
 
 

PRESSUPOSTOS: UNA LLEGENDA? 
Tots els mitjans, tant els estatals com els nacionals, coincideixen a donar una impor-
tància capital al fet d'aprovar uns Pressupostos, siguin de la Generalitat, de l'Estat o 
de l'Ajuntament. Tenir uns pressupostos aprovats, encara que siguin dolents farà que 
els hospitals, escoles i tots els pobres “funcionin” molt millor. En canvi, si es van 
aprovar uns bons pressupostos l'últim any i no s'arriba a un acord aquest, encara que 
els bons pressupostos de l'any anterior siguin prorrogats, provocarà que tot funcioni 
malament per molt que mantinguin el mateix percentatge de despesa en educació, 
sanitat i benestar social.  

No cal parlar de xifres, són unes veritats consagrades per tots els polítics i mitjans. Al 
sistema ja li va bé, però cal ser honestos i especificar que el límit del dèficit i del 
deute que ens imposa l'Estat espanyol ve determinat per la UE, que és controlada 
pels grans bancs i multinacionals. Per tant, el marge és petit, perquè el sistema està 
ben lligat per dalt amb sancions molt greus per qui incompleixi l'article 135 de la 
Constitució, un article que van obligar a modificar els grans poders financers. El 
marge que queda és apujar més els impostos. L’increment que proposa la CUP de la 
part de l’IRPF que correspon a la Generalitat (50%) més l’impost de successions i de 
donacions, suposaria una recaptació d’uns 1000 milions € més l’any. Podem compa-
rar-ho amb la flexibilització per part de l’Estat del 0,2% de l'objectiu de dèficit per les 
CCAA, que representa 480 M€ per Catalunya.  

No s’haurien de menystenir les petites passes cap a la justícia fiscal, com l’augment 
del mínim exempt de l’IRPF. D’ altra banda, però, i per més que cridi la Rahola, hem 
vist que no han apujat la retenció a la gent que guanya més de 60.000€ l'any, només 
a partir de 90.000€, equivalent a un esforç fiscal d’uns 50€ més al mes. Un pas mí-
nim per ajudar a pal·liar l'emergència social i ara també ambiental. 

Tothom maquilla els resultats a la seva conveniència parlant de mitges veritats i 
amagant l'altra mitja. Ja no sabem si ens expliquen un conte o una llegenda. Els úl-
tims Pressupostos de la Generalitat aprovats són els del 2017, que foren aprovats per 
Junts pel Sí (JxCat+ERC) i la CUP però no per CSQP (Catalunya Sí que es pot). La 
CUP mai ha afirmat que fossin bons però era el preu per arribar a l'1 d'octubre, pa-
gava la pena, qüestió que li va provocar moltes crítiques. Enguany, es dona el cas que 
Catalunya en Comú Podem dirà que aquests pressupostos són boníssims, però sabem 
que és a canvi de garantir els de l'Ajuntament de Barcelona i que no són tan dife-
rents... 

Tant l'any 2018 com el 2019 no hi ha hagut acord pressupostari, prorrogant-se els 
comptes. Això vol dir que no es poden canviar els percentatges d'ingressos o despe-
ses, ni es poden aprovar nous ingressos o despeses. Però sí que hi ha variacions ve-
getatives com el fet que ara som 200.000 persones més a Catalunya, per tant hi ha 
més despesa. Però a la vegada, si hi ha un ingrés per una taxa o impost que grava el 



consum, la productivitat o la propietat, i aquests índexs han variat perquè en sortir de 
la crisi fa que la gent consumeixi més i les empreses tinguin més beneficis, etc., els 
ingressos augmenten. També hem de tenir en compte que si als pressupostos anteri-
ors hi havia una partida per un projecte (d'investigació o d'una escola) que durava 4 
anys i el termini acabava el 2017 o 18 o 19, ara tindrem una quantitat a disposar per 
una altra partida nova. D'aquesta manera els pressupostos realment executats el 
2018 eren superiors als aprovats el 2017 (un 5%) i els executats el 2019 superiors 
als del 2018 (5%).  

Si es comparen doncs els pactats actualment entre els Comuns i el Govern no podem 
dir que no són uns pressupostos neoliberals, que estan a favor de la sanitat i l'educa-
ció pública, ni creure'ns la propaganda que compara 2017 amb 2020, sinó que hem 
de comparar l'executat el 2019 amb el 2020. I així veiem que la partida prevista des-
tinada a l’ ICS, Sanitat, de 2.865 M€ encara és inferior als 2.915 M€ del 2010, i el 
desastre de les llistes d'espera i dels CAP continuarà.  

Tot i que ara hi ha més mestres que abans i tenen més antiguitat, serà difícil retornar 
als drets i nivells salarials anteriors a les retallades. Recordem que la llei aprovada al 
Parlament havia de destinar un 6% del PIB en Educació, però com que no és d’obli-
gat compliment seguirem amb el 3,5% aproximadament i amb molts diners destinats 
a la concertada. Sense parlar de les inversions necessàries en cultura, ciència… 

L’actualització de l’import de la Renda Garantida que podran demanar potencial-
ment prop de 500.000 persones afectades de pobresa severa a Catalunya, no té una 
partida pressupostària que ho garanteixi i les denegacions seguiran amb excuses i si-
lencis administratius. L'Habitatge continuarà sent un tema pendent sense oferta 
d’habitatge social i perpetuant-se l’emergència habitacional.  

En resum i sobre l’afirmació que hi ha uns 3.000 milions d'€ d'augment respecte als 
pressupostos del 2017, en realitat i comparant-los amb els últims executats del 2019, 
la diferència no arriba al 6%. Amb aquest augment no ens traiem les retallades de 
sobre. 

No ens creguem d'entrada el que diuen les grans editorials dels mitjans que només 
transmeten els interessos partidistes de les forces que hi ha darrera la capçalera de 
cada mitjà. Analitzem el que diuen els sindicats i moviments socials alternatius sobre 
les necessitats d'ensenyament, sanitat, benestar, cultura, recerca... i veurem si uns 
pressupostos van a buscar solucions o només maquillen el sistema. Exemple: https://

www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/Agenda2030_catalunya_actualitzacioindicadors.pdf  . 

Les reivindicacions de Procés Constituent en els seus 10 punts fundacionals, actua-
litzats el setembre de 2019, són plenament vigents. Només podem confiar en l'orga-
nització popular a cada barri i empresa per aconseguir-los, cal reconstruir l'esquerra 
amb altres praxis quotidianes per afrontar el difícil camí de superar aquest sistema 
generador de pobresa i destrucció ambiental. https://www.procesconstituent.cat/?s=decaleg 
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