
 

 

 

Anàlisi i valoració del Pressupost de la GC pel 2017 

Estem davant d’uns Pressupostos continuistes, que no canvien les prioritats imposades per les 

polítiques austericides. 

El context econòmic i social en el que ha d’actuar el Pressupost del 2017, reclama uns altres 

Pressupostos i unes altres prioritats.  

L’atur segueix en sent un greu problema social (603.600 persones a l’atur segons darrera EPA, 

de les quals el 58,3% corresponen a atur de llarga durada). Amb una baixa protecció social 

(només el 27,8% de les persones en atur rep algun tipus de prestació) i amb una alta 

precarietat en les noves contractacions que es realitzen (el 88,7 dels contractes que es fan són 

temporals). Això explica que la població en risc de pobresa i/o exclusió social després de fetes 

les transferències socials arribi al 23,5 % del total (un 30% de la població de menys de 18 anys) 

o que 224.500 persones visquin en habitatges sense cap perceptor d’ingressos o que la taxa de 

risc de pobresa en el treball superi ja el 12%. La pobresa es cronifica augmenten les 

desigualtats.  

L’economia catalana creix a un ritme important els darrers trimestres. El major dinamisme té 

la seva explicació en variables exògenes (preu petroli, tipus canvi euro, tipus interès....) més 

que no pas en apostes de canvi de model productiu. El patró de creixement corre el perill de 

reproduir el model previ a la crisi. No hi ha mesures que apuntin la consolidació del creixement 

promovent la R+D+i, la qualificació, les infraestructures. Ni el creixement es tradueix en major 

qualitat de l’ocupació, millors salaris, major protecció social o prestació de serveis.  La situació 

social no està variant i, per contra la població més rica cada cop acumula més renda, el 20% 

d’aquesta acumula 6,5 vegades més recursos que el 20% més pobre.   

Es per això que a l’hora d’analitzar la proposta de Pressupost del 2017 ho fem en relació a 

l’atenció a les prioritats i necessitats econòmiques i socials i a l’esforç fiscal real que permeti 

redistribuir la riquesa de forma més justa i progressiva. 

Les prioritats que ha de donar resposta el Pressupost són: 

- Situacions d’emergència social. 

 - Revertir part de les retallades en salut, educació, protecció social i habitatge 

- Augmentar les quantitats destinades als programes de suport a la Indústria per rellançar 

l’economia i crear ocupació de qualitat. 

- Recuperar l’ocupació pública. 

 

 



0.- Qüestions prèvies de caràcter general 

Fem la comparativa entre Pressupost del 2017 i el Pressupost del 2015; i també sobre el 

Pressupost 2010, que és el darrer pressupost previ a les retallades. La comparativa en els xifres 

es fa sobre dades homogènies. 

Cal tenir present que el Pressupost del 2017 és sobre previsió d’ingressos que en aquest cas 

són  més reals que el del 2015 que es va fer sobre una previsió d’ingressos hipotètica que no es 

va poder materialitzar (p.ex. impost dipòsit bancaris). 

El projecte de Pressupost de 2017 incorpora uns majors ingressos en relació al del 2015. El seu 

origen respon a: 

- Derivats del l’actual model de finançament (per tant aliens a l’acció del govern actual) 

- compensació per liquidació bianual:            + 1.453 M  

- Major ingrés per menor interès del deute:        914 M  

- Major Ingressos recaptació (IVA i altr):            1.150 M 

- Mesures Fiscals pròpies del Govern GC incoroporades a l’actual Pressupost: 117 M 

Aquest projecte de Pressupost no pot ser considerat expansiu, com fa el Govern. És un 

Pressupost neutre en termes nominals: l’increment és de 28.310 M €; creix un 3’6% quan el 

PIB ha crescut un 3’9%. 

La única insubmissió material d’aquests pressupostos és la que es fa a la resolució del 

Parlament de Catalunya en el Ple d’emergència social que no es compleix. 

 

1.- El Pressupost 207 són continuistes. No canvien les prioritats.   

- El creixement econòmic no reverteix el gruix de la política pressupostària 

- No dona resposta a les que haurien de les prioritats:  

- garantir la protecció social 

- revertir retallades 

- incentivar la reactivació econòmica 

- recuperar les condicions laborals dels EEPP 

2.- La Despesa Social s’incrementa en 1.170 M però no dona resposta a les necessitats socials 

i està per sota de la despesa del 2010 

Cal tenir present dues qüestions a l’hora de comparar amb 2010: 

- Cal indexar les dades de despesa social a l’evolució IPC: +7’7% 

- les necessitats són avui molt diferents a les del 2010 (pobresa, atur llarga durada,  

efectes de les retallades ...) 

2.1. - L’increment del 2017 no atén les prioritats socials:  

- no reverteix les retallades del 2010 



- destina menys a polítiques socials quan hi ha més necessitats 

- incompleix la Resolució del Parlament del Ple d’emergència social que mandatava: 

- augmentar les partides destinades a despesa social 

- actuar sobre la fiscalitat de forma justa i progressiva per augmentar ingressos 

-  No hi ha cap partida específica destinada a la RGC. 

2.2.- La Despesa Social del 2017 està més de 17 punts per sota la del 2010 (comparant xifres 

homogènies dels programes 3 i 4 dels pressupostos (salut, educació, habitatge, serveis 

socials,...) 

- Despesa social 2010 fou de 20.242 M, però un cop actualitzada indexant a l’IPC 7’7% 

la dada és de 21.804 M. 

- La Despesa Social en la proposta del 2017 és de 17.944 M 

 - En foto fixe és un 11’4% menys: 2.300 M 

- En foto actualitzada un 17’7% menys, 3.800 M menys que el 2010. 

- No s’han revertit ni la meitat de les retallades (en foto fixe; si ho fem en la fito 

actualitzada encara es pitjor) en un context de majors necessitats socials. 

- Augmenta any rere any la necessitat d’habitatge social la qual cosa requereix dotar 

de més fons a aquesta partida. En l’any 2015 són 83,477 unitats familiars les 

sol·licitants d’habitatge en protecció oficial acumulades. 

2.3.- Salut i Educació  

- A Sanitat es passa de 9.893 M el 2010 a 8.849 M el 2017:  1.034 M menys, baixa un 10’5% 

  - el 2010 era el 4,4% del PIB; el 2017 el 3’8% del PIB 

En Sanitat,  Catalunya està entre les comunitats on la retallada de llits ha estat més 

gran  

- A Educació de 6.308 el 2010 a 5.684 el 2017; 624 M menys, baixa un 9’9% 

- En Educació estem a la cua en finançament públic, per sota fins i tot de la mitjana 

espanyola. La forta caiguda de recursos en Educació s’ha produït mentre augmenta el 

nombre d’alumnes. En canvi, s’han mantingut els concerts amb les escoles d’elit que 

segreguen per sexes i que cal rescindir. 

- Mentre la despesa educativa en la UE és del 5,25% del PIB. A Catalunya el 2010 

destinàvem el 3% del PIB i el 2017 el 2’4% del PIB 

 (dades 2010 no actualitzades amb índex IPC) 

2.4.- El pes de la Despesa Social sobre Pressupost 2010 és del 54’8% i el 2017 del 56’3%. Però 

aquesta pujada es el resultat de la baixada de la inversió.  

- El Govern parla d’un 74’7%, però no és comparable ja que enguany han tret la partida 

que va als ajuntaments i per compte han afegit la que va a transport públic que no hi 

era abans. 



3.- No hi ha partida especifica per implementar la Renda Garantia de Ciutadania 

Entre les mesures a contemplar en els Pressupostos manca una partida per a la implementació 

de la Renda Garantida de Ciutadania que s’està discutint en el Parlament de Catalunya. La seva 

aprovació i posada en marxa podria suposar un gran avenç en la lluita contra la pobresa i 

l’exclusió social. Per començar a implementar la RGC (a partir del juny del 2017) es calcula un 

cost com a mínim de 200 M que no apareix ni es contempla la partida oberta. 

Però el projecte de Pressupost només contempla el mateix que es va preveure en el nonat 

pressupost del 2016 per a Renda Mínima d’Inversió: 

- 2015, 173 M 

- 2016 208 M 

- 2017 208 M 

S’hauria d’actualitzar l’Indicador de rendes de suficiència de Catalunya, que serveix per valorar 

la situació de necessitat per a poder tenir dret o accés a les prestacions i que està congelat des 

de l’any 2010 en 569,12 euros. 

Ara amb el canvi d’objectiu de dèficit de 0’5% a 0’6% hi ha 205 M més disponibles al 

Pressupost que es podrien dedicar integres a la RGC si realment el govern s’ho creu. 

4.- Suport a la Indústria 

4.1.- El programa de Suport a la Industria millora respecte el 2015. Cert, però estaven a nivells 

irrisoris. Encara seguim estant molt per sota del 2010. Les comparatives són clares: 

- 2010, 165,4 M 

- 2015 7’6 M  

- 2017 52’0%   

4.2.- R+D+i  

- 2010  608,3 

- 2016  497’4 M 

- 2017  488 M 

5.- Inversions ensmínims històrics 

- 2009 5.494 M  ha estat el punt més alt     

- 2014 1.530 M  ha estat el punt més baix   

- 2017 1.579 M 

Recordem que el 2009 és l’època del pla E i similars per combatre la crisi i el 2014 ja en plena 

febre austeritària de contenció pressupostària 

Ara encara estem prop del punt més baix, amb una caiguda del 71’2% sobre el 2009 

6.- Personal 



Pel que fa als empleats i empleades públics, la principal prioritat que han de recollir els 

Pressupostos és la recuperació de les plantilles amb una oferta pública d’ocupació que 

recuperi les vacants suprimides i redueixi el percentatge de personal interí a no més del 5%. 

Des de gener del 2011 a l’agost del 2016 s’han suprimit més de 7.000 places i moltes altres 

s’han cobert amb personal interí fins arribar a representar més del 23% de la plantilla.   

Els Pressupostos han d’incorporar una partida per indemnitzar la finalització de contractes 

per complir amb la Sentència del Tribunal de Justícia Europea. 

D’altra banda s’han de complir els compromisos pel que fa a la recuperació dels drets dels 

empleats públics (pagues,...). Les propostes del Pressupost no hi donen resposta: 

- consolidació de l’1% del 2016 

- Recuperació de la part restant de la recuperació de de la mitja paga del 2012  

- no hi ha previst l’increment retributiu del 2017. Si fos l’1% implicaria 100 M que n o 

estan al Pressupost (hauran de sortir del fons de contingències o pressupostar-lo en el tràmit) 

- el creixement plantilles és el passi d’interins a funcionaris (7.000 places); però encara 

molt lluny d’assolir el 5% previst de màxim en la legislació i sense augment de dotacions per 

abordar els reptes dels serveis públics i retronar on érem.  

7.- Ingressos fiscals: 

En la línia de la Resolució aprovada pel Parlament sobre la situació d’emergència social, es 

possible incrementar  els ingressos fiscals per fer polítiques socials recuperant les rebaixes 

fiscals que se han fet en el darrer període. Unes rebaixes que han beneficiat, sobre tot, a les 

persones riques, i han contribuït a augmentar les desigualats. 

D’altra banda no es pot oblidar que la pressió fiscal a Catalunya està 7 punts per sota de la 

mitjana europea  i que sense uns recursos públics equivalents no és possible aspirar als 

mateixos nivells de benestar. A Catalunya certament tenim un problema de finançament 

però també de fiscalitat. 

En general les propostes fiscals  de la Llei de mesures fiscals i financeres  són positives  en 

relació a la millora del medi ambient i la salut de les persones, malgrat que en el seu conjunt 

són força modestes pel que fa a obtenir més ingressos.  

El problema de la Llei és el que no es contempla. No es compleix la Resolució del Parlament de 

Catalunya sobre la situació d’emergència social que  insta al Govern de la Generalitat a millorar 

l’impost de successions , l’impost sobre el patrimoni i l’ IRPF  per obtenir més ingressos per fer 

polítiques socials i garantir un sistema fiscal més progressiu. 

Escenificacions a banda, els grans patrimonis i  les rendes altes continuen sense tocar-se. I les 

desigualtats es mantenen. 

7.1.- La Tributació sobre el joc 

- puja al pressupost, si, perquè el 2015 van ser de 193 M i els ingressos previstos pel 

2017 són 228 M. Però l’any 2010 van ser de 309 M. 

Pugen perquè ha pujat l’impost sobre màquines escurabutxaques. Però no s’ha 

modificat el regal fiscal que es va fer als casinos... 



7.2.- L’Impost sobre Bens de luxe 

- no està pressupostat, no es preveuen els ingressos 

- aquest no és un impost sobre grans fortunes, per molt que ens ho venguin així.  

- Si de cas és podria interpretar com un impost sobre patrimoni no declarat, o sigui 

sobre frau en patrimoni.  

- es de difícil materialització tal com està plantejat ja que caldrà demostrar que són 

bens de l’empresa i que no són productius... difícil demostració.... 

7.3.- L’impost de begudes ensucrades.  

L’import anual previst és de 41 M, tot i que pel 2017 es preveu 31 M. És un impost la 

justificació del qual rau més en qüestions de salut pública i la prevenció i no pas en la seva 

capacitat recaptatòria. 

En el cas que ho reguli l’Estat la quantitat que es planteja podria comportar que el retorn a 

Catalunya pogués respectar aquesta quantitat però aquest és un tema desconegut hores d’ara. 

7.4.- Es renuncia a majors ingressos fiscals i es nega la reversió de els rebaixes fiscals a les 

rendes altes i grans fortunes. 

La suma dels ingressos que es preveuen  amb la creació dels impostos sobre elements 

radiotòxics, begudes ensucrades, grans establiments comercials i estades en establiments 

turístics, no arriba ni a la meitat del que es podria obtenir amb la recuperació de l’impost de 

successions.  

Pel que fa a l’Impost de Successions cal recordar que el 2008 recaptava  900 milions d’euros i 

que el 2015 la recaptació ha caigut als 400 milions. Fins i tot en el primer semestre del 2016 la 

tendència és a la baixa. No cal dir que d’aquesta rebaixa els que més s’han beneficiat han estat 

les grans fortunes. Es mantenen situacions de privilegi fora de tota lògica on grans herències 

no paguen impostos. 

Per  incrementar la fiscalitat de les rendes altes en el IRPF  es podrien fixar tres trams  a partir 

dels 60.000 euros. Un fins al 90.000 euros amb un tipus del 23%, un altra de 90 a 120.000 

euros amb un tipus del 24.5% i pels que guanyen més de 120.000 euros del 26%. 

Pel que fa a l’impost de Patrimoni proposem suprimirir el mínim exempt que es va 

incorporar per rebaixar la quantia. 

Altres vies que poden aportar més ingressos són l’impost sobre els pisos buits ( el TC ha aixecat 

la suspensió) , derogar les avantatges fiscals  als casinos i les activitats vinculades al joc i donar 

més recursos a l’Agència tributària de Catalunya per a la lluita contra el frau fiscal. 

8.- Fons de contingència 

- 2015  200 M 

- 2017  330 M 

Tot i que en aquest apartat l’atenció política gira al voltant de la contingència “referèndum” ací 

cal contemplar l’increment dels salaris dels empleats i empleades públics (1%, 100 M) i els 

diners necessaris per posar en marxa la Renda Garantida de Ciutadania  ja que no té cap 

partida específica, entre d’altres qüestions. 



9.- Deute 

- Deute sobre PIB ha passat del 35’8 % el 2015 al 35’4 % el 2017. 

Tenint en compte que el PIB puja l’endeutament absolut puja l’1’6% encara que en termes 

relatius perdi pes. 

 


