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Política social amb criteris d’equitat
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L’
Institut d’Estu·
dis Regionals i 
Metropolitans de 
Barcelona ha pre·
sentat un estudi 
sistemàtic sobre 
els resultats de 

l’Enquesta de Condicions de Vida i 
Hàbits de la població de Catalunya 
el 2011 que mostra alguns dels can·
vis significatius que ha provocat 
la crisi a l’àrea metropolitana de 
Barcelona.
 Es confirmen fenòmens que hem 
estat observant des de fa temps, 
com el debilitament de la resposta 
de la protecció social davant les ne·
cessitats emergents; l’increment 
de les diferències socials i econòmi·
ques, que dibuixa una societat més 
dualitzada; la progressiva desapa·
rició de les classes mitjanes, i, per 
acabar, una severitat pitjor de la po·
bresa.
 De les nombroses dades que ofe·
reix, tan sols comentaré un quadro 
que mostra l’evolució dels ingres·
sos del treball i la relació amb les 
transferències públiques, ja que 
proporciona elements interessants 
per a la reflexió.
 Entre el 2008 i el 2011 s’ha donat 
una reducció salarial general, però 
aquest fet afecta molt més els nivells 
salarials inferiors. Els ingressos del 
treball que percep el 10% de la pobla·
ció amb salaris més baixos han dis·
minuït el 59,3% i, a partir d’aquest 
màxim, la proporció es redueix a 
mesura que els salaris augmenten, 
fins a arribar a un decreixement del 
20% en els ingressos més alts.

 Aquesta constatació, que és per 
ella mateixa motiu de preocupa·
ció perquè significa que els que te·
nen menys són els que més capa·
citat adquisitiva perden, és doble·
ment greu quan la relacionem amb 
les transferències públiques que 
rep cada ciutadà, que ens mostra 
una reducció del 46,6% en el pri·
mer cas i una tendència contrària 
en els trams de salaris alts. Mentre 
les persones amb ingressos baixos 
perden transferències públiques, 
les persones amb ingressos elevats 
guanyen en un 20%, aproximada·
ment.
 Aquesta realitat ens obliga a re·
flexionar sobre l’impacte de les po·
lítiques socials i sobre el sistema de 
protecció social –pensions, presta·
cions d’atur i altres ajudes— que 

hem construït, que en comptes de 
compensar les desigualtats exis·
tents, les incrementa. És veritat que 
el sistema se sustenta en les cotitza·
cions dels treballadors i les empre·
ses i, en conseqüència, els que han 
cotitzat més en reben més quan es·
tan aturats o es jubilen. 
 No obstant, ara que parlem de la 
reforma de les pensions i de repen·
sar l’Estat del benestar, crec que 
s’hauria de tenir en compte aquest 
comportament no desitjat del sis·
tema de transferències públiques 
que genera desigualtat, modificar 
els criteris per incrementar les pen·
sions més baixes i actualitzar les 
pensions no contributives. Fa més 
d’un any, el Congrés dels Diputats 
va aprovar una disposició que obli·
gava l’Estat a definir el llindar de 
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la pobresa per fer una reordenació 
d’aquestes pensions, d’acord amb 
l’increment del cost de la vida.
 Per acabar, caldria repensar tam·
bé els criteris per una tarifació soci·
al que permetés un sistema de ben·
estar més equilibrat i sostenible, 
en què els ciutadans es fessin càr·
rec d’una part del cost dels serveis 
públics universals d’acord amb el 
seu nivell d’ingressos i de renda. En 
aquests moments és urgent revisar 
molts dels elements que defineixen 
el nostre Estat del benestar, però 
hem d’anar amb molt de compte 
perquè aquestes modificacions no 
s’orientin únicament a l’estalvi in·
discriminat, sinó al contrari, a pal·
liar els desequilibris que la nostra 
societat genera cada vegada amb 
més força.  H
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