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La lluita contra l’evasió i  l’elusió fiscal, 
clau en la reducció de la desigualtat 

 
En una taula rodona organitzada pel Col·legi d’Economistes de Catalunya, 
el metge i director d’Oxfam Intermón a Catalunya Francesc Mateu i 
l’economista i director de Càritas Diocesana de Barcelona Salvador 
Busquets han coincidit a subratllar que, tot i el creixement del PIB, 
l’increment de la riquesa del 10% més ric de la població espanyola ha 
gairebé doblat el del 90% restant. En aquest sentit han apuntat com a gran 
solució la lluita contra el frau i la millora de la capacitat redistributiva del 
sistema fiscal espanyol. 
 
Barcelona, 13 de Febrer de 2017.- La seu del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya (CEC) a Barcelona ha acollit aquest vespre la Taula Rodona: ''La 
desigualtat, càncer social del nostre món'' amb la participació del metge i 
director d'Oxfam Intermón a Catalunya Francesc Mateu i de l’economista i 
director de Càritas Diocesana de Barcelona Salvador Busquets. 
 
Francesc Mateu ha centrat la seva intervenció en detallar les grans conclusions 
de l’informe elaborat per l’ONG Oxfam Intermón ‘Una economia al servei de 
l'1%' en què s’analitza l’augment de la desigualtat a tot el món. “Actualment 8 
persones acumulen tanta riquesa com la meitat més pobra de la població 
mundial, que són 3.000 milions de persones”, ha destacat el director d’Oxfam 
Intermón a Catalunya, el qual ha afegit que “7 de cada 10 persones al món 
viuen en països on la desigualtat s’ha incrementat en els darrers 30 anys”.  
 
Després de fer un recorregut per l’augment de la desigualtat a l’Àfrica (on es 
calcula que recuperant el que es perd per evasió i elusió fiscal es doblarien els 
diners que tots els països del món destinen en cooperació), a la Índia o als 
Estats Units, Mateu s’ha centrat en el cas d’Espanya explicant que “tres 
persones acumulen el mateix nivell de riquesa que el 30% més pobre de la 
ciutadania (14,2 milions de persones)”.  
 
El director d’Oxfam Intermón a Catalunya ha afirmat que “durant la crisi, 
l’aportació empresarial a les arques de l’estat ha caigut 7 punts: el 2007 era del 
22% i ara del 13%”. En aquest sentit ha apuntat que “el sistema fiscal que ha 
posat en marxa el govern espanyol al llarg d’aquests anys no ha aconseguit 
reduir-ho entre altres causes perquè les famílies continuen suportant la major 
part del pes tributari”. Segons es recull també en l’informe d’Oxfam Intermón, 
“la hisenda espanyola deixa d’ingressar cada any uns 1.550 milions d’euros 
fruit de les operacions d’enginyeria fiscal que practiquen les grans fortunes per 
tal d’evadir impostos a través de diversos paradisos fiscals”.  
 
Mateu ha subratllat que “Espanya és el país de l'Organització per a la 
Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) on més s'ha incrementat 
la desigualtat després de la crisi només per darrere de Xipre i 10 vegades més 



que la mitjana europea. En aquest sentit ha recordat que “el número de filials 
en paradisos fiscals de les empreses de l’IBEX35 ha augmentat constantment 
al llarg dels últims anys”. Finalment, Mateu ha conclòs afirmant que la resolució 
al cercle viciós de la desigualtat passa per “un sistema tributari just, el blindatge 
de les polítiques socials, una ocupació digna i un reforç democràtic”. 
 
Per la seva banda, l’economista i director de Càritas Diocesana de Barcelona 
Salvador Busquets ha afirmat que “en condicions similars, entre el 2007 i el 
2015 la desigualtat entesa segons l’Índex de Gini a Catalunya va créixer en un 
2,4% molt per sobre de la mitjana de la zona euro (0,8%)”. Busquets també ha 
recordat que, segons l’Enquesta financera de les Famílies del Banc d’Espanya 
publicada el gener de 2017, “el 25% de les famílies més pobres van presentar 
de mitjana un patrimoni negatiu de 1.300€, un empitjorament escandalós”. El 
director de Càritas Diocesana de Barcelona també ha apuntat que, segons un 
estudi de l’Ajuntament de Barcelona de desembre de 2016, “el districte de Nou 
Barris presenta una renta familiar disponible de 39 sobre 100 mentre que al 
districte de Sarrià-Sant Gervasi la relació és de 204 sobre 100”.  
 
D’altra banda Busquets ha explicat que, segons constaten des de Càritas, “la 
desigualtat ha incidit especialment entre les persones aturades, els treballadors 
que no guanyen prou per poder viure amb comoditat i les persones nascudes a 
l’estranger” en el que ha qualificat com a “pobresa ancorada”.  
 
El director de Càritas Diocesana de Barcelona ha afirmat que “la crisi ha 
augmentat la fragilitat dels més vulnerables” i ha explicat que “durant el 2016, 
Càritas ha atès directament unes 23.000 persones, el 77% de les quals es 
trobaven a l’atur en un percentatge que augmenta fins el 81% en el cas de les 
persones que havien demanat ajuda per primera vegada”.   
 
Finalment, Busquets ha apuntat que la solució passa per “millorar la capacitat 
redistributiva del sistema fiscal espanyol ja que el frau fiscal a Espanya és 10 
punts superior a la mitjana europea, promoure el concepte predistributiu de la 
riquesa, apostar més per l’habitatge social, impulsar una llei de la segona 
oportunitat per les persones i definir noves polítiques actives d’ocupació.  
 
La coordinadora del Grup de Treball Economistes per una Economia Social del 
CEC Maite Soler ha moderat el debat, mentre que el degà del CEC Joan B. 
Casas ha presidit l’acte agraint la tasca d’entitats no governamentals com 
Oxfam Intermón o Càritas i subratllant que “l’economia fracassa com a ciència 
social si no aconsegueix reduir la desigualtat”.  
 
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000 
col·legiats i més de 2.000 societats i despatxos vinculats dedicats 
professionalment a les diferents vessants de l'economia i l'empresa, està 
considerat com una institució que, a través de l'organització d'activitats i serveis 
molt diversos, es configura com un centre de formació i reciclatge dels 
professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en general. 
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