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Oxfam Intermón proposa solucions per garantir
els drets socials i lluitar contra la pobresa
Presentat l’informe «Tant tens, tant pagues? Fiscalitat justa per a una societat més equitativa»
Redacció
Barcelona
Les famílies aporten gairebé cinquanta vegades més a les arques públiques que les grans empreses. Aquesta
és una de les conclusions de l’informe
Tant tens, tant pagues? Fiscalitat justa
per a una societat més equitativa, que
Oxfam Intermón va fer públic el dimecres 28 de maig i on es palesa l’enorme
desigualtat del sistema ﬁscal espanyol
que, lluny de reduir les desigualtats,
les incrementa. El document, que
incorpora una nova anàlisi de l’esforç
ﬁscal a Espanya per nivells de renda,
determina que les pujades de l’IVA han
tingut un clar efecte regressiu mentre
que només un disseny progressiu en
l’IRPF pot aportar una redistribució
més gran de la riquesa.
La presentació de l’estudi va anar
a càrrec de Francesc Mateu, director
d’Oxfam Intermón a Catalunya; Xavier
Casanovas, portaveu de la Plataforma
per una ﬁscalitat justa, ambiental i
solidària, i Miguel Ángel Mayo, tècnic
inspector d’Hisenda i membre de l’esmentada Plataforma.
Gravar més als que més tenen, elevar
el tipus efectiu que paguen les grans
empreses, suprimir les Empreses de
Tinences de Valors que han convertit
Espanya en un autèntic paradís ﬁscal
per a moltes empreses estrangeres,
recuperar l’impost a les grans fortunes,
frenar la pujada de l’IVA, blindar les cotitzacions socials i destinar més recursos
humans i materials a la lluita contra
el frau. Aquestes són algunes de les
mesures que proposa Oxfam Intermón
per establir un sistema ﬁscal més just,
que permeti garantir els drets socials i
reduir la desigualtat econòmica.

Presentació de l’estudi a la seu d’Oxfam Intermón a Barcelona.

Desigualtat econòmica
«L’augment de la desigualtat econòmica al nostre país d’ençà que va
començar la crisi llasta les possibilitats
de creixement econòmic i el consum i
són moralment inacceptables perquè
impedeixen la igualtat d’oportunitats
i el compliment dels drets socials. És
imperatiu que Espanya deixi de ser el
segon país més desigual d’Europa i per
això és clau una política ﬁscal justa i
equitativa, que recapti més de qui més
té. El sistema tributari és una eina de
recaptació, però també de redistribució de la riquesa i de lluita contra la
pobresa», va aﬁrmar Francesc Mateu.
«Espanya recapta poc i malament

L’informe palesa
l’enorme desigualtat
del sistema ﬁscal
espanyol que,
lluny de reduir
les desigualtats,
les incrementa

—assenyala Mateu—, i des
de l’inici de la crisi ha demanat un esforç titànic a les
famílies i les classes mitjanes.
Mentrestant, permetem que
les grans empreses s’embutxaquin milers de milions
d’euros en beneficis fiscals
que podrien ﬁnançar les polítiques socials i la cooperació
al desenvolupament que
estan sent retallades.»
Miguel Ángel Mayo va comentar que «el sistema tributari no és just: es recapta poc
perquè hi ha molta gent que
no paga. El contribuent tindrà conﬁança en l’Estat quan
la transparència i l’eﬁcàcia es
facin notar en la gestió dels
impostos. Hem d’exigir una
gestió eﬁcaç dels diners que
són de tots i totes».
Per la seva banda, Xavier
Casanovas va explicar que a
Catalunya, segons dades del
sindicat Gestha, «el frau ﬁscal és la
gran xacra que cal combatre, ja que
es deixen d’ingressar 16.000 milions
d’euros». Així mateix, va assegurar que
«si volem un estat del benestar no es
pot retallar més. Cal parlar d’ingressos i
donar veu a la societat civil en matèria
d’impostos. Ens afecta directament i
hem d’entrar en aquest debat, en el
qual queda molt camí per recórrer».
«El govern espanyol té davant seu
una oportunitat única per reformar
el sistema ﬁscal establint un sistema
que recapti amb justícia per blindar els
drets socials, lluitar contra la pobresa i
la desigualtat i recuperar la solidaritat
internacional», va constatar Francesc
Mateu.

