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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; men-
tre 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 acapara-
ment 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 
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vulnerabilitat comptin amb oportunitats, recursos i capacitats que els permetin sortir de la pobresa, accedir i 
gaudir, en igualtat de condicions que la resta de la població, de drets essencials com la salut, l'educació 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 empobrit 
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. 

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'opor-
tunitats. 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. 
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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 ascen-
dent per a nois i noies de llars de menors ingressos, independentment que tinguin el mateix nivell acadè-
mic. Llevat que s'aposti per una millora de l'estructura ocupacional i per aconseguir una escola més equita-
tiva, 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 secun-
dària postobligatòria (batxillerat o FP superior), 3,18 vegades més que els que provenen del 20% de 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. 
 

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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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 criança, 
a l'habitatge... que, ineficients i mal dissenyades, limiten la nostra capacitat per reduir la po-
bresa. Sense tenir en compte les pensions, dediquem 6,8 punts percentuals menys de PIB a pro-
tecció social que França, 5,7 menys que Dinamarca i 2,7 menys que la mitjana comunitària. 
 
Pel que fa al disseny, el nostre sistema és eminentment contributiu, el que vol dir que es fi-
nança fonamentalment amb aportacions de les persones treballadores a la Seguretat Social 
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 ha-
ver tingut més ingressos, reben més. Les dones, els joves en situació de precarietat o 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 fis-
cal suposi la meitat que el danès i estigui en nivells similars a l'hongarès. Tot i que les em-
preses 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 ti-
pus efectius distin molt dels nominals. Les empreses de l'IBEX compten amb gairebé mil filials a 
paradisos fiscals. 
 
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. 

R
E

S
U

M
 E

X
E

C
U

T
IU

 



 6 

  

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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comunicat amb l'objecte d'avaluar-ne l’impacte. La reproducció del text en altres 
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impremta. 

OXFAM 
Oxfam és una confederació internacional de 17 organitzacions que treballen 

juntes en més de 90 països, com a part d'un moviment global a favor del canvi, 

per construir un futur lliure de la injustícia que suposa la pobresa:  

 

Oxfam Alemanya (www.oxfam.de)   

Oxfam Austràlia (www.oxfam.org.au)  

Oxfam-en-Bèlgica (www.oxfamsol.be)  

Oxfam Canadà (www.oxfam.ca)  

Oxfam França (www.oxfamfrance.org)  

Oxfam GB (www.oxfam.org.uk)  

Oxfam Hong Kong (www.oxfam.org.hk)  

Oxfam Índia (www.oxfamindia.org) 

Oxfam Intermón (www.oxfamintermón.org)  

Oxfam Irlanda (www.oxfamireland.org)  

Oxfam Itàlia (www.oxfamitalia.org)  

Oxfam Japó (www.oxfam.jp) 

Oxfam Mèxic (www.oxfammexico.org)  

Oxfam Novib (www.oxfamnovib.nl)  

Oxfam Nova Zelanda (www.oxfam.org.nz)  

Oxfam Quebec (www.oxfam.qc.ca) 

 

Per a més informació, escriviu a qualsevol de les organitzacions o aneu awww.oxfam.org. 

Correu electrònic: advocacy@oxfaminternational.org 

www.oxfamintermon.org       
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