
 

 

 

 CCOO DE CATALUNYA DAVANT L’AJORNAMENT ELECTORAL 
 

La decisió del Govern de la Generalitat, amb el suport majoritari dels partits polítics 

catalans, d’ajornar les eleccions del 14 de febrer és una mala notícia per a la democràcia 

i per als ciutadans i ciutadanes que lluiten per superar una crisi sanitària que està 

delmant les vides i la salut de milers de persones i que està comportant conseqüències 

gravíssimes de caràcter econòmic i social. 

Els partits van acordar un ajornament de les eleccions fins al 30 de maig, però el decret 

de govern ha significat una suspensió electoral sine die que produeix algunes llacunes 

legals que poden ser motiu de recurs per alguns àmbits. La patronal Foment del Treball 

sembla que portarà als tribunals aquesta suspensió electoral. 

El sindicat s’hi ha pronunciat en contra pels efectes que té mantenir durant cinc mesos 

més un govern sense plenes capacitats i barallat en l’intern, així com un parlament 

dissolt i uns grups polítics totalment polaritzats i situats en campanya electoral. 

Una situació política que pot significar que l’aprovació d’uns nous pressupostos de la 

Generalitat no es tramitin, en el millor dels casos, fins a la darrera part d’aquest any, 

amb la qual cosa no podríem disposar de tota la potència econòmica necessària per fer 

front a una pandèmia com la que colpeja el país. 

L’agenda electoral, doncs, s’allarga i condiciona una situació política a l’Estat que se 

suma a la crispació tàctica d’una dreta embogida que té com a únic objectiu derrocar el 

Govern de coalició d’esquerres, una coalició amb contínues baralles internes que 

s’agreugen quan arriba als àmbits socials, laborals i econòmics, tots ells elements de 

negociació a la taula del diàleg social. Ara s’hi suma també la campanya a Catalunya, 

amb el debat pendent dels indults, que condicionarà sobre manera la política general. 

En aquest sentit, el sindicat ha de fer un esforç addicional perquè l’agenda del diàleg 

social no quedi relegada i perquè la reforma laboral, l’SMI, les pensions, els fons de 

reconstrucció europeus i la protecció d’empreses i treballadores i treballadors de la crisi 

sanitària s’obrin camí al llarg de les properes setmanes, amb el tancament d’acords 

imprescindibles per afrontar la situació actual. 

A Catalunya tenim dos espais de diàleg social oberts. En primer lloc, un de propi amb 

les patronals que està avançant cap a un acord de renovació de l’AIC (Acord 

interprofessional de Catalunya) en dues fases. En aquest sentit, hi hauria una primera 

fase que preveuria alguns temes acordats amb caràcter normatiu, com l’articulació de la 

negociació col·lectiva, la formació, el protocol europeu per a la digitalització o la 

prevenció de riscos laborals, entre d’altres, i una segona que desenvoluparia la resta de 

temes que acaben de configurar una renovació integral de l’AIC. 

En segon lloc, hi ha un altre espai, amb el Govern, on s’ha presentat una proposta d’ajuts 

a empreses i autònoms que el sindicat no pot acceptar si no preveu propostes d’ajuts 

als treballadors i treballadores que esmentarem més endavant. 



 

A Espanya l’agenda del diàleg social està vigent, inicialment, amb els ERTO i el decret 

dels falsos autònoms de les plataformes digitals, i, així mateix, amb la reforma laboral, 

la formació, la contractació i les pensions. Una agenda que té riscos de dilació a causa 

de la posició de la CEOE i les diferències dins del Govern de coalició. 

 

 
LES PRIORITATS DE CCOO DE CATALUNYA DAVANT LA SITUACIÓ ACTUAL 

 

L’ajornament de les eleccions al Parlament fins al 30 de maig pot agreujar la situació de 

crisi a Catalunya per la falta de respostes suficients que necessita el sistema de salut i 

de residències, i la situació de les empreses i els treballadors i treballadores. 

Catalunya necessitaria, en condicions de normalitat, per situar-se en la mitjana europea, 

una despesa en educació de 8.571 M€ respecte dels 6.696 M€ dels actuals 

pressupostos del 2020. El sistema de salut necessitaria 11.755 M€, dels quals 

s’han pressupostat, per al 2020, 9.739 M€. Catalunya té, en efecte, un dèficit de 

despesa pública en els sistemes de salut i educació que ha llastrat la gestió de la 

pandèmia: 

SALUT: 2.000 M€ 
 

EDUCACIÓ: 1.874 M€ 
 

TOTAL: 3.874 M€ 
 

La despesa afegida per a la COVID-19 ha estat, el 2020, de 3.856 M€ —xifra que 

només serveix per equiparar la despesa a la mitjana de la UE en situació de normalitat, 

però no per fer front als esforços addicionals que requereix una pandèmia— i la pèrdua 

de recaptació prevista, de 1.272 M€. Això suposa un esforç afegit de 5.128 M€ sobre els 

pressupostos previstos. 

Espanya ha finançat, mitjançant el fons COVID, 3.200 M€, i amb els fons de 

contingències previstos pels pressupostos, 250 M€ més. En definitiva, Catalunya ha 

fet una aportació a la crisi afegida als pressupostos de 1.678 M€, la qual cosa 

significa un 0,78 % del seu PIB previst per al 2020. En comparació, el dèficit del 

2019 va ser del 0,56 %. El País Valencià ha fet un esforç de l’1,6 % del seu PIB; el País 

Basc, del 2 % del seu PIB, i Navarra, del 2,4 % del seu PIB. 

La suspensió de les regles fiscals per al 2020 i el 2021 per part del Govern central 

facilitava aquest endeutament. La referència donada pel Govern per al 2021 a les 

comunitats autònomes és del 2,2 %, dels quals la meitat (1,1 %) serà finançada per 

l’Estat. 

Dels 3.856 M€ d’augment de despesa de Catalunya per a la COVID-19: 
 

 2.220 M€ han anat al sistema de salut i de residències de gent gran. 

 867 M€ s’han destinat a ajuts directes vinculats a sectors econòmics i 769 M€, a 

altres despeses, com universitats, ens locals, transport… 



 

 
 
 

Despesa sanitària 2.100 M€ 

Residències de gent gran 120 M€ 

Altres ajuts directes (1) 867 M€ 

Altres despeses (universitat, ens 

locals, transport, habitatge…) 

769 M€ 

Total 3.856 M€ 

 

 
Si traiem la despesa en salut i residències, per donar suport als efectes econòmics i 

socials de la crisi, Catalunya ha destinat només 1.678 M€ addicionals als 

pressupostos. Si Catalunya hagués assumit un 2 % del seu PIB de dèficit fiscal 

(que permetia la suspensió de la regla de despesa de la comunitats autònomes) 

hauria disposat de 2.550 M€ addicionals. Així, el Govern ha renunciat al 154,5 % 

més de recursos per injectar a l’economia i fer més compatible la protecció de la 

salut amb les condicions econòmiques 

De les dades publicades per la Generalitat en els diferents sistemes d’informació, tenint 

en compte que no estan totes les dades penjades i amb les reserves necessàries pels 

criteris d’agrupació que des de la Secretaria d’Estudis de CCOO de Catalunya hem 

pogut concretar, els ajuts a sectors i empreses a Catalunya han estat els següents: 

Ajuts per sectors 
 

SECTORS € 

PRIMARI 15.920.146 

TRANSPORT PÚBLIC 5.000.000 

ÀMBIT EDUCATIU 67.925.000 

CULTURA 51.368.388 

ESPORTS 36.500.000 

TURISME 51.524.500 

HOSTALERIA I COMERÇ 111.537.500 

INCLUSIÓ LABORAL I SOCIAL 25.720.024 

LLOGUER I SUBMINISTRAMENTS 17.500.000 

NO SECTORIALITZABLE 366.927.336 

 

TOTAL 749.922.893 



 

 

 

Ajuts per tipus d’empresa/persona de destinació: 
 

TIPUS D’EMPRESA € 

Autònoms/es 299.940.500 

Tercer sector / cooperatives 12.558.333 

Sense especificar 388.965.060 

 

Treballadors per compte 
d’altri 

 
34.459.000 

Ajuts socials 17.500.000 

 

TOTAL 753.422.893 

 

Catalunya té: 
 

 1.303.381 persones demandants d’ocupació. 

 497.611 aturats i aturades (registrats el desembre del 2020), 109.487 més que 

el 2019. 

 76.207 cotitzants menys a la Seguretat Social que el 2019. 

 1.001.870 persones en situació d’ERTO l’any 2020 (el mes de desembre encara 

n’hi havia 172.735). 

 Dels més de 550.000 autònoms i autònomes que hi ha a Catalunya, el 12 % han 

demanat ajuts per cessament d’activitat a l’Estat (67.438 persones). A Catalunya 

també 116.000 persones han demanat els ajuts de la Generalitat, el 21 % del 

total. 

 Segons la Generalitat, hi ha 100.000 persones migrants sense autorització 

administrativa (segons Càritas, 120.000). 

 Les llars sense ingressos a Catalunya han incrementat un 10 % respecte del 

2019 i ja arriben a les 100.000 llars. 

 El 2019 a Catalunya hi havia 1.770.000 persones en risc de pobresa, dada que 

de ben segur ha augmentat com a conseqüència de la crisi. En canvi, les 

persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania només són 141.097. 

 

LES PROPOSTES DE CCOO DE CATALUNYA 
 

Aquesta situació econòmica requereix mesures que els governs han de prendre 

amb la col·laboració de la concertació social i del diàleg social. CCOO de 

Catalunya proposem: 

A l’Estat: 
 

 La pujada de l’SMI. 

 La derogació dels aspectes centrals de les reformes laborals. 

 La reforma del sistema públic de pensions en línia amb els acords de la 

mesa dels pactes de Toledo, derogant la reforma del PP del 2013, detraient 



 

despeses no pròpies del sistema i garantint la suficiència d’unes pensions 

dignes i la viabilitat del sistema, amb més ingressos. 

 

 
A Catalunya: 

 

 Augmentar la despesa extraordinària sobre el pressupost prorrogat en un 

mínim de 5.000 milions d’€ 

 Planificar un paquet d’ajuts per a empreses, treballadors i treballadores i 

autònoms que doni resposta al següent: 

o Transferències directes a empreses dels sectors més afectats per 

les restriccions, condicionades al manteniment de l’ocupació 

(turisme, restauració, oci nocturn, esport, cultura, joc, comerç…). 

o Accés al finançament de l’Institut Català de Finances (ICF), amb 

retorn a deu anys o més en funció de l’afectació dels sectors, com 

és el cas de tots aquells vinculats al turisme, la restauració o el 

comerç, que representen més del 24 % del PIB de Catalunya. 

o Ajuts directes als treballadors i treballadores afectats pels ERTO, la 

pèrdua salarial dels quals hagi comportat ingressos per sota de 

l’SMI i a treballadors i treballadores sense prestacions que no s’han 

reincorporat als llocs de treball o que han perdut la feina. 

o Ajuts directes a autònoms pel cessament d’activitat. 

o Ajuts directes a persones sense autorització administrativa i 

regularització per acreditació d’activitat laboral. 

o Ajuts directes a treballadors i treballadores per motiu de conciliació 

en situació de confinament de fills i filles en edat escolar, 

especialment, famílies monoparentals. A Catalunya hi ha hagut una 

mitjana de 30.000 alumnes confinats i de 1.000 grups diaris 

confinats, amb un pic de 2.000 a l’octubre. Cap mare o pare ha rebut 

cap ajut per poder tenir cura dels seus fills i filles. 

o Ajuts per a la formació de les persones treballadores més afectades 

per l’impacte de la crisi, tant en situació d’ERTO com de 

desocupació, incloent-hi l’atur de llarga durada. 

Des de CCOO de Catalunya treballarem en els àmbits del diàleg social per trobar 

consensos i acords que tornin l’equilibri al món del treball, reforcin el sistema de 

prestacions i pensions del nostre país, incrementin el poder adquisitiu de la classe 

treballadora i protegeixin empreses i treballadors i treballadores de la crisi 

sanitària. 

En aquest sentit, de manera conjunta amb la UGT, iniciarem un procés de 

mobilitzacions el proper mes de febrer que concretarem properament. 


