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   POSICIÓ OXFAM INTERMON PER ELECCIONS 2015 

 

GOVERNAR PER A LES 

PERSONES 
 

Espanya necessita compromisos polítics que prioritzin la lluita 
contra la pobresa i l'exclusió social dins i fora de l'Estat espanyol. 
Per a això, cal posar fre a l'augment de la desigualtat extrema. 

 

CONTEXT 
Les crisis econòmica, energètica i mediambiental plantegen nous reptes i problemes 
globals. El canvi climàtic, el qüestionament del multilateralisme, la volatilitat dels 
preus de les matèries primeres, la caiguda de l'Ajuda Oficial al Desenvolupament 
(AOD) enfront d'altres formes de cooperació Sud-Sud, els canvis en els fluxos 
comercials i d'inversió, les violacions dels drets humans i les xifres rècord de refugiats 
i desplaçats pels conflictes caracteritzen l'última dècada i plantegen un nou escenari 
geopolític. 

 
Malgrat els avenços aconseguits en la reducció de la pobresa mundial en els últims 
anys, els reptes pendents són enormes. La crisi financera internacional i l'augment de 
la desigualtat extrema dificulten seguir en la senda positiva i amenacen amb revertir 
els èxits aconseguits. Si les causes estructurals que hi ha darrere de les dues 
tendències han estat polítiques (entre les principals es troben: la liberalització dels 
mercats financers i la proliferació de paradisos fiscals, i el minvament dels drets 
laborals), polítiques han de ser les solucions per revertir-les. 

 
A Espanya, la pobresa i l'exclusió social han augmentat de manera alarmant des del 
començament de la crisi. Si el 2007 hi havia 10.370.000 de persones en situació de 
pobresa i exclusió, el que equivalia a un 23,3% de la població –el que ens diu que 
Espanya tenia un greu problema de pobresa estructural abans de la crisi-, el 2013 
(últim any amb dades disponibles consolidades) eren més de 12,6 milions, un 27,3%. 
És a dir, s'han generat més de 2,3 milions de nous pobres en cinc anys, el que equival 
a més de mig milió de persones enfonsant-se en la pobresa cada any. 

 
Amb aquest panorama, Espanya és el segon país més desigual d'Europa, només per 
darrere de Letònia. I és també el país en el qual el sistema fiscal (amb les polítiques 
d'ingressos i despeses) és menys efectiu en la reducció de la desigualtat. Mentre l'1% 
més ric de la població espanyola concentra més riquesa que el 70% més pobre, les 
polítiques adoptades en els últims anys reforcen aquesta concentració de riquesa en 
mans d'uns pocs en lloc de procurar una major redistribució i equitat.  

 
L'any 2015 està ple de cites electorals que posen en mans dels votants l'oportunitat 
d'aconseguir un canvi real per revertir aquesta situació. La ciutadania no entendria 
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que els partits polítics no posessin el focus dels seus programes electorals en mesures 
que permetin a l'Estat recaptar més dels que més tenen i redistribuir la riquesa en 
forma d'inversió en serveis socials bàsics i polítiques socials que beneficien de 
manera especial a les persones més vulnerables. 

 

En 2014, tots els partits polítics de l'oposició es van comprometre públicament amb la 
iniciativa d'Oxfam Intermón per uns Pressupostos Generals de l'Estat de l'Equitat. 
Esperem que aquest compromís es plasmi en els seus programes electorals durant 
2015. 

 
En aquest context, Oxfam Intermón està mantenint una ronda de contactes amb els 
diferents partits polítics de cara als processos electorals d'aquest any, tant amb els 
seus líders com amb els equips que estan preparant els programes. L'objectiu és que 
incorporin en els seus programes electorals mesures concretes per reduir la pobresa i 
la desigualtat dins i fora d'Espanya i així puguem garantir que el proper Govern 
prioritza aquesta agenda. 

 

Oxfam Intermón proposa reduir la pobresa i la desigualtat a 
través de sistemes fiscals justos, el blindatge de les polítiques 
socials i la defensa dels valors democràtics dins i fora d'Espanya. 
Per a això els partits polítics han de: 

 

APOSTAR PER UN PAPER SOLIDARI I DE DEFENSA DELS DRETS 
HUMANS D'ESPANYA AL MÓN  

 

Millorar la contribució i influència d'Espanya en el món garantint una acció exterior 
responsable, que lluiti contra la pobresa i la desigualtat (inclosa la de gènere) i en 
defensa dels drets humans a través de:  

 Adoptar un lideratge polític en els àmbits en què Espanya ha demostrat tenir 
una experiència acumulada, Com ara el dret a l'alimentació, el dret a l'aigua, i la 
reducció de riscos de desastres.  
 

 Tornar a fer d'Espanya un país solidari. Recuperar el pacte d'Estat de Lluita contra 
la pobresa tornant a fer de la política de cooperació una política d'Estat, i incloure 
el compromís amb caràcter vinculant en la Constitució Espanyola. L'agenda de 
Nacions Unides post 2015, el debat sobre els nous Objectius de Desenvolupament 
Sostenible i els recursos per finançar-els, ofereixen una oportunitat històrica per 
repensar la política de cooperació espanyola d'acord amb els canvis en el context 
internacional que hauria d'incloure: 
 

o La lluita contra la desigualtat econòmica extrema, que implica la 
reducció de la desigualtat d'ingressos en tots els països, per equiparar 
els ingressos del 10% més ric i el 40% més pobre, després d'impostos i 
transferències socials. 

o Una clara aposta pel desenvolupament sostenible, baix en carboni i 
consistent amb un escalfament global per sota del límit de 1,5ºC i pel 
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finançament de l'adaptació al canvi climàtic dels països que ja pateixen les 
conseqüències. 

 

 Establir el full de ruta de recuperació de l'AOD de manera que arribi a mínim el 
0,4% del PIB al final de la pròxima legislatura. 
 

 Assegurar el creixement i lideratge de l'Agència Espanyola de Cooperació 
(AECID) en l'acció i la innovació del sistema de Cooperació. Han d'augmentar de 
forma immediata els fons gestionats per l'AECID fins situar-se al llindar dels 400-
500M € com a sòl i acompanyar aquest creixement amb el de la seva capacitat 
institucional de gestió. 
 

 Promoure la recuperació de la Cooperació Descentralitzada que ha passat de ser 
bandera de la cooperació espanyola a mantenir-se amb fermesa només en certs 
territoris.  
 

 Aconseguir que Espanya exerceixi un paper clau des del seu seient al Consell de 
Seguretat de NNUU treballant per garantir la protecció de civils en conflictes, 
especialment les dones. És important que acompanyi aquesta posició en la 
resolució de conflictes amb un increment substancial de la partida d'ajuda 
humanitària fins al 10% del total de l'AOD. 

 

LLUITAR CONTRA LA POBRESA I LA DESIGUALTAT A ESPANYA: EL 
BLINDATGE DELS DRETS SOCIALS 
 

La lluita contra la pobresa i l'exclusió social a Espanya també passa per equiparar els 
ingressos del 10% més ric i el 40% més pobre, ja que la nova agenda post 2015 
pretén ser universal. Per vigilar el compliment d'aquesta fita serà necessari establir un 
òrgan institucional responsable del mesurament de la desigualtat i de la seva evolució 
al nostre país. Les mesures per lluitar contra la pobresa i desigualtat Espanya són: 

 

1. Establir un sistema fiscal que recapti amb justícia i lluitar contra l'evasió i 

l'elusió fiscal, per garantir el finançament suficient i estable de les 

polítiques socials (inclosa la de cooperació): 

 

 Gravar més els que més tenen i trencar els privilegis: Les empreses i individus 
han de tributar en funció de la seva capacitat i de la seva activitat econòmica real.  

o Traslladar càrrega tributària del treball i el consum al patrimoni i el capital, 
incrementant la pressió fiscal corresponent. 

o Apostar per un impost a les grans fortunes que sigui progressiu i redueixi 
la concentració de riquesa extrema. 

o Recuperar l'impost sobre el patrimoni, amb progressivitat i un enfocament 
harmonitzat territorialment. 

o Recuperar l'impost sobre successions i donacions per a grans fortunes, 
com a mecanisme per reduir la perpetuació de la desigualtat inter-
generacional. 

o Reformar l'impost de societats per apropar el tipus efectiu al tipus 
nominal i acabar amb beneficis fiscals de les grans empreses. 
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 Una llei contra l'evasió fiscal: Aquesta Llei ha de prioritzar les mesures i aportar 

els recursos necessaris per posar fi a l'evasió i elusió fiscal de grans empreses i 

grans fortunes. Cal combatre l'opacitat dels sistemes fiscals i la impunitat dels 

grans evasors tant en l'àmbit domèstic com en l'internacional. A més, 

comprometre a un marc legislatiu de major transparència i una cooperació fiscal 

efectiva entre administracions tributàries. Per a això cal: 
o Aconseguir que les grans empreses paguin la part justa del que els 

correspon per les seves operacions tant a Espanya com a l'exterior. 
o Adoptar una definició sobre paradisos fiscals vinculant i establir sancions 

per als països i empreses que els utilitzen. 
o Impulsar una arquitectura internacional més justa en la qual tots els 

països es trobin representats en igualtat de condicions  
o "Territoris lliures de paradisos fiscals": Exemplaritat de l'administració 

espanyola, mitjançant un mecanisme que impedeixi contractacions 
públiques (en qualsevol dels nivells de govern) a empreses que operen a 
través de paradisos fiscals. 

 

 Posar en marxa la Taxa a la Transaccions Financeres, Aconseguint que el seu 
disseny incorpori una base àmplia de productes i amb el compromís que la 
recaptació generada es destini a polítiques de lluita contra la pobresa i la 
desigualtat a Espanya i a la resta del món. 

 

2. 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 la salut, educació i la protecció social (que inclogui un sistema de 

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

constitucional (i en el seu disseny final) com a drets fonamentals i universals.   

 

 Incrementar les partides d'Educació i Sanitat en els pressupostos generals de 

l'Estat, per garantir la seva universalitat i la seva qualitat. Revertir la tendència a la 

baixa de la partida de Serveis Socials i Protecció Social, augmentant-la per satisfer 

les necessitats dels sectors més vulnerables i assegurant ingressos suficients per a 

una vida digna per a tothom. 

 Assegurar el dret a una sanitat pública, universal i de qualitat: Una sanitat que 

garanteixi l'assistència a totes les persones que la necessitin i que es trobin en 

territori espanyol.  

 Derogar la Llei 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 les 

persones, i no només d'uns pocs.  

 Establir un sistema de garantia d'ingressos mínims perquè totes les persones 

puguin tenir una vida digna: 

o Garantir uns ingressos mínims a totes les llars que arriben al nivell de la 
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RMI del País Basc. Aquesta renda mínima seria tant per a les persones que 
no tenen ingressos com per qui tenen altres fonts d'ingressos que no els 
permeten arribar a final de mes (treballadors / es pobres, persones que 
cobren pensions no contributives, etcètera). 

o Garantir aquests ingressos mínims a nivell estatal com a sòl a totes les 
llars per assegurar una vida digna, i per a això prendrà les mesures 
oportunes de coordinació amb les comunitats autònomes per al 
desenvolupament d'un Sistema General de Rendes Mínimes adequat.  

o Augmentar el pressupost destinat a Rendes Mínimes i Protecció Social per 
així garantir la cobertura per a totes les persones que ho sol·licitin, així com 
cobrir les necessitats dels col·lectius més vulnerables com els menors, 
immigrants, dependents, etc.  

o Desenvolupar mesures específiques d'accés a l'ocupació amb uns 
indicadors concrets que es puguin valorar posteriorment per conèixer el seu 
grau de compliment perquè les persones puguin aspirar a treballs dignes i 
no depenguin únicament d'una renda mínima. Cal destinar el pressupost 
adequat a aquestes mesures. 

 

3. Garantir l'ocupació i els salaris dignes: Fomentar la creació d'ocupació i 
una remuneració suficient per satisfer les necessitats bàsiques: 
 

 Augmentar el Salari Mínim Interprofessional a Espanya (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 i s'acabi amb el fenomen de "treballadors pobres". Segons els càlculs que 

hem fet des d'Oxfam Intermón, per a una ciutat com Madrid es necessitarien 

1.200 euros nets per viure. 

 

 Establir una normativa tant per a les administracions públiques com per al 
sector privat que redueixi les diferències salarials a un 1-10 entre salaris alts i 
mitjans. 
 

 Promoure que les administracions públiques tant estatals com a nivell 
autonòmic i municipal prioritzin 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 que permeti reduir 
les diferències salarials. 
 

 Incloure, en tots els acords nacionals i internacionals nous, mesures per reduir 
la diferència entre el salari mínim i un salari digne; 
 

 Reduir la bretxa salarial entre homes i dones penalitzant 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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4. Reforçar els sistemes de transparència, rendició de comptes i participació 

ciutadana en les institucionals públiques 

 Combatre de manera inflexible la corrupció i acabar amb la impunitat. És urgent 

reforçar la lluita implacable contra el frau i l'evasió fiscal, contra el tràfic 

d'influències i contra la impunitat dels que s'aprofiten de la seva posició de poder 

polític o econòmic al seu favor. Aquestes dinàmiques pernicioses, a més de ser 

èticament reprotxables, augmenten les desigualtats i són un impediment en la 

lluita contra pobresa.  

 Garantir l'accés i la qualitat de la informació cap a la ciutadania, Amb lleis 
específiques prou àmplies i que reconeguin l'accés a la informació com un dret 
fonamental. 
 

 Regular els lobbies i grups d'interès per conèixer de manera efectiva els 
interessos que influeixen en la presa de decisions del govern i al Parlament 

 Recuperar el Congrés dels Diputats com a espai de diàleg i de rendició de comptes 

dels representants electes cap i amb la ciutadania. Per a això és necessari 

reformar el Reglament del Congrés per donar-li espai a la societat civil, millorar el 

control del Govern per part de la Cambra per evitar que les majories absolutes 

determinin totalment els processos legislatius i obrir les agendes dels diputats a la 

ciutadania. 

 Fomentar una democràcia més participativa. Per a això s'han establir 
mecanismes de rendició de comptes del compliment del Govern davant la 
ciutadania; reformular les exigències de la Iniciativa de Legislació Popular (ILP) 
per assegurar que les qüestions plantejades per la ciutadania es discuteixen al 
Congrés amb la participació dels promotors;celebrar referèndums vinculants 
per a temes de gran impacte social;  

 Garantir que no es tanquen espais de la societat civil assegurant la llibertat 
d'expressió, reunió i de manifestació, la llibertat d'informació i el periodisme 
d'investigació. Per a això és necessària la derogació del Projecte de Llei 
Orgànica de protecció de la seguretat ciutadana a Espanya i advocar per 
aquests drets en les relacions d'Espanya amb altres països. 
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Aquest document ha estat escrit per Lara Contreras. Oxfam agraeix la col·laboració de 
Lourdes Benavides, Paula Sant Pere, Susana Ruiz, Teresa Cavero i Thai Jungpanich 
en la seva elaboració. 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@OxfamIntemron.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 

 

www.OxfamIntermon.org  


