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Més igualtat salarial: 

antídot contra la 

desigualtat 
 
Aurora, 28 anys.Llicenciada en periodisme, va estar a Itàlia amb una beca Erasmus i 

posteriorment va realitzar un Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària. 

Porta diversos anys encadenant beques al voltant de 200 euros cadascuna en mitjans de 

comunicació i contractes precaris en diverses empreses. Actualment treballa com a Tècnic 

Junior de selecció en una empresa d'assegurances. Està molt contenta amb el seu lloc 

perquè se sent realitzada professionalment, tot i que ressalta que el salari és tan baix que no 

aconsegueix arribar a final de mes. Per això va haver de tornar a casa dels seus pares en 

acabar la relació amb la seva parella, ja que el seu sou no li permet pagar un lloguer, menjar, 

transport i les despeses que comporta viure en una ciutat com Madrid. Porta treballant i 

formant-se des dels 16 anys i vol ser independent econòmicament però amb el seu actual 

salari de "mileurista" no s'ho pot permetre. En els propers anys li agradaria formar-se en 

Recursos Humans i arribar a ser Tècnic Sènior amb un sou d'acord amb la seva formació i 

experiència.  
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Per què ens posicionem sobre la situació dels 

salaris a l’Estat Espanyol? 

Els salaris juguen un paper fonamental en la desigualtat perquè són la font 

principal d'ingressos a les llars tant en les economies desenvolupades, com en les 

economies emergents i en desenvolupament. Les diferències salarials entre els 

estrats més rics i més pobres de la població segueixen sent una assignatura 

pendent pràcticament a tot el món. L'augment de la desigualtat de renda en molts 

països en les tres últimes dècades constitueix un seriós problema per al 

creixement econòmic i una amenaça al bon funcionament de les institucions 

democràtiques; i una part d'aquest augment es deu a la creixent bretxa salarial1. 

Un salari digne és aquell pagat a una persona com a contrapartida a un treball 

estàndard; ha d’assolir com a mínim el salari mínim legal aplicat en un sector 

determinta, i ha de ser sempre suficient per cobrir les necessitats bàsiques del 

treballador/a i la seva família i a més permetre uns ingressos discrecionals. 

Mentre a les grans empreses els sous dels directius s'han disparat en les últimes 

dècades, el drama dels "treballadors pobres" (persones amb una ocupació que no 

els permet sortir de la pobresa), no es limita als països en desenvolupament, sinó 

que és un fenomen que s'estén en països amb economies desenvolupades com 

l’Estat Espanyol. 

A l’Estat Espanyol, les diferències salarials han augmentat en les últimes dues 

dècades i de manera destacable des de l'inici de la crisi l'any 2008. Els nous 

salaris -aquells que es corresponen amb contractes realitzats a partir de 

l'any 2008- són un 40% més baixos que els salaris corresponents a 

contractes anteriors2. També la bretxa salarial entre homes i dones ha 

augmentat en el mateix període, sent d'un 23,93% a l'any 20123. 

Per Oxfam Intermón, una mesura necessària per lluitar contra la desigualtat és 

pagar a les persones treballadores un salari digne i reduir les diferències entre el 

salari mig i els salaris inferiors a les empreses i les desorbitades remuneracions 

dels directius. 

La situació per la qual travessa l’Aurora és el reflex d'aquesta realitat, una 

llicenciada universitària treballant en un lloc per sota de la seva qualificació, i 

guanyant un salari que no li permet independitzar-se.   

Per això, en aquest any electoral, des d'Oxfam Intermón demanem que els partits 

polítics incloguin en els seus programes mesures per reduir la bretxa tant entre 

salaris mínims i màxims com entre homes i dones, i en aquest document 

proposem mesures concretes per fer-ho. 
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Una mirada internacional sobre salaris 

En la indústria tèxtil de Cambodja, prop del 80% de la mà d'obra són dones amb 

edats entre els 18 i 35 anys. La majoria d'elles té família a la qual mantenir. El cost 

de la vida ha anat en augment, i el salari mínim actual és insuficient per cobrir les 

despeses creixents en alimentació, roba, educació, habitatge, transport i sanitat. 

De fet, l'Aliança Àsia Floor Wage calcula que un salari digne a Cambodja hauria de 

ser de l'ordre de 283 dòlars al mes, aproximadament quatre vegades el salari 

mínim actual4. 

El pes dels salaris en els ingressos de les llars varia en funció del país. En el cas 

de les economies desenvolupades, constitueixen entre el 70% i el 80% dels 

ingressos de les llars que tenen almenys un membre en edat de treballar. No 

obstant això, en les economies emergents i en desenvolupament, la contribució 

dels salaris a la renda familiar és més reduïda: al Brasil oscil·la entre un 50% i un 

60%, i al Vietnam és d'un 30%5. És important destacar que en les economies 

emergents o en desenvolupament una part important dels ingressos ve de 

l'economia submergida i per la seva pròpia naturalesa és difícil valorar la seva 

contribució. 

 

Desigualtat d'ingressos 

La desigualtat dels ingressos en les economies occidentals ve donada 

principalment per la desigualtat salarial, I la majoria dels canvis que tenen lloc 

en la distribució de la renda es deuen a les alteracions que operen en els 

ingressos salarials. Al seu torn, les desigualtats de renda tenen una influència 

notable en la incidència de la pobresa6. 

Des de l'inici de la crisi l'any 2008, les diferències salarials entre els salaris 

més alts, els salaris mitjans i els salaris més baixos, s'han incrementat a 

escala mundial. Concretament, la desigualtat en els ingressos ha crescut des de 

l'any 2000 a Canadà, Alemanya, Noruega, Estats Units, Itàlia o Finlàndia.7 I dins 

de la mateixa Unió Europea trobem grans disparitats a nivell salarial, per exemple 

entre Dinamarca (35 euros / hora de mitjana) i Bulgària (3,2 euros / hora de 

mitjana).8  

L'OIT assenyala que el creixement del salari real a nivell mundial va patir una 

dràstica caiguda durant la crisi de 2008, va registrar certa recuperació en 2010 i 

posteriorment una nova desacceleració. El creixement del salari mensual real mig 

va ser del 2% el 2013, i no ha arribat encara als nivells anteriors a la crisi. Aquesta 

reducció salarial durant la crisi ha contribuït a l'empobriment de les classes 

mitjanes.9 
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Salari Mínim Interprofessional (SMI) 

El SMI està regulat a Luxemburg, Bèlgica, Irlanda, Holanda, França o la Gran 

Bretanya, i és superior als 1.200 euros mensuals. Als Estats Units, l'SMI és de 

1.035 euros mensuals (aproximadament 7,25 $ l'hora), però per acabar amb el 

fenomen creixent dels/les treballadors/es pobres, el Govern de Barack Obama va 

plantejar una proposta per elevar el SMI per hora als Estats Units a 10,10 $, sense 

èxit fins a dia d’avui. A Argentina, Paraguai, Uruguai o Xile, l'SMI oscil·la entre 260 

i 320 euros mensuals, uns ingressos que no garanteixen una vida digna, i aquesta 

xifra és de tres dòlars mensuals en el cas extrem de Burundi.  

 

Bretxa salarial de gènere 

D'altra banda, i malgrat les millores aconseguides des de l'any 1995, la bretxa 

salarial de gènere ha crescut a nivell global en els últims anys. El 2012, segons 

l'OIT, la bretxa de remuneració entre homes i dones en el món era del 22,9%. Això 

implica que al ritme actual caldrà esperar 75 anys10 perquè existeixi igualtat entre 

gèneres en el lloc de treball a tot el món.  

Les diferències salarials entre dones i homes varien en funció de diversos factors 

com el sector -les diferències són menors en el sector públic-, o l'edat -augmenta 

entre els/les treballadors/es grans-. A més, a les categories de treball ocupades 

majoritàriament per dones (treball domèstic, neteja, etc.) s'associen salaris més 

baixos. Així ocorre amb el sector tèxtil, totalment feminitzat, que en el cas de les 

maquiladoras de Centreamèrica, amb un salari mínim mensual d'entre 150 i 300 

euros depenent del país, mostra una realitat dura: uns salaris extrems, unes 

jornades llargues, i unes condicions laborals que les situa en el límit de la 

supervivència11. 

A la Unió Europea, entre 2003 i 2006, la bretxa salarial entre dones i homes 

es va estancar en un 15%, però l'any 2009 va créixer fins al 17,1%. Dins dels 

països de l'OCDE, són el Japó i la República de Corea els que tenen una bretxa 

salarial més alta, d'un 30% i un 40% respectivament. A Amèrica Llatina la 

diferència salarial mensual entre dones i homes està al voltant del 36%. 

La normativa és clara: el Conveni 100 de l'OIT commina els estats a garantir 

l'aplicació del principi d'igualtat de remuneració per un treball d'igual valor. Per 

tant, en els països que han ratificat el conveni de l'OIT, la bretxa salarial entre 

homes i dones és il·legal. 
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Desigualtat salarial i desigualtat global 

Des de l'any 2008 fins a l'actualitat, ha estat en les economies 

desenvolupades on més ha augmentat la desigualtat, degut en la majoria de 

casos a dos factors: major desigualtat salarial i pèrdua de llocs de treball. 

En el cas dels dos països on més va augmentar la desigualtat -l’Estat Espanyol i 

Estats Units- les variacions de la distribució salarial i les pèrdues de llocs de 

treball van determinar el 90% i el 140% de l'increment de la desigualtat 

respectivament. A més, en tots dos països els salaris més alts s'han mantingut o 

han crescut durant la crisi12. 

Des d’Oxfam Intermón creiem que una de les mesures més dràstiques per lluitar 

contra la desigualtat és reduir la diferència salarial tant entre els més rics i els més 

pobres com entre homes i dones. Això és clau en tots els països, però tindria un 

gran impacte en la reducció de la pobresa dels països en desenvolupament. 

 

Què passa actualment amb els salaris a 

l’Estat Espanyol? 

Els salaris també representen a l’Estat Espanyol la major part dels ingressos que 

entren en una llar, tot i que entre el 2006 i el 2010, la proporció es va reduir del 

70% al 60% dels ingressos, completant les rendes amb ingressos procedents de 

diversos tipus de ajudes socials. De fet, des de 2007 es va reduir el percentatge 

dels que reben ingressos exclusivament del salari i va augmentar la proporció dels 

que combinen els salaris amb prestacions per atur o pensions13. Tots els trams 

salarials han perdut poder adquisitiu, encara que els efectes han estat més durs 

entre els/les treballadors/es que menys cobren. 

Des de l'any 2008 els salaris mitjans han baixat notablement, i els nous 

salaris són un 40% més baixos que els antics. També els funcionaris públics 

han vist reduït el seu salari en un 5% en aquest període. En 2014, per cada hora 

treballada a L’Estat Espanyol es va guanyar una mitjana de 15,7 euros, el que 

implica un 27,3% menys que la mitjana europea, havent crescut la distància que 

era de 24,3% el 200814. 

Cada vegada hi ha més treballadors/es que, treballant a jornada completa, 

no arriben a cobrir les seves necessitats amb el seu salari. Són els 

anomenats 'treballadors/es pobres'. En molts casos els seus ingressos són 

l'únic suport de la llar, i la taxa de pobresa pot arribar a assolir el 30%15. És en els 

sectors de serveis (hostaleria, treball domèstic i construcció) on els salaris són 

més baixos, les condicions són més precàries, i es concentren la majoria de 

"els/les treballadors/es pobres". 

 

 

 

 

 

 

Des de l'any 2008 
ha estat en les 
economies 
desenvolupades 
on més ha 
augmentat la 
desigualtat, 
degut a dos 
factors: major 
desigualtat 
salarial i pèrdua 
de llocs de 
treball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’Estat 
Espanyol els 
nous salaris són 
un 40%  

més baixos que 
els salaris 
existents amb 
contractes 
anteriors. 

 

 

 



 

6 
 

Aquest és el cas d'Aurora, que guanyant 1.000 euros nets en una ciutat com 

Madrid, no arriba a pagar-se el lloguer d'una casa, les despeses de llum, aigua, 

calefacció i telèfon, el menjar, el transport i la roba. 

Per afrontar les despeses mínimes necessàries per viure en una ciutat com 

Madrid, Barcelona, Bilbao o València, és necessari comptar amb uns 

ingressos mensuals de 1.200 euros nets per adult (sense càrregues familiars). 

En ciutats més petites com Càceres o Santiago de Compostel·la pot rondar els 

800 euros mensuals nets per persona adulta (sense càrregues familiars)16. 

 

SALARI BÀSIC NECESSARI PER VIURE EN UNA CIUTAT COM MADRID O 

BARCELONA (ESTAT ESPANYOL) 

1.400 euros bruts mensuals (al voltant de 1.200 euros nets mensuals) 

    Despeses mínimes mensuals: 

 700 euros de lloguer/mensual 

 54,60 euros transport (abonament mensual) 

 300 euros menjar 

 150 euros subministraments casa (aigua, llum, mòbil, internet, etcètera) 

 200 euros imprevistos (arranjaments de la casa, pintura, dentista, 

etcètera) 

 Sí tenen fills/es caldria sumar com a mínim un plus de 300 euros al mes 

per nen/a per cobrir menjar, bolquers, escola infantil, etcètera. 

Només el 30% dels assalariats espanyols va rebre l'any 2013 un salari brut 

mensual superior a 2.160 euros i només el 0,9% més de 7.000 euros. D'altra 

banda, al voltant del 60% de les persones assalariades cobren menys de 1.000 

euros al mes17, per sota dels 1.200 euros necessaris per viure dignament a 

Madrid, com és el cas de l’Aurora. A més, a l’Estat Espanyol, des de 2008 els 

salaris mitjans han baixat i ha augmentat la desocupació, mentre els salaris més 

alts s'han mantingut o fins i tot s'han incrementat. 

 

El Salari Mínim Interprofessional a L’Estat Espanyol 

El SMI a L’Estat Espanyol és de 748,30 euros mensuals (calculat en 12 pagues) i 

se situa per sota dels països als quals l’Estat Espanyol voldria assemblar-se, 

quedant-se més a prop de països com Grècia, Portugal o Polònia. Clarament, 

l'SMI a l’Estat Espanyol està molt per sota d'un salari digne com hem plantejat 

anteriorment. 

D'altra banda, l’Estat Espanyol té un salari mitjà -que reflecteixen la quantitat 

voltant de la qual es concentren la major part dels salaris existents al país- inferior 

a la mitjana europea. És a dir, el gruix dels salaris s'agrupen al voltant dels 1.000 
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euros mensuals, la majoria de la població és "mileurista" i no disposa d'uns 

ingressos suficients per arribar a final de mes. Des d’Oxfam Intermón, considerem 

que ni l'actual SMI, ni el salari mig de mileurista permeten arribar a una vida digna. 

Gràfics comparatius: 
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Bretxa salarial de gènere a L’Estat Espanyol 

A l’Estat Espanyol el dret a la igualtat salarial i la no-discriminació retributiva entre 

dones i homes es reconeix expressament en la Constitució, en l'Estatut dels 

Treballadors i en la Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva de dones i 

homes.  

Malgrat això, la bretxa salarial entre homes i dones ha augmentat notablement 

des de l'any 2008 fins a l'actualitat. Segons les dades disponibles de l'any 2012, la 

diferència se situa en un 23,93% sobre el guany mitjà brut anual de les dones 

respecte dels homes, mentre que en l'entorn europeu està en un 16,5% per 

hora20. 
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En comparar el salari anual entre homes i dones que fa servir l'INE, s'observa que 

el d'ells és de 25.682,05 euros mentre que el d'elles és de 19.537,33 euros. En el 

mateix any, al 17,36% de les dones va tenir ingressos salarials menors o iguals al 

SMI, enfront d'un 7,52% per als homes. Finalment, el 64,89% de les persones 

treballadores amb guany més baix i el 76% de les que tenen treball a temps 

parcial són dones. A més, els sectors d'activitat feminitzats, com la neteja o el 

treball domèstic, estan especialment precaritzats i es caracteritzen per oferir sous 

baixos. 

Des d’Oxfam Intermón considerem que s'han de prendre mesures per eliminar la 

bretxa salarial de gènere, que és inconstitucional, i proposar mecanismes que 

compensin el treball reproductiu i les tasques de cures que, en la major part de les 

ocasions, exerceixen les dones. 

 

Anàlisi de situació sobre les diferències salarials 

La bretxa salarial a l’Estat Espanyol s'ha disparat i això impacta de manera directa 

en l'augment de la desigualtat. Des de 2008, s'han reduït els salaris mitjans i 

baixos, mentre que els salaris alts s'han mantingut i fins i tot han pujat. La 

diferència es marca, sobretot, entre les retribucions dels alts directius de les grans 

empreses, i la resta de la població, començant per la resta dels treballadors i les 

treballadores de les mateixes empreses. 

Augment de les retribucions més altes: 

Encara que els salaris de la majoria de la població van baixar l'any 2013, les 

remuneracions del conjunt de directius/es van augmentar un 3,5% respecte a 

l'any anterior.  

El nombre de contractes blindats -contractes d'alts directius especialment 

protegits contra l’acomiadament- va pujar de 214 al 2012 a 890 en 2013, un 

augment anual de 316% en plena crisi.21 A més, les remuneracions dels 

consellers de les empreses de l'IBEX35 van augmentar en un 6,5% entre 2007 i 

2011.22 El Govern va plantejar en 2013 una proposta de regulació per fixar sostres 

salarials per a les empreses del IBEX-35, proposta que encara no s'ha concretat 

en mesures específiques. 

Els salaris més alts corresponen a directius dels sectors financer i 

d'assegurances i de subministrament d'energia elèctrica i aire condicionat, 

que en alguns casos superen en 370 vegades els salaris dels seus 

empleats23, Mentre que els més baixos es refereixen a personal domèstic i al 

sector primari (agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca). L'exemple de l'empresa 

amb major desigualtat salarial en l'any 2014 va ser Jazztel, on la despesa mitjana 

per empleat va ser de 14.560 euros, quantitat 1.000 vegades menor que el sou 

del seu conseller delegat i 110 vegades inferior a la remuneració que va percebre 
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l'alta direcció de la companyia24. 

L'anàlisi per comunitats autònomes mostra una important concentració dels salaris 

més alts -per sobre de 2.160 euros mensuals- en tres d'elles: País Basc (42% 

d'assalariats), Comunitat Foral de Navarra (40%) i Comunitat de Madrid (39 %). 

No es coneix amb exactitud quin percentatge dels salaris de les grans 

empreses es paga en concepte de plusos, bons, dietes, etc, malgrat que 

existeix una regulació25 que limita el salari que les empreses poden pagar als 

seus treballadors/es en espècie. Segons les dades fiscals de la mostra contínua 

de vides laborals, els complements variables oscil·len entre el 11% i el 22%, 

depenent del sector i del tipus d'empresa. No obstant això, en ocasions, el 

percentatge del salari en espècie pot arribar al 40%, encara que en molts casos 

pot ser degut a que aquests complements estan lligats als resultats de treball 

d'una persona, com l'exemple dels comercials.   

Els salaris de la resta de la població: 

La bretxa salarial en el si de les empreses també creix26: El salari mitjà brut 

dels directius espanyols es va situar en 78.840 euros anuals, el doble que el salari 

dels comandaments intermedis (36.637 euros anuals) i més del triple que el salari 

mitjà dels empleats (21.757 euros anuals). La bretxa salarial dins de les empreses 

arriba a ser més gran si comparem els sous dels directius amb els qui cobren 

l'actual SMI de 748 euros mensuals (8.976 euros anuals) o són "mileuristes" 

(12.000 euros anuals). 

En contrast, dins de les administracions públiques no es supera la relació 1-12 

entre el salari mitjà i el salari més alt. També existeixen exemples en què les 

diferències salarials entre el salari més alt i els salaris mitjans no superen la 

proporció 1-3, és el cas de les empreses que formen part del mercat social 

d'Aragó i el diari digital eldiario.es i segueixen sent productives. 

A més, l’Estat Espanyol és un dels països que més penalitza l'ocupació: mentre la 

pressió fiscal dels països desenvolupats és del 36% de mitjana, aquí es supera en 

gairebé 5 punts, amb el 40,6%.27 D'altra banda, l'IRPF no corregeix les 

desigualtats salarials, i l'última reforma fiscal ha retrocedit en progressivitat en 

reduir el nombre de trams i eliminant el tram més elevat.  

Caminem cap a una societat cada vegada més dual i desigual, en què els 

directius poden arribar a cobrar 1,35 milions d'euros de salari brut anual28 mentre 

alguns/es treballadors/es segueixen cobrant sous de misèria i sense garanties 

laborals.  

Oxfam Intermón treballa per l'eradicació de la pobresa i la reducció de les 

desigualtats. En la mesura que l'augment de la desigualtat salarial està relacionat 

directament amb el creixement de la pobresa i la precarietat, considerem que les 

diferències salarials a l’Estat Espanyol han de reduir-se. Les raons són ètiques 

perquè no s'ha de tolerar que hi hagi "treballadors/es pobres" que no arriben a 
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final de mes, mentre els seus caps tenen salaris milionaris. Però les raons són 

també econòmiques, perquè la reducció de les diferències salarials es tradueix en 

una millora de la productivitat i en un augment de la capacitat de consum. 

 

MESURES PER ACONSEGUIR SALARIS DIGNES A 

L’ESTAT ESPANYOL 

L'augment de les diferències salarials genera un increment de la pobresa i la 

desigualtat a l’Estat Espanyol. El cas de l'Aurora és un reflex d'aquesta 

desigualtat: pertany a una generació preparada, amb estudis universitaris i 

idiomes que, tot i estar treballant, no pot arribar a una autonomia econòmica. 

En aquest any electoral, Oxfam Intermon demana als partits polítics que 

incloguin en els seus programes electorals mesures per reduir les diferències 

salarials extremes de màxims i mínims, així com la bretxa salarial de gènere, 

aplicant les següents mesures: 
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GARANTIR EL SALARI DIGNE DE TOTES LES PERSONES 

TREBALLADORES:  

 Augmentar el Salari Mínim Interprofessional a l’Estat Espanyol (actualment 

d'645,30 euros mensuals en 14 pagues) fins als 1.000 euros que representa 

actualment el salari mitjà perquè es cobreixin les despeses bàsiques 

necessaris per a una vida digna. Segons els càlculs que hem fet des d'Oxfam 

Intermón, per a una ciutat com Madrid o Barcelona es necessitarien 1.200 

euros nets per viure.  

 Revertir l'actual tendència de precarització i flexibilització del mercat de 

treball29 que ha suposat una reducció dràstica dels salaris. Garantir que els 

nous contractes mantenen els salaris dels antics. Aquesta és una mesura 

clau per evitar que hi hagi "treballadors pobres". 

 Exigir que es compleixi la normativa perquè cap persona treballadora pugui 

cobrar un salari inferior al nou SMI (1.000 euros nets) proposat per Oxfam 

Intermón especialment en els sectors laborals més precaritzats com són la 

construcció, l'hostaleria o el treball domèstic. 

REDUIR LES DIFERÈNCIES SALARIALS ENTRE ELS SALARIS MÉS ALTS 

I EL SALARI MITJÀ 

 Establir una normativa tant per a les administracions públiques com per al 

sector privat que redueixi les diferències salarials a un 1-10 entre els salaris 

més alts i els mitjans. Per exemple, dins de la mateixa empresa, que si un 

treballador cobra 2.000 euros mensuals i el directiu cobri com a màxim 

20.000 euros al mes. 

 Assegurar que les administracions públiques tant estatals com a nivell 

autonòmic i municipal promoguin contractes amb empreses privades que no 

tinguin internament diferències salarials superiors a 1-10, a través per 

exemple de l'assignació de més punts en els concursos i les licitacions 

públiques.  

 Obrir un debat públic per a la fixació de sostres salarials. Això suposaria 

establir un salari màxim per sector que no superi en més de 10 vegades el 

salari mitjà que hi hagi en aquest sector per reduir les diferències d'1 a 300 

que actualment existeixen en molts sectors i amb un sistema d'incentius a 

vegades perversos en els salaris alts. Això seria molt positiu per exemple per 

al sector financer (on es concentren bona part dels salaris més alts) i seria un 

estímul per elevar els salaris més baixos i mitjans en les companyies i per 

tant la productivitat de l'empresa.  

 Elaborar un paquet de limitació dels complements variables (plusos, dietes, 

bons, etcètera) que no superi el 15% del salari base, excepte quan estigui 

directament vinculat a resultats provats de la persona treballadora (enfront de 

la mitjana actual que ronda el 28 %) i tal i com estableix la normativa, es 
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mantinguin les cotitzacions del mateix a la seguretat social i la retenció 

tributària corresponent. 

 Explorar l'establiment d'una penalització impositiva en l'impost de societats a 

aquelles empreses i administracions públiques que tinguin unes diferències 

salarials internes superiors a 1-10 entre mitjà i màxim. 

 Incloure, en tots els acords nacionals i internacionals nous, mesures per 

reduir la diferència entre el salari mínim i un salari digne. 

ELIMINAR LA BRETXA SALARIAL ENTRE HOMES I DONES: 

 Exigir a les administracions públiques que estableixin mesures i accions que 

garanteixin l'eliminació de la bretxa salarial de gènere a l’Estat Espanyol, és a 

dir, demanar que per semblant treball, dones i homes cobrin idèntica 

remuneració. 

 Que es penalitzi a aquelles empreses privades que no compleixen la llei i 

estableixen salaris diferents per categories laborals idèntiques en funció de si 

són categories ocupades fonamentalment per homes o per dones. 
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Forma part d'una sèrie de documents dirigits a contribuir al debat públic sobre polítiques 
humanitàries i de desenvolupament. 

Per a més informació sobre els temes tractats en aquest document, si us plau poseu-
vos en contacte amb relacionesinstitucionales@OxfamIntermon.org 

Aquesta publicació està subjecta a copyright però el text pot ser utilitzat lliurement per la 
incidència política i campanyes, així com en l'àmbit de l'educació i de la investigació, 
sempre que s'indiqui la font de forma completa. El titular dels drets d'autor sol·licita que 
qualsevol ús de la seva obra li sigui comunicat amb l'objecte d'avaluar el seu impacte. 
La reproducció del text en altres circumstàncies, o el seu ús en altres publicacions, així 
com en traduccions o adaptacions, es pot fer després d'haver obtingut permís i pot 
requerir el pagament d'una taxa. Ha de posar-se en contacte amb 
msambade@OxfamIntermon.org. 

La informació en aquesta publicació és correcta en el moment de publicar 

 

 

OXFAM INTERMÓN 
Formem una xarxa internacional de persones compromeses i d'organitzacions expertes 
en idear i aplicar solucions eficaces contra les desigualtats provocades per la injustícia, 
amb presència en més de 90 països.  

Des de 1956, donem suport a les persones desfavorides, donant-los les eines 
necessàries perquè siguin elles mateixes les generadores de canvis, no només a nivell 
individual sinó en tot el seu entorn, protegint així els seus drets i els de les generacions 
futures.  

Una xarxa de canvi contra la injustícia i la pobresa, a la qual si et sumes multiplicaràs 
les possibilitats de canvi a nivell global.  

 

CANVIEM VIDES QUE CANVIEN VIDES. 

 

Per a més informació 
www.OxfamIntermon.org  
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