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TRES ANYS DE GOVERN SOCIALISTA 

�� 

 

 
 
 
 
 

Al llarg d’aquests tres anys el Govern socialista ha pres
un important nombre de decisions i mesures amb
l’objectiu de millorar la vida dels ciutadans i modernitzar i
enfortir el país. La bona acollida i l’èxit aconseguits ens
encoratja a continuar treballant en aquesta mateixa línia. 
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1. Una economia forta i sanejada 
 
Durant els darrers tres anys, l’economia espanyola ha crescut de forma progressiva i constant. De fet, 
Espanya registra avui un major creixement econòmic que la Unió Europea, els Estats Units i el Japó. 
En concret aquest creixement es situa en un promig del 3’5%; al mateix temps la inflació s’ha reduït 
del 2’7% al 2’4%.  
 
El creixement de l’ocupació, en aquest període, ha permès a Espanya assolir la major taxa d’ocupació 
de la seva història. S’han creat prop de 2.500.000 noves feines i s’ha superat per primera vegada en 
la història d’Espanya els 20 milions d’ocupats. La taxa d’atur s’ha reduït des de l’11’5% el 2004 al 
8’5% el 2007.  
 
La reforma del mercat laboral concertada amb sindicats i patronal en l’”Acord per a la Millora del 
Creixement i l’Ocupació” de maig de 2006, ja està proporcionant els primers efectes sobre l’estabilitat 
en l’ocupació. 
 
Per altra banda, hi ha hagut un excel·lent comportament dels comptes públics. Davant el suposat 
dèficit zero de 2004, el 2006 les Administracions Públiques han assolit un superàvit de l’1’8%, el 
segon més alt de la UEM. Ha augmentat notablement el pressupost dedicat a polítiques socials, 
educació, investigació i modernització d’infrastructures. 
 
Finalment, la reforma fiscal aprovada pel Govern socialista beneficiarà el 95% dels contribuents, i en 
especial, a les rendes del treball, en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.  
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2. Prestacions i serveis socials 
 
Les polítiques socials han estat des de l’inici de la legislatura una de les principals prioritats d’aquest 
Govern. En aquests tres anys s’han anat adoptant tot un seguit de mesures en aquesta matèria, les 
més destacades són les següents: 
 

 Pensions: Les pensions mínimes acumulen un creixement entre un 20% i un 25%, gairebé el 
doble que en els quatre anys anteriors. En tres anys s’ha dotat al Fons de Reserva de la 
Seguretat Social amb 22.100 milions, 7.000 més que en els quatre anys anteriors. 

 Salari Mínim: Des de 2004, l’SMI ha augmentat en 110 euros al mes. Un 24% en tres anys. 
Prop de 600.000 persones s’han beneficiat d’aquests increments, tenint en compte les 
persones que tenen la seva renda vinculada a l’SMI. 

 Sanitat: S’ha aprovat la Llei de Mesures Sanitàries de Prevenció i Control del Tabaquisme, 
que ha reduït el seu consum, així com la Llei de Garanties i Ús racional de Medicaments i 
productes Sanitaris, que serveix per moderar la despesa farmacèutica. L’aprovació de la Llei 
de Reproducció Humana assistida, ha permès que s’hagin realitzat a Espanya els primers 
diagnòstics preimplantacionals per salvar germans.  

 Polítiques de Joventut: La política de joventut es desenvolupa fonamentalment a través 
d’accions en matèria d’ocupació, habitatge i educació. Moltes d’aquestes accions s’inclouen al 
Pla de Joventut (2005-2008) aprovat pel Govern l’1 de juliol de 2005. 

 
3. Extensió dels drets de ciutadania 
 
El Govern ha treballat durant aquests tres anys per millorar les condicions de vida de tots els 
ciutadans, tenint en compte les voluntats i necessitats de cada col·lectiu. Actualment tenim una 
bateria de nous drets que fins fa ben poc semblaven inassolibles. 
 

 Llei de Dependència: Amb ella es crea un nou dret universal que es configura com el 4rt Pilar 
de l’Estat del Benestar a Espanya. Garanteix ajuda i atenció públiques a les persones 
dependents i als seus familiars. Durant aquest any es projecta una inversió de més de 400 
milions per part de l’Estat, que serà complementada per una aportació equivalent per part de 
les CCAA. 

 Llei d’Igualtat: Reconeix a ambdós sexes el dret a la conciliació de la vida familiar i laboral. 
Amplia i millora els drets per maternitat i crea el permís de paternitat. Inclou en la negociació 
col·lectiva els Plans d’Igualtat. Garanteix una representació equilibrada d’homes i dones a les 
llistes electorals, als òrgans de representació de l’Administració i als Consells d’Administració 
de les grans empreses.  

 Llei contra la Violència de Gènere: Específica per a protegir i ajudar les dones maltractades 
per les seves parelles. Crea mesures per donar-los major protecció física i jurídica. També 
nous drets laborals i econòmics, a més de majors prestacions socials. 

 Llei del Divorci: Elimina haver d’al·legar causes per a separar-se o divorciar-se. Només és 
necessari la lliure voluntat d’un dels dos cònjuges. El procés és molt més ràpid que abans. 
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 Matrimoni Homosexual: Autoritza per llei el matrimoni entre persones del mateix sexe, amb 
equiparació de drets i obligacions als del matrimoni civil. 

 Estatut del Treball Autònom: de recent aprovació al Congrés, i concertat amb els agents 
socials, ha ampliat els drets dels treballadors autònoms. Amb l’Estatut aquest col·lectiu 
gaudeix de més drets, més garanties, més seguretat i més protecció social en la seva activitat 
professional. 

 
4. Assegurar el futur: augmentar la potència intel·lectual 
 

El Govern socialista ha apostat des de l’inici de la legislatura per garantir l’accés de tots els ciutadans 
a les noves tecnologies, a la cultura i a una educació de qualitat. Algunes de les accions més 
destacades són les següents: 

 R+d+i: El juny de 2005 el Govern va presentar el Programa Ingenio 2010, l’estratègia d’R+D+i 
que fixa com a objectius principals per al 2010 augmentar la inversió d’R+D sobre el PIB fins 
assolir el 2%, incrementar la contribució del sector privat en la inversió en R+D fins el 55% i 
convergir amb la mitja de la UE-15 per assolir una despesa del 7% del PIB destinat a les TIC. 

 Societat de la informació: El Pla Avanza suposa un gran esforç per estendre l’ús de les TIC 
a tota la societat. Entre les seves mesures trobem el DNI electrònic, els programes d’extensió 
de la banda ampla o l’impuls de la TDT, el que ha multiplicat els canals de televisió que reben 
els ciutadans en obert. 

 Educació: S’han aprovat dues grans lleis educatives, la LOE i la LOU, des de la convicció que 
l’educació és el principal motor del progrés d’un país i la millor garantia de llibertat per als seus 
ciutadans. 
o La LOE aporta mesures per combatre el fracàs escolar, assegura el finançament amb fons 

públics de l’educació infantil de 3 a 6 anys i es garanteix la llibertat dels pares per triar el 
tipus d’educació que vulguin per als seus fills. 

o La LOU dota les Universitats de nous instruments que els permeten millorar la qualitat de 
la seva docència i respondre a les noves exigències de la societat. A més, es reconeix 
millor l’autonomia universitària i la pluralitat de l’Estat autonòmic.  

 Cultura: El Govern vol potenciar l’accés a la cultura a tota la ciutadania. En aquest sentit, s’ha 
aprovat la Llei de la lectura, del llibre i de les biblioteques que pretén promoure la lectura entre 
els ciutadans, garantir l’accés als llibres i a la cultura, garantir amb el preu fix del llibre la 
producció d’obres de qualitat i enfortir la xarxa pública de biblioteques. Des del Govern també 
es pretén promoure externament les cultures espanyoles en totes les seves llengües, amb 
accions com la creació de nous Institutos Cervantes arreu del món.  

 
 
5. Assegurar el futur: millorar els espais físics. 
 
El Govern socialista aposta perquè els ciutadans visquin en les millors condicions possibles, 
dissenyant una xarxa d’infrastructures potent, facilitant l’accés a l’habitatge i potenciant la seguretat 
ciutadana. 
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 Seguretat: A Espanya es destinen 2.000 M€ més a Seguretat Ciutadana que a l’inici de la 

legislatura. Actualment hi ha 11.000 efectius més dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat 
que el gener de 2004. A més, es treballa intensament contra el terrorisme amb accions com 
l’entrada en funcionament del Centre Nacional de Coordinació Antiterrorista o la creació de 
l’Equip de Recolzament Policial davant Grans Atacs Terroristes.  

 PEIT: En aquests tres anys s’ha dissenyat i començat a construir a Espanya una moderna i 
potent xarxa d’infrastructures que està situant al màxim nivell de qualitat i serveis el ferrocarril, 
les carreteres, els ports i els aeroports de tot el país.  

 Habitatge: El Pressupost del Pla d’Habitatge 2005-2008 és més del doble del pressupost 
assignat al Pla Anterior. Durant la vigència del Pla es garantirà l’accés a l’habitatge a 720.000 
famílies. A més, en col·laboració amb les Administracions locals i autonòmiques, s’han 
realitzat esforços per crear habitatges més econòmics i facilitar l’accés en lloguer. Es 
potencien nous projectes per atendre els col·lectius més sensibles, en especial els joves.  

 
 
6. Creixement sostenible 

 
El Govern ha establert el desenvolupament sostenible com un objectiu transversal de la seva acció 
política. La sostenibilitat s’ha fet servir com a criteri, per exemple, en la planificació d’infrastructures, 
en la planificació energètica o en la política en matèria d’urbanisme i aigua. 

 
 Urbanisme: Amb la nova Llei del Sòl es promourà un urbanisme raonable, basat en la 

transparència, la participació ciutadana i el control públic, que busqui l’ús racional de l’espai i 
els recursos naturals, la recuperació, regeneració i preservació del nostre patrimoni. A més, 
s’han ampliat els mitjans humans i materials dedicats a lluitar contra la corrupció urbanística. 

 Canvi climàtic: S’ha elaborat un Pla Nacional d’Adaptació al Canvi Climàtic, recolzat per les 
CCAA. També s’han posat en marxa el Pla d’Acció d’Eficiència Energètica 2005-2007, el Nou 
Codi Tècnic d’Edificació (que reduirà les emissions de CO2) o el nou Pla d’Energies 
Renovables. De fet, Espanya és un dels països amb millors resultats en la introducció 
d’aquest tipus d’energies.  

 Aigua: El Programa d’Actuacions per a la Gestió i la Utilització de l’Aigua (A.G.U.A) tracta de 
resoldre les carències en la gestió, disponibilitat i qualitat de l’aigua, presents a tota Espanya, 
d’una forma duradera i responsable. 

 Llei de Muntanyes: Estableix noves garanties per protegir els boscos i muntanyes 
espanyoles dels mals usos i de les agressions mediambientals causades per l’ésser humà. 
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7. Política exterior 
 
El Govern socialista en aquests tres anys ha reprès com a paràmetre bàsic de la seva acció exterior 
l’àmbit europeu. S’ha treballat per una única Europa, més forta i eficaç i més influent en el món. Un 
dels seus eixos principals també ha estat el del compromís decidit per la pau i per aconseguir un nou 
ordre mundial més just. En aquest sentit, algunes de les actuacions més destacades són: 
 

 S’ha reequilibrat la política iberoamericana, amb un espectacular desplegament d’inversions 
i de cooperació al desenvolupament a la zona. 

 S’ha recuperat al Magreb la via del diàleg i la cooperació per a resoldre problemes. 
 El Govern ha ampliat les mires de la política exterior espanyola potenciant la nostra presència 

a Àsia i a l’Àfrica Subsahariana, en aquest darrer cas posant en marxa l’ambiciós Pla Àfrica. 
 En el seu compromís ferm amb el procés de pau al Pròxim Orient Espanya ha aportat un 

contingent significatiu de tropes a la força de les NNUU al Líban, fruit de l’aposta i iniciativa per 
l’Aliança de Civilitzacions.   

 L’Ajut Oficial al Desenvolupament previst per al 2007 creixerà un 32%, el que equival al 
0’42% de la Renda Nacional Bruta. 

 
8. Aprofundiment en la democràcia 
 
Com a conseqüència de totes les mesures aprovades en aquesta matèria, avui podem dir que la 
gestió del govern és més transparent i més propera a la ciutadania. Algunes de les mesures més 
destacades són: 
 

 Modernització de l’Administració: L’abril del 2007 es va aprovar l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic, complint un mandat de la Constitució Espanyola de 1978. Serà fonamental en la 
professionalització plena i modernització de l’Administració Pública Espanyola. 

 Control parlamentari: Les dades sobre el control parlamentari del Govern, en les seves 
diverses modalitats, revelen que aquest és més freqüent i extens que mai: més 
compareixences, més respostes a les preguntes orals i escrites... 

 Llei de RTVE: la televisió pública compta per primera vegada amb un instrument jurídic que 
garanteix la seva independència i la seva viabilitat financera. 

 Llei de Publicitat Institucional: Aquesta Llei acaba amb les campanyes d’autobombo i 
propaganda del Govern amb diners públics. 

 Codi del Bon Govern i Llei d’Incompatibilitats i Registre d’interessos d’Alts Càrrecs: 
Està prohibit que els membres i alts càrrecs del Govern rebin o facin obsequis valuosos amb 
diners públics. 

 Es garanteix per llei l’autonomia del Fiscal General de l’Estat i es potencien molt 
significativament els mitjans de la Fiscalia per combatre la corrupció urbanística i els delictes 
mediambientals. 
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Recentment es van complir els tres anys de gestió del Govern presidit per José Luis Rodríguez
Zapatero. En aquest temps s’han pres moltes decisions i aprovat lleis de gran importància, el
denominador comú de les quals ha estat sempre el mateix: millorar la vida dels ciutadans i enfortir
el país. 
 
La millora i l’aprofundiment en els drets de ciutadania i l’avenç en les llibertats ha estat des del
primer moment un dels eixos fonamentals de l’acció de govern. Per als socialistes, el
reconeixement de nous drets civils i individuals, inspirats en nous valors i en les noves formes de
convivència és un element essencial per configurar una societat avançada, diversa i tolerant. 
 
Per altra banda, el Govern ha fet una clara aposta pel progrés i pel desenvolupament del país,
sanejant la seva economia, modernitzant les seves infrastructures i situant-lo en la línia de
progrés dels països més avançats del món.  
 
Els socialistes som conscients que tot i haver avançat molt significativament en els diferents
àmbits -econòmic, social, conciliació de drets, dignificació de les persones, etc.-, encara queda
molt camí per recórrer. Hem de seguir treballant perquè millorar la vida de tots els ciutadans
continua sent un repte.  

 
CONCLUSIONS  
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