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Introducció

Quaranta anys de neoliberalisme
A partir del 2008, molts dogmes econòmics liberals van començar a trontollar.
Van haver de passar quasi 40 anys des que es van imposar gairebé de manera
inqüestionable. A finals dels anys setanta i a principis dels vuitanta va irrompre el
neoliberalisme financer especulatiu de la mà de Ronald Reagan (EUA) i de
Margaret Thatcher (Regne Unit). El president nord-americà i la primera ministra
britànica van propagar dues idees força que es van convertir en hegemòniques i
van esdevenir quasi dogmes de fe: (1) l’Estat és un nosa i, per tant, s’ha de reduir
a la mínima expressió, i (2) la societat no existeix; només l’individu i els interessos
privats que el mouen. Sobre aquesta base es va aixecar una arquitectura política
i ideològica que ha monopolitzat les polítiques públiques i econòmiques durant 40
anys.

En aquest quasi mig segle, l’aparell ideològic neoliberal ha imposat una política
econòmica rigorista (control estricte de la inflació, del dèficit i del deute públic)
materialitzada en privatitzacions, retallades del finançament dels serveis públics
i precarietat laboral. Un model que ha esqueixat més profundament la cohesió
social i ha promogut que una minoria, cada cop menys de caràcter industrial i
més de tarannà rendista, fagocités la riquesa produïda col·lectivament, mentre la
majoria havia de viure cada vegada amb menys.

El 2008, aquest model, rendista i especulatiu, va patir la primera crisi encara que
no la definitiva. La bombolla immobiliària va esclatar i va provocar la fallida de
centenars de bancs i fons d’inversió que només s’havien preocupat per embellir
el seu compte de resultats. Milions de persones van perdre l’habitatge, la feina i
el futur. Però, salvar-los no era la prioritat. Segons les elits polítiques i
econòmiques, allò que comptava era rescatar els bancs per evitar que l’anomenat
sistema col·lapsés.
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La sacsejada del 2008 va evidenciar la inviabilitat del model econòmic neoliberal,
però no n’hi va haver prou per provocar un gir de guió. Al contrari, les elits van
retorçar la retòrica i van imposar l’explicació que la crisi no l’havia motivada
l’economia especulativa de casino, sinó el deute i el dèficit públic. Els culpables
eren els estats per no haver sabut administrar correctament les finances
públiques. En consonància amb aquesta interpretació, l’anomenada “troika” (la
Unió Europea (UE), el Fons Monetari Mundial (FMI) i el Banc Central Europeu
(BCEM)) va imposar, sobretot al sud d’Europa, programes d’austeritat severs que
van debilitar encara més uns sistemes de benestar de per si molt febles.

Dotze anys més tard ha irromput la crisi derivada de la pandèmia de la Covid. Un
cataclisme que no només ha demostrat la inoperància del neoliberalisme i de les
polítiques d’austeritat, sinó que ha deixat paleses les conseqüències greus
d’haver desmantellat els serveis públics i d’haver deslocalitzat la producció de
béns necessaris per afrontar situacions d’emergència.

En aquest context, les elits polítiques i econòmiques occidentals comencen a
veure que l'única alternativa per sostenir el seu model capitalista passa per la
inversió pública massiva (independentment dels efectes sobre el deute públic) i
per enfortir els serveis públics. Han hagut de passar 40 anys per arribar a
aquesta conclusió. 40 anys de neoliberalisme devastador. Tocat, però no enfonsat.
Per això cal restar amatents per impedir que la sortida de la crisi actual no sigui
la mateixa que la del 2008, en què res no va canviar, ans el contrari, l’economia
rendista i especulativa es va reforçar. Avui, això és inadmissible, perquè ens hi
juguem el futur.

Com a treballadors i treballadores organitzades tenim la responsabilitat de fer pro-
postes valentes i viables per garantir el futur de totes les generacions d’aquest país,
les que estan aprenent, les que treballen –o no– i les que poden començar a gau-
dir de la jubilació.

El marc polític, social, econòmic i cultural de l’Estat espanyol no és l’espai en el
qual, com a comunitat nacional, podem endegar propostes orientades al bé de les
majories treballadores. Ans al contrari, les propostes –assolibles– que posem so-
bre la taula tenen un recorregut ben curt dins el marc actual o, fins i tot, són
pràcticament impossibles de dur a terme. És per això que fixem els eixos que con-
siderem necessaris per a bastir una societat justa en un país lliure en forma de
República Catalana.

Introducció
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En aquest context de crisi i d’intervenció expansiva de les administracions públi-
ques, La Intersindical enceta una campanya per consolidar unmodel socioeconòmic en
què, primer, les persones siguin l’objecte prioritari d’atenció i, segon, la política
supleixi el mercat (hegemònic durant els últims quatre decennis) a l’hora de defi-
nir la direcció econòmica del país. Una campanya per no tornar a repetir una sor-
tida de la crisi com la del 2008, que s’articula al voltant de set eixos que perse-
gueixen assentar les bases d’una societat cohesionada, beneficiària d’una vida de-
cent i amb major grau d’autonomia i llibertat.

La Intersindical fem una proposta integral de futur per a les majories socials on
el benestar col·lectiu estigui per sobre del lucre individual, amb tres camps cab-
dals:

1.- EL MODEL PRODUCTIU
2.- EL TREBALL
3.- LA PROTECCIÓ SOCIAL

PRIMER.
UN NOU MODEL PRODUCTIU.
La base de qualsevol construcció és clau per a garantir-ne la viabilitat. Si els
fonaments són sòlids i ben assentats és possible encarar el futur amb garanties.
En cas contrari, l’edifici té tots els números de desplomar-se. D’ençà del 1995,
Catalunya va girar l’esquena a la indústria com a sector productiu prioritari, i va
apostar pel turisme i la construcció. En l’àmbit sociolaboral, les conseqüències
derivades d’aquestes decisions han estat catastròfiques. Més precarietat, més
temporalitat, sous misèrrims, baixa qualificació i índexs d’atur inadmissibles. Un
patró socialment insostenible i un model productiu mancat d’autonomia i de futur.
Sotmès als vaivens de les conjuntures econòmiques i als pols econòmics domi-
nants, que s’allunya (cada vegada més) de les economies industrials vertebrades
al voltant de la innovació i la tecnologia; les que marquen la pauta de futur.
Guanyar sobirania econòmica exigeix capgirar el model productiu. No només
implica reindustrialitzar el país, sinó també construir els consensos socials
necessaris per garantir unes condicions laborals dignes que permetin als
treballadors viure i no només sobreviure.

Una campanya per protegir les persones i defensar les polítiques
públiques vers el mercat. Una campanya per construir el futur.
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SEGON.
UN SALARI MINIM DE 1.300€ PER REVERTIR ELS SOUS DE MISÈRIA.
El model productiu vigent a Catalunya s’ha sustentat a base de pagar sous
misèrrims als i a les treballadores dels serveis vinculats al turisme i, per extensió,
a l’àmbit dels serveis. Durant molt anys, la societat ha subvencionat l’empresariat
d’aquest sector, perquè els salaris baixíssims que han pagat no han contribuït, via
cotitzacions socials, a sustentar el sistema públic de benestar. Un empresariat
que ha maximitzat els beneficis i, a canvi, no ha aportat res a la societat. El salari
mínim és la condició imprescindible per tallar de soca-rel aquesta sagnia.
S’erigeix com la baula clau per consolidar un nou model productiu assen-tat
sobre la base de salaris dignes i llocs de treball decents, però també opera com
a mecanisme redistributiu de la riquesa, perquè, com passa amb els con-venis
col·lectius, fixa uns mínims per a la retribució de les persones treballadores de
manera que limita els ingressos de la propietat de l’empresa.

TERCER.
REDUCCIÓDELAJORNADALABORALPERGUANYARAUTONOMIA I LLIBERTAT.
L’automatització de processos industrials que incrementen la productivitat aboca
directament a reduir el temps de treball. La dinàmica històrica ha estat rebaixar-
lo progressivament, però fa 100 anys que va quedar estancat en 40 hores set-
manals. Una jornada laboral que no s’ajusta als sistemes de producció actual.
Treballant menys es genera més riquesa que fa cinquanta anys. Per tant, avui el
problema no és d’escassetat, sinó de redistribució de la riquesa. La jornada
laboral de 32 hores setmanals amb el mateix salari ho garanteix, i és una mesura
cabdal per forçar la corresponsabilitat de les tasques de cures i domèstiques que
recauen sistèmicament sobre les dones, alhora que posa en valor el lleure i
l’autonomia de les persones.

QUART.
UNES PENSIONS SUFICIENTS PER A VIURE L'ENVELLIMENT AMB DRETS I
DIGNITAT.
El benestar de les persones s’ha de garantir des del naixement fins a la mort. Ens
trobem en un context en què la robotització i la digitalització permeten garantir la
productivitat ambmenys esforç i temps de treball de les persones, en tots els sectors. I
en què cal garantir el repartiment del treball, així com el dret a la vida no supeditada a
la lògica laboral.Per això aquesta vida laboral s'ha d'escurçar en benefici del temps
lliure.
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Aquest canvi mana garantir unes pensions de jubilació dignes i suficients que
permetin la ciutadania viure l’envelliment amb seguretat i autonomia. La viabilitat
dels sistema de pensions és plenament sostenible amb una fiscalitat justa i un
model productiu i laboral digne i sostenible.

CINQUÈ.
UN SISTEMA DE SERVEIS PÚBLICS SÒLID.
La primera condició per assegurar una vida digna a les persones és bastir un
sistema de serveis públics sòlid, com a garantia d’equitat i benestar. Una xarxa de
protecció primària: un sistema públic de salut robust; un d’ensenyament de
qualitat i que no segregui; un sistema de pensions generós; i uns serveis socials
amb una àmplia cartera de prestacions. Però fortificar un sistema de benestar
públic també implica reconsiderar el paper de l’Estat en l’economia. Passar d’ava-
luar-lo com una nosa a considerar-lo un actor protagonista a l’hora de determinar
i condicionar la política econòmica del país.

SISÈ.
UNA RENDA BÀSICA UNIVERSAL PER ALS NOUS TEMPS.
Els nous sistemes de producció plantegen reptes que hem d’afrontar ambmodels
sostenibles basats en el benestar de la majoria. Uns models focalitzats en el
coneixement, els salaris dignes i la reducció de la jornada laboral, acompanyats,
alhora, de polítiques públiques estructurals que permetin emancipar-nos dels
designis del mercat. Una possibilitat per aconseguir-ho és a través d’una renda
bàsica universal que garanteixi uns mínims de dignitat, eradiqui la pobresa i
alliberi de l’angoixa d’un futur incert. Una renda que deslliuri moltes dones de sub-
jugacions, pugi el llistó de les condicions laborals, dinamitzi l’economia local i, so-
bretot, millori la salut de milions de persones.

SETÈ.
UNA LLENGUA DE TOTHOM PER UNA SOCIETAT COHESIONADA.
Una característica intrínseca d’un sindicat de classe és aspirar a influir en totes
les dimensions de l’àmbit socioeconòmic i canviar les relacions que hi tenen lloc
per a fer-les més justes i equitatives. Les relacions de poder entre grups socials
i entre comunitats tenen sempre una dimensió lingüística, que a Catalunya es
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manifesta en la progressiva subordinació i residualització del català, també en el
món laboral. Revertir les relacions injustes exigeix també fer-ho en l’àmbit lin-
güístic, que implica reparar el mal que s’hagi produït i establir unes relacions no-
ves, basades en la igualtat i la reciprocitat entre comunitats, perquè no hi ha
llengües i comunitats lingüístiques de primera i de segona.

La Intersindical engega aquesta campanya perquè les receptes neoliberals,
defensades per les elits polítiques i econòmiques per sortir de la crisi derivada de
la pandèmia de la Covid, s’han demostrat fallides i no garanteixen el futur ni el be-
nestar de la majoria de la població dels Països Catalans.

La Intersindical fixa set eixos d’intervenció que han de permetre consolidar una
societat cohesionada, que reparteixi equitativament la riquesa col·lectiva, recone-
gui el valor de les cures i afavoreixi la corresponsabilitat de les mateixes, i perme-
ti el desenvolupament autònom de la persona garantint la reducció del temps de
treball i la vida laboral.
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Un nou model productiu,
noves relacions laborals

Els últims 25 anys el model econòmic i productiu del país s’ha
transformat significativament. D’un sector industrial amb un pes relatiu
molt important (havia arribat a representar el 45% del PIB als anys
setanta) s’ha passat a un altre de serveis, especialment vinculat a la
construcció, l’hostaleria i el turisme. En conseqüència, el pes de la
indústria a Catalunya s’ha reduït fins al 19% i L’ocupació en el sector
representa el 16% dels i de les treballadores. Índexs amb tendència a
disminuir si no s’aposta per capgirar el model productiu actual.

Després de la crisi econòmica de 1995, Catalunya va apostar decididament
pels serveis i pel turisme de masses. D’altres països van optar per
alternatives diferents. Per exemple, el País Basc ho va fer per la
indústria i per una política de suport generós a aquest sector. Avui,
l’economia basca és més sòlida i ambmillors perspectives de futur que
la catalana. Però no només va apostar per la indústria, sinó que ho va
fer amb visió de futur; des d’una perspectiva tecnològica i d’innovació,
la qual cosa ha suposat, per exemple, que el País Basc figuri en el
rànquing regional europeu (UE) d’innovació com a “innovador fort”
(posició 93 de 240), mentre que Catalunya figura com a “innovador
moderat” (posició 108). Persones expertes han descrit el País Basc com
“un tros del sistema d’innovació alemany a la riba del Cantàbric”.

Ramon Aymerich, a La fàbrica de turistes (Pòrtic, 2021), explica així
aquesta transició d’una economia industrial a una de serveis:
“La crisi del tèxtil en la dècada dels setanta havia estat el preludi de la
pèrdua de la potència industrial. El moment clau hauria estat el 1986, quan

Un model productiu sense futur.

Mapa regional europeu segons el grau d’innovació.
Eurostat 2021
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es fa efectiva l’entrada a la Comunitat Econòmica Europea, es van liberalitzar els
intercanvis i moltes empreses, la majoria de capital familiar, van descobrir que els
productes que fabricaven no eren competitius. Davant d’això tenien dues opcions
possibles: una era invertir, millorar els seus productes i provar de competir; l’altra era
vendre l’empresa i desentendre’s d’una activitat a la qual ja no veien futur. Moltes
empreses van triar la primera solució, però moltes van optar per vendre i invertir els
guanys en borsa o, preferentment, en el sector immobiliari i el turisme”.

Aparentment, el trànsit d’un model industrial a un de serveis no hauria de ser ni
bo ni dolent per si mateix. El problema són les conseqüències radicalment dife-
rents que es deriven d’un model i de l’altre.

EFECTE INTERN.
A Catalunya, el procés de desindustrialització ha obert una espiral de
conseqüències gens favorables per encarar el futur amb garanties. Menys
indústria equival a més treball temporal, salaris més baixos, menys qualificació i
menor productivitat (fa 25 anys que la productivitat creix a un ritme molt lent, del
0,3%). Una situació que consolida un sistema basat en la precarietat, en què
preval el benefici ràpid i conjuntural. Un model que propaga els seus efectes
perniciosos més enllà de l’àmbit laboral fins a repercutir en l’àmbit educatiu en
forma de fracàs escolar i baixa qualificació. A Catalunya, l’índex de persones
ocupades amb baixa qualificació (màxim ESO) supera el 30%, mentre que als
països europeus amb més benestar aquest percentatge fluctua entre el 10 i el
20%.

Un còctel perniciós que repercuteix també en la sostenibilitat de sistema públic
social, perquè el treball temporal i els salaris baixos aporten cotitzacions
mínimes per sustentar l’estat del benestar, però, en canvi, les víctimes d’aquest
model laboral són usuàries de tots els serveis públics. I així ha de ser.

Efectes colaterals d'una economia abocada al turisme, la construcció
i l'hostaleria.
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La deriva del model sustentat en el turisme, l’hostaleria i la cons-trucció, amb el
greuge que significa que Catalunya sigui una comunitat autònoma espanyola amb
reduïdes competències polítiques, econòmiques i fiscals, implica serioses dificul-
tats per disposar de recursos per falcar el sistema de protecció social, així com la
poca capacitat política per dissenyar polítiques públiques socials, econòmiques,
lingüístiques i culturals adients a les necessitats dels canvis demogràfics recents.
Catalunya, a diferència d’altres zones amb models produc-tius menys dependents
del turisme, l’hostaleria i la construcció ha passat de 6milions d’habitants a 7,4 en 25
anys sense disposar d’eines d’estat per a garantir la cohesió social del país i el
benestar de les majories treballadores.

EFECTE EXTERN.
Més enllà de consideracions ideològiques, des de la perspectiva política i
econòmica, Catalunya forma part de la Unió Europea (UE). Avui la indústria com-
peteix en un context de gran intensitat tecnològica. Al continent es juga una
batalla transcendental per a la innovació (energies renovables, intel·ligència arti-
ficial o biotecnologia), entre d’altres raons, per no perdre l’estela dels dos pols
tecnològics mundials: la Xina i els EUA. En ambdós països, i més enllà del que
pregoni l’ortodòxia econòmica, els estats juguen un paper clau en la política
tecnològica i d’innovació amb perspectiva estratègica.

L’Estat opera com a inversor fonamental i de risc en multitud de projectes els
quals, de retruc, serveixen per enfortir la indústria nacional. En aquesta lògica, els
bancs d’inversió estatals són una peça clau. Alemanya compta amb el KfWo o la
RP Xina amb el CDB, el qual no només opera en subs-titució de les finances
privades, al·lèrgiques al risc, sinó que també actua per crear oportunitats pels
productors.

Per exemple, el CBD xinès ha desenvolupat un paper clau en el desenvolupament
del sector de l’energia eòlica i fotovoltaica. Són bancs que aposten per invertir en
àrees amb un elevat valor social i oberts a concedir préstecs arriscats dels quals
el sector comercial no en vol saber res.
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I A CATALUNYA?
Ni de lluny com a Alemanya o a la Xina. L’assumpte de la banca pública fa 15 anys
que s’arrossega i mentre Catalunya sigui una comunitat autònoma espanyola,
mai en disposarà. Més enllà d’aquest dèficit, se n’albiren d’altres:

1.- ESCASSA APOSTA INNOVADORA.
El sector industrial només rep el 3% de tot el finançament del sistema de
R+D+i. Històricament els diferents governs de Catalunya no ha fet una aposta
estratègica i seriosa per a la innovació;

2.- PREOCUPACIÓ CONJUNTURAL PER LA INDÚSTRIA.
Massa sovint, el govern català, i per extensió l’espanyol, només es preocupa de
la indústria quan el canvi de conjuntura posa en perill o elimina alguna fàbrica
emblemàtica. L’exemple immediat del tancament de la Nissan ho constata;

3.- EMPRESARIAT AL·LÈRGIC AL RISC.
La base empresarial és sol·lícita a l’hora de demanar subvencions, però poc
tirada a invertir amb perspectiva innovadora. Òbviament, hi ha excepcions,
però el traç gruixut defineix un model productiu tecnològicament feble, de
baixa productivitat i excessivament dependent del sector del turisme, que vol
dir extremadament vulnerable al canvi de la conjuntura econòmica, com s’ha
demostrat arran de la pandèmia de la Covid;

4.- DEMORES INJUSTIFICADES SOBRE QÜESTIONS LABORALS CLAU.
Certes urgències en l’àmbit laboral no s’han abordat amb la rapidesa que seria
desitjable. Un exemple: la llei de Formació i Qualificació Personals es va
aprovar el 2015, però fins enguany, sis anys després, no s’ha creat l’Agència
Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (FPCAT) prevista
a la norma. Una agència amb personalitat jurídica pròpia, que s’ha de convertir
en el centre de gravetat a partir del qual orbiti tot el sistema d’FP. Una de les
tasques que té assignades l’agència, per exemple, és acreditar la qualificació
professional de les persones que treballen sense cap titulació. A Catalunya,
aquest col·lectiu representa el 45% de la població.
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La manera com s’han avaluat els fons “next generation”, la primera vegada que la
UE mutualitza una emissió de deute, és pròpia d’un país sense visió estratègica a
llarg termini i sense capacitat per planificar més enllà dels cicles electorals.
L’arribada dels fons “next generation” s’ha concebut com l’última oportunitat per
capgirar el model productiu de l’Estat espanyol. Un altre “ara o mai”, que no
presagia gaires bondats. Diferents condicionants auguren que potser els fons no
s’utilitzaran com seria desitjable.

1.- SOM UNA COMUNITAT AUTÒNOMA ESPANYOLA.
El primer handicap rau en la circumstància que Catalunya sigui una comunitat
autònoma de l’Estat espanyol. Això suposa que el govern català no gestionarà
directament el fons, sinó que els rebrà condicionats als criteris d’equitat fixats
per Espanya en relació amb la resta de comunitats autònomes. Per tant, són
altes les probabilitats que els fons que es rebin no s’ajustin a les necessitats
del país derivades de la necessitat imperiosa de reformular el model
econòmic.

2.- FONS CONDICIONATS A “REFORMES ESTRUCTURALS”.
El segon condicionant, i no pas menor, és que després de la primera remesa
de 19.000 milions d’euros que ha rebut el govern espanyol, la segona, de
12.000, resta condicionada a que s’executin el que n’anomenen “reformes estruc-
turals”. D’una banda, la del sistema de pensions, en la direcció de retallar-les,
i, de l’altra, la reforma laboral, en la direcció de “flexibilitzar el mercat de
treball”. Dues apostes que van en direcció contrària a la voluntat de garantir

La redefinició de la formació professional és urgent i necessària per aconseguir
consolidar la integració de tot el sistema, vertebrar un model de formació
professional integrada i consolidar una proposta catalana d’FP dual. A Catalunya,
la manca de professionals en diferents oficis és un dèficit estructural. La
reconversió no només serà industrial, energètica i econòmica, sinó també
ocupacional, de formació professional i de noves relacions laborals.

L'ara o mai dels fons "next generation".
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una vida digna i decent a les persones, però també que no s’ajusten al nou
model productiu que es pretén impulsar.

3.- QUI ES BENEFICIARÀ DELS FONS?
El tercer repte fa referència a qui serà el beneficiari dels fons “next
generation”. Tot apunta que seran grans transnacionals, que sovint operen en
règim de quasi monopoli, l’objectiu de les quals no és tant vertebrar i cohesio-
nar un país, sinó embellir el seu compte de resultats.

4.- CANVIAR FINESTRES?
El quart condicionant, absolutament transcendental, fa referència a la pre-
gunta; en què s’invertiran els diners del fons “next generation? A principis de
juny de 2021, els mitjans de comunicació anunciaven que els particulars
podrien accedir a ajudes de fins a 5.000€ per canviar les finestres de casa per
millorar l’eficiència energètica. És una opció, però no es pot repetir l’error que
va suposar l’anomenat Plan Zapatero (2009), que per reactivar l’economia va
abocar 50.000 milions d’euros destinats bàsicament a construir obra pública.
Els ajuntaments van decidir quines infraestructures eren prioritàries i els resul-
tats, comptades excepcions, van ser nefastos, perquè no es va crear ocupació
i, a sobre, es va engreixar un sector perniciós com ho és la construcció.

El nou model productiu de base industrial innovadora no pot suposar una
degradació de les condicions laborals. Un nou model productiu no té futur si no
l’acompanya un nou model de relacions laborals. Una estructura productiva de
baixa intensitat industrial i tecnològica, de poc valor afegit i de perfils
professionals poc qualificats, genera llocs de treball temporals i mal pagats, i
menysté el rol que juga el treball i els treballadors i les treballadores a les
empreses. Característiques del tot inadequades per bastir una economia indus-
trial de futur i amb elevat component innovador.

La possibilitat d’acomiadar el o la treballadora només interessa a l’empresariat
que no aporta valor. Aquells que només clamen per major flexibilitat, perquè, com
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que els llocs de treball que creen són fàcilment reemplaçables, el que els
interessa és poder acomiadar les persones contractades quan els convingui i
tornar-los a contractar quan els necessitin. Aquest model imperant a Catalunya
durant decennis no té futur. L’única alternativa és crear llocs de treball de qualitat,
aquells que són imprescindibles per a garantir la viabilitat del projecte industrial
i que l’empresariat no els pot substituir fàcilment, perquè són clau per al futur de
l’empresa.

Les ocupacions de més qualitat han demostrat major capacitat de recuperació
durant la darrera crisi econòmica i els països amb major qualitat d'ocupació, com
ara els nòrdics, han patit menys les conseqüències de la crisi derivada de la
Covid. Existeix una correlació directa entre qualitat laboral i taxa d’ocupació. Pel
que fa a aquest índex, a la UE, Espanya ocupa el tercer lloc per la cua (65,7%)
només per sobre de Grècia i Itàlia. Per contra, a la franja alta se situen tres països
que són “líders innovadors”, segons l’oficina estadística de la UE: Alemanya (81%),
Suècia (80,8%) i Països Baixos (80% de taxa d’ocupació). Espanya resta 15 punts
per sota d’aquests països pel que fa a l’índex d’ocupació.

La baixa ocupació va combinada amb una precarietat contractual elevada. El
2020, els contractes indefinits van representar només el 13,9% del total de
formalitzats. Les estrelles contractuals a Catalunya són els contractes d’obra i
servei, i els eventuals per circumstàncies de la producció. Dues figures
contractuals que palesen objectivament quin model de relacions laborals impera
al nostre país i, alhora, quina tipologia d’activitats empresarials dominen. Sobre
la base àmpliament majoritària de contractes temporals no es pot bastir un
model productiu sòlid capaç de competir amb les economies de l’entorn i que,
alhora, sigui capaç de projectar-se a través de la innovació. Només una economia
de serveis que pivota en el turisme, l’hostaleria i la construcció pot beneficiar-se
del model contractual vigent, del qual extreu rèdits econòmics ingents. Òbviament,
el futur no passa per aquí.
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Font: Departamentde Treball, Afers Socials i Famílies

Contractes de treball registrats. 2020

19 i menys 20-24 25-29 30-44 45 i més Total

Indefinits 10.400 43.164 53.509 125.472 79.127 311.312

Ordinari temps indefinit 6.619 25.858 32.254 78.905 49.674 193.310

Foment de la contractació indefinida 51 60 35 124 329 599

Indefinit discapacitats 10 79 87 379 462 1.017

Convertits en indefinits 3.360 17.167 21.133 46.064 28.662 116.386

Temporals 112.046 384.820 312.297 680.718 438.420 1.928.301

Obra o servei 38.545 121.809 100.310 265.768 190.640 717.072

Eventuals circumstàncies producció 60.901 200.117 158.146 325.985 184.792 929.941

Interinitat 11.401 57.417 49.688 85.577 57.138 261.221

Temporals o discapacitats 45 204 208 777 1.131 2.365

Inserció 48 50 44 255 225 622

Relleu 8 122 269 547 279 1.225

Jubilació parcial 0 0 0 0 3.625 3.625

Substitució jubilació 64 anys 0 3 12 23 12 50

Pràctiques 453 3.914 2.542 913 80 7.902

Formació 518 556 38 91 62 1.265

Altres 127 628 1.040 782 436 3.013

Total 122.086 427.984 365.806 806.190 517.547 2.239.613
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Després de la Segona Guerra Mundial i fins a finals del segle XX, la proporció de
la renda de la població ocupada i els beneficis obtinguts per les empreses es
movien en paral·lel. Si la indústria guanyava més, els i les treballadores
ingressaven més. Això s’ha acabat, les empreses guanyen més i la classe
treballadora menys, amb l’agreujant que augmenta el nombre de persones
desocupades, sobretot en el sector dels joves poc o gens qualificats. Avancem cap
al que s’anomena en l’argot anglosaxó una winner-take-all economy, una
economia en la qual el guanyador s’ho enduu tot. Una minoria acumula benestar
i poder, i la resta de la societat sobreviu. Els ingressos del capital augmenten i els
del treball disminueixen. Les repercussions socials són enormes. Un gran volum
de classe treballadora precària desconnectada entre ella, amb baixa autoestima,
amb feines que no els diuen res, sense veu ni posició negociadora i allunyats de
les decisions polítiques, exclosa d’una societat de la qual ja no se senten partícips.
Els anomenats “riders” s’erigeixen en l’exemple paradigmàtic. Alguns països han
sabut avançar-se a aquesta situació. Per exemple, Suècia i Alemanya, que han
format els i les treballadores en noves tecnologies amb l’objectiu de garantir-los
un lloc de treball.

Tanmateix, diferents teòrics apunten que la propagació de l’automatització de
processos i la digitalització generarà menys ocupació. El treball humà serà
prescindible? Llavors s’esdevé el dilema que es desprèn de l’anècdota,
segurament apòcrifa, protagonitzada pel president de la Ford i Walter Reuther,
secretari del Sindicat Unit de la Indústria Automotriu (UAW). Mentre passejaven
per la fàbrica, equipada amb la primera generació de robots, Henry Ford va
preguntar al sindicalista: “explica’m Walter, com penses convèncer a aquests
perquè s’afiliïn al sindicat?”. Reuther el va contestar amb una altra pregunta: “com
els convenceràs tu perquè comprin cotxes?”. El problema de les nostres societats
no serà gestionar l’escassedat, sinó repartir la riquesa. El creixement basat en
l’explotació, és a dir el model econòmic de les societats occidentals, ha fet fallida.

Així mateix cal abordar i visibilitzar el valor del treball reproductiu, tant el que es
fa dins del mercat laboral regulat com el que es fa fora d’aquest i el que es
desenvolupa a les llars. Un treball que ocupa les dones de manera molt
majoritària.

Un nou model
productiu,

noves relacions
laborals
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Pel que fa al treball regulat, les dades són clares des de fa dècades. L’actual marc
laboral, capitalista i androcèntric, aboca al gruix de les dones a l’ocupació de llocs
de treball assenyalats com de baix valor afegit, sovint amb jornada parcial, molts
dels quals són fonamentals per al desenvolupament del sistema productiu i la
immensa part, vitals per evitar-ne el col·lapse, tal com ha posat de relleu la
pandèmia de la Covid.

El biaix de gènere és alhora l’argument invisible però central per a limitar l’accés
de les dones a llocs de treball qualificats, malgrat que el nombre de dones
graduades universitàries és més alt que el d’homes.

En el marc laboral no regulat, aspectes intrínsecs del model d’explotació
capitalista-patriarcal en què es veuen obligades a operar les dones de classe
treballadora, s’agreugen: salaris baixos, condicions laborals que s’assimilen a
l’esclavatge, assetjament sexual i per raó de sexe de manera sistemàtica,
invisibilització, conculació del dret al treball regulat i a la sindicació, entre altres.

En el que s’anomena esfera privada, el treball de cures i sostenibilitat de la vida
que assumeixen les dones de quinze anys o més es calcula a nivell global en més
de 9,7 bilions d’euros anuals, dada que triplica anualment el valor de la indústria
mundial tecnològica. A l’Estat espanyol, aquest treball de cures no remunerat
significa el 14,9 del PIB.

Un nou sistema productiu de base industrial i substrat innovador, la transició a un
nou model energètic, la reindustrialització, les inversions en coneixement, la
visibilització i valorització del treball reproductiu, i l’emergència del treball no
regulat exigeixen un nou sistema de relacions laborals, que La Intersindical
identifica amb aquestes cinc propostes:

1.- REDUCCIÓ DE LA JORNADA LABORAL.
Es tracta d'una mesura d'ampli abast i de conseqüències diverses, que permet
posar en qüestió allò que no funciona: el “presentisme”, la “baixa productivitat”, la
precarietat, l’atur, les malalties laborals, les limitades i insuficients mesures de
conciliació i corresponsabilitat de les tasques de cura o l’escletxa de gènere.
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Alhora, permet dibuixar nous escenaris en què el creixement de l'economia se
situa exclusivament al servei de les persones. En certa mesura, gràcies a la
redistribució dels beneficis, s’estableix un equilibri entre el treball i el capital.

2.- UN SALARI MÍNIM CATALÀ.
Una mesura transcendental, perquè les repercussions positives que se’n deriven
són diverses: (1) redueix la creació de llocs de treball precaris; (2) garanteix
salaris dignes; (3) evita l’anomalia dels treballadors pobres; (4) enforteix la
capacitat negociadora dels treballadors; (5) té un efecte multiplicador, perquè
pressiona a l’alça el salari de la resta de la distribució salarial; i (6) opera com a
mecanisme redistributiu de la riquesa.

3.- REFORÇAMENT DELS SERVEIS PÚBLICS.
La crisi de la Covid ha demostrat que una estructura sòlida de serveis públics és
clau per mantenir cohesionada la societat. També ha constatat el fracàs de les
polítiques d’austeritat, promogudes per la UE i aplicades pel govern català, que
van escapçar el finançament de la sanitat, l’educació i els serveis socials.

Però més enllà de la quasi unanimitat sobre l’imperatiu de reforçar i consolidar
l’estat del benestar, emergeixen dues necessitats:

1.- Convertir l’Estat en un actor protagonista de l’economia. No només ha
d’actuar com a mer “administrador” que vetlla per corregir els defectes del
mercat, sinó que ha de condicionar la política econòmica i incidir
profundament en aquells sectors de futur que transformaran les societats.
Aquest protagonisme, que sovint implica inversions de risc, s’ha de
compensar amb un retorn dels beneficis que pugui generar l’activitat
promoguda i que no siguin monopolitzats per l’empresa privada, que és el
que passa sovint. L’exemple paradigmàtic, ben actual, és el cas de les
farmacèutiques.

2.- El protagonisme de l’Estat i per extensió de la resta de nivells de
l’administració pública també ha d’implicar que aquests actors assumeixen
la titularitat i la gestió de serveis estratègics que ara rauen enmans privades,
com ara la gestió d’infraestructures claus o dels serveis essencials.
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4.- PENSIONS DIGNES.
El benestar de les persones s’ha de garantir des del naixement fins a la mort. El
nou model productiu implica també una reconceptualització del treball. A
conseqüència de l’augment de la productivitat, l’aportació de la tecnologia en els
sistemes de producció, la major especialització i qualificació dels i les treballa-
dores el temps laboral s’ha d’escurçar i garantir que les persones guanyem auto-
nomia.

No és res més que poder repartir el treball, distribuir la riquesa, reduir l’atur i
disposar de temps de vida per a desenvolupar-nos en llibertat. Per això, en aquest
context, és prioritari garantir unes pensions de jubilació dignes i suficients que
permetin la ciutadania viure i envellir dignament.

5.- RENDA BÀSICA UNIVERSAL.
La Intersindical considerem necessari posar a l’agenda el debat de la Renda
Bàsica Universal i poder construir-ne els rudiments de la seva viabilitat. La RBU,
que es pagaria a tota la ciutadania, hauria de quedar fixada al llindar de la
pobresa, que avui és de 11.365 € l’any per persona a Catalunya.
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SMI, la garantia d’una societat justa i digna

Què és el salari mínim interprofessional (SMI)?
És un instrument de política econòmica que regula, mitjançant un marc legal, la
remuneració mínima que ha de percebre una persona treballadora amb l’objectiu
que els salaris siguin justos i permetin tenir una vida digna. En d’altres paraules,
és un salari fixat des de fora de la lògica del “mercat laboral”, ja sigui per les
autoritats en forma de salari mínim d’obligat compliment o bé pels sindicats en
el marc d’una negociació col·lectiva.

Alhora, el salari mínim s’ha de concebre dins de les anomenades institucions
laborals establertes per garantir una mínima protecció a les persones treballa-
dores. Entre les funcions d’un salari mínim digne hi trobem la protecció de les
persones en atur (mitjançant les prestacions per atur); la protecció de l’ocupació
(mitjançant els costos d’acomiadament i els límits de l’acomiadament); la defensa
dels interessos de la classe treballadora (mitjançant la negociació col·lectiva i les
figures sindicals); o l’establiment del marc de contractació dels i les treballadores
(tipologia de contractes i funcionament). D’aquesta manera, el salari mínim opera
com a xarxa de protecció d’un salari digne que garanteixi unes condicions de vida
suficients. No és una excentricitat, sinó un dret laboral bàsic.

Un context salarial a la baixa que exigeix un salari mínim.
Entre el 2008 i el 2017, el salari mitjà a Catalunya va caure un 4,2%. Un evolució
que ha afectat especialment a les persones amb salaris més baixos i que s’han
traduït en un augment de la desigualtat salarial. La distància entre els que cobren
més i els que cobren menys cada vegada és més gran. En paral·lel, ha caigut el
pes de les rendes del treball en l’economia. Les raons que expliquen aquest
fenomen són diverses, però, entre les principals, s’inclou la pèrdua del poder
negociador de la classe treballadora, les polítiques laborals de caràcter
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desregulador o el finançament de l’economia. Un context que exigeix i reclama la
protecció salarial dels i de les treballadores per assegurar que la remuneració
que perceben mai no podrà baixar d’un mínim legalment establert.

El 2019, el 18,2% de les persones ocupades de l’Estat espanyol percebien un sou
igual o inferior al salari mínim interprofessional. Aquest mateix percentatge per
gèneres, va ser de l’11,1% en els homes i el 25,7% en les dones. Uns salaris de
misèria que, bàsicament, es cobren en els serveis vinculats al turisme. El 2019, a
Barcelona, el salari mitjà a l’hostaleria era de 17.638€, un 40% per sota de la
mitjana i molt lluny dels 40.343€ de la indústria. Per sota també dels 20.788€ que
paga el comerç al detall. Tanmateix, dins de l’hostaleria també hi ha diferències.
Per exemple, una cambrera de pis cobra 16.069€.

Per què un salari mínim?
1.- PERQUÈ REDUEIX LA CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL ESCOMBRARIA.
L’efecte benèfic d’un salari mínim és que contribueix a reduir el nombre de
llocs de treball poc qualificats i mal remunerats. Si no existeix, abunden els
llocs de treball poc qualificats i escassegen els de qualificació mitjana.
L’estudiant que acaba els estudis obligatoris ha de respondre’s una pregunta:
per què hauria de seguir estudiant si no hi ha feines de qualificació mitjana?
No és sorprenent que a Catalunya les taxes d’abandonament escolar prematur
siguin més baixes com més elevats són els salaris “baixos”.

2.- PERQUÈ GARANTEIX SALARIS DIGNES.
L’existència d’un salari mínim garanteix que es pagui un salari digne a les
persones que treballen en feines poc qualificades. Les activitats que exigeixen
pagar salaris tan baixos com el salari mínim espanyol actual només
beneficien els empresaris i redueixen el nivell de vida col·lectiu. A l’Estat
espanyol hi ha el doble de treballadors i treballadores mal remunerats que a
qualsevol país al nord dels Pirineus. Això passa perquè és legal pagar-los tan
poc. L’estudi de la Generalitat de Catalunya El salari mínim de referència
català: estimació i incidència potencial (desembre 2019) establia que aplicant
la quantitat proposada per l'executiu (1.239,50 €), augmentarien
automàticament els salaris del 38,2% de les dones empleades per només el
24,4% d'homes, contribuint així a una reducció evident de la bretxa salarial.
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Igualment, veurien incrementada la seva nòmina més de la meitat de les
persones ocupades menors de 25 anys, amb sous per sota d'aquella quantitat.

3.- PERQUÈ IMPEDEIX QUE COL·LECTIVAMENT SE SUBVENCIONIN ELS BENE-
FICIS DELS QUE ABUSEN DELS SOUS DE MISÈRIA.
Una cambrera o cambrer mal pagat és un bon negoci per qui el contracta, però
un mal negoci per a la societat. Els contractes de misèria no contribueixen a
l’enfortiment de l’estat del benestar, sinó tot el contrari, perquè les cotitzacions
socials que tributen aquells contractes són insignificants. Les aportacions al
sistema de protecció social són ridícules, però, per contra, tant l’empresariat
(beneficiari) com el o la treballadora (víctima) són usuàries dels serveis
públics als qual han contribuït poc a sostenir.

El model de salaris mísers implica que tots subvencionem, amb impostos o
pitjors prestacions, l’empresari del restaurant que contracta algú per servir
hamburgueses. Cal un salari mínim suficient per garantir que l’empresa paga
més impostos i que les persones contractades poden contribuir a enfortir el
sistema de protecció social.

4.- PERQUÈ ESTIMULA LA PRODUCTIVITAT.
Un salari mínim digne obligaria els empresaris a augmentar la productivitat
dels i les treballadores menys qualificats. Un país no millora la seva competi-
tivitat a còpia de pagar pitjor als treballadors, sinó a còpia de formar-los millor
i de dotar-los de més mitjans.

5.-PERQUÈ MILLORA L’EQUITAT DE LA SOCIETAT.
El salari mínim serveix per reduir les diferències socials i per garantir millor
qualitat de vida entre els i les treballadores més precàries, que són qui més es
beneficien de forma directa d'aquest increment o, de forma indirecta, per un
efecte arrossegament dels sous més baixos. I en especial això té un impacte
sobre les dones, les quals pateixen una bretxa de gènere que les arrossega en
major proporció a les retribucions més baixes.
El salari mínim opera com a mecanisme de redistribució de la riquesa.
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6.- PERQUÈ EVITA L’ANOMALIA DELS I LES TREBALLADORES POBRES.
Hi ha gent que és pobra malgrat treballar a temps complet. Juntament amb
Grècia i Romania, Espanya és el país de la UE amb major nombre de
treballadors i treballadores pobres. A Catalunya, el 14% de la població viu en
situació de pobresa, una de les taxes més elevades de la UE, on aquest índex
se situa per sota del 9%. El salari mínim és una eina clau per lluitar contra la
precarietat laboral. Els salaris molt baixos no reflecteixen el cost dels i les
treballadores que els cobren. L’augment de la pobresa en el treball té
importants costos per a la societat ja que, més enllà dels efectes negatius
sobre el creixement i la productivitat,crea desconnexió entre la ciutadania,
desconfiança cap al sistema polític i fugida de cervells.

7.- PERQUÈ ENFORTEIX LA CAPACITAT NEGOCIADORA.
El salari mínim és una de les eines que pot reforçar el poder de negociació de
les persones en una situació més desfavorable, les quals, sovint, no tenen cap
altra possibilitat que acceptar contractes i salaris de misèria.

8.-PERQUÈ GENERA UN EFECTE MULTIPLICADOR.
Pressiona a l’alça els salaris de la resta de la cadena de distribució salarial a
través de l’anomenat efecte dòmino.

El salari mínim destrueix llocs de treball?
La immensa majoria d'anàlisis internacionals assenyalen que un salari mínim
superior no destrueix ocupació, sinó que té escàs o nul efecte en aquest sentit. No
és cert que l’existència d’un salari mínim elevat creï atur. Les dades demostren el
contrari: com més alt és el salari mínim, més baixa és la taxa de desocupació.

Alguns sectors de la dreta han recargolat alguns estudis –com un de recent del
Banc d'Espanya– per extreure'n conclusions que no hi apareixen i instrumentar-
los com a armes llancívoles contra aquestes millores. Es tracta d'informes
parcials que, en contra de determinades interpretacions interessades, no afirmen
que el primer increment del salari mínim fins als 900 euros destruís ocupació,
més enllà de reduir el pes de les feines precàries.



29intersindical-csc.cat | CONSTRUÏM EL FUTUR 29intersindical-csc.cat | CONSTRUÏM EL FUTUR 29intersindical-csc.cat | CONSTRUÏM EL FUTUR

El salari mínim a la Unió Europea.
La darrera pujada de l’SMI del govern de PSOE i Unidas Podemos ha estat de 15 euros per tot l’Estat fins a
arribar als 965 €. Un increment irrisori que s’allunya de les recomanacions europees i que no s’adequaria a la
realitat socioeconòmica de la Comunitat Autònoma de Catalunya ni tan sols si complís l’acord de 1.049 €.

El salari mínim a l’Estat espanyol és tan baix, no perquè no es pugui pagar, sinó perquè no es vol. És una decisió
política. En una societat mínimament justa, totes les persones en edat de treballar ho haurien de poder fer a
canvi d’un salari digne. El problema d’Espanya és que ha apostat per créixer sobre la base de salaris baixos i
d’una regulació laboral laxa.

TAULA DE SALARIS MÍNIMS A EUROPA (GENER 2021)
ESTAT 12 MESOS TOTAL 14MESOS

LUXEMBURG 2.202 € 26.424 € 1.887 €

IRLANDA 1.724 € 20.688 € 1.478 €

HOLANDA 1.685 € 20.220 € 1.444 €

BÈLGICA 1.626 € 19.512 € 1.394 €

ALEMANYA 1.614 € 19.368 € 1.383 €

ESTAT FRANCÈS 1.555 € 18.660 € 1.333 €

ESTAT ESPANYOL 1.108 13.296 € 950 €

ESLOVÈNIA 1.024 € 12.288 € 878 €

MALTA 785 € 9.420 € 673 €

PORTUGAL 776 € 9.312 € 665 €

GRÈCIA 758 € 9.096 € 650 €

LITUÀNIA 642 € 7.704 € 550 €

ESLOVÀQUIA 623 € 7.476 € 534 €

POLÒNIA 614 € 7.368 € 526 €

ESTÒNIA 584 € 7.008 € 501 €

TXÈQUIA 579 € 6.948 € 496 €

CROÀCIA 563 € 6.756 € 483 €

LETÒNIA 500 € 6.000 € 429 €

ROMANIA 458 € 5.496 € 393 €

HONGRIA 442 € 5.304 € 379 €

BULGÀRIA 332 € 3.984 € 285 €

SMI RESPECTE MITJANA SALARIAL UE

ESTAT FRANCÈS 61,6 %

PORTUGAL 61,4 %

ESLOVÈNIA 58,7 %

ROMANIA 58,4 %

LUXEMBURG 53,8 %

POLÒNIA 53,1 %

HONGRIA 51,8 %

LITUÀNIA 51,2 %

LETÒNIA 50,4 %

ESLOVÀQUIA 49,3 %

IRLANDA 47,5 %

GRÈCIA 47,5 %

HOLANDA 47,0 %

BÈLGICA 46,3 %

ALEMANYA 45,6 %

ESTÒNIA 43,1 %

TXÈQUIA 41,8 %

ESTAT ESPANYOL 41,2 %

MALTA ———
CROÀCIA ———
BULGÀRIA ———

Malgrat que Itàlia, Àustria, Finlàndia, Suècia i Dinamarca no disposen de salarimínim, l’introdueixen a través de la negociació col·lectiva.
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Un salari mínim català.
El cost de la vida o l'estructura salarial no són les mateixes a Catalunya, al País
Valencià, a les Illes Balears, al País Basc, a Galícia, a les Canàries o a qualsevol
altra zona de l'Estat. Per tant, fixar un salari mínim homogeni, sense cap marge
de maniobra de cada territori, no és innocu, sinó que pot implicar que es generin
desigualtats entre les classes treballadores més empobrides de cada territori,
generant així menys capacitat adquisitiva i més pobresa a unes que a les altres.
A realitats i problemàtiques diferents no es pot aplicar la mateixa recepta.

La fixació d'un salari mínim estatal comú no té en compte les diferències de poder
adquisitiu a cada territori. A Catalunya, segons els estudis fets per la Generalitat,
el cost de la vida és fins a 30 punts superior que a Extremadura, cosa que provoca
que, amb el mateix salari mínim, la capacitat adquisitiva sigui molt diferent. En
concret, segons aquests mateixos càlculs, el que a Extremadura costa 950 €,
costa 1.283,60€ a Catalunya, o el que a les Canàries costa 950 €, a Catalunya costa
1.240,40 €, més d'un 30% en cada cas. Les diferències són clares i tan sols hi ha
dos territoris on el cost de la vida sigui superior que a Catalunya.

Per aquest motiu l'OIT recomana regionalitzar els salaris mínims i no fixar-ne un
a nivell estatal –en especial en casos com Espanya, que és un estat relativament
gran i divers–, per evitar precisament que la llei determini poders adquisitius
diferents segons s'hagi nascut i es visqui en un punt o altre. Així mateix, els
estàndards europeus (els fixats pel Consell d'Europa o el Parlament Europeu, per
exemple) defensen que el salari mínim hauria d'equivaldre al 60% del salari mitjà.
En tot cas, però, el 60% del salari mitjà a Catalunya no és el mateix que el salari
mitjà d'aquells territoris on el cost de la vida és més baix i, per tant, els sous
també ho són més, de mitjana.

Tenint en compte els salaris mitjans de cada territori el 2019, el d'un o una
treballadora a temps complet al País Basc ronda els 2.546€ -en brut i en 14
pagues-, a Catalunya els 2.199€, a les Balears els 1.939,5€ i al País Valencià els
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1.896,4€, mentre que, a d'altres zones, és més baix. D'aquesta manera, a les
Canàries o Extremadura, el salari mínim actual de 965 euros queda a menys de
100 euros del 60% del seu salari mitjà, però a Catalunya tan sols arriba al 43,9%.

Perquè a Catalunya equivalgués a aquest 60% –i, per tant, complís els estàndards
europeus–, el salari mínim hauria de ser força superior, de 1.319,40€. La
diferència entre un salari mínim de 965 o de 1.065 € pot ajudar a combatre el
fenomen de la persona treballadora pobra i precària a determinats territoris, però
no a Catalunya.

El compromís estroncat de la Generalitat.
Durant la legislatura passada, la Generalitat va assumir parcialment el que fins
llavors havia estat una reivindicació quasi en solitari de La Intersindical. En el seu
discurs d'investidura, Quim Torra es va comprometre a aplicar un salari mínim
català de 1.100 euros a finals de legislatura i el pla de govern presentat el
setembre de 2018 incloïa el compromís d'impulsar “l'establiment d'un salari
català de referència del 60% del salari mitjà a la negociació col·lectiva a
Catalunya”. En un pas més, el Govern va aprovar l'1d'agost de 2019, a instàncies
del llavors vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès,
calcular quin hauria de ser un “salari mínim de referència català i la seva
incidència potencial”.

L'informe resultant va ser presentat a finals d'any i apuntava a una quantitat de
1.239,50€, amb l'objectiu que “els agents socials, mitjançant el Consell de
Relacions Laborals, debatin els resultats d'aquest treball i s'iniciï un procés de
concertació social amb l'objectiu de donar resposta al repte de millora de la
qualitat del treball a Catalunya per mitjà de l'establiment d'un salari mínim català
de referència”. L'últim pas fet va ser aprovar, en el marc de la llei de pressupostos
del 2020, un article pel qual el Govern havia de calcular, “abans que finalitzi
l'exercici del 2020”, quant li costaria aplicar aquest salari mínim català de
referència en el si de la seva funció pública, la contractació externa i les tarifes i
concerts a tercers. Durant el darrer any, però, la Generalitat ha incomplert els
compromisos adquirits en aquesta matèria. Concretament, l'estudi que havia de
quantificar i calendaritzar, abans de la fi del 2020, la implementació del salari
mínim de referència.
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La proposta de La Intersindical

- FIXAR UN SALARI MÍNIM SUPERIOR DE 1.300 €.
Reclamem la fixació d'un salari mínim superior a 1.300 € per als treballadors i
treballadores catalanes, per complir amb els estàndards salarials mínims
internacionals, una reivindicació que compta amb el suport de nombroses
organitzacions i per la qual s'hi han manifestat els últims Primers de maig
convocats per la plataforma Alcem-nos. Cridem a la resta d'agents socials,
sindicals, econòmics, polítics i altres col·lectius a fer front comú a l’entorn
d’aquesta reivindicació cabdal per a lluitar per unes mínimes condicions de
treball dignes. Igualment, reclamem que formi part d'un dels principals camps
d'actuació de la Generalitat i que així quedi plasmat al pla de govern.

- EXIGIR A LA GENERALITAT QUE FACI EFECTIU EL SALARI MÍNIM DE 1.300 EN
EL SEU ÀMBIT COMPETENCIAL.
Reclamem a la Generalitat que sigui exemplar i que faci passes efectives cap a
aquest horitzó d'un salari mínim de 1.300 € i actuï en aquells àmbits en els quals
té competències, limitant la contractació pública i la concertació social a aquelles
empreses i entitats que demostrin que no tenen cap empleat o empleada amb
sous per sota d'aquesta quantitat –en paral·lel amb un avenç urgent cap a la
plena gestió pública dels serveis públics– i fixi aquesta retribució com el salari
mínim a l'administració entre els i les treballadores públiques. L'informe
compromès en els pressupostos del 2020 per quantificar i calendaritzar aquesta
mesura no es pot demorar més i s'ha de concretar, publicitar i aplicar en els
propers mesos.

- FIXAR UN FRONT COMÚ PER RECLAMAR AL GOVERN ESPANYOL QUE
AUGMENTI L’SMI I EN TRANSFEREIXI LES COMPETÈNCIES A LA GENERALITAT.
Cridem a les forces independentistes i sobiranistes a fer front comú al Congrés
per garantir que el salari mínim s'incrementi, com a mínim, fins als 1.200 euros
acordats en el seu pacte d'investidura per part de PSOE i Podem, però sobretot
per atorgar la capacitat a la Generalitat per elevar aquesta quantitat a Catalunya
d'acord amb el cost de la vida i els nivells salarials propis. El marc català de
relacions laborals ple només serà possible en el marc d'una República catalana
independent, però aquesta mesura transitòria ha de permetre una millora
automàtica per a desenes de milers de treballadores i treballadors precaris.
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Reducció de la jornada laboral, una tendència històrica, un debat latent
- ANTECEDENTS HISTÒRICS.
La història del treball és també la història de la reducció progressiva del temps
que s’hi dedica a fer-lo efectiu. Durant el segle XIX, els sindicats van batallar per
aconseguir la jornada laboral de vuit hores. El segle XX, la lluita es va focalitzar
per assolir el cap de setmana de dos dies i les vacances pagades. I, avui, al segle
XXI, l’objectiu ha de ser guanyar la setmana de quatre dies.

“Tres hores de feina cada dia o una setmana de 15 hores són una ració suficient
per sadollar l’home”. És la cèlebre previsió que va fer el 1930 l’economista John
Maynard Keynes, en què pronosticava que el 2030, gràcies al progrés i el
creixement econòmic, les nostres necessitats materials quedarien satisfetes.

El 1817, Robert Owen, considerat el pare del cooperativisme, va encunyar la
coneguda fórmula de vuit hores de treball, vuit hores de lleure i vuit hores de
descans. Premissa que el gal·lès sustentava sobre la constatació que la qualitat
del treball d’un obrer és directament proporcional a la qualitat de la vida que
gaudeix.

Entre 1870 i 1990, la durada mitjana del temps de treball va passar de les 3.000
hores a les 1.500-2.000 que s’hi dediquen actualment. Tanmateix, la diferència
entre països és significativa, perquè mentre els EUA o el Japó hi sacrifiquen al
voltant de 1.850-2.000 hores, a països com Holanda o Noruega la mitjana és
inferior a 1.400 hores, mentre que a la resta de països de l’Europa continental la
dedicació se situa entre les 1.550 i les 1.800 hores anuals.

Si la tendència històrica ha estat reduir el temps de treball, ara no hi ha raons que
justifiquin aturar-la. Portem un segle de jornada laboral de 8 hores. Després de

Reducció de la jornada laboral.
Per una setmana de quatre dies
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100 anys, toca rebaixar-la, perquè el context de revolució tecnològica i reorga-
nització dels processos productius, però també de precarització i desprotecció la-
boral, no només la justifica, sinó que l’exigeix.

- UN DEBAT LATENT.
L’aplicació de la setmana de quatre dies sense rebaixa de sou és un debat latent
a Europa. Ha irromput amb força a l’agenda política. No només com a debat aca-
dèmic, sinó també com a deliberació sobre els resultats derivats de diverses pro-
ves pilot impulsades tant per les administracions públiques com per les empre-
ses privades.

En l’àmbit públic, l’última experiència reeixida és l’adoptada per l’ajuntament de
Reykjavík. Fa tres anys, el consistori va proposar a 2.500 treballadors i
treballadores municipals, de sectors diversos, treballar quatre dies a la setmana.
Els resultats de la prova pilot són altament positius tant pels treballadors i les
treballadores com per a la productivitat. Als Països Catalans, des de l’any passat,
el pressupost del govern valencià contempla una partida de quatre milions
d’euros per incentivar les empreses perquè apostin per la setmana de quatre
dies. També el Govern espanyol s’havia compromès, amb un fons de 50 milions,
per incentivar que les empreses apliquessin la setmana de 32 hores, però, per
ara, la iniciativa ha quedat congelada.

En l’àmbit privat, ja és emblemàtic el cas de la companyia de Jaén Software
Delsol. Des del 2 de gener de 2020, els 200 treballadors i treballadores de
l’empresa treballen, sense reducció de sou, quatre dies a la setmana (un màxim
de 36 hores), la qual cosa ha derivat, per exemple, en que la companyia hagi hagut
de contractar més gent (15% més). Amb tot, però, l’empresa degana a l’hora
d’implantar la setmana de 32 hores és la catalana Tapla, que fabrica components
de l’automòbil. El 2018, la companyia va implantar la setmana de quatre dies en
una part de la línia de producció. La mesura ha comportat un augment de la
producció i també d’estalvi energètic.
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Tres models diferents de reducció de la jornada laboral

1.- ALEMANYA: PER CONVENI COL·LECTIU.
A Alemanya, la reducció de la jornada laboral s’ha guanyat a través de la
negociació col·lectiva. Des dels anys vuitanta es va convertir en una de les
reivindicacions prioritàries dels sindicats, especialment, en el sector industrial
metal·lúrgic, on, deu anys després, es va començar a aplicar la setmana de 35
hores. Assolit aquest objectiu, la següent fita que persegueixen els sindicats és la
setmana de quatre dies (Vier-Tage-Woche). Abandera la lluita, IG Metall, el major
sindicat alemany (2,3 milions d’afiliació), que l’any passat va introduir en les
negociacions dels convenis col·lectius de les grans empreses la proposta de la
setmana de 32 hores. El sindicat assegura que aquesta nova jornada laboral és
l’adequada per a un nou model productiu forçat per la pandèmia de la Covid, per
la digitalització i l’automatització, i és la resposta més adequada al canvi
estructural que viu el sector automobilístic arran del procés d’electrificació.

2.- FRANÇA: PER LLEI.
Si a Alemanya la reducció de la jornada laboral es va assolir via negociació
col·lectiva, a França es va aconseguir per llei. La primera, de l’11 de juny de 1996,
coneguda com a Llei Robien, articulava un sistema d’ajudes a les empreses que
practiquessin una reducció col·lectiva del temps de treball, amb l’objectiu
d’afavorir l’ocupació. Una norma derogada per la primera Llei Aubry (13 de juny
de 1998), que va fixar la durada legal del treball en 35 hores setmanals. Una
aposta ratificada per la segona Llei Aubry, del 19 de gener de 2000. Encara que
avui la normativa continua vigent, les successives reformes introduïdes (per
eximir-ne del compliment les petites i mitjanes empreses o bonificar les hores
extra) l’han descafeïnat tant que, a la pràctica, no s’aplica.

3.- PAÏSOS BAIXOS: PER CONTRACTACIÓ A TEMPS PARCIAL.
Els Països Baixos són el paradigma de la reducció del temps de treball a través
de la contractació a temps parcial, que assoleix les quotes més elevades de la UE.
De manera aclaparadora, són les dones les que opten per aquest tipus
contractació. És un model, que a diferència dels dos anteriors i en el context
cultural neerlandès, s’articula a través d’un camí individual i no pas col·lectiu.
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Un debat del qual se’n deriva una nova manera de concebre el temps

Una societat pot prosperar sense haver d’augmentar la producció i el consum de
forma indefinida? Avui, la principal qüestió, com a societat, no és què ens podem
permetre, sinó com ens agradaria viure. La supervivència ja no depèn de la
quantitat, sinó de la qualitat. A l’àrea geogràfica coneguda com a“occident”, el
problema no és d’escassetat, sinó de mala gestió, entesa com la distribució no
equitativa dels recursos. Podríem viure millor treballant menys si gestionéssim
el sistema de manera justa i ens asseguréssim que els fruits es distribuïssin
equitativament de forma generalitzada.

Alhora és fonamental posar en valor les tasques de cura i de sostenibilitat de la
vida, no només visibilitzant-les i retribuint-les justament, sinó garantint que ni la
gestió ni el desenvolupament de les mateixes recau únicament en les dones. La
reducció de la jornada laboral és un instrument per repartir el treball regulat i
també el que es desenvolupa en el si de les llars i les famílies entre homes i
dones.

Això no vol dir res més que posar les persones al centre. Aquesta aposta obliga a
haver de concebre el temps des d’una perspectiva nova, avaluar-lo com una
qüestió de salut, de socialització i de vida. En definitiva, guanyar qualitat de vida,
que no vol dir res més que assolir majors quotes d’emancipació personal. La
bastida que apuntala aquest objectiu és la setmana de quatre dies, de la qual
penja també l’obligació de repensar els horaris, no només laborals, sinó també
els relatius als àpats, al lleure o al descans.

Contra el “presencialisme”

Passar moltes hores al centre de treball no equival sempre i automàticament a
produir molt i fer-ho amb uns estàndards de qualitat elevats. Més aviat tot el
contrari. No és el mateix treballar que fer feina. El “presencialisme” no comporta
major productivitat. Ningú manté un ritme de treball constant i elevat durant 8
hores ni tampoc durant els cinc dies de la setmana. Les jornades llargues de
treball no equivalen a una major productivitat.



37intersindical-csc.cat | CONSTRUÏM EL FUTUR 37intersindical-csc.cat | CONSTRUÏM EL FUTUR 37intersindical-csc.cat | CONSTRUÏM EL FUTUR

Segons l’OCDE, a l’Estat espanyol la mitjana anual
d’hores treballades per treballador o treballadora és
de 1.577, 246 més que a Alemanya, el país europeu
amb el nombre més baix d’hores anuals treballades.
Treballar més temps comporta produir més? El
2019, l’índex de productivitat referenciat per l’agèn-
cia estadística de la UE, Eurostat, revelava que la
mitjana de beneficis per hora treballada a l’Estat espa-
nyol era de 31,85€, mentre que a l’euro-zona era
38,33€.

Malgrat aquestes evidències, avui encara el treball
s’organitza en jornades laborals llargues i escassa-
ment compactades en un context on, a més a més,
predomina treballar més per menys, i en pitjors condi-
cions. Contra aquesta lògica, l’alternativa és la compac-
tació, la flexibilitat de la jornada i la setmana de
quatre dies.

Mitjana anual d’hores per treballador -2020 DIF vsAlemanya

Alemanya 1.332 0

Dinamarca 1.346 14

Regne Unit 1.367 35

Noruega 1.369 37

Holanda 1.399 67

Àustria 1.400 68

Estat Francès 1.402 70

Suècia 1.424 82

Luxemburg 1.427 95

Islàndia 1.435 103

Bèlgica 1.481 149

Suïssa 1.495 163

Eslovènia 1.515 183

Finlàndia 1.531 188

Itàlia 1.559 227

Eslovàquia 1.572 240

Letònia 1.577 245

Estat Espanyol 1.577 246

Lituània 1.595 283

Portugal 1.613 281

Estònia 1.654 322

Hungria 1.660 329

República Txeca 1.705 373

Grècia 1.728 396

Irlanda 1.746 414

Polònia 1.766 434
Font dels continguts de la taula: OCDE
https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=ANHRS#
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Per una qüestió de justícia social

Més enllà de les raons aportades fins ara, la justícia social esdevé l’argument
cardinal que justifica la necessitat d’aplicar la setmana de quatre dies, perquè
opera, primer, com a mecanisme redistributiu dels beneficis i del temps; segon,
com a contrafort per impedir que una minoria acapari els beneficis produïts
col·lectivament; i, tercer, com a mecanisme per a repartir el treball i el temps de
cures. Una triple necessitat que esdevé urgent i s’amplifica si avaluem el que ha
passat en l’àmbit de les relacions laborals durant els últims anys.

Durant l’última dècada s’ha estès un model de creixement insostenible, assaonat
per la reforma laboral del 2012, que ha aprofundit en les desigualtats socials:

1.- Des del 2008 fins el 2019, les rendes empresarials van créixer 2,6
vegades més que les salarials, les quals no van recuperar els nivells d’abans
de la crisi del 2008 fins el 2018.

2.- El 2019, les empreses van superar en un 30% els dividends repartits el
2008.

3.- L’Estat espanyol registra la quarta caiguda més gran de la renda familiar
de la UE.

4.- Durant l’última dècada, la mitjana d’hores extres va sumar un total de 300
milions anuals, la meitat de les quals sense pagar. Això, equival a 150.000
llocs de treball, la qual cosa evidencia la ineficiència a l’hora d’organitzar i
distribuir les hores de feina.

5.- Un 44% dels treballadors realitza jornades d’entre 40 i 48 hores.

6.- El homes acumulen els contractes a temps complet, mentre que les
dones acumulen els contractes parcials, la qual cosa significa un augment
del risc de pobresa, que segons dades del 2018 gairebé dobla el dels homes,
i el del temps dedicat a les tasques de cura i sostenibilitat de la vida, que
dobla el que hi dediquen els homes.

7.- I tot plegat arrodonit amb una taxa d’atur superior al 12%. I gairebé tres
punts percentuals més entre les dones que entre els homes.
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Aquestes dades lapidàries tracen un paisatge laboral insostenible que clama
perquè s’adoptin mesures urgents per garantir drets, salaris i condicions laborals
justes per als treballadors i les treballadores, alguns dels quals ens han estat
arrabassats els últims anys. La setmana laboral de 32 hores és una d’aquestes
mesures, perquè opera com a ròtula equilibradora de la relació entre capital i
treball.

Raons per una setmana laboral de quatre dies

N’hi ha que asseguren que exigir la setmana de quatre dies és una utopia
esbojarrada. Tanmateix, el que avui ens sembla normalíssim i tenim perfec-
tament internalitzat, com ara la jornada laboral de vuit hores, les vacances paga-
des o la setmana de cinc dies feiners, en el moment en què es va aprovar, també
va generar esglais apocalíptics.

El 13 de desembre de 2020, La Vanguardia obria la crònica titulada Jornada de 32
hores: de l’experiment a la revolució d’aquesta manera: “poques hores abans de la
nit de Nadal del 1982, el govern de Felipe González va aprovar que la jornada
setmanal màxima per als treballadors passava a ser de 40 hores”. Expliquen les
cròniques periodístiques que el ministre de Treball del moment, Joaquín Almunia,
va restar importància a les crítiques de la patronal i va destacar que la mesura
potenciaria la productivitat i l’ocupació, mentre Espanya s’equiparava a altres
economies europees.

Quasi quaranta anys després, les raons esgrimides pel llavors ministre de treball
espanyol per, d’una banda, justificar el topall de 40 hores de la jornada setmanal
i, per l’altra, aplacar els escarafalls de la patronal, s’ajusten perfectament als
arguments que avui legitimen la setmana laboral de quatre dies:

1. - REDISTRIBUEIX ELS GUANYS DE L’AUGMENT DE LA PRODUCTIVITAT.
La setmana de 32 hores permet augmentar la productivitat, però també, i
això és clau, redistribuir-ne els beneficis, que, majoritàriament, sempre van
a caure a mans del capital. Amb la setmana de quatre dies es garanteix un
repartiment més equitatiu dels guanys econòmics, no només en salaris, sinó
també en temps.
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2.-GARANTEIX AUGMENTAR L’OCUPACIÓ.
La setmana de 32 hores és una font de creació d’ocupació i opera com a
sistema per a repartir el treball.

3.- CONTRIBUEIX A LA CORRESPONSABILITAT DE LES TASQUES DE CURES.
Permet una més i millor atenció als infants i persones dependents i, alhora,
afavoreix el repartiment d’aquestes tasques, que actualment assumeixen de
forma majoritària les dones.

4.-AUGMENTA EL TEMPS PERSONAL I SOCIAL.
Ajuda a la conciliació de la vida familiar, social i personal. Aquest temps
social i personal és un element clau per a la prevenció dels riscos
psicosocials.

5.-MILLORA LA SALUT LABORAL.
Contribueix al benestar laboral dels i de les treballadores. L'estrès percebut
i la síndrome d'esgotament professional o "burnout" disminueix. A més,
millora la salut dels treballadors i treballadores, així com l'equilibri entre la
feina i la vida personal.
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Empobriment de les pensions.
35 anys de contrareformes.

Model organitzatiu de les pensions

Dos sistemes de pensions.
Bàsicament, existeixen dos models per articular els sistema de pensions. Un
anomenat de repartiment i l’altre de capitalització. El primer pivota sobre el
conjunt de la societat (solidaritat) i el segon exclusivament sobre l’individu.

SISTEMES PÚBLICS DE REPARTIMENT.
En aquest sistema, els i les treballadores en actiu paguen les cotitzacions que
serveixen per finançar les pensions de les persones jubilades actualment. No hi
ha acumulació i opera cert grau de solidaritat entre grups i persones. No obstant
això, aquesta redistribució és modesta, perquè cadascú cobra la pensió en funció
d’allò que ha cotitzat. Un sistema de repartiment requereix que els i les
treballadores en actiu cotitzin prou per cobrir els drets que van adquirir en el
passat les persones que ara estan jubilades. En conseqüència, com apunten
diferents autors, el sistema de pensions és essencialment un mecanisme
mitjançant el qual els membres de la classe mitjana (els que tenen alguna cosa)
es protegeixen entre ells.

Fins ara, aquest és el sistema vigent a l’Estat espanyol. Per què? Miquel Puig ho
justifica així: De fet la raó fonamental per la qual en el seu dia es va optar per un
sistema de repartiment és que implantar-lo generava una enorme quantitat de
recursos a disposició de l’Estat. La idea era que, si s’invertien sensatament, la
productivitat del país es dispararia i les generacions futures se’n beneficiarien. En
definitiva, el sistema de repartiment va ser una conseqüència de la decisió de
molts estats d’implicar-se en la industrialització. L’Instituto Nacional de Indústria
i els pantans del franquisme van sortir d’aquí.
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SISTEMES PRIVATS DE CAPITALITZACIÓ.
Els i les treballadores en actiu o aquell qui vulgui cotitza a les entitats financeres.
Els diners es van sumant fins a la jubilació i cadascú rep allò que ha acumulat,
que també inclou els beneficis que ha generat el capital. Els estats que han optat
per aquest model són una minoria (EUA i Xile, per exemple). La lògica de
funcionament no dista molt del sistema públic de repartiment (cadascú cobra
segons allò que ha cotitzat), però, amb la diferència que la guardiola de
capitalització és individual i no col·lectiva.

Dos tipus de pensions. Alhora, també hi ha dos tipus de pensions: (1) contributives
i (2) no contributives. La diferència entre ambdues és que les primeres només es
perceben si abans s’ha cotitzat i, en canvi, les segones es poden cobrar sense
haver aportat res.

PENSIONS CONTRIBUTIVES.
Són aquelles en què la persona que les rep ha aportat abans per garantir-les. La
quantitat de la pensió contributiva queda determinada per les aportacions
realitzades pel o per la treballadora (i per l’empresari o empresària, si és un/a
treballador/a per compte aliè). En aquest grup de pensions hi trobem: (1)
jubilació; (2) incapacitat permanent; (3) viduïtat; (4) orfandat i (5) favor de
familiars.

PENSIONS NO CONTRIBUTIVES.
Pensions reconegudes a la ciutadania que no disposa dels recursos necessaris
per sobreviure, perquè no tenen ingressos ni tampoc béns.
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Dades sistema de pensions - juny 2021 - font: Ministerio de Trabajo y Economía Social % dones vs homes

Est Esp Homes Dones Catalunya Homes Dones Esp Cat

Quantitat de pensionistes 9.854.685 4.714.223 5.140.407 1.743.141 776.380 966.761 9% 25%

Jubilació
6.160.232 3.728.518 2.431.679 1.139.390 620.980 518.410 -35% -17%

Viduïtat
2.357.930 191.888 2.166.027 392.456 36.993 355.463 1029% 861%

Incapacitat permanent 949.983 599.161 350.821 159.488 91.317 68.171 -41% -25%

Orfandat 342.930 180.494 162.432 50.449 26.691 23.758 -10% -11%

Favor familiar 43.610 14.162 29.448 1.358 399 959 108% 140%

Pensió mitjana 1.033,00 € 1.253,99 € 830,40 € 2.192,59 € 1.343,11 € 849,48 € -34% -37%

Jubilació 1.188,74 € 1.367,86 € 914,10 € 1.210,60 € 1.460,55 € 911,20 € -33% -38%

Viduïtat 739,66 € 191.888 2.166.027 392.456 36.993 355.463 1029% 861%

Incapacitat permanent 993,88 € 1.047,20 € 902,59 € 1.088,80 € 1.170,65 € 979,16 € -14% -16%

Orfandat 416,66 € 417,80 € 415,38 € 413,32 € 414,85 € 411,60 € -1% -1%

Favor familiar 602,46 € 576,05 € 615,17 € 659,84 € 657,52 € 660,80 € 7% 0%

Dades sobre el nombre de pensionistes, pensió mitjana i despesa mensual
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Est Esp Homes Dones Catalunya Homes Dones

Despesa mensual € 10.180.190.458 5.911.585.772 4.268.604.686 1.869.177.352 1.044.721.332 824.456.020

Jubilació 7.322.882.300 5.100.091.722 2.222.790.579 1.379.346.543 906.972.333 472.374.210

Viduïtat 1.744.060.570 100.481.862 1.643.578.708 294.432.037 19.513.308 274.918.729

Incapacitat permanent 944.092.295 627.443.576 316.648.719 173.651.233 106.900.682 66.750.550

Orfandat 142.881.913 75.410.616 67.471.297 20.851.482 11.072.66 9.778.822

Favor familiar 26.273.380 8.157.997 18.115.383 896.058 262.349 633.708

1. El 20,8% de la població és pensionista.
2. A Catalunya, la pensió mitjana de les dones és un 37% inferior a la dels homes, i la de jubilació un 38%, una
conseqüència directa de la bretxa salarial.
3. La pensió de viduïtat funciona com a refugi per a moltes dones, que, d’una altra manera, no cobrarien cap pensió.
4. Sobre el total del sistema de pensions, la de jubilació representa el 45,37% i la de viduïtat el 28,41%.
5. Un de cada quatre pensionistes cobra una pensió amb complements de mínims.
6. Una dada clau i definitiva: pel que fa a les dones, de les cinc tipologies de pensions, només en el cas de la incapacitat
permanent, la renda mitjana que perceben mensualment supera el salari mínim interprofessional (SMI): 965€.
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El desmantellament del sistema de pensions.

A l’Estat espanyol, el dret a la jubilació es va establir el 21 de gener de 1921 a través de l’anomenat Reglamento
general para el régimen obligatorio del retiro obrero (ROO). El 1939, el ROO es va transformar en subsidi de
vellesa i, vuit anys més tard, es va configurar com a Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI). El
1963, en plena dictadura franquista, es va promulgar la Llei de Bases de la Seguretat Social. Posteriorment, el
1977, els pactes de la Moncloa van articular mesures per garantir l’equilibri dels comptes de la seguretat
socials i el 1978 l’article 50 de la constitució espanyola va fixar que “los poderes públicos garantizarán,mediante
pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera
edad. Asimismo, y con independencia de las obli-gaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un
sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.

Aquesta és la música de fons, però la lletra és molt diferent, perquè des que es va aprovar la primera reforma
del sistema de pensions, el 1985, tots els governs espanyols han promogut altres reformes que només han
perseguit endurir l’accés a la pensió de jubilació i, en el cas dels treballadors que l’aconsegueixen, que cobrin
els menys possible. És bo constatar-ho a través d’una mirada retrospectiva de les reformes del sistema de
pensions que s’han aprovat des del 1985 per adonar-se que, l’acord a què recentment ha arribat el govern i els
agents socials, no desentona gens ni mica amb els dos objectius que acabem d’assenyalar. Dues fites que
adoben el terreny per impulsar els plans privats de pensions, entre els quals darrerament s’ha popularitzat
els d’empresa. Perquè el veritable objectiu de fons és avançar cap a la privatització del sistema públic de
pensions, una font inesgotable de negoci per a la banca privada.

Abansdel1985 Reforma85 Reforma97 Reforma11-13

Edat de jubilació 65 anys 65 anys 65 anys 67 anys

Període de còmput 2 anys 8 anys 15 anys 25 anys

Cotització 100% 100% 100% 100%

Període mínim 10 anys 15 anys 35 anys 37 anys

Revalorització IPC No Parcial Sí No

Resum de les reformes de la pensió de jubilació
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El 1985 s’enceta la reforma de les pensions de jubilació: s’augmenta en 6 anys,
de 2 a 8, el període a tenir en compte per a quantificar la pensió i, alhora, s’allarga
el període mínim de cotització (de 10 a 15 anys). La reforma de 1997 endureix
ambdues variables; per avaluar l’import de la pensió es tindran en compte 15
anys i serà necessari haver-ne cotitzat 35. L’any següent, el 1998, s’aprova la
primera llei de pensions privades. Entre el 2011 i el 2013, s’allarga l’edat de
jubilació fins els 67 anys; per calcular la pensió es tenen en compte els últims 25
anys treballats i se n’hauran d’haver treballat 37 per a gaudir-ne; i les pensions ja
no es revaloritzen en funció de l’augment de la inflació, la qual cosa implica que
perdi capacitat de compra.

Mentrestant, el 15 de febrer de 1994, l’antiga CiU va presentar una proposició no
de llei al congrés dels diputats per engegar un estudi sobre els problemes
estructurals de la seguretat social i les reformes que s’hi haurien d’adoptar. Les
conclusions de l’estudi es van aprovar el 6 d’abril de 1995 i es van conèixer com
a Pacte de Toledo, que opera com aval per retallar cada vegada més les pensions.
Del pacte se’n van derivar cinc acords.

1.- S’EXIMEIX L’ESTAT DE LA RESPONSABILITAT DE GARANTIR EL
FINANÇAMENT DE LES PENSIONS.
Fins el 1995, l’Estat tenia la responsabilitat de finançar les pensions amb
independència que les cotitzacions fossin suficients. Això canvia amb el
Pacte de Toledo. A partir de llavors la llei estableix que les prestacions
contributives es finançaran bàsicament amb les cotitzacions socials i “en su
caso con los recursos que se acuerden para atenciones específicas”. És a dir,
es tancava la possibilitat que el sistema de pensions en financés via
impostos i, per tant, s’exonerava l’Estat de garantir el finançament de les
pensions. Tècnicament, aquesta aposta es coneix amb el nom de separació
de fonts. Els sindicats majoritaris hi van apostar fort, però amb el temps s’ha
demostrar que la mesura ha tingut conseqüències gravíssimes, perquè ha
suposat el deteriorament absolut de les pensions.

2.-PROPORCIONALITAT.
S’haurà de tendir a una proporcionalitat entre allò que cada treballador i
treballadora aporta (cotitzacions) i allò que percep (pensió). Aquesta i la
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primera mesura assimilen el sistema públic a un de privat. Les pensions
(prestacions) es paguen exclusivament amb les cotitzacions (primes) i allò
que es rep és proporcional a allò pagat.

3.- INDEXACIÓ.
Les pensions s’actualitzaran segons el creixement de l’IPC per assegurar-ne
la capacitat adquisitiva.

4.- REDUCCIÓ DE LES COTITZACIONS, quan sigui possible, per dinamitzar
l’ocupació.

5.- CREACIÓ D’UN FONS DE RESERVA que acumularà els superàvits en les
èpoques d’expansió i finançarà els dèficits en les de recessió. Fins el 2011,
els ingressos per cotitzacions socials sempre van superar les despeses.
L’excedent es destinava a altres prestacions sense ingressos específics o de
règims deficitaris. A partir del 2001, l’excedent es va començar a utilitzar, en
una petita part, que va augmentar progressivament amb els anys, per
finançar l’anomenat “fons de les pensions”, mentre la principal s’usava per
pagar pensions no contributives, complements mínims i altres prestacions
de la seguretat social (sanitat, subsidi d’atur, etc.). El 2011, el citat fons
acumulava 66.815 milions d’euros, però Rajoy el va liquidar, no precisament
per eixugar el dèficit de la seguretat social.

L’enrunament definitu del sistema de pensions: les reformes de 2011 i de
2013

2011. Reforma Rodríguez Zapatero.
Malgrat que a finals de 2011, el fons de les pensions acumulava 66.815 milions
d’euros –i per tant, no hi havia dèficit–, l Zapatero va congelar-les i va imposar una
reforma duríssima. La Llei 27/2011 introdueix les següents reformes:

1.- INCREMENT EDAT DE JUBILACIÓ.
S’incrementa l’edat de jubilació ordinària fins els 66 anys;
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2.- AUGMENT DELS ANYS PER CALCULAR LA BASE REGULADORA.
Es passa de 15 a 25 anys. Com més llarga sigui, més augmenta la proba-
bilitat que hi hagi períodes sense cotització i, per tant, es cobri menys.

3.- EMPITJORAMENT DEL SISTEMA D’INTEGRACIÓ DE LLACUNES.
Quan hi ha períodes en què no s’ha cotitzat, no s’aplica zero, sinó la base
mínima que preveu el sistema. La reforma de Zapatero endureix aquest
mecanisme: es fixa el límit de 48 mensualitats sense cotitzar i només el 50%
de la base mínima.

4.- ENDURIMENT DE LA JUBILACIÓ ANTICIPADA.
S’endureix i es dificulta l’accés a la jubilació anticipada.

5.- INTRODUCCIÓ DE LA REBAIXA DE LES PENSIONS.
S’introdueix el factor de sostenibilitat, que no vol dir res més que les
pensions es revisaran a la baixa per l’augment de l’esperança de vida.

La OCDE va estimar que la reforma del 2011 va reduir la pensió mitjana un 9%.

2013. Reforma Mariano Rajoy.
A través del Reial Decret Llei 5/2013, Rajoy va afinar les retallades encetades per
Rodríguez Zapatero. Els elements més significatius de la reforma del PP són:

1.- APROVACIÓ DE L’ANOMENAT FACTOR DE SOSTENIBILITAT, segons el
qual les pensions es vinculen a l’esperança de vida i, en conseqüència,
suposa reduir-les gradualment.

2.-ÍNDEX DE REVALORITZACIÓ.
S’elimina la revalorització de les pensions segons l’increment de l’IPC i es
fixa una revalorització fixa del 0,25%, que suposa, de facto, congelar-les.

En síntesi, ambdues reformes perseguien tres objectius:

1.-REDUIR L’IMPORT DE LA PENSIÓ, perquè (1) s’augmenta el nombre
d’anys que es tenen en compte per comptabilitzar la pensió; (2) perquè
augmenta el nombre d’anys cotitzats per cobrar una pensió completa; i (3)
perquè s’introdueix el factor de sostenibilitat.
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2.- LA PENSIÓ ES COBRA DURANT MENYS TEMPS, perquè es retarda l’edat
de jubilació.

3.- CAU EL VALOR REAL DE LES PENSIONS després de la jubilació, perquè ja
no s’indexen amb l’IPC.

Aquest context d’empobriment de les pensions, derivat de les reformes del 2011
i del 2013, s’agreuja perquè ni Zapatero ni tampoc Rajoy van dotar de major recur-
sos el sistema de la seguretat social. Ans el contrari, els i les pensionistes en
suporten tot el cost.

2021. Acord entre el govern del PSOE-PODEMOS amb UGT, CCOO i CYPIME i la CEOE
I després de les reformes del 2011 i del 2013 arriba l’acord de l’1 de juliol de 2021
entre el govern espanyol i els agents socials per reformar el sistema de pensions.
Els objectius que el justifiquen no difereixen de la lògica que ha guiat les diverses
contrareformes de les pensions des del 1985: retardar el màxim l’edat de
jubilació i reduir-ne l’import. D’aquesta manera, l’acord contempla:

1.-DESINCENTIVAR LA JUBILACIÓ ANTICIPADA.
Els coeficients reductors que s’apliquen a l’hora de calcular la pensió dels i
les treballadores que es retiren abans de l’edat ordinària deixen de ser
trimestrals i passen a ser mensuals. Com a màxim és possible avançar la
jubilació dos anys i és aquí on es concentra la penalització més gran
respecte a l’actual sistema. Depenent dels anys de cotització, la forquilla de
la reducció de la pensió inicial oscil·larà entre el 21% per 24 mesos d’avan-
çament i el 3,26% per un mes (menys de 38,5 anys cotitzats) o entre el 13%
i 2,81% (més de 44,5 anys cotitzats).

2.- INCENTIVAR EL RETARD DE L’EDAT DE JUBILACIÓ.
Per cada any de demora en l’edat ordinària de retir, es podrà escollir entre
un 4% d’increment en la pensió, un pagament únic (entre 4.700 euros i
12.000, segons els anys cotitzats), o una combinació de les dues fórmules.

3.-REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS SEGONS L’INCREMENT DE L’IPC.
Fins ara operava una congelació de facto de les pensions perquè només
s’incrementaven un 0,25% anual. La nova proposta suposa augmentar-les
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automàticament segons la inflació mitjana fins a novembre de cada any. En
el cas que l’IPC fos negatiu, no actuaria per reduir les pensions. Abans de la
reforma del govern Rajoy, les pensions ja s’actualitzaven segons l’IPC, però
el Decret Llei 28/2012, avalat pel Tribunal Constitucional, les va congelar. Per
tant, que es digui que les pensions s’augmentaran segons l’increment de
l’IPC no suposa, de cap manera, un blindatge, perquè un simple decret llei ho
pot tombar.

4.-SEPARACIÓ DE FONTS.
Separació de les despeses pròpies i impròpies (no destinades a finançar el
sistema públic de pensions) que actualment assumeix la seguretat social.
L’Estat injectarà entre 22.000 i 23.000 milions d’euros per eixugar el dèficit
de la seguretat social, perquè assumirà despeses que no es financen via
cotitzacions.

5.- S’ELIMINA EL FACTOR DE SOSTENIBILITAT INTRODUÏT EL 2013 PER
RAJOY.
S’elimina formalment, perquè se substitueix per un “mecanisme d’equitat
intergeneracional” que operarà a partir del 2027. Això no significa res més
que una retallada de les pensions.

L’única solució és reduir les pensions i allargar l’edat de jubilació?
Insisteixen i repeteixen fins a la sacietat que els sistema de pensions és insos-
tenible a conseqüència de l’envelliment progressiu de la població. Més persones
jubilades (més despesa en pensions) i menys persones treballant (menys
cotitzacions socials), per tant, menys diners per sufragar les pensions. Aquesta
és la inferència que l’ortodòxia econòmica coreja per justificar la retallada pro-
gressiva de les pensions.

Tanmateix, el suposat problema de la sostenibilitat de les pensions no és una
qüestió de demografia, sinó de model econòmic i productiu. El creixement
econòmic d’Espanya (i de Catalunya en part també) ha pivotat en incentivar els
llocs de treball precaris i de baixa qualificació, sobretot concentrats en les feines
derivades del turisme. Un model d’ocupació parasitària per a les arques
públiques, per les irrisòries taxes de cotització social que aporta, extremadament
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beneficiós per als empresaris i una ruïna pel nivell de vida col·lectiu (ja que
debilita indubtablement l’estat de benestar).

L’aposta guanyadora per a garantir el futur de les pensions passa per invertir en
activitats de major valor afegit, millorar els perfils ocupacionals i evolucionar cap
a un aparell productiu que incorpori millores tecnològiques o organitzatives.
Millors llocs de treball, millors salaris i major productivitat suposa augmentar
exponencialment l’índex de cotitzacions socials i, per tant, també de les
aportacions per sufragar les pensions. Si som un país molt desigual és fonamen-
talment perquè els que hi treballen són massa pocs i perquè massa dels que ho
fan estan poc formats i mal remunerats. Per tant, a banda de dignificar el llocs de
treball, és urgent posar fi a les taxes d’atur superiors als dos dígits. És intolerable
que de manera persistent a Catalunya hi hagi més de 400.000 persones aturades.
No només això: segons les dades d’Eurostat de 2017 (últimes vigents), la taxa
d’ocupació a Espanya per a les persones d’entre 20 i 64 anys era del 65,5%. A anys
llum del líders europeus: Suècia (81,8%), Alemanya (79,2%) i els Països Baixos
(78%).

A Catalunya ha passat el que Ramon Aymerich explica al llibre “La fàbrica de tu-
ristes”: L’historiador francès Fernand Braudel va escriure “Le Modèle Italien” el 1989,
un llibre en el qual descriu el lideratge que la cultura, l’arquitectura, el comerç i la
banca italiana van tenir a Europa entre els anys 1450 i 1650. Braudel es preguntava
com podia ser que una societat que havia assolit l’èxit econòmic i era culturalment
hegemònica entrés en decadència la segona meitat del segle XVII. [...] La clau de la
decadència italiana residia en el fet que holandesos i britànics els havien arrabassat
el monopoli del comerç perquè eren pobres, famolencs i treballadors. Per a
l’historiador, Itàlia va viure una llarga crisi comercial primer i una catastròfica crisi
industrial després. Van deixar de fer els millors vaixells i van perdre el domini de la
tecnologia. Mentrestant, la rica burgesia italiana es va fer encara més rica. Dedicaven
els diners a concedir préstecs a països i companyies estrangeres, a comprar grans
finques agrícoles al voltant de les seves ciutats. Es van fer rendistes, mentre la flota,
que havia estat la font original de la seva riquesa, s’empetitia. Els burgesos italians
van fer el que era millor per al seu patrimoni: van invertir en coses més rendibles que
els vaixells i el comerç, però van condemnar el país a la insignificança.
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Seguir l’aposta suïcida del turisme, el comerç, l’entreteniment i activitats immobi-
liàries ens aboca a un futurmagre. No només pel que fa a les pensions. L’alternativa
passa per bastir una model productiu que recuperi la manufactura i també per:
(1) prestigiar i invertir més en educació professional, abans i durant la vida labo-
ral; (2) prestar millor formació ocupacional per al personal poc qualificat; (3) apli-
car polítiques ben dissenyades d’impostos i redistribució de la renda; i (4) crearmés
i millors llocs de treball.

Les pensions es calculen com un percentatge de la “base de regulació”, o sigui del
salari, de qui va cotitzar. Si els salaris pugen, pugen les contribucions d’avui i les
pensions de demà, però no les pensions d’avui. Per tant, si la productivitat
augmenta generació rere generació, i ho fan també els salaris, cada generació
està en millors condicions per fer front a les pensions.

Sobre la futura reforma de les pensions, La Intersindical sosté que:
Aquesta és la primera part d’un acord sobre les pensions que ha exigit la Unió
Europea a canvi dels anomenats fons de reconstrucció Next Generation.

L’anunci de l’eliminació de l’anomenat factor de sostenibilitat no és la bona notícia
que alguns volen fer creure, ja que ja s’ha anunciat que abans d’acabar l’any hi
haurà una nova fórmula (anomenada factor d’equitat intergeneracional) que
busca els mateixos efectes, conduint a la generació del ‘baby boom’ a una
reducció de les seves pensions.

Aquesta reforma anuncia diverses retallades per a les noves pensions: l’augment
a 35 anys del període de cotització que serveix per calcular les pensions i
l’aprovació d’un nou factor de sostenibilitat.

LA INTERSINDICAL considerem especialment greu que les pensions mínimes
continuïn sense equiparar-se a l’SMI català de referència. D’acord amb la
proposta llançada el 2020, creiem que l’SMI a Catalunya hauria de ser de com a
mínim de 1.300€ bruts al mes i que aquesta també hauria de ser la pensió
mínima al nostre país.
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Alhora denunciem els mecanismes polítics i econòmics que afavoreixen l’econo-
mia submergida perquè perpetuen formes de treball de caràcter esclavista, po-
bresa i exclusió present i futura entre les capesmes desfavorides de la societat, espe-
cialment entre les dones i les persones migrades, i contribueixen a engreixar les
arques privades d’uns pocs enfront de l’erari públic.

En el mateix sentit, reclamem la remuneració de les tasques de cures i sostenibi-
litat de la vida amb el doble objectiu de reconèixer i equiparar el valor del treball
que es fa en l’esfera de la llar al que es realitza en l’esfera laboral, i reportar a les
arques col·lectives la cotització d’aquest treball.

Per tots aquests motius, La Intersindical rebutgem tant les formes com el con-
tingut de l’acord, perquè entenem que (1) no reforça el sistema públic; (2) no res-
pon a les necessitats vitals d’un gruix de la població, majoritàriament dones; (3)
allarga l’edat de jubilació i el període de càlcul i a la pràctica suposa l’abolició de
la jubilació anticipada. Pel Secretari General de La Intersindical, Sergi Perelló, “la
millor manera de garantir el futur de les pensions és creant llocs de feina
estables, amb bones condicions i salaris justos.”

Empobriment de
les pensions.
35 anys de
contrareformes
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Serveis públics de qualitat, vides dignes

Una qüestió de narrativa, també.
Una tendència força generalitzada copa el debat polític: atacar i desprestigiar el
paper de l’Estat com a actor econòmic. La forma com parlem de l’Estat no és
sobrera, sinó important. No és fortuït que la imatge que se’n transmet sigui la d’un
ens ineficient, burocratitzat i zero innovador, en contraposició a un sector privat
dinàmic, creador de riquesa i de llocs de treball. A raser d’aquest corpus narratiu
s’assegura reiteradament, per exemple, que els problemes dels països
“perifèrics” de la UE, com Portugal, Itàlia, Espanya o Grècia, deriven de la
circumstància que tenen un sector públic malgastador i ineficient. Els que ho
sostenen obliden que aquests països es caracteritzen per tenir un sector públic
més inactiu, que no han realitzat les inversions estratègiques que els països
“centrals” més pròspers, com Alemanya, sí que han fet. El problema d’aquells
països és que fa anys que no gasten allò necessari en àrees com educació, I+D i
sanitat.

Aquesta construcció retòrica de desprestigi d’allò públic (avalada també per
molts mitjans de comunicació) s’ha utilitzat per justificar la reducció del volum de
l’Estat, a través de la subcontractació i privatització de cada vegada més activitats
públiques. L’àmbit d’actuació de l’Estat és cada vegada més reduït i l’abast del
concepte de bé públic ha quedat circumscrit a àmbits molt concrets. L’Estat s’ha
de limitar a garantir la seguretat, a construir i mantenir infraestructures i a
corregir les distorsions que posen en entredit la competència en el mercat. Si això
és així, cal aprimar tant com es pugui el sector públic i engreixar al màxim el
privat. Aquetes idees, que només persegueixen objectius ideològics, han derivat,
per exemple, en una reducció dels tipus impositius, sobretot, per a les classes
enriquides.
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Desmuntant una falsedat.
És fals que l’Estat hagi actuat com un mer administrador i regulador del procés
de creació de riquesa. No és cert, ja que ha operat com un actor clau dins d’aquest
procés. Per exemple, què ha passat als EUA i a la Gran Bretanya, paradigma del
liberalisme més desbocat? La tecnologia que fa que l’iPhone sigui intel·ligent és
conseqüència de la investigació finançada per l’Estat. El progenitor d’Internet va
ser ARPANET, un programa finançat durant la dècada de 1960 per l’Agència de
Projectes d’Investigació Avançada en Defensa (DARPA), que formava part del
departament de defensa dels EUA. El sistema de posicionament global (GPS) va
aparèixer a la dècada de 1970 amb un programa militar dels EUA anomenat
NAVSTAR. Moltíssims dels nous fàrmacs més prometedors deriven
d’investigacions que han dut a terme els Instituts Nacionals de la Salut (NIH), que
tenen un pressupost anual de 30.000 milions de dòlars. Quanta gent sap que els
anticossos moleculars, que van fixar les bases de la biotecnologia abans que el
capital risc entrés en el sector, es van descobrir als laboratoris públics del Consell
d’Investigació Mèdica (MRC) del Regne Unit? És a dir, els estats inverteixen ingents
sumes de diners en investigació i innovació, el problema és, primer, que la
població ho desconeix, i, segon, que els beneficis rauen exclusivament en les
empreses, mentre que les pèrdues redunden en els estats.

Al segle XXI, les batalles polítiques també són retòriques i no es poden deixar
perdre. Per exemple, quan s’imposa la falòrnia que la crisi financera de 2008, que
es va convertir en una crisi econòmica global, la va provocar el deute del sector
públic i no l’especulació financera desbocada.

Quatre mites falsos per desprestigiar el sector públic
Primer mite fals.
L’Estat no crea riquesa.
L’àmbit privat és l’únic que crea riquesa, per tant, la tasca exclusiva del govern és
fixar les regles del joc, regular, redistribuir i corregir les errades del mercat.

La traducció d’aquest discurs ha estat que el sector públic ha privatitzat tasques
i ha externalitzat contractes públics, amb l’esperança d’estalviar diners, creient,



56 CONSTRUÏM EL FUTUR | intersindical-csc.cat

Serveis públics
de qualitat,
vides dignes

56 CONSTRUÏM EL FUTUR | intersindical-csc.cat56 CONSTRUÏM EL FUTUR | intersindical-csc.cat

erròniament, que el sector privat, al qual només l’importen els beneficis, és més
eficient i barat. La veritat és que la ideologia de la privatització i l’externalització
s’ha traduït en costos més alts, salaris més baixos, serveis deficients i apropiació
dels contractes públics per part d’un petit nombre d’empreses. Exemples? Les
concessions del servei de neteja. Només el 2017, Fomento de Construcciones y
Contratas (FCC) es va embutxacar 224,5 milions d’euros per la prestació d’un
servei que la Sindicatura de Comptes ha avaluat com a deficient.

Si la riquesa només la creen els negocis privats, llavors els anomenats
emprenedors són quasi Déus. Tanmateix, la realitat és una mica diferent. En mols
sectors, com ara el tecnològic, el farmacèutic o el de les energies renovables, que
requereixen un elevat finançament a llarg termini i els resultats són incerts,
sense una inversió pública ambiciosa, el sector privat mai no hagués invertit. Quin
és el problema? Només després que el sector públic hagi assumit el risc, llavors
les empreses privades s’aprofiten de les noves oportunitats creades. Fagociten
els beneficis de la inversió pública i endossen les pèrdues a l’Estat. Una lògica
perniciosa.

Segon mite fals.
L’Estat ha de funcionar com una empresa.
L’Estat només ha de garantir la seguretat i corregir els errors del mercat, per
exemple, els monopolis. El sector públic s’ha de reduir a la mínima expressió.

Aquesta ideologia va rebre un fort impuls a la dècada dels vuitanta amb
l’anomenada “Nova Gestió Pública” (NGP). La NGP va convertir en dogma de fe la
gestió dels serveis públics exclusivament des de la perspectiva del benefici i
l’aposta fanàtica per l’externalització i la privatització de serveis. Gràcies a la NGP
els pacients dels hospitals, els estudiants i els passatgers van descobrir que eren
clients.

Tercer mite fals.
L’externalització estalvia diners, millora el servei i redueix el risc.
Com que el govern és ineficient i les empreses estatals uns ens burocratitzats sense
perspectiva de servei públic, l’única alternativa és derivar la prestació del major
nombre de serveis públics a l’àmbit privat.
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Tanmateix, s’ha demostrat que els beneficis d’aquesta aposta són nuls, perquè
sovint les privatitzacions i externalitzacions acaben oferint serveis pitjors i més
cars. Aquesta és una de les conseqüències, però n’hi ha una altra de més invisible
però de rellevància equiparable a la primera: la progressiva pèrdua per part de
l’Estat de la capacitat (per manca de coneixement) de prestar determinats
serveis. La tragèdia d’aquesta addicció a l’externalització i a la privatització és que
dinamita les capacitats internes del sector públic pel que fa a coneixements i
expertesa, i paralitza el desenvolupament del sector públic.

Els coneixements dels empleats públics no s’amplien i tampoc l’aprenentatge
organitzatiu. Després d’anys de no haver prestat un servei perquè se n’ha
privatitzat la gestió, per exemple el d’aigua potable o qualsevol altre, les
administracions públiques pateixen per recuperar-lo, perquè han perdut el know-
how, no només dels servidors públics, sinó també de l’organització.

Quart mite fals.
L’economia estatal s’ha de gestionar com la domèstica.
Ho repeteixen sense parar, una vegada rere l’altra: no es pot gastar més d’allò que
ingressem.

És cert, una llar no pot gastar durant molt de temps més del que ingressa, però
els governs no funcionen així. La raó és molt senzilla: els governs (Banc Central
Europeu) imprimeix els diners. Per tant, pot disposar-ne dels que faci falta. Si els
diners creats s’inverteixen productivament, el deute és sostenible. Cada vegada
que el govern gasta diners, després en recupera una part mitjançant impostos. Si
gasta deu euros i en grava quatre, té un dèficit de sis. Però aquests sis euros estan
en mans de persones i empreses, la situació de les quals ha millorat en sis euros.
Els números vermells del Govern equivalen al saldo positiu del sector privat. Què
són sinó els ERTO? Què són sinó els milers d’euros atorgats com ajuda a milers
de persones?

En una economia basada en resultats, les finances estan al servei de l’economia
i no al revés. Els dèficits són sostenibles si responen a inversions productives
amb perspectiva de futur, però també si serveixen per sostenir la vida de les
persones en períodes de crisi.
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Menystenir els més dèbils ens aboca al col·lapse.
El repte social que tenim davant és incorporar la idea que la igualtat és una
condició necessària per a la llibertat. L’única via per evitar la desigualtat i les
nefastes conseqüències que se’n deriven és garantir el repartiment equitatiu dels
beneficis de l’activitat humana. Perquè la desigualtat, no només perjudica als qui
la pateixen, sinó que dinamita el conjunt de la societat. Un pont no col·lapsa quan
la càrrega que sosté supera la força mitjana dels diferents trams, sinó molt
abans, quan el pes de la càrrega sobrepassa la capacitat sustentadora d’un dels
trams: el més dèbil. Aquesta metàfora adverteix de l’error (gens involuntari, per
cert) que suposa menystenir els sectors més desfavorits d’una societat, ja que, al
contrari del que s’argumenta, són un element estructural clau, perquè en depèn
la nostra viabilitat com a societat.

Un sector públic fort i dinàmic,
l’única alternativa per garantir-nos la supervivència. La intervenció de l’Estat es
essencial per bastir una societat cohesionada. L’administració pública s’ha de
convertir en un actor clau de l’economia. No només per desenvolupar una acció
pal·liativa dels efectes negatius del mercat, sinó per adquirir un paper actiu i
protagonista a l’hora de determinar la direcció econòmica del país. Tanmateix,
avui, ambdós reptes queden lluny. L’últim decenni a Catalunya, els governs ni tant
sols han apostat per enfortir els serveis públics, sinó tot el contrari. Les dades ho
demostren.

Cal fer canvis estructurals i polítiques socials per tal de garantir l’accés de tota la
ciutadania als serveis bàsics i que es pugui, així, garantir una vida digna: distribuir
la riquesa amb un nou model impositiu, una banca pública que financiïi
l’economia productiva, revertir les privatitzacions en sanitat o incorporar al règim
general les treballadores de la llar i les cures. Prioritzar, en definitiva, les perso-
nes per sobre del lucre d’una minoria.
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Evolució despesa en Polítiques Socials

Diferència 2009-2018

% Milions €

Balears 15,56% 361,8

País Valencià 6,14 % 701,9

Navarra 5,94 % 114,5

País Basc 4,86% 330,3

Cantàbria 4,77 % 74,2

Múrcia 0,98 % 34,7

La Rioja 0,76 % 6,3

Astúries 0,74 % 20,7

Extremadura 0,11 % 3,3

Andalusia -0,22% -43,5

Canàries -0,86 % -43,4

Castella i Lleó -0,98 % -63,3

Madrid -1,73 % -243,6

Aragó -2,97 % -107,1

Galícia -3,75 % -266,5

Castella - La Manxa -15,46 % -9,4

Catalunya -19,91 % -4.124

% Polítiques Socials sobre
pressupost total

Astúries 68,3 %

Castella i Lleó 65,1 %

Múrcia 65 %

Extremadura 64,2 %

Madrid 64,1 %

Galícia 63,8 %

Andalusia 63,1 %

País Basc 61,8 %

Castella - La Manxa 61,2 %

Aragó 61,2 %

Canàries 60,2 %

País Valencià 59,9 %

Cantàbria 59,6 %

La Rioja 55 %

Catalunya 54,2 %

Balears 53,8 %

Navarra 49 %

Taula 1
Polítiques Socials
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Evolució de la despesa en Sanitat

Diferència 2009-2018

% Milions €

Balears 18,64% 247,7

Navarra 9,55 % 92

Cantàbria 7,05 % 56,3

País Basc 4,99% 176,6

Múrcia 3,01 % 54,2

Astúries 1,60 % 326,4

Castella i Lleó 1,14 % 39,9

País Valencià 0,24 % 15,2

Canàries 0,46 % -13,5

Andalusia -1,11% -109,4

Galícia -2,02 % -79,5

La Rioja -4,11 % -18,5

Madrid -4,78 % -381,2

Extremadura -5,89 % -100,3

Aragó -7,96 % -172,1

Castella - La Manxa -11,83 % -371,9

Catalunya -27,51 % -3.328,2

Percentatge de Sanitat sobre
el pressupost total

Astúries 40,2 %

Castella i Lleó 36,2 %

Galícia 36 %

Canàries 35,3 %

Madrid 35,1 %

Aragó 34,8 %

Múrcia 33,6 %

Extremadura 33,1 %

Castella - La Manxa 33 %

País Basc 32,2 %

Andalusia 31,7 %

País Valencià 31,5 %

Balears 31,5 %

Cantàbria 31,3 %

Catalunya 28,7 %

La Rioja 28,6 %

Navarra 25,36 %

Taula 2
Sanitat
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Evolució de la despesa en Educació

Diferència 2009-2018

% Milions €

País Valencià 11,36% 500,7

Balears 7,51 % 64,9

Extremadura 2,57 % 26,1

Aragó 1,99% 21,6

Cantàbria 1,30 % 7

Andalusia 1,12 % 81

Navarra 0,34 % 2,2

País Basc -2,24 % 163,1

Múrcia -3,24 % 45,7

Madrid -5,34 % -256,7

Canàries -5,90 % -103,7

Galícia -7,43 % -181,6

Castella i Lleó -7,82 % -169,8

Astúries -11,15 % -94,6

Catalunya -12 % -780,9

La Rioja -15,32 % -39,4

Castella - La Manxa -15,75 % -308

Percentatge d’Educació sobre
el pressupost total

Múrcia 24,74 %

Andalusia 23,85 %

País Basc 23,83 %

País Valencià 22,47 %

Extremadura 21,50 %

Galícia 21,11 %

Madrid 21,03 %

Castella i Lleó 20,41 %

Canàries 19,99 %

Cantàbria 19,93 %

Castella - La Manxa 19,63 %

Aragó 19,33 %

Catalunya 18,73 %

Balears 18,54 %

Astúries 18,16 %

La Rioja 18,01 %

Navarra 15,72 %

Taula 3
Polítiques Socials
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Evolució de la despesa en Serveis Socials

Diferència 2009-2018

% Milions €

País Valencià 82,43% 560

País Basc 47,41 % 213,8

Balears 37,21 % 49,3

Madrid 29,44% 394,3

Astúries 27,86 % 89,8

Extremadura 18,10 % 70,9

Aragó 12,04 % 43,4

La Rioja -8,78% 10,3

Castella i Lleó -8,69% 66,8

Múrcia -7,77 % -26,2

Navarra -6,50 % -20,2

Cantàbria -5,02 % -11

Canàries -2,73 % -10,7

Andalusia -0,64 % -15,1

Galícia -0,73 % -5,3

Catalunya - 0,73 % -15,3

Castella - La Manxa -26,50 % -297,7

Percentatge de Serveis Socials
sobre el pressupost total

Astúries 9,9 %

Extremadura 9,5 %

Castella -La Manxa 8,6 %

Castella i Lleó 8,5 %

La Rioja 8,5 %

Cantàbria 8,4 %

Madrid 8 %

Navarra 8 %

Andalusia 7,6 %

Aragó 1,1%

Catalunya 6,8 %

Galícia 16,7%

Múrcia 6,6 %

País Valencià 6 %

País Basc 5,8 %

Canàries 4,9 %

Balears 3,6 %

Taula 4
Serveis Socials
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Quatre pilars sustentadors de la societat

EDUCACIÓ.
El sistema públic d’educació és una estructura d’estat perquè (1) garanteix una
certa igualtat d’oportunitats; (2) facilita l’ascens social dels més desfavorits; (3)
opera com a palanca –no suficient– per millorar la mobilitat ocupacional i social
dels col·lectius més desfavorits (l’augment de les taxes d’escolarització ha reduït
la proporció de classes empobrides amb estudis); i (4) garanteix l’accés a la
titulació d’aquells que no se la podrien pagar si fos una qüestió només de mercat.
L’escola reforça el seu valor igualador. La Intersindical defensem que només amb
una xarxa pública i 100% gratuïta es pot concebre l’educació com un dret
fonamental que garanteixi l’accés de tothom en condicions d’igualtat. Denunciem
que s’entengui l’educació com un producte sotmès a les lleis del mercat.

SANITAT.
A Catalunya, i malgrat els esforços dels darrers anys, no s’han revertit les re-
tallades sanitàries, i l’any 2019 es van dedicar quasi 1.500 milions menys que el
2009, segons les dades d'execució pressupostària fetes públiques al març del
2020. La reducció de la despesa a l’atenció primària és encara més greu, reduïda
un 24,28% segons el mateix informe. Un tret distintiu del nostre sistema sanitari
és, sens dubte, l’elevat percentatge de sanitat privada i concertada, a la qual el
2017 s’hi van destinar el 24,9% dels recursos públics. Des de La Intersindical
reclamem la urgència de reforçar el sistema de salut pública, la necessitat de
revertir privatitzacions, la incorporació a la gestió del Departament de Salut de
tots els serveis relacionats amb la cura de les persones i el deure
d’universalització.

SERVEIS SOCIALS.
El sistema públic de serveis socials jugarà un paper cada vegada més important
i clau a l’hora de garantir la cohesió social. Dues circumstàncies avalen aquesta
hipòtesi: d’una banda, l’elevat índex de desigualtat exigeix teixir una sòlida xarxa
social de protecció per afavorir que el mínim nombre possible de persones
quedin al marge de la societat. I d’una altra, l’envelliment accelerat de la població
mana els poders públics a desplegar tots els serveis vinculats a la llei de la
dependència i beneficiar tothom que hi tingui dret sense demores injustificades.
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PENSIONS.
Els treballadors i les treballadores tenen dret a rebre un determinat nivell de
prestacions i l’Estat té l’obligació de finançar-lo amb els ingressos que siguin
necessaris. Qualsevol persona ha de poder gaudir del dret a un retir digne
després d’una vida dedicada a treballar. Però la realitat ho desmenteix, perquè
des de fa 40 anys, l’objectiu dels diferents governs ha pivotat en la retallada de les
pensions. Des de La Intersindical lluitarem per impedir-ho i garantir un sistema
públic de pensions que asseguri una vida digna a les persones grans.
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Desbrossant el camí cap a una renda bàsica universal

Des de La Intersindical som conscients que l’assumpte de la renda bàsica uni-
versal no és una proposta tancada, sinó que és una mesura en construcció que
cal definir i concretar amb precisió. Per tal d’afrontar aquest repte, considerem
que es necessari i útil posar-la a l’agenda pública, per discutir-la, modular-la i
consensuar si és la millor mesura per afrontar el nou context econòmic i laboral
–radicalment diferent de l’actual– que configuren les anomenades tecnologies
disruptives. Una bateria d’innovacions tecnològiques que aprofundeixen conse-
qüències negatives pròpies de l’aposta neoliberal, però que també en genera de
noves que exigeixen adoptar mesures innovadores, sovint no avalades per
precedents immediats. En aquest àmbit, s’inclou la proposta de la renda bàsica
universal. I per això és clau parlar-ne.

Aquestes són algunes de les traces del nou context econòmic i laboral que
consoliden i defineixen les anomenades tecnologies disruptives:

DISTRIBUIR LA RIQUESA.
Avui, la qüestió no és la generació de riquesa sinó distribuir-la.
La tendència general de l’equació econòmica de l’anomenat ‘món occidental’ ja no
rau tant en la producció de béns (riquesa) sinó en com distribuïm el guany
col·lectiu que aquests béns produeixen (riquesa). S’esdevé una paradoxa
irresistible: des de la vessant de l’oferta vivim en societats opulentes, però
deprimides quant a la capacitat adquisitiva. Ho explica la desigual distribució de
la riquesa, que deriva en l’empobriment cada vegada d’un major nombre de
persones. Una minoria acapara els beneficis d’allò produït col·lectivament en
perjudici de la majoria. La riquesa per garantir el benestar col·lectiu existeix, però
no es distribueix equitativament. Per tant, és necessari articular mecanismes que
permetin acabar amb aquesta injustícia i que transcendeixin les mesures
clàssiques vinculades a la política monetària i fiscal.
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AUGMENT DE LA DESIGUALTAT VERTICAL.
Augment de la desigualtat entre persones dins de cada país.
L’altra cara de la distribució no equitativa de la riquesa és l’aprofundiment de la
desigualtat. No és un fenomen nou, però avui es presenta amb una fisonomia
diferent. Des de la perspectiva global, els índexs de desigualtat entre països
(desigualtat horitzontal) tendeixen a reduir-se, però dins de cadascun d’ells, la
desigualtat (vertical) creix. Dues variables constaten aquesta tendència: (1) a
Espanya el 10% de la població més rica acapara el 27% de la renda i (2) els
beneficis de l’augment de la productivitat (la riquesa generada col·lectivament) no
reverteixen en el conjunt de la societat, sinó que una minoria que els acapara. De
la tríada classe alta, mitjana i baixa, quant a volum de renda, es passa
progressivament a un model dual en el qual una minoria guanya molt,
majoritàriament rendista i no industrial, mentre la majoria perd poder adquisitiu
i, per tant, s’empobreix progressivament.

ESTANCAMENT SALARIAL.
Augmenta la productivitat, però els salaris no creixen en la mateixa proporció.
Des de mitjans dels anys setanta fins ara, la productivitat ha augmentat, però els
salaris no ho han fet al mateix ritme, ans al contrari, han traçat una tendència cap
a l’estancament. Per tant, el poder de compra de les persones assalariades ha
retrocedit amb les conseqüències que se’n deriven quant a pobresa i desigualtat.
Aquesta “congelació” salarial és una de les causes que explica la desigual
distribució de la renda, però no l’única. Per exemple, també hi incideix que el
salari mínim interprofessional sigui tan baix (només cal comparar-lo amb el dels
països de l’entorn), de manera que no desenvolupa la funció redistributiva que se
li atribueix. Un SMI reduït implica que la riquesa generada col·lectivament no es
reparteixi equitativament, sinó que una minoria acapari la major part del pastís,
exploti una majoria (sous baixos, precarietat contractual i condicions de treball
indignes) i, a sobre, no contribueixi en la proporció que li correspondria en el
manteniment de l’estat del benestar.

PÈRDUA DE LLOCS DE TREBALL.
El procés de robotització, digitalització i expansió de la intel·ligència artificial re-
dueix el nombre de llocs de treball.
La tecnologia permet optimitzar els sistemes productius i produir béns a cost
marginal zero. Les anomenades tecnologies disruptives d’origen digital
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transformen el sistema productiu i, per tant, el mercat de treball. La conseqüència
immediata és que moltes feines desapareixeran. L’estudi emblemàtic sobre
l’assumpte és el de Frey i Osborne (Univeristat d’Oxford, 2013) segons el qual el
47% dels llocs de treball als EUA tenen tots els números de desaparèixer a
conseqüència de la robotització. Les màquines podran executar tot tipus de feines
avui desenvolupades per persones. No només manuals, sinó també cognitives.
L’automatització massiva és previsible que provoqui una reducció de les ofertes
de treball.

Per tant, el context que s’albira es caracteritza per una societat més polaritzada i
desigual, amb problemes de distribució de riquesa i d’estancament salarial, i amb
una reducció de l’oferta de llocs de treball. Des de la perspectiva sociolaboral,
s’intueix un futur immediat carregat de reptes ingents. Defugir-los és una
temeritat i encarar-los amb propostes blindades només pel dogmatisme no és la
solució. Les mesures per encarar aquest desafiament són diverses, però, com
assenyala l’economista Miquel Puig, en sobresurten quatre:

1.- Apostar per l’educació.
El canvi tecnològic accelerat impregna també, amb major o menor mesura, la
tipologia i les característiques de les ofertes de treball. En conseqüència, sembla
necessari educar els i les professionals del futur en les habilitats que exigirà un
mercat laboral altament tecnificat. El mecànic del segle passat s’ha de reciclar
immediatament per poder reparar avui vehicles absolutament automatitzats i
replens de xips, i demà passat per arranjar motors elèctrics que no tenen res a
veure amb els de combustió. Tanmateix, és segur que molts mecànics no es
reciclaran i tindran greus problemes per trobar una feina nova. Aquesta variable
no és pot defugir.

2.- Reducció de la jornada laboral.
Si hi ha menys llocs de treball, una alternativa passa per reduir la jornada laboral;
avançar cap a la setmana de quatre dies (32 hores setmanals). Si hi ha menys
ofertes laborals, una alternativa és repartir-les. No és una mesura extemporània
sinó que s’insereix en la lògica històrica de reducció progressiva de la jornada
laboral. Hem passat dels horaris interminables del segle XIX a la jornada de vuit
hores establerta fa 100 anys. Però ha passat més d’un segle des de l’última modi-
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ficació de la durada del dia feiner, per tant, és hora de reduir-la si, a més a més,
el context socioeconòmic així ho exigeix.

3.- Creació de llocs de treball per part del sector públic.
Diferents economistes aposten per aquesta mesura. Per exemple, Stephanie
Kelton, assessora del senador Bernie Sanders, la qual defensa el que anomena
“garantia federal d’ocupació”, que eliminaria la incertesa perquè establiria un dret
universal al treball. Afegeix que, a més de consolidar el dret a un salari suficient
per gaudir d’una vida decent, la garantia d’ocupació enforteix el poder negociador
de la classe treballadora, redueix les desigualtats, fa que disminueixi la pobresa i
augmenta la retribució mínima de la mà d’obra amb nivells salarials més baixos.
En definitiva, l’argument de fons que esgrimeixen els defensors d’aquesta mesura
és que les persones no només mereixen disposar d’uns ingressos, sinó també de
l’oportunitat de guanyar-se’ls. Premissa de la qual es desprenen dues disjuntives:
(1) cal només subsidiar les persones o remunerar-les dignament? I (2) qui som si
ja no treballem? Interrogants que obren les portes a la renda bàsica universal.

4.- Implantar una renda bàsica universal (RBU).
Aquesta és la proposta que ha agafat més volada i que a continuació
caracteritzarem. Tot i ser una mesura que encara mai cap país no ha aplicat de
forma generalitzada i sostinguda en el temps, cada vegada aplega un major
consens sobre la seva viabilitat. Una variant de la RBU és la proposta de diferents
autors, com Piketty o Ackerman i Alstott, els quals proposen que l’Estat faci un
pagament únic, universal i incondicionat a cada adult jove, entre els 21 i 25 anys,
per un import d’entre els 120.000 i els 80.000 €. L’objectiu seria promoure la
igualtat econòmica i social, i reforçar els vincles comunitaris. És una mesura
similar a la RBU, però, com s’explica a continuació, les diferències són múltiples.
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Sobre la Renda Bàsica Universal (RBU)
- Per què s’ha de garantir una renda bàsica universal?
Disposar dels ingressos suficients per a poder subsistir és un dret humà
equiparable al dret a l’accés a la sanitat o a l’educació. Des d’una concepció repu-
blicana ningú no és lliure si no té garantida la supervivència bàsica.

- Quines avantatges comporta?
Una renda bàsica universal contribueix a suprimir la pobresa i, alhora, segons les
primeres proves pilot, no desincentiva les persones de buscar feina i completar
així els ingressos derivats de la RBU.

- De quin import és la renda bàsica universal?
Hi ha diverses fórmules per calcular-ne l’import, però la base sempre és la
quantitat que delimita el llindar de pobresa. A Catalunya, per a una persona adulta
suposaria un ingrés d’11.365 euros anuals (a Espanya de 9.626). La renda es
pagaria mensualment a través de la nòmina, de la pensió, per transferència o via
declaració de renda. En llars no individuals, per calcular la RBU s’usen dues
fórmules:

a) Una renda individual per a tothom, per exemple el 100% per a cada adult
i un 20% per a cada membre menor d'edat.

b) D’acord amb el criteri modificat del llindar de risc de pobresa de la OCDE,
fer un càlcul per llar. Això seria, el 100% per al primer adult, el 50% per a la
resta de majors de 13 anys i el 30% per als menors. En aquest cas, es calcula
què li pertoca a cada llar i es divideix l'import total pel nombre d’adults, que
administren els recursos dels menors.

La renda bàsica és compatible amb altres ajudes?
Una renda bàsica progressista es distingeix d’una liberal perquè no substitueix
cap de les prestacions en espècie que ja estan consolidades a l’estat del benestar
(com l’accés gratuït a la sanitat i a l’educació). Pel que fa a les prestacions
econòmiques, les que cobreixen les mateixes necessitats que la RBU quedarien
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substituïdes per aquesta totalment o parcial: pensions, prestacions d’atur, rendes
mínimes, beques, etc. Així, si la RBU fos de 950€ mensuals i se’n cobressin 1.200
de pensió, es continuarien cobrant el 1.200 dividits en dos trams: 950 com a RBU
i la resta com a pensió.

- Com es finançaria?
Amb els estalvis en altres prestacions i amb una reforma fiscal en què els rics en
patrimoni i rendes pagarien més que ara. S’augmentaria l’IRPF per a les rendes
del capital, s’eliminarien els mòduls i les deduccions, el 80% de les quals
regressives, i s’incrementaria l’impost de patrimoni i el de societats. Així mateix,
es crearien noves figures impositives: per exemple, impostos ambientals i sobre
les transaccions financeres.

- Com repercuteix en el mercat laboral?
Totes les proves pilot dutes a terme en els últims 50 anys, mostren una afectació
molt baixa en termes de reducció de la propensió a treballar. La baixada es
concentra en col·lectius que necessiten prioritzar altres activitats, com ara joves
que tornen als estudis o progenitors que poden destinar més temps a cuidar dels
infants. En el projecte de “Barcelona B-Mincome”, els resultats van demostrar que
qui cobrava una RBU treballava lleugerament menys que els que no la cobraven,
però més que els que cobraven rendes mínimes o condicionades. Per altra banda,
com que la RBU universalitza la protecció de rendes, atorga als i a les
treballadores el poder de no acceptar qualsevol feina i, alhora, opera com a caixa
de resistència gratuïta a les reivindicacions col·lectives.

- Diferència amb les rendes garantides condicionades
1.- Les rendes mínimes o garantides es paguen a persones o llars que no
arriben a un mínim d’ingressos i es condicionen a altres variables (buscar
activament feina, no disposar d’ingressos, no tenir patrimoni, tenir una edat
mínima, etc.). Normalment, la quota és la diferència entre un llindar fixat de
pobresa i els ingressos dels quals ja disposa el beneficiari.

2.- La condicionalitat de les rendesmínimes o garantides en dificulta l’accés.
A Espanya, només el 8% de la població pobra cobra una renda condicionada.
L’exemple paradigmàtic és l’Ingrés Mínim Vital (IMV). Després de setze
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mesos d’aplicació, només el cobren 300.000 llars de les 850.000 previstes,
que ja només eren el 25% de la població estimada pobra.

3.- Però és que encara que arribés a la majoria de població pobra, les rendes
condicionades provoquen estructuralment la trampa de la pobresa: qui
cobra una renda condicionada no té incentius (o els té molt petits o només
durant un període curt de temps) per acceptar una feina, ja que això li suposa
perdre l'ajuda. I donat que després de treballar, recuperar el cobrament de la
renda és lent i les feines a les que es pot accedir habitualment no donen dret
a cobrar l'atur (ja que majoritàriament són temporals), surt més a compte no
acceptar la feina i seguir cobrant la renda (o, en tot cas, treballar en negre).

Avantatges i reptes de la Renda Bàsica Universal
Com esmentàvem a l’inici, La Intersindical creiem necessari, davant el reptes
socials, econòmics i tecnològics mundials, afrontar aquest debat tenint en compte
que:

1.- La RBU elimina la pobresa i redueix la desigualtat.
Des del minut zero, la renda bàsica universal suprimeix la pobresa i, per tant,
redueix la desigualtat. Alhora, no desincentiva les persones beneficiàries de
buscar feina. Cal, però, afrontar amb rigor la forma de finançar-la tot sabent
que és necessària una profunda reforma fiscal.

2.-És un potencial element d’emancipació per a les dones.
Disposar d’uns ingressos fixes mínims és un primer pas que permet a les
dones alliberar-se de la situació de dependència que viuen en relació a la
seva parella o a la feina, sobretot per al gruix de dones que ocupen llocs de
treball precaris i/o degradants. Alhora, disposar d’una mínima autonomia
econòmica és indispensable per a poder emancipar-se de relacions
violentes i alienadores. En qualsevol cas, la RBU ha d’anar acompanyada de
polítiques públiques feministes que posin en valor el treball reproductiu i el
distribueixin equitativament.

3.- Atorgar llibertat a l’hora de disposar dels recursos.
Les persones beneficiàries poden utilitzar la renda que perceben en allò que
triïn, sense que l’administració s’hi pugui interposar. De la mateixa manera,
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cal tenir en compte que això requereix de la creació de mecanismes de
control i de fiscalització efectius i severs per evitar qualsevol frau produït per
un ‘efecte crida’.

4. Elimina la burocràcia.
La RBU és una prestació que no requereix l’estructura burocràtica que
requereixen la resta de prestacions socials. Com que no s’ha de complir cap
condició, la gestió és fàcil i senzilla.

5. Afavoreix la llibertat i la realització personal.
Tenir garantits de per vida els ingressosmínims per viure atorga la seguretat
suficient per poder disposar de la vida segons com es desitgi. Així mateix,
però, la RBU no ha de ser una proposta tancada i cal poder anar avaluant
quina és l’afectació en el mercat laboral, així com en la vida de les persones.
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El català, la llengua de treball

Discriminació lingüística en l’àmbit socioeconòmic.
La cada cop més travada unitat de mercat a Espanya i la bilingüització completa
de la població catalanoparlant provoquen, no només possible que qualsevol
empresari o treballador pugui treballar en castellà a Catalunya, sinó també que el
castellà esdevingui la llengua del treball –i de les relacions laborals– al nostre
país. Sobretot, en les zones urbanes, perquè el percentatge de treballadores i
treballadors nouvinguts és especialment elevat.

Per contra, a les comunitats de l’Estat de llengua castellana, l’única llengua
reconeguda i d’ús inexcusable és el castellà: no és possible que els treballadors i
les treballadores i les directives puguin usar cap més llengua que el castellà (o
rarament es donen les condicions perquè sigui diferent).

Per tant, a l’Estat espanyol existeixen dues categories de comunitats lingüís-
tiques: la primera, la castellana, que disposa de tots els drets de territorialitat en
el seu domini històric i també fora d’aquest; i, la segona, integrada per la resta de
llengües de l’Estat que disposen, com a molt, de drets compartits, però mai
garantits i sempre discutibles. Existeix una discriminació històrica que deriva en
la desigualtat entre els treballadors i les treballadores, que de fet s’estén a tota la
ciutadania, pel que fa als drets lingüístics.

La Intersindical defensa els drets lingüístics dels treballadors i les
treballadores.
La Intersindical defensa tots els drets de les persones treballadores: els
estrictament laborals, però també d’aquells altres que són igualment necessaris
per a garantir la dignitat d’una classe que, per trobar-se en una posició subal-
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terna en el marc de les relacions socials de poder, cal que prengui consciència
dels abusos als quals se la sotmet i aprengui a identificar-los i a no tolerar-los. La
justícia social no contempla excepcions. La Intersindical promou un sindicalisme
integral i de defensa tots els drets fonamentals dels treballadors i les treballa-
dores, entre els quals s’inclouen els drets lingüístics en l’àmbit laboral, que són
els primers que es vulneren en una situació de sotmetiment nacional com la que
pateix Catalunya.

Dret a treballar en català.
Tots els treballadors i les treballadores tenim dret a un entorn de treball
plenament catalanitzat que no suposi, per a uns, haver de canviar de llengua en
horari laboral i permeti, a uns altres, mantenir una relació de normalitat amb el
català, lliure d’entrebancs que en dificultin la integració i la cohesió, precisament,
en l’àmbit laboral, que és un dels majors d’interacció entre individus. No importa
l’origen ni la llengua inicial del subjecte: ningú no es pot sentir a gust en una
situació de discriminació comunitària, per molt que estigui legalment establerta,
i per molt que el discurs dominant l’emmascari.

El català no opera com a llengua comuna i d’identificació.
És habitual que s’al·legui que Catalunya disposa de dues llengües, i, per tant, que
la dualitat lingüística és tan normal a Catalunya com l’exclusivitat del castellà a
les comunitats on és la llengua pròpia. En realitat, el castellà és una llengua
legalment catalana perquè no es permet que la pròpia del país ocupi el lloc que li
correspondria com a llengua comuna i d’identificació. Si avui tothom qui parla en
català també ho pot fer en castellà (cosa que no passa a l’inrevés) és perquè s’ha
forçat que sigui així.
En el nostre context i amb els nostres antecedents històrics, brandar la llibertat
d’elecció lingüística de l’empresa i del treballador o de la treballadora és un acte
de cinisme: ni aquesta llibertat existeix, ni la introducció, la difusió i la
consolidació del castellà s’ha materialitzat des de la llibertat i l’espontaneïtat.

La subordinació i la residualització del català.
Les relacions de poder entre grups socials i entre comunitats inclouen sempre
una dimensió lingüística, que a Catalunya es manifesta en la progressiva
subordinació i residualització del català, també en el món del treball. Revertir
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aquelles relacions quan són injustes implica també fer-ho en l’àmbit lingüístic.
Una tasca que suposa reparar el mal que s’hagi produït i fixar unes relacions
noves, basades en la igualtat i la reciprocitat entre comunitats. És a dir, rebutjar
la discriminació sustentada en la consideració de llengües i de comunitats
lingüístiques de primera i de segona. Fem nostra l’aspiració expressada per
Marcel Pepin, antic secretari general de la Confederació del Sindicats Nacionals
del Quebec (CSN) i antic president de la Confederació Mundial del Treball, que
adaptada a Catalunya, seria així: “la lluita pel català és un puntal de la lluita contra
les forces de dominació econòmica, política i social.”

Referents per al català.
En matèria lingüística, el nostre model són comunitats com la quebequesa, la
flamenca, la suïssa o les de llengua castellana. Si és veritat que tots som iguals,
el català, llengua pròpia de Catalunya, s’ha de convertir en la llengua d’ús normal
de les empreses, de la mateixa manera –repetim-ho– que la castellana ho és de
les empreses ubicades allí on és la llengua pròpia. Allà on la llei ho impedeixi, s’ha
de treballar per canviar-la i, mentrestant, no es pot oblidar que allò que la norma
no prohibeix, ho permet de manera implícita. De manera que la potencialitat
d’aquesta premissa s’ha d’aprofitar. No es pot assumir la desigualtat i promoure
la renúncia i l’autolimitació.

No donem per bones les conseqüències de persecucions passades: no en fem
tabula rasa. No renunciem a la plena normalitat lingüística de la llengua catalana.
I, sobretot, no proposem aplicar-nos autorestriccions en aquells àmbits en els
quals les lleis encara no ens imposen arraconar-nos. I en aquesta lluita apel·lem
la solidaritat de classe: a qui pot molestar aquesta voluntat nostra si no és als qui
volen trencar-la?

Conseqüències negatives de la discriminació del català.
Discriminar l’ús normal del català és un acte de marginació que provoca ressen-
timents que divideixen els treballadors, enrareixen les relacions laborals i ten-
deixen a alienar-los de l’empresa, a més de tenir repercussionsmés enllà de l’àmbit
socioeconòmic. La castellanització dels entorns de treball posa en dubte el sentit
de l’aprenentatge de la llengua i del perfeccionament dels coneixements lingüís-
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tics que es realitza a l’escola. La presència de treballadors i treballadores que desco-
neixen el català en llocs d’atenció al públic promou la inseguretat lingüística entre
la població catalanoparlant i alimenta les conductes diglòssiques. Les empreses
són agents econòmics amb una gran influència social i se n’han de responsabi-
litzar.

Serveixin d’exemple les consideracions formulades pels promotors d’un exemple
d’èxit en la normalització d’una llengua subordinada en l’àmbit socioeconòmic,
com és el cas del francès al Quebec, i adaptem de nou les seves paraules al cas
català: “Si l’economia del país no es decanta per l’ús del català, difícilment
s’aconseguirà fer de Catalunya un país català. Ni l’escola, ni els mitjans de
comunicació, ni el mateix govern són forces suficients per mantenir viu l’estatut de la
llengua. També seria erroni confiar que amb l’oferta de serveis al públic en català es
consolidaria l’ús de la llengua; si bé la imatge externa podria fer-ho pensar, en el fons
seria un engany perquè la llengua del poder econòmic continuaria sent la castellana.
Si a l’empresa no s’utilitza la llengua en totes les circumstàncies i a tots els nivells,
rarament podrà ser la manifestació més evident d’una identitat, d’una cultura i de la
pròpia idiosincràsia.”

Què diu la normativa?
Els articles 4.2.c i 17.1 de l’Estatut dels Treballadors estableixen que l’empresa ha
de garantir-los poder-se expressar en català lliurement i sense limitacions.
L’article 314 del codi penal recull les sancions imposables als qui incompleixin
aquest dret.

En qualsevol dels nivells de l’empresa, tothom ha de conèixer el català, com a
mínim passivament. L’empresari s’hauria de formar lingüísticament i garantir la
capacitació lingüística dels treballadors fins que s’estigui en disposició de
garantir-ne l’ús lliure (tant oral com escrit) en tots els àmbits de l’activitat laboral.
Aquest procés seria més ràpid si el sistema educatiu garantís una formació
professional que tingués el català com a llengua vehicular.

Que el català sigui la llengua preferent d’una empresa és només una possibilitat.
El castellà és la llengua universalment protegida i imposada als territoris de
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llengua catalana, però això no impedeix que, més enllà de les obligacions que
s’associen sistemàticament al castellà, una empresa converteixi el català en
llengua preferent.

Disponibilitat lingüística de consumidors i empreses.
A més, els consumidors i les consumidores catalanes tenen el dret de ser atesos i de
rebre les indicacions dels serveis i dels productes que adquireixen en llengua cata-
lana. El 2010, la Llei del Codi de Consum de Catalunya va convertir aquell dret en
obligació, però, el 2017 i el 2018, el Tribunal Constitucional va rebaixar-la a simple
“autoobligació corporativa opcional”. Tanmateix, no negava el dret genèric dels
consumidors a ser atesos en català, en la mesura que l’empresa ho preveiés.

La disponibilitat lingüística és exigible a les empreses. No com a mera obligació,
sinó perquè es materialitza també en forma de beneficis: millora la relació amb
el client, en promou la fidelització, facilita la venda i contribueix a la millora de
l’ambient de treball. A més, en el nostre context social, la disponibilitat lingüística
connota l’empresa com a més atenta i pròxima, vinculada a la comunitat, des-
vinculada del mercantilisme estricte i despersonalitzador. El desenvolupament
d’un ampli sector socioeconòmic catalanitzat converteix el català en un instru-
ment laboral necessari.

En el punt segon de l’article 128.1 (no anul·lat pel Tribunal Constitucional), el Codi
de Consum de Catalunya fixa que els consumidors tenen dret a rebre en català les
invitacions a comprar, la informació de caràcter fix, la documentació contractual,
els pressupostos, els resguards de dipòsit, les factures i els altres documents que
hi facin referència o que se’n derivin, les informacions necessàries per al consum
(incloses les etiquetes i embalatges), l’ús i el maneig adequats dels béns i serveis
d’acord amb llurs característiques, amb independència del mitjà, format o suport
utilitzat (i especialment les dades obligatòries relacionades directament amb la
salvaguarda de la salut i la seguretat), els contractes d’adhesió, els contractes
amb clàusules tipus, els contractes normats, les condicions generals i la
documentació que hi faci referència o que se’n derivi de la realització d’algun
d’aquests contractes.
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Si la Generalitat i les empreses no garanteixen aquests drets lingüístics en l’àmbit
socioeconòmic, La Intersindical no romandrà impassible davant de tanta deixa-
desa i de tant cinisme. La Intersindical no s’afegirà al cor dels qui es tornen muts
i cecs quan es tracta dels drets lingüístics dels febles només perquè defensar-los
pot aixecar la ira dels forts acostumats a imposar-se.

Acords socials de caràcter lingüístic.
Les empreses curoses amb el client, preocupades pel benestar del treballador i
compromeses amb la responsabilitat social, han de complir les lleis pensades
per rescabalar els qui han patit i pateixen discriminació, i fer-ho, no només per
evitar possibles sancions, sinó per complir l’esperit inherent a aquelles normes.

En matèria de drets lingüístics, una empresa responsable i compromesa serà una
empresa amb plena disponibilitat lingüística de portes enfora, que incorporarà el
català als seus productes i serveis, i que farà del català una llengua d’ús normal,
i fins i tot preferent de portes endins. Incorporar i promoure el català és un valor
afegit amb el qual es pot guanyar molt, a més d’un acte de justícia, de reparació i
de contribució a la cohesió, de manera que l’empresa ha de sospesar el cost que
implicaria no fer-ho. En aquest punt caldrà tenir en compte que els parlants que
s’identifiquen amb una llengua històricament reprimida agraeixen els gestos de
reconeixement, que poden constituir aleshores un potent mitjà de fidelització. En
llocs com els territoris de parla catalana, la llengua pròpia és sempre un element
rellevant.

Si els consumidors i els treballadors exigeixen el català, les empreses empren-
dran el camí de la catalanització. La Intersindical assumeix aquesta respon-
sabilitat de la part dels treballadors. En la negociació col·lectiva, es compromet a de-
fensar, a banda dels drets laborals estrictes, acords de bones pràctiques em-
presarials en matèria lingüística, que cal concretar en clàusules lingüístiques en
els convenis col·lectius de les empreses. Uns acords que s’haurien de generalit-
zar fins a esdevenir pactes de caràcter interprofessional.
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Aquests acords seran de quatre tipus:

1.- Acords relacionats amb la formació lingüística dels treballadors i tre-
balladores, quadres i personal directiu.

2.- Acords que afectin el paisatge lingüístic de l’empresa i l’ús del català.

3.- Acords que afectin les relacions exteriors de l’empresa (amb els usuaris
i els consumidors, amb altres empreses, amb els proveïdors de productes,
serveis, assessorament, finançament i formació, amb els mitjans de comuni-
cació, amb els accionistes i amb les administracions).

4.- Acords per a la creació de les eines necessàries per al desenvolupament,
la continuïtat, el seguiment i l’avaluació de les mesures pactades en matèria
de normalització lingüística a l’empresa.
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