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Ingressos que garanteixin una 

vida digna 
 

Beatriu, 38 anys,va perdre el seu pis per no poder pagar la hipoteca com a conseqüència de la crisi. Per 

desgràcia, la seva parella va morir d'un infart causat per l'estrès i la pressió. Té tres fills (dues nenes i un 

nen) i rep una pensió de 257 euros de la seguretat social per cada un d'ells, però no rep la pensió de 

viduïtat ja que no estava casada. Tampoc rep la Renda Mínima d'Inserció, per ser incompatible amb 

altres ingressos com les pensions a la Comunitat de Madrid. Actualment s'està formant com a auxiliar 

d'infermeria i vol accedir a una feina digna que li permeti mantenir als seus fills. No vol que li regalin res, 

vol portar una vida digna i deixar de patir perquè no hi hagi menjar a la nevera o li tallin la llum. 

Beatriu no s'ha rendit: és avui una activista que lluita pels seus drets des de la Plataforma d'Afectats per 

la Hipoteca (PAH) a la que actualment considera la seva família. La PAH ha estat el suport, la força i 

l'eina que li ha permès seguir endavant; li va oferir una sortida i entendre que no poder pagar la llum o la 

hipoteca no era culpa seva. Avui lluita per un habitatge digne i accessible per a tothom perquè considera 

que "si una persona no té casa, no té salut". També reivindica el dret a una bona feina i a uns serveis 

públics de qualitat. 
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Per què considerem necessaris uns ingressos dignes 

per viure?  

Per Oxfam Intermón, totes les persones tenen dret a una vida digna, sense pobresa 

ni exclusió social, i això requereix tenir cobertes les necessitats bàsiques. Unes 

polítiques socials adaptades al context socioeconòmic i uns ingressos mínims per 

cobrir aquestes necessitats són les claus per trencar amb el cercle de desigualtat i 

pobresa. 

Malgrat que la seguretat social és un dret humà reconegut des de 1948, un ampli 

percentatge de la població mundial està en situació de desprotecció en un moment 

en què la conjuntura econòmica és desfavorable i els riscos s'amplifiquen. La 

manca d'accés a protecció social representa un fre al desenvolupament econòmic i 

social, i incrementa els nivells de desigualtat. 

A L’Estat Espanyol, una de cada quatre persones es troba actualment en risc 

de pobresa o exclusió social, és a dir, sofreix mancances severes i/o no 

disposa d'ingressos suficients per a desenvolupar una vida digna. La taxa 

d'atur actual es situa en el 23,70%, i arriba al 55% en el cas de les persones joves. 

A més, des de l'any 2008 els salaris han baixat, els salaris percebuts pels nous 

contractes són un 40% més baixos i el percentatge de "treballadors pobres" 

augmenta.  

Na Beatriz és una de les cares d'aquest problema. Rep 771 euros de l'Estat, li han 

pres la seva llar i no té feina. Amb aquests diners ha de mantenir-se ella i als seus 

tres fills, el que l'obliga a fer contínuament malabars per aconseguir arribar a final 

de mes. Aquesta és la realitat de milers de persones a l’Estat Espanyol. Davant 

d'aquest panorama i en plena crisi econòmica, l'única recepta aplicada ha estat una 

política de (mal anomenada) austeritat que ha suposat dràstiques retallades en els 

serveis públics, amb terribles conseqüències per a persones com la Beatriz. 

L’Estat Espanyol ha de deixar de ser el segon país més desigual d'Europa i ha de 

revisar una política social de totes totes, inadequada per recuperar conquestes 

socials i nivells d'igualtat aconseguits en anteriors dècades. 

Oxfam porta molt temps treballant en diversos països per ampliar l'escala dels 

sistemes de protecció social, especialment en les regions d'Amèrica Llatina i Àfrica 

de l'Oest. Ara, donada la situació a l’Estat Espanyol, l'organització demana als 

partits polítics, en aquest any electoral, que incloguin en els seus programes 

mesures per garantir serveis socials universals, gratuïts i de qualitat, i la garantia 

d'uns ingressos bàsics per a tota la població, que permetin a totes les persones 

gaudir d’una vida digna.  
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La protecció social en el món 

Les dades de Nacions Unides indiquen que només el 27% de la població 

mundial té una protecció social adequada, i que més de la meitat de la 

població no té cap cobertura.1 Això significa que la majoria de les persones no 

tenen accés a pensions, ni seguretat social, ni prestació per desocupació, ni de bon 

tros, una renda bàsica. Milions de persones tampoc tenen garantit l'accés a la salut 

ni a l'educació, tot i les fites que la comunitat internacional es va fixar en l'any 2001 

amb els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. 

Mentre a alguns països s'estan donant passos cap a la millora de la cobertura de 

protecció social (com són el cas del Brasil amb el programa Borsa Família, o Mèxic 

amb els programes Progresa y Oportunidades), s'està produint un retrocés en els 

països desenvolupats, com és el cas d'Europa.  

Malgrat això, encara queda molt camí perquè la protecció social estigui estesa a 

nivell mundial. En la majoria de països d'Amèrica Llatina, no hi ha cobertura de 

protecció social o aquesta és insuficient. És el cas de Bolívia, El Salvador, 

Hondures, Guatemala, Nicaragua i Paraguai,2 en què només el 12,7% de la 

població major de 65 anys percep pensions, i el 25,3% de les persones 

treballadores tenen cobertura de salut.  

A l'Àfrica subsahariana i Àsia, on la taxa de la pobresa (sobre la base d'1,25 

dòlars al dia) es situa en un 46,8% i un 24,5% respectivament, no hi ha cobertura 

de protecció social excepte mesures molt puntuals per exemple, a l'Índia , on al juny 

de 2013 el Govern va estendre el Pla de seguretat sanitària nacional a diverses 

categories de treballadors de l'economia informal donant així cobertura a 50 milions 

de persones.3 

Europa, el bressol de l'Estat del benestar, sí que ha desenvolupat sistemes de 

protecció social que han estat font d'inspiració per a altres països i regions. Aquests 

sistemes europeus es van dissenyar per protegir els treballadors que estiguessin 

desenvolupant una activitat productiva i que, durant un període de temps 

determinat, quedessin exclosos del mercat laboral. La crisi ha disparat les taxes 

d'atur de llarga durada, i els actuals sistemes d'assegurances socials no arriben a 

garantir ingressos mínims a totes les persones que ho necessiten.4  

A més, les retallades en protecció social han contribuït a incrementar la pobresa 

que al 2012 afectava ja al 25,9% de la població a Europa segons l'indicador AROPE 

-que mesura el risc de pobresa o exclusió social-, molts dels quals són menors, 

dones, persones grans o amb algun tipus de discapacitat.5 Mentre que entre els 

anys 2003 i 2007 la Unió Europea-15 baixà el percentatge que destinava a 

protecció social d'un 26,61% a un 25,6% (per sota del percentatge destinat per 

França o Dinamarca), en els anys 2010 i 2011 es va destinar el 29,4% del PIB 

europeu per a protecció social6 (Incloent-hi les prestacions per desocupació, ajudes 

familiars, pensions, etcètera) encara que aquest percentatge s'ha incrementat en 

vista de l'augment de la pobresa a Europa no sembla cobrir totalment les 

necessitats existents. 

Només el 27% 
de la població 
mundial té una 
protecció 
social 
adequada i 
més de la 
meitat de la 
població no té 
cap cobertura. 
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Des de la dècada dels anys 70, diversos països europeus Dinamarca, Regne Unit, 

Bèlgica, Irlanda, Alemanya, Luxemburg i França han adoptat sistemes de rendes 

mínimes. Les propostes difereixen molt d'un país a un altre, i van des de la Renda 

Mínima d'Inserció a França, que consisteix en un ajut de 447,91 euros mensuals 

per a una persona sola, al projecte de llei que s'està estudiant a Suïssa per introduir 

la renda bàsica universal, que suposaria una ajuda del voltant de 2.800 dòlars per 

qualsevol ciutadà/na major d'edat, i de 700 dòlars per cada menor. 

La Comissió Europea i el Parlament Europeu van llançar el projecte Emin o Xarxa 

Europea de Renda Mínima, vigent en els anys 2013 i 2014, amb l'objectiu de 

consensuar les mesures necessàries per a la incorporació progressiva de sistemes 

d'ingressos mínims adequats i accessibles per a la ciutadania de els països 

membres de la Unió Europea7 i amb això combatre la pobresa. No obstant això, 

aquest procés no s'aplica de la mateixa manera en tots els països membres.  

Des Oxfam Intermón, creiem que és vital que les mesures de protecció social es 

desenvolupin a tot el món ja que poden treure de la pobresa a milions de persones. 

A més, és vital que Europa freni aquest retrocés en polítiques de protecció social 

que han estat un fonament del seu model de benestar. 

 

La desprotecció social a l’Estat Espanyol 

En 2013 l'indicador AROPE assenyalava que el 27,3% de la població resident a 

L’Estat Espanyol (12,6 milions de persones) vivia en situació o risc de 

pobresa o exclusió social.8 

Les dades de 2015 són demolidores: hi ha dos milions i mig de persones 

desocupades que no disposen de cap tipus d'ingres, i 1.793.600 llars9 amb tots els 

seus membres a l’atur. A més, s'ha incrementat notablement el nombre de 

treballadors pobres que tenen salaris tan baixos que no poden arribar a final de 

mes. De fet, el 60% de les persones assalariades cobren menys de 1.000 euros al 

mes segons dades de l'Agència Tributària. Pel que fa a l'habitatge, des de l'inici de 

la crisi s'han produït 500.000 desnonaments i les xifres segueixen augmentant; en 

l'últim trimestre de 2014 s'ha produït un augment del 1,8% de desallotjaments 

respecte al mateix trimestre de 2013.10 

A l’Estat Espanyol la despesa pública en Serveis Socials Bàsics (que inclouen 

pensions, serveis socials i promoció social, foment de l'ocupació, atur i 

habitatge) s'ha reduït en un 22,6% entre l'any 2000 i l'any 2015. A més, des de 

l'any 2008 s'ha retallat el pressupost de totes les polítiques socials. La despesa 

social per habitant en educació i en sanitat s'ha retallat en un 20% des de l'inici de 

la crisi.11 

Les polítiques de protecció social, que donen suport a les persones més 

vulnerables, són les que han patit les retallades més dràstiques des de l'inici de la 

crisi. El pressupost destinat a la infància i a les famílies s'ha retallat des 
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2008 en un 91%, una flagrant contradicció si es confronta amb les necessitats dels 

2,8 milions de nens i nenes que viuen en exclusió. Les partides destinades a altres 

sectors vulnerables com la població immigrant, les persones amb discapacitat, i les 

persones grans o dependents, han patit totes elles una caiguda històrica. 

Concretament baixades del 79%, 69%, 50% i 26% respectivament des de 2008 

2015. 

El sistema de protecció d'ingressos del Ministeri d'Ocupació i la Seguretat 

Social contempla prestacions contributives per desocupació i prestacions no 

contributives (com subsidis i la renda activa d'inserció) entre d'altres. No obstant 

això, deixa fora del sistema i sense ingressos a 740.000 llars segons les dades de 

l'Enquesta de Població Activa (EPA) de l'any 2014. 

Entre 2002 i 2012 ha augmentat de 82.000-217.358 el nombre de persones que 

reben la Renda Mínima d'Inserció (RMI) a nivell estatal. Les persones receptores 

són en un 61% dels casos dones entre 35 i 44 anys, amb menors i altres persones 

dependents al seu càrrec, i que majoritàriament només han completat l'educació 

primària. A més, el 24% dels beneficiaris són immigrants. 

Actualment no existeix a l’Estat Espanyol una política estatal que garanteixi una 

RMI a totes les persones pobres i excloses socialment. Són les Comunitats 

Autònomes (CCAA) les que gestionen aquest tipus d'ajudes. L'import mitjà 

d'aquestes rendes és de 420 euros però varia molt d'unes CCAA a altres i les reben 

només les persones que compleixen amb una sèrie de requisits excloents, com 

l'edat mínima de 25 anys o l'exigència d'empadronament en la CCAA corresponent 

durant 12 a 24 mesos anteriors a la sol·licitud (en algunes fins a 36 mesos). A més, 

les RMI no són portables entre CA, solen ser incompatibles amb qualsevol tipus de 

treball, i la durada de la prestació està limitada a entre 6 i 18 mesos depenent de si 

es té família o no. 

De les propostes autonòmiques, la RMI més completa i propera a una renda 

bàsica universal -aquella que rebria tota la població adulta i no implica cap 

requisit-  és la del País Basc, que per a una persona ronda els 650 euros (pujant a 

1.000 euros si resideixen tres persones a la unitat de convivència) i es pot 

complementar amb altres ingressos . Per contra, una de les més limitades és la de 

Madrid, on a més que el 80% de la població sol·licitant està en espera, té com a 

requisit la no percepció prèvia del RMI durant un any. Actualment a Madrid la 

quantia és de 375,55 euros mensuals i pot arribar a un màxim (independentment 

dels membres de la llar) de 532,51 euros per a una persona, sent incompatible amb 

altres ingressos. Aquest és el cas de Beatriz que cobra 771 euros com a pensió 

pels seus fills i no arriba a final de mes i no pot accedir al RMI. Amb aquests diners 

no pot tenir una vida digna. 

 

Diferents propostes d'ingressos mínims sobre la taula 

En aquests moments hi ha diverses propostes d'ingressos mínims a l’Estat Espanyol 

que difereixen bastant unes de les altres tant en quantia com en cobertura, recollim a 

continuació les més destacades: 
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PROPOSTES / 

CONTINGUTS 
A QUI COBREIX POSADA EN PRÀCTICA COST ECONÒMIC 

FOESSA-

CÀRITAS 

A les persones en exclusió 
social per assegurar la 
garantia efectiva d'uns 
ingressos mínims per a totes 
elles, ampliant, simplificant i 
homogeneïtzant els criteris 
d'accés, de les quanties i 
dels nivells de protecció. 

Gestionat per les CCAA. La idea 
és que les persones rebin una 
RMI fins que trobin feina i se les 
doni suport a la recerca de feina.   

1.800 milions d'euros més 
(a sumar als 843 milions 
de l'RMI actual). 

COMISSIONS 

OBRERES12  

 

Persones que no tenen 
ingressos procedents del 
treball; no tenen cap altra 
prestació, majors de 18 anys; 
amb mínim un any de 
residència. 

Un sistema garantit per l'Estat, 
però gestionada per les CCAA 
amb la participació expressa de 
les corporacions locals.  

La quantia seria la de la 
Pensió No Contributiva 
vigent en cada moment per 
persona. 

IMPOST 

NEGATIU 

SOBRE LA 

RENDA (INR) DE 

RANSÉS PÉREZ 

BOGA 

A totes les persones 
depenent de la seva renda. 

A través d'Hisenda, partint de la 
declaració de la renda. Que 
serveixi per a tributar als que 
obtenen rendes, i faci que els 
que no tinguin ingressos o 
estiguin treballant amb ingressos 
molt baixos (inferiors a una 
quantia) puguin obtenir una 
renda mínima. 

 

RAFAEL 

PINILLA I LUIS 

SANZO. 

Cobriria a totes les persones 
que ho necessiten, fins i tot si 
estan treballant, 
proporcionant oportunitats 
d'ocupació i millorant les 
polítiques d'activació. 

Es realitzaria per iniciativa de 
cada CCAA. Aquesta RBC 
suposa el reconeixement del 
valor econòmic del treball que 
realitzen les persones 
(majoritàriament dones) que 
tenen cura dels / les nens / es i 
els grans dependents. 

Entre 4.600 i 5.840 milions 
d'euros depenent de la 
modalitat. 

RENDA BÀSICA 

(DANIEL 

RAVENTÓS, 

XARXA RENDA 

BÀSICA I 

ATTAC). 

Totes les persones residents 
a L’Estat Espanyol majors de 
18 anys. No cal demostrar el 
compliment de requisits. 

Es gestionaria per l'Estat.  

7.500 euros a l'any per 
persona major de 18 anys. 
El finançament es 
compensa amb la 
supressió del conjunt de 
prestacions que foren 
substituïdes per la renda 
bàsica. 
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Cap d'aquestes propostes suposa una despesa insostenible per a l'Estat. El 

pressupost va des dels 1.800 milions d'euros (sumats al que ja es destina a RMI) de 

la proposta de Càritas-FOESSA, passant per la proposta de Rafael Pinilla i Luis 

Sanzo un cost que oscil·la entre 4.600 milions i 5.840 milions d'euros depenent de 

la modalitat que es plantegi, fins a l'opció més ambiciosa, la de la Xarxa de Renda 

Bàsica, que proposa 7.500 euros a l'any per persona major de 18 anys, però que 

suposa l'estalvi d'altres prestacions. Si comparem aquestes quantitats amb les 

d'altres partides pressupostàries, veiem que només en Defensa a l'any 2013 la 

despesa pública va ser de 9.611,2 milions d'euros. 

Sabem que no tot es resol amb uns ingressos mínims. És imprescindible la garantia 

dels drets socials a una educació ia una sanitat públiques de qualitat, així com 

l'accés a l'habitatge i implementar mesures de creació i accés a l'ocupació. 

Des del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social s'estan desenvolupant diversos 

programes dirigits a impulsar la creació d'ocupació i l'accés al mateix. Tot i això, 

segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) l'actual taxa d'atur 

de la població total a nivell estatal és del 23,70% i la taxa d'atur de la població 

juvenil és d'un 55%. Atès que l'última Enquesta de Població Activa (EPA) del primer 

trimestre de l'any 2015 no indica una clara millora en quant a la creació d'ocupació, 

es pot dir que són necessàries mesures més efectives en aquesta direcció.  

Les persones que es troben en una situació de més necessitat social com 

Beatriz plantegen la importància de disposar d'ingressos, d'accedir al treball i a 

serveis públics de qualitat, que garanteixin per a elles i les seves famílies la 

possibilitat de desenvolupar una vida digna a nivell social, educatiu i professional. 

Beatriz vol treballar per mantenir la seva família i no haver de percebre una RMI per 

poder fer-ho, però mentre no trobi una feina, els ingressos per prestacions i els 

serveis socials són els seus mitjans de vida.  
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GARANTIA D'UNS INGRESSOS MÍNIMS PER A UNA 

VIDA DIGNA A L’ESTAT ESPANYOL: 

Amb els actuals indicadors de pobresa i exclusió social a L’Estat Espanyol, comptar 

amb un sistema d'ingressos mínims que garanteixin a la ciutadania la possibilitat 

d'una vida digna és una prioritat. 

Beatriz és una de les persones que ha patit les conseqüències de la crisi dels últims 

anys i mereix que es prenguin mesures perquè la seva situació es reverteixi. Les 

persones en la seva situació necessiten disposar d'uns ingressos mínims dignes i 

tenir assegurat l'accés a altres drets fonamentals com el dret a l'habitatge, a 

l'educació i a una sanitat pública de qualitat per a ella i els seus tres fills. 

Per això, des d'Oxfam Intermón es considera fonamental que els partits polítics es 

comprometin amb les següents recomanacions de cara a les pròximes eleccions per 

reduir la pobresa i exclusió social a L’Estat Espanyol. 

 

ESTABLIR UN SISTEMA DE GARANTIA D'INGRESSOS MÍNIMS PER QUE 

TOTES LES PERSONES PUGUIN TENIR UNA VIDA DIGNA: 

 

Cadascuna de les propostes exposades presenta avantatges i inconvenients, però 

les dificultats potencials no han de frenar la decisió d'avançar per millorar el sistema 

actual. Des d’Oxfam Intermón proposem que els partits polítics incorporin en els 

seus programes la millora del sistema de garanties d'ingressos mínims (SGIM) a 

l’Estat Espanyol de manera que es compleixin els requisits següents: 

 Garantir uns ingressos mínims a totes les llars que ho necessitin, 

establint com a referència el nivell de la RMI del País Basc. Aquests 

ingressos mínims serien tant per a les persones que no tenen ingressos com 

per als que tenen altres fonts d'ingressos que no els permeten cobrir les seves 

necessitats bàsiques (treballadors pobres o persones que cobren pensions no 

contributives com Beatriz), en aquest cas haurien de complementar fins a 

arribar al nivell de RMI indicada.   

 L'Estat ha de garantir el sòl acordat per a aquests ingressos mínims de 

manera que arribi a totes les llars que els necessitin sense distinció per 

viure en un determinat lloc, i per a això, s'hauran d'articular les mesures 

oportunes de coordinació amb les comunitats autònomes per al 

desenvolupament d'un Sistema General de Rendes Mínimes adequat, que 

garanteixi que la cobertura d'ingressos arribi a totes les persones en el moment 

que la necessiten.  

 Partint del sistema de mínims plantejat a nivell estatal, des de les 

diferents comunitats autònomes es podrien plantejar millores, Com per 

exemple un augment de la quantia que es concedeix per persona en funció de 

la seva situació concreta, existència o no de càrregues familiars, etcètera. 

Actualment existeixen regions com País Basc que compten amb una cobertura 

i quantia de rendes mínimes més elevades que altres comunitats.   
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 Augmentar el pressupost destinat a Rendes Mínimes i Protecció Social 

per garantir la cobertura per a totes les persones sol·licitants que 

compleixin els requisits esmentats, així com cobrir les necessitats dels 

col·lectius més vulnerables com la infància, immigrants, depenents, etcètera, 

amb programes específics si fos necessari.  

 

BLINDAR LES POLÍTIQUES SOCIALS QUE GARANTEIXEN ELS DRETS 

BÀSICS I LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS DE TOTES LES PERSONES, EN 

CONCRET EDUCACIÓ, SALUT I LA PROTECCIÓ SOCIAL: 

 Els drets a l'educació, la salut i la protecció social (que inclogui un sistema de 

garanties d'ingressos mínims) s'han d'incloure en el debat sobre la reforma 

constitucional com a drets fonamentals i universals.    

 Derogar l'actual Llei Educativa (LOMCE) per assegurar el dret a una educació 

pública, universal i de qualitat. L'ensenyament sostinguda amb fons públics és 

el pilar fonamental per a garantir la igualtat d'oportunitats, la cohesió social, la 

vertebració de tota la societat en un objectiu comú i el progrés individual i 

social de tots i totes. Per a això, és indispensable incrementar la partida 

d'educació dels pressupostos generals de l'Estat, almenys fins equiparar-se 

amb la mitjana europea. 

 Assegurar la cobertura sanitària universal, És a dir, una cobertura sanitària 

gratuïta i de qualitat per a tothom, independentment de la seva situació 

administrativa. Ha de derogar el Reial decret llei 16/2012 de "mesures urgents 

per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut" perquè el dret a 

l'atenció sanitària a L’Estat Espanyol torni a ser universal. De nou, el 

pressupost dedicat a sanitat s'ha d'incrementar (equiparant-se amb la mitjana 

europea) fins a poder assolir aquest objectiu. 

 Revertir la tendència a la baixa de la partida de Serveis Socials i Protecció 

Social ha de ser una prioritat. El pressupost destinat a aquesta partida ha 

d'augmentar així que orientar-se de nou als col·lectius més desprotegits 

(població immigrant, dones que pateixen violència de gènere, etc.) per satisfer 

les necessitats de les persones més vulnerables i assegurar ingressos 

suficients perquè totes elles puguin viure una vida digna. 

 Garantir el dret a l'habitatge, Els partits polítics s'han de comprometre a 

paralitzar les execucions hipotecàries, aprovar la dació en pagament (amb 

caràcter retroactiu per als casos on ja s'ha executat el desnonament), garantir 

habitatge públic de lloguer i proporcionar una solució habitacional per a totes 

les persones desnonades. 

 Proposar mesures d'accés a l'ocupació, Amb indicadors concrets que 

puguin valorar posteriorment per conèixer el seu grau de compliment. S'ha de 

garantir que els llocs de treball creats siguin dignes (complint les convencions i 

normatives sobre treball digne de l'OIT), amb salaris justos, amb especial 

atenció a les ocupacions femenins. Així com destinar partides pressupostàries 

específiques a polítiques d'accés a l'ocupació. 
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4
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Universitat de Barcelona.  

5
Informe Protecció Social i Ingressos Mínims Garantits. Consell Econòmic i 

Social, L’Estat Espanyol 
http://www.ces.es/documents/10180/2153922/Cauces_28_pp55-69.pdf 

6
 Dades del Dossier de Pobresa d'EAPN L’Estat Espanyol 2014. 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
7Informe Protecció Social i Ingressos Mínims Garantits. Consell Econòmic i Social, L’Estat 

Espanyol) 
8
 Dades del Dossier de Pobresa d'EAPN L’Estat Espanyol 2014. 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
9
 Dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) de l'INE del primer trimestre 

del 2015. http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0115.pdf  

10
 Dades de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH). http://afectadosporlahipoteca.com/ 

11 Dades d'un article d'El País. Maig de 2015. 
http://economia.elpais.com/economia/2015/05/04/actualidad/1430742389_792234.html 

12
 Proposta CCOO: 

http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub103183_Gaceta_Sindical_%28E
dicion_especial_n_168%29_CCOO_propone_una_RENTA_MINIMA_GARAN
TIZADA_para_todo_el_Estado.pdf 
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