoca immobilitat que, al 
seu torn, produeix més desigualtat. Un exemple és la segregació urbana, per la qual les persones 
riques tenen veïns igualment rics mentre que les empobrides s’agrupen en barris empobrits amb 
accés limitat a oportunitats d’ocupació o de formació. 

 

5.1 Desigualtats en el gaudi de la salut al llarg de tot el cicle 
vital: esperança de vida desigual 

La forma com es viu la infància marca la resta del cicle vital, i per tant són d'especial importància 
les desigualtats sofertes en aquest moment de la vida; entre elles, les relatives als determinants 
socials de la salut88, que incidiran en el fet que se sigui una persona adulta sana o, per contra, es 
pateixin malalties. L'Enquesta Nacional de Salut89 recull que les persones joves de la classe social 
més alta consumeixen fruita diàriament 10 punts percentuals més que els membres de la classe 
més empobrida, els quals, al seu torn, destaquen per consumir el doble de refrescos amb sucre i 
el triple de menjar ràpid.  
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El resultat és que la taxa de sobrepès i l'obesitat infantil entre nens i nenes de 
llars de persones treballadores sense qualificació és 10 punts superior a la que 
pateixen fills i filles de persones directives i professionals i, per tant, són nens i 
nenes que, arribats a la maduresa, tindran més probabilitats de patir discapa-
citat o mort prematura per malalties cardiovasculars (infarts, cardiopaties...), 
diabetis, artrosi o alguns tipus de càncer, totes associades a l'obesitat infantil.  

A mesura que es compleixen anys, els determinants socials de la salut s'acu-
mulen i les conseqüències es reflecteixen en dades com aquesta: 7 de cada 10 persones residents 
a Madrid diagnosticades d'un problema crònic de salut viuen als barris de menor renda.90  

La salut mental no és una excepció i també està determinada per les desigualtats: hi ha 
quatre vegades més probabilitats de patir un quadre depressiu si es pertany a la classe social més 
baixa que si es forma part de la més alta. Si a això afegim el component de gènere, resulta que 
una dona de la classe més empobrida té més de 9 vegades més probabilitats de patir un 
quadre depressiu que un home de classe alta.91 

Mentre que en el cas dels homes l'activitat econòmica i els hàbits tradicionalment associats amb 
ells, com beure més o fumar, condueixen a una major mortalitat, en el cas de les dones, la femi-
nització de les ocupacions de cures i les seves responsabilitats en la cura no remunerada 
dins de les famílies comporten major morbiditat, és a dir, una salut pitjor. Ells podran morir 
abans, elles viuran considerablement més malaltes una vegada arribin a la tercera edat. 

En el gràfic següent es recullen les expectatives, per sexe, de viure amb salut una vegada que 
s'assoleixen els 65 anys d'edat. Mentre que elles passaran el 67% de la resta de la seva vida 
percebent la seva salut com a regular o dolenta, ells perceben la seva salut com a bona o molt 
bona el 50% de la resta de la seva vida.92 

 

Gràfic 29. Esperança de vida i salut percebuda als 65 anys 

 

Font: EHLEIS, EH (2016) 93 

 

Com a conseqüència de les desigualtats en la salut acumulades al llarg de tota la vida, l'esperança 
de vida acaba sent desigual d'acord amb el nivell de renda o origen socioeconòmic. L'OCDE cal-
cula que un home jove de 25 anys amb educació universitària té 8 anys més d'esperança de vida 
que un altre noi de la seva mateixa edat amb un nivell educatiu més baix94. Tot i que no comptem 
amb la dada concreta per a Espanya, sí que hi ha anàlisis locals sobre esperança de vida en funció 
del nivell de renda dels barris de les grans ciutats espanyoles. En el cas de Barcelona95, la major 
diferència en esperança de vida la trobem entre els barris de Torre Baró, els veïns del qual poden 
aspirar a viure 75,2 anys, i Pedralbes, on s'arriba als 86,5. Ni més ni menys que 11 anys de dife-
rència entre el barri més ric i el quart més pobre de la ciutat. En el cas de la ciutat de Madrid, la 
diferència en l'esperança de vida entre les persones que més viuen i les que menys viuen és de 
gairebé 7 anys, i aquestes últimes es concentren en zones com Entrevías o Orcasur. Les desigual-
tats socioeconòmiques dels habitants de la capital de l'Estat espanyol es reflecteixen en un mapa 

L'obesitat infantil 
és 10 punts supe-
rior a la classe so-
cial més baixa que 

a la més alta  

 



 38 

que divideix la ciutat entre un eix nord-oest de major longevitat i major renda i un altre sud-est on 
no s'arriben a complir els 80 anys.96 

 

5.2 La segregació urbana: el peix que es mossega la cua 

La segregació urbana és l'agrupació de certs grups homogenis de persones (excloent-ne d’altres) 
en barris o llocs específics. Quan ocorre segons el nivell de renda, o el que és el mateix, quan 
persones riques i empobrides viuen majoritàriament entre veïns de la seva mateixa condició, la 
segregació urbana augmenta en créixer la desigualtat, però, a més, a mesura que augmenta 
aquesta segregació es redueix la mobilitat social. Actua, per tant, com un peix que es mossega 
la cua: a més desigualtat, més segregació; a més segregació, més desigualtat.97 

Millors oportunitats laborals, millors recursos públics i privats, accés a millors i més variades expe-
riències, a un major capital cultural a l'entorn i a una més àmplia i heterogènia xarxa social desa-
pareixen per a persones adultes que viuen segregades, i es limiten així les seves opcions laborals 
o educatives; a més, és especialment greu l'impacte en el desenvolupament de nens i nenes, que 
erosiona les seves oportunitats vitals.98 

Malauradament, no hi ha molts estudis sobre l'impacte de la segregació en la 
mobilitat social a Espanya. Però sí que n'hi ha en altres països. En comparar 
ciutats nord-americanes més segregades i menys, es conclou que, si una per-
sona s'ha criat en un barri segregat de renda baixa, hi ha més probabilitats que 
sigui una persona adulta amb renda baixa. Concretament la mobilitat disminu-
eix en 7 punts percentuals per a la població del 25% més pobre (el 47,3% dels 
nens i nenes pobres seran pobres en la maduresa en aquestes ciutats segre-
gades).99 

Un estudi recent sobre 13 capitals europees conclou que la bretxa espacial entre persones empo-
brides i riques s'està incrementant a tot el continent, i que Madrid és la ciutat més segregada de 
les estudiades.100 Durant els anys del "boom immobiliari", els habitatges es construïen per a un 
nivell de renda o un altre; el mercat repartia els i els habitants segons la seva capacitat econòmica 
i en funció del preu del sòl. La segregació derivada d’una planificació urbanística guiada exclusi-
vament pel mercat s'intensifica per la gentrificació, un procés pel qual un barri en el qual tradicio-
nalment han conviscut famílies de baixa renda atrau, per diferents raons, veïns de majors ingres-
sos, fet que provoca una pujada dels preus i acaba expulsant cap a la perifèria els antics veïns i 
veïnes. 

La investigació esmentada apunta que encara hi ha una innegable relació entre desigualtat d'in-
gressos i segregació espacial. Aquesta no és lineal i hi influeixen també la trajectòria històrica de 
la ciutat, les institucions o les polítiques públiques. Entre aquestes últimes destaquen la provisió 
d'habitatges socials públics de lloguer, essencial per minimitzar la diferència de classes. Les in-
vestigacions assenyalen que, després d'una dècada de crisi, només una ciutat europea -Amster-
dam- ha fet possible que persones riques i en situació de pobresa visquin ara més a prop que al 
2001, gràcies a polítiques socials i a l'existència d'habitatges públics dirigits a barrejar totes les 
persones. Per contra, Espanya pateix una manca estructural d'aquest tipus de parc públic d'habi-
tatge.101 

 

5.3 Un altre peix que es mossega la cua: participació política 

La participació política, ja sigui a través del vot o mitjançant altres formes d'expressar la nostra 
opinió (manifestacions, boicots a productes, signatura de campanyes...), permet posar els nostres 
interessos a l'agenda mediàtica i política i té el potencial de dur polítics i polítiques a donar prioritat 
als assumptes que interessen la ciutadania o a prendre decisions en favor de ciutadanes i ciuta-
dans. Recentment hem vist com les grans mobilitzacions de pensionistes han aconseguit canvis 
significatius tant en el discurs de les i els representants polítics com en les seves propostes. Cal 
no oblidar que la gran mobilització feminista del 8 de març de 2018 va aconseguir igualment posar 
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al centre de l'agenda mesures essencials per a la igualtat de gènere, com ara la transparència 
salarial o els permisos paternals i maternals iguals, obligatoris i intransferibles, que són ara més a 
prop de fer-se realitat. 

No obstant això, la participació política està condicionada per la desigualtat, i per tant no totes les 
persones hi participen en el mateix grau. Començant pel vot, el mecanisme de participació més 
igualador en teoria: el nivell d'ingressos és determinant a l'hora de decidir si anar a dipositar el vot 
a les urnes o no. El gràfic següent recull la bretxa entre la participació de la classe més alta i la 
més baixa en quatre cites electorals consecutives, bretxa que a més tendeix a incrementar-se. 
Encara que des de l'establiment de la democràcia a Espanya ha disminuït la participació en 
general, ho fa més intensament entre aquells i aquelles més vulnerables, que a més consi-
deren en un percentatge més gran que la seva veu no és influent o que les i els polítics no 
s'interessen pel que pensa la ciutadania. 

 

Gràfic 30: Evolució de la diferència (en punts percentuals) entre les persones de classe alta / mitjana-alta i els obrers no qualificats 
que declaren haver votat en les eleccions generals anteriors 

 

 

Font: Enquestes postelectorals de CIS 

 

Davant d'aquesta desigualtat en el vot, es podria pensar que les persones amb menys ingressos 
es decanten per un altre tipus de formes de participació. Però no és així. Manifestacions, adhe-
sions a campanyes o boicots a la compra de productes com a forma de protesta davant 
determinades pràctiques empresarials, són mecanismes de participació política que fan ser-
vir sobretot persones de més ingressos. Les dades del gràfic següent, sobre la freqüència d'as-
sistència a manifestacions per classe social, mostren que les persones treballadores amb 
menys qualificació que no han anat mai a una manifestació multipliquen per 2,3 vegades les 
que pertanyen a la classe alta que no han participat mai en una manifestació. Cal ressaltar 
també que, entre les persones que se sumen a les manifestacions en bastants ocasions, el 38,7% 
són de classe alta. Per tant, les manifestacions no semblen ser un mecanisme de participació 
alternativa al vot, sinó que són les mateixes persones que voten les que col·loquen els seus in-
teressos a les meses de discussió política a través dels mecanismes de participació no electoral. 

Gràfic 31: Freqüència amb què s'ha assistit a una manifestació, per classe social 
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Font: Enquesta postelectoral eleccions generals 2016, CIS 

 

 

5.4 La capacitat de tenir una vida plena i sentir-se feliç 

El risc de desnonament, la impossibilitat de seguir un tractament mèdic o la desesperança davant 
el futur són factors vinculats no només amb una major probabilitat de patir una malaltia mental o 
un quadre depressiu, sinó de reconèixer-nos a nosaltres mateixos com infeliços. Els diners no 
paguen la felicitat, però la intranquil·litat i l'estrès associats a situacions d'inseguretat econòmica i 
pobresa entorpeixen el camí cap a ella. 

Moltes enquestes pregunten directament a la població quin és el seu grau de felicitat del 0 al 10, i 
resulta significatiu constatar, si s'analitzen les respostes d'acord amb els nivells d'ingressos de les 
persones que responen, com condiciona les nostres vides la desigualtat. Segons el CIS, la proba-
bilitat de respondre amb una puntuació menor d'un 5 a la pregunta 'com de feliç et consideres', és 
a dir, de "suspendre en felicitat", és 5,3 vegades més gran entre les i els "obrers no qualificats "que 
entre la classe alta o mitjana alta (un 8,6% davant d'un 1,6%).102 
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6 RECOMANACIONS 
 

La reducció de les desigualtats com una necessitat hauria de ser un objectiu polític de qual-
sevol govern i, en conseqüència, ocupar les primeres pàgines de qualsevol programa electoral. 
Reduir la desigualtat fa que augmenti la cohesió social i la confiança en les institucions, que dismi-
nueixi la quantitat de persones que troba atractives opcions de vot radicals o populistes i que millori 
la qualitat de vida d'una gran quantitat de població que avui es troba pràcticament atrapada en la 
pobresa. 

Però no només és una necessitat. També és un objectiu just. Tal com s'ha mostrat a les pàgi-
nes anteriors, la desigualtat imperant a la nostra societat impedeix la igualtat d'oportunitats i que 
tots i totes gaudim en igualtat de condicions dels nostres drets. 

Reduir les desigualtats, a més, és assegurar el respecte als compromisos internacionals 
que ha adquirit l'Estat espanyol amb la signatura dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS). 

Que l'Estat espanyol sigui la cinquena economia més gran de la UE però ocupi el lloc 4 en desi-
gualtat, demostra que l'objectiu polític de reducció de la desigualtat, a més de necessari, just i 
respectuós amb els acords multilaterals, és urgent i inajornable. 

 

Dues de les metes incloses en l'objectiu 10 dels ODS, sobre reducció de la desigualtat, són espe-
cialment rellevants per a l'Estat espanyol: 

"10.1 D'aquí a 2030, aconseguir progressivament i mantenir el creixement dels ingressos 
del 40% més pobre de la població a una taxa superior a la mitjana nacional. 

10.4 Adoptar polítiques, especialment fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir 
progressivament una major igualtat. " 

 

En relació amb la primera d'aquestes metes, l'Estat espanyol no només no avança, sinó que retro-
cedeix: de 2010 a 2015, els ingressos del 40% més pobre de la població van caure un 2,16%, 
mentre que la mitjana per al conjunt de la població va ser d'una reducció de l'1,53%.103 

Quant a la segona, des d'Oxfam Intermón proposem, de cara als projectes polítics i les pro-
postes que els diferents partits elaborin i presentin en els propers mesos per a les diferents 
cites electorals, les recomanacions següents en polítiques fiscals, salarials, de protecció 
social per aconseguir un país més equitatiu i just, i complir amb els Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible. 
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6.1 Mesures salarials i d'ocupació 

Reduir la desigualtat ocasionada pel mercat laboral i l'estructura econòmica passa per incrementar 
el pes dels salaris sobre el PIB, augmentant els salaris més baixos i reduint la precarietat, i prestant 
atenció especial a les dones com a majors afectades per aquestes desigualtats. Davant els grans 
canvis vinculats amb l'ocupació que s'acosten per l'expansió de l'automatització en l'anomenada 
quarta revolució industrial, és imprescindible prendre decisions que garanteixin que aquesta ocu-
pació futur no sigui la porta a una major desigualtat, tant en l'àmbit del marc legislatiu que regula 
les relacions laborals com pel que fa a l'estructura productiva espanyola. 

 

Per a això, l'Estat espanyol hauria de:  
 

1. Posar-se com a objectiu recuperar, almenys, el pes que els salaris tenien sobre el 
PIB abans de l'esclat de la crisi, és a dir, passar del 54,4% actual al 57,7% que es va 
registrar en el primer trimestre de 2008.104 

 
2. Continuar amb l'increment de SMI que s'ha iniciat, per arribar als 1.000 euros el 2020. 

Promoure activament que s'incloguin clàusules de revisió salarial d'acord amb l'IPC en els 
convenis col·lectius. 

 
3. Renegociar un nou Estatut dels Treballadors, adequat al futur de l'ocupació, que: 

 
a. Garanteixi una major i millor representació de les persones treballadores en 

els processos de negociació col·lectiva, incloent dones, treballadors/es en situ-
ació de precarietat o en formes atípiques d'ocupació, subcontractats, empleats/ades 
de micropimes, i altres persones assalariades que ara tenen més difícil reivindicar 
drets i millores salarials. 

b. Impedeixi que la subcontractació sigui usada com un mecanisme de reducció 
de costos salarials. 

c. Reforci la causalitat en la contractació temporal, incrementi la protecció per 
acomiadament de les i els treballadors temporals per reduir les desigualtats 
que pateixen respecte a les i als treballadors fixos, i estableixi sancions que 
desincentivin l'ús fraudulent de la contractació temporal. 

d. Iguali els permisos paternals i maternals, fent-los intransferibles i de compli-
ment obligat. Aquesta mesura és prioritària per a garantir una millor posició de la 
dona en el mercat laboral i la reducció de la bretxa salarial. 

e. Permeti una lluita més efectiva contra la figura del fals autònom/a. 
f. Asseguri que les persones treballadores amb contractes parcials no es con-

verteixin en "treballadors a la carta", sense control sobre la seva jornada laboral, 
problema que pateixen de manera especial les dones en situació de precarietat la-
boral. 

 
4. Incrementar els recursos humans de la inspecció del treball. 

 
5. Millorar l'estructura ocupacional, incrementant paulatinament el pes de llocs de ma-

jor productivitat i valor afegit. Aquest objectiu es podria aconseguir mitjançant, entre al-
tres coses, el compliment dels objectius europeus d'inversió en R + D + I (un 3% del PIB) 
o de pes de la indústria (el 20% del PIB); l'augment de la inversió pública en l'estat del 
benestar promovent que la universalització de serveis com l'educació infantil o l'atenció a 
la dependència comportin la generació de llocs de treball de qualitat, o amb l'aprofitament 
de la transició ecològica per a la generació de nous nínxols laborals. 
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6.2 Protecció social 

De la nostra inversió pública, sens dubte, la dedicada a la protecció social és la que no arriba a tot 
el seu potencial en la distribució dels ingressos. L'Estat espanyol està molt per darrere de la mitjana 
europea tant en la reducció de la pobresa per transferències socials com en la reducció de la 
desigualtat. El caràcter contributiu de la majoria de les prestacions porta al fet que la protecció 
social reprodueixi les desigualtats imperants en el mercat laboral i, com la inversió en assistència 
social és escassa, no es complementa el sistema contributiu amb un d’assistencial que protegeixi 
eficaçment les persones més vulnerables. El resultat és un sistema de protecció social altament 
regressiu. 

 

Per evitar-ho, l'Estat espanyol hauria de:  

 

1. Posar-se com a objectiu que el sistema de protecció social contra la pobresa acon-
segueixi l'eficiència i eficàcia que la mitjana europea té per reduir aquesta pobresa 
(ara a Espanya es redueix la pobresa en un 24,41% mentre que la mitjana europea és del 
33,20%). 

 

2. Establir un sistema de garantia d'ingressos que:  

a. Estigui regulat com a dret subjectiu i no subjecte a disponibilitat pressupostària.  

b. Garanteixi la cobertura per a totes les llars que ho necessitin. 

c. Proporcioni prestacions suficients per garantir una vida digna. 

d. Sigui compatible amb cert nivell d'ingressos per evitar la "trampa de la pobresa". 

e. Sigui d'àgil tramitació i eviti l'estigmatització de la persona perceptora. 

f. Permeti la portabilitat entre comunitats autònomes.  

 

3. Establir un calendari d'augment de la pensió no contributiva fins als 500 euros.  

4. Augmentar la inversió en protecció social a les funcions d'habitatge, exclusió social 
i infància. Establir una prestació per fill/a a càrrec generosa i d'àmplia cobertura que arribi, 
almenys, a tots i tots els nens vivint en pobresa severa.105  
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6.3 Recaptació fiscal 

Poder posar en marxa les ambicioses mesures que són necessàries, tant en protecció social com 
en ocupació, redistribuir la renda nacional passa irremeiablement per augmentar el nostre pressu-
post públic, equiparant la nostra pressió fiscal a la d'altres països europeus. Però, a més, el sistema 
impositiu no té com a objectiu únic costejar les polítiques públiques, sinó que té per se una funció 
redistributiva que, en el nostre Estat està limitada ja que, paradoxalment, les famílies contribueixen 
al sistema fiscal més que les empreses, les petites empreses paguen un tipus efectiu més gran 
que les grans, i les famílies del 20% més pobre de les llars estan entre les que més proporció dels 
seus ingressos dediquen a pagar impostos (només superades pel 10% més ric). 
 
Per la qual cosa l'Estat espanyol hauria de: 
 

1. Fixar com a objectiu recaptatori aconseguir, en el termini de tres anys, la mitjana de 
pressió fiscal de la zona euro, sense oblidar els principis d'equitat del disseny tributari. 

 
2. Augmentar la progressivitat del sistema fiscal espanyol, gravant més els que més te-

nen i trencant amb els privilegis, traslladant l'esforç fiscal des del consum i la feina, 
cap a l'acumulació de riquesa i el capital. Per a això cal: 

a. Reformar la tributació de les rendes de capital i fer-la homogènia i equitativa amb el 
gravamen de les rendes salarials. És a dir, eliminar l'actual sistema dual de tracta-
ment de rendes (treball i capital) en l'IRPF. 

b. Recuperar la progressivitat en l'IRPF incrementant de nou el nombre de trams a la 
part alta de l'escala de rendes i elevant la pressió fiscal per a les rendes més altes.  

c. Frenar la concentració de la riquesa elevant i revisant el disseny de l'impost al pa-
trimoni per aconseguir una base harmonitzada a tot el territori nacional, que garan-
teixi una tributació més alta de les grans fortunes. 

c. Revisar de manera exhaustiva i rigorosa tots els incentius i deduccions fiscals, espe-
cialment a les grans empreses, per eliminar tots el que no contribueixen al bé comú. 

d.  Impulsar l'aplicació de l'impost a les transaccions financeres, amb un tipus suficient 
i sobre una base àmplia, que inclogui també les operacions més especulatives. 
 

3. Lluitar efectivament contra l'evasió i elusió fiscals mitjançant una llei que inclogui, 
entre altres coses: 

a. Una llista negra espanyola de paradisos fiscals actualitzada, objectiva i ambiciosa, 
elaborada sense interferències polítiques, basada en criteris objectius que tinguin 
en compte més enllà de la transparència, les pràctiques nocives. La simple aplicació 
directa de la llista europea ens portaria a una llista insuficient i inefectiva, de la qual 
quedarien fora els paradisos fiscals principals i més reconeguts. 

b. Garantir que les grans empreses paguen un tipus efectiu suficient i just sobre els 
seus beneficis empresarials amb sancions per a les empreses que no el compleixin. 

c. Aplicar de manera temporal un impost als serveis digitals de grans empreses tec-
nològiques, que avui escapen a l'impost aprofitant-se de la insuficiència i les debili-
tats del disseny internacional. L'impost ha de tenir caràcter suficient i temporal, fins 
que s'arribi a un consens global en la propera fase de la reforma del sistema fiscal 
internacional. El Govern d'Espanya ha de tenir una posició de lideratge en aquest 
nou paquet de reformes, que garanteixi una reorientació més transformadora i la 
veu dels països en desenvolupament en igualtat de condicions. 

d. Incrementar la transparència sobre les pràctiques empresarials fent obligatori, per 
a totes les grans empreses de tots els sectors, publicar l'informe país per país (cone-
gut com a Country by Country Report). 

e. Suprimir la figura jurídica ETVE (empreses de tinença de valors estrangers) i tots 
els privilegis fiscals que comporta i recuperar un major control sobre el funcionament 
de les SICAV per evitar el frau en la seva utilització. 
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