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El govern espanyol descarta gestos
amb els presos per aprovar els
pressupostos
El consell de ministres valida uns comptes que inclouen més inversió a Catalunya
en compliment de la disposició addicional tercera de l'Estatut

Les ministres Isabel Celaá, Nadia Calviño i María Jesús Montero, en roda de premsa | ACN

El govern espanyol busca la centralitat entre l'independentisme i el pacte de dretes a Andalusia,
però no està disposat a fer cap gest envers els presos per facilitar la tramitació dels pressupostos
generals de l'Estat. "Ni divisió ni centralisme predemocràtic", ha asseverat aquest divendres la
portaveu del govern espanyol, Isabel Celáa, en una intervenció prèvia a la presentació dels
comptes del 2019, el projecte dels quals s'ha aprovat en el consell de ministres. Segons la
portaveu, la Moncloa no intercedirà -"com ha fet fins ara"- en qüestions judicials. Els comptes
complicaran, com va avançar NacióDigital
(https://www.naciodigital.cat/noticia/170532/sanchez/oferira/catalunya/nivell/inversio/disposicio/ad
dicional/tercera/estatut) , amb la disposició addicional tercera de l'Estatut.
A nivell autonòmic, Celáa ha apostat per una "reforma del model per enfortir-lo" i ha defensat que
"la millor manera de lluitar contra determinades polítiques és tenir un projecte polític sòlid", en
referència a l'auge de Vox i el pacte a Andalusia amb PP i Cs. Així, ha destacat que augmenten
els recursos en la lluita contra la violència de gènere.
"Equilibri, convivència i unió", ha enumerat com a valors dels comptes, els quals ha afirmat que
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estan "preparats per caminar, buscar el futur, fugir del passat en blanc i negre del que alguns
estan tenint bastanta nostàlgia". La seva aprovació, ha insistit, permetria "rescatar drets maltractats
per l'anterior govern, com la salut, l'educació o la dependència".
Un punt d'inflexió
La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha assegurat que els pressupostos són un "punt
d'inflexió" respecte els anteriors del PP i la seva aprovació seria un "antídot o vacuna davant el
caldo de cultiu del que s'estan nodrint els populismes", sense especificar a quins es refereix, ja
que ha destacat que permetria recuperar drets de les classes mitjanes i baixes.
Segons ha destacat, les mesures fiscals incloses preveuen un augment del 9,5% la recaptació
impositiva, destacant un 14,1% en impost de societats, amb reformes per intentar que el tipus
real i l'efectiu cada cop s'acostin més. Un seguit de mesures que, segons afirma, graven més a
"rendes elevades i grans empreses", mentre que les pimes i determinats productes d'ús comú
reduirien la tributació.
57,3% de despesa social
Pel que fa a la despesa no financera, aquesta augmentaria en un 5,3%. Així, per exemple, ha
citat que destinarà 670 milions d'euros al pla d'ocupació juvenil. S'habilita també a les
comunitats perquè baixin les taxes universitàries. En total, el pressupost consolidat creixeria un
3,9%, amb un 57,3% del qual per a despesa social (en els comptes del 2018, ho era un 55,5%).
La despesa en pensions -amb un augment generalitzat i major en les més baixes- s'incrementa
en un 6,2%, mentre que la despesa en dependència ho fa en un 59%, gastant més que mai en
aquesta matèria, segons Montero. Al seu torn, l'educació augmenta un 5,9% el pressupost, i el
destinat a lluitar contra la violència masclista passarà de 200 a 220 milions. Altres partides que
creixen són la d'investigació i recerca (5,6% més), cultura (9,7%), habitatge (41%), infraestructures
(40%) o agenda digital (11%). Davant els "radicals que aposten pel revisionisme històric", la
ministra ha destacat que es destinen 15 milions per a víctimes del franquisme, així com creix un
6,2% les transferències a les comunitats i un 7,6%, als ajuntaments.
Estabilitat i polítiques socials
La ministra d'Economia i Empresa, Nadia Calviño, ha destacat que els pressupostos mostren un
"compromís amb la disciplina pressupostària però també amb un creixement més just i sostenible".
Aprovar-los, ha assegurat, permetria oferir un missatge de "claredat i certesa i reforçar la confiança
dels mercats financers que estan tenint amb el país". Fan, ha subratllat, "un esforç molt important
en l'àmbit de les polítiques socials".
Els comptes venen marcats per una rebaixa d'una dècima en la previsió de creixement per a
aquest any, fins al 2,2%, segons ja havia avançat Calviño, qui ha explicat que es deu al major
ajust fiscal dels pressupostos, a elaborar-se amb el topall de dèficit fixat per Mariano Rajoy (1,3%
del PIB), i no amb les dècimes de mes pactades amb Brussel·les pel nou executiu. Tot i això, si
més endavant aconsegueixen sortejar el veto del PP al Senat, el pressupost s'actualitzaria amb
el marge extra.
Atur, per sota del 15%
Quant a l'atur, el nou quadre macro projecta una creació de 800.000 llocs de treball entre 2018 i
2019, amb una reducció de la taxa d'atur al 15,5% el 2018 (igual a la previsió anterior) i del 14% el
2019 (dues dècimes més). El deute públic tancarà 2019 en el 95,5%.
María Jesús Montero acabarà de presentar tots els detalls dels comptes el dilluns, a partir de a les
10h, després d'entrar-los al Congrés per iniciar la seva tramitació parlamentària, que es prolongarà
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durant uns tres mesos. Allí haurà de buscar aliats per aconseguir aprovar-los, mirant especialment
cap a ERC i PDECat, que estan debatent si validar-los o, com a mínim, si rebutjar les esmenes a
la totalitat de PP i Cs per facilitar-ne la tramitació.
Pendent d'ERC i PDECat
L'independentisme no té decidit el posicionament en aquesta qüestió i fins i tot el PDECat s'ha
tensionat internament
(https://www.naciodigital.cat/noticia/170362/estrategia/madrid/encen/pdecat) , així com el debat
ha aterrat ja al Govern
(https://www.naciodigital.cat/noticia/170611/debat/sobre/tramitaci/dels/comptes/nchez/aterra/al/go
vern) . Pedro Sánchez preveu oferir una inversió similar a la prevista en la disposició addicional
tercera de l'Estatut, l'equivalent al PIB català respecte l'Estat, tal com va avançar NacióDigital
(https://www.naciodigital.cat/noticia/170685/sanchez/oferira/catalunya/nivell/inversio/disposicio/ad
dicional/tercera/estatut) . Tot i això, Carles Puigdemont, després de reunir-se amb Quim Torra, ha
afirmat des de Brussel·les aquest divendres que "no és un problema de promeses, sinó d'execució"
(https://www.naciodigital.cat/noticia/170698/puigdemont/sobre/oferta/sanchez/no/problema/prome
ses/sino/execucio) .
El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, també ha viatjat, però a
Ginebra per reunir-se junt a l'executiva d'ERC amb la secretària general, Marta Rovira, des d'on
ha exigit a Sánchez que aporti "motius suficients" per votar els comptes
(https://www.naciodigital.cat/noticia/170692/erc/exigeix/sanchez/aporti/motius/suficients/poder/vot
ar/pressupostos) . L'independentisme reclama que, a més de les xifres concretes, el govern
espanyol faci gestos en matèria d'autodeterminació i amb els presos polítics.
Reducció de la despesa
En el pla pressupostari, el govern espanyol projectava en el pla econòmic una disminució de la
despesa total de tres dècimes, fins al 40,9% del PIB, per al 2019. En concret, la despesa en
sanitat es mantindrà en el 6% del PIB, el d'educació en el 4 % i el de protecció social s'elevarà dues
dècimes, fins al 16,8%. Al seu torn, la despesa en serveis públics generals baixarà del 5,5% al
??5,4% del PIB, el d'ordre públic i seguretat de l'1,9% a l'1,8%, i el d'assumptes econòmics del
3,9 % al 3,7%, mentre que es mantindrà el d'activitats recreatives, cultura i religió (1,1%), defensa
(0,9%), habitatge i servei comunitaris (0,5%) i protecció del medi ambient ( 0,9%).
Les mesures de despeses recollides en l'acord assolit pel PSOE amb Podem comporten una
despesa de 5.098 milions, encara que l'impacte directe sobre el sostre de despesa dels
pressupostos de 2019 es modera a 1.992 milions, mentre que les mesures d'ingressos
comportaran un impacte global de 5.678 milions, que es redueix a 4.489 milions en els comptes
d'aquest any.

Les mesures compreses amb Podem comporten una
despesa de 5.098 milions, però només tindrà un
impacte de 1.992 milions aquest 2019
Després d'haver aprovat ja l'alça del 1,7% de les pensions -del 3% de les mínimes-, l'increment
salaris de funcionaris d'almenys un 2,25% o l'augment del salari mínim a 900 euros, els nous
pressupostos fixaran un tipus mínim del 15% en societats, la pujada d'un 1% de l'impost de
patrimoni, la rebaixa del tipus del 25% al ??23% en societats per a pimes que facturin menys
d'un milió d'euros, i la baixada de l'IVA de serveis veterinaris i dels productes d'higiene femenina.
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Altres mesures
En paral·lel, s'estan tramitant ja decrets lleis per a la creació de noves figures impositives com la
taxa Google o el gravamen a les transaccions financeres. Pendent està l'impost alça de l'impost al
dièsel. Els pressupostos també recolliran diferents mesures com la supressió del copagament
farmacèutic, l'augment de les beques per a estudi i ajudes per a material escolar en etapes
obligatòries (cost de 536 milions); un augment del 40% en la dotació de dependència (515 milions) i
el Pla d'Eficiència Energètica de Llars Vulnerables (400 milions).
Altres mesures derivades de l'acord pressupostari amb Podem són la recuperació del subsidi per a
majors de 52 anys; la cotització a la seguretat social dels cuidadors (cost de 315 milions); i
l'augment del permís de paternitat de 5 a 8 setmanes. Les mesures que comportaran un menor
cost seran el finançament a ciència (273 milions), habitatge (173 milions), ajudes per al material
escolar (50 milions) i menjador (25 milions), per a cultura i cinema (20 milions), el pacte contra la
violència de gènere (20 milions) o les oficines de despoblació (10 milions).
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