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La Intersindical-CSC critica que el gruix de partides per a polítiques socials és
de tan sols 2.478 euros per habitant -2.629, de mitjana, als altres territoris de
l'Estat-, essent especialment baixa la despesa sanitària.

El pressupost català de salut del 2020 ha
d'augmentar en 900 milions més només per
situar-se a la mitjana estatal

El Govern aconseguirà aprovar aquest 2020 uns pressupostos¹ , per primer cop en tres anys. Seran
uns comptes que, segons els seus impulsors, incrementen la despesa en 3.070 milions respecte als
del 2017, i el 77% d'aquest augment va destinat a polítiques socials. És una quantitat, però, insuficient
i que segueix situant el país lluny no només dels estàndards europeus, sinó també dels altres
territoris de l'Estat.

La Generalitat gastarà, segons aquests pressupostos, 2.477,7 euros per habitant en despesa social,
per sota dels 2.604,7 euros de mitjana al conjunt de l'Estat i dels 2.629,3 euros de la resta de territoris
-descomptant Catalunya-. Per situar-se en la mitjana estatal, per tant, la Intersindical-CSC calcula
que les partides de polítiques socials haurien de créixer en 1.152,9 milions² .

I això sense tenir en compte que el cost de la vida i, per tant, el cost de les retribucions i compres a
què ha de fer front l'administració catalana sónmajors que la mitjana estatal. És a dir que, encara que
destinés els mateixos recursos per càpita que la majoria dels altres territoris, els serveis i les
inversions que pot oferir la Generalitat serien inferiors o de menys qualitat, si l'eficiència fos la
mateixa, i els salaris públics garantirien un poder adquisitiu menor.

¹Es pot consultar el projecte de pressupostos sencer a http://aplicacions.economia.gencat.cat/wpres/2020/03_projecte.htm

²Amb dades de població a 1 de juliol de 2019 i analitzant els darrers pressupostos ja aprovats, del 2019 o del 2020, a excepció de Catalunya, on s'analitza
el projecte de pressupostos.
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La despesa en educació a Catalunya és de 879,9 euros per habitant, la qual es troba
lleugerament per sota de la mitjana estatal, de 908,1 euros. En aquest cas, té fins a sis
territoris que hi destinen menys recursos -novament Madrid és la comunitat que menys hi
gasta-, però segueix quedant molt lluny del País Basc (1.345,4 euros per habitant) o, en segon
lloc, de La Rioja (1.270,3 euros). Tot i això, els incompliments són clamorosos, tant de la
despesa exigida en la Llei d'educació de Catalunya com d'altres promeses en l'àmbit educatiu
per part de la Generalitat, com ha denunciat la sectorial d'educació de la Intersindical-CSC³.

Amb aquests pressupostos, la Generalitat recuperarà els nivells de despesa social previs a
les retallades, ja que les partides de salut, educació i protecció social seran un 2,2% superiors
a les del 2010. Malgrat tot, aquest és un creixement molt minso, fins i tot si no es té en compte
l'efecte de l'increment de la població durant aquest període -la despesa social per càpita
encara és inferior a fa 10 anys- o, encara més, l'evolució del PIB o la inflació. I és que, de mit-
jana, la despesa social de les administracions autonòmiques és ara un 9,3% superior a la del
2010, de manera que ha crescut més de quatre cops més que a Catalunya.

Només tres territoris encara no han recuperat la despesa social prèvia a les retallades:
Castella-la Manxa (-3,1%), Castella i Lleó (-0,9%) i Múrcia (-0,2%), els dos darrers amb pres-
supostos encara prorrogats. I dels territoris que ja preveuen gastar més que el 2010,
Catalunya és on l'augment és més limitat. De fet, pel que fa a la despesa sanitària, el pres-
supost del 2020 de la Generalitat és encara inferior al d'abans de les retallades (-0,7%),
bàsicament pel que fa a les inversions previstes, ja que en despesa corrent sí que se supera
aquell llistó.

Només tres territoris destinen menys recursos socials per habitant que Catalunya. Es tracta de la
Comunitat de Madrid (2.208 euros), les Balears (2.432 euros) i les Canàries (2.471,4 euros). D'altra
banda, fins a sis comunitats superen els 3.000 euros de despesa social per càpita, però destaquen
especialment les quantitats dels territoris forals, que gaudeixen de concert econòmic: País Basc
(3.447,3 euros) i Navarra (3.408,8 euros, tot ique aquesta quantitat és dels comptes prorrogats del
2019 i fa poc s'han aprovat els nous del 2020, que l'augmenten..

Catalunya només se situa en la mitjana estatal en les partides de protecció social (314,9 euros per
habitant, essent de 313,9 al conjunt de l'Estat), però és especialment baixa la quantitat destinada a
les partides de salut, àmbit especialment sensible i tensionat arran de la crisi del coronavirus, que ha
posat de manifest la necessitat de reforçar-lo. La Generalitat té previst gastar 1.282,9 euros per
habitant en aquest àmbit, el 2020, més de 100 euros per sota que la mitjana dels altres territoris de
l'Estat (1.402 euros) i només per damunt de Madrid (1.212,9 euros) i Andalusia (1.281,5 euros). Per la
franja alta, el País Basc hi té pressupostats 1.806,4 euros per càpita i Astúries, 1.781,9 euros.

Només per situar-se en la mitjana estatal, el pressupost sanitari hauria de créixer 906,8 milions més
del que ho fa. Precisament l'increment respecte els comptes del 2017 en aquest camp és de 900
milions, cosa que implica que l'augment hauria de ser el doble del previst, si volem que la qualitat del
sistema sanitari deixi de recaure en el sobreesforç i precarietat dels i les professionals de la salut.

Resulta evident, per tant, que la despesa social de la Generalitat, i especialment la sanitària, dista
molt de ser acceptable o de poder-se equiparar a referents internacionals, ja que fins i tot se situa a
la cua de l'Estat. És imprescindible corregir amb urgència aquesta situació, per garantir unes
polítiques socials de qualitat a la ciutadania. Les dades completes de despesa social per càpita,
extretes dels informes del Ministeri d'Hisenda⁴ i del projecte de pressupostos de la Generalitat, són
les següents (en asteriscs, els territoris amb dades de pressupostos prorrogats):

Salut Educació Protecció social Polítiques socials
País Basc 1.806,4 1.345,4 295,4 3.447,3
Navarra* 1.658,2 1.059,0 691,6 3.408,8
La Rioja 1.461,4 1.270,3 430,2 3.162,0
Extremadura 1.639,3 1.031,8 462,5 3.133,6
Astúries 1.781,9 826,9 459,5 3.068,3
Castella-la Manxa 1.584,5 996,3 420,0 3.000,8
Galícia 1.556,8 893,3 330,9 2.781,0
Cantàbria 1.521,9 911,5 308,1 2.741,5
País Valencià 1.467,1 878,8 383,7 2.729,6
Aragó 1.351,0 1.018,2 326,2 2.695,4
Castella i Lleó* 1.474,2 830,8 344,3 2.649,3
Mitjana estatal 1.382,7 908,1 313,9 2.604,7
Múrcia* 1.284,8 961,9 250,4 2.497,1
Andalusia 1.281,5 921,2 290,7 2.493,4
Catalunya 1.282,9 879,9 314,9 2.477,7
Canàries 1.411,1 822,0 238,3 2.471,4
Balears 1.439,1 838,7 154,1 2.432,0
Madrid* 1.212,9 719,1 276,0 2.208,0

Salut Educació Protecció social Polítiques socials
Balears 46,6% 25,3% 58,3% 39,1%
País Valencià 18,4% 15,8% 120,2% 24,3%
La Rioja 0,2% 56,6% -0,9% 17,0%
Canàries 10,2% 6,4% 70,6% 12,7%
Cantàbria 16,1% 5,6% 16,4% 12,4%
Madrid* 15,7% 2,1% 27,3% 12,1%
Aragó 9,0% 12,1% 22,7% 11,5%
Astúries 11,6% 1,5% 31,1% 11,1%
País Basc 11,9% 5,4% 30,2% 10,6%
Galícia 11,6% 2,1% 30,5% 10,0%
Andalusia 11,1% 6,0% 11,8% 9,3%
Mitjana estatal 9,7% 5,0% 21,3% 9,3%
Navarra* 11,2% 2,0% 13,7% 8,7%
Extremadura 4,7% 4,1% 8,0% 5,0%
Catalunya -0,7% 5,9% 4,2% 2,2%
Múrcia* -0,5% -2,2% 10,1% -0,2%
Castella i Lleó* 1,6% -8,1% 8,3% -0,9%
Madrid* 6,7% -13,1% -11,0% -3,1%

³https://educacio.intersindical-csc.cat/2020/01/31/pressupostos-2020-hem-desperar-35-anys-per-tenir-el-que-ens-pertoca/

⁴Informes comparatius de pressupostos autonòmics, incloent els dels ja aprovats el 2020: https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/SGCIEF/

PublicacionPresupuestos/aspx/MenuREP.aspx

Una eina per analitzar aquests pressupostos de forma dinàmica: https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/SGCIEF/PublicacionPresupuestos/

aspx/inicio.aspx

El nivell de despesa català és encara més ínfim si s'agafa com a variable de mesura el
percentatge del PIB autonòmic a què equivalen les partides socials a cada territori (tenint en
compte el PIB autonòmic de tancament de 2018, el darrer fet públic). És una fórmula que posa
en relació la despesa social amb la riquesa total, per bé que evidentment distorsionada per
l'injust repartiment dels recursos del model de finançament espanyol, el qual no té en compte
el PIB a l'hora de repartir els recursos entre territoris -ni tan sols el cost de la vida- i, a la
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vegada, limita molt les capacitats fiscals de cada govern per recaptar impostos d'acord amb
la riquesa de la pròpia ciutadania i, posteriorment, gestionar-los per proveir-la de polítiques
socials acurades.

Tenint en compte això, però, s'observa que el govern d'Extremadura destina l'equivalent al 16,6%
del PIB extremeny a polítiques socials, més del doble del que ho fa la Generalitat, que hi gasta
l'equivalent al 8,2% del PIB català. Només se situa per sota la Comunitat deMadrid (6,4%),mentre
que la mitjana estatal queda en el 10,2% del PIB. Aquests dos punts que separen la despesa de
la Generalitat en relació al conjunt de territoris, tot i semblar una distància petita, no ho és tant,
ja que el Govern català hauria de destinar a polítiques socials 4.573,6 milionsmés dels previstos
en els pressupostos per arribar al 10,2% del PIB.

⁵ Les úniques referències al marc català de relacions socials són els objectius següents:
“Avançar en el marc català de relacions laborals:
1. Promoure la negociació de convenis col·lectius, així com la millora dels seus continguts i estructura amb 700 respostes emeses per a la
determinació del conveni aplicable, assessorament i consulta en el marc del Consell de Relacions Laborals.
2. Fomentar i facilitar la participació dels agents socials en el disseny de les polítiques sociolaborals amb la realització de 130 sessions de treball
en el marc del Consell de Relacions Laborals.
3. Promoure accions en el marc de la responsabilitat social per impulsar models de gestió sostenibles a les empreses i organitzacions catalanes.”

Pel que fa a les polítiques de treball, aquests pressupostos augmenten les partides al Servei
d'Ocupació de Catalunya dels 386,1 milions d'euros als 403,6 milions, però mantenen una
línia nítidament continuista respecte als exercicis anteriors, amb una nul·la ambició fins i tot
per construir un veritable marc català de relacions laborals, més enllà de la voluntat de
consolidar un prototip de concertació social a nivell català, però buit de competències i
operativitat. En la memòria de programes, se situa el Consell de Relacions Laborals, un ens
amb caràcter merament consultiu i d'estudis, com a peça central d'un engranatge en què
agents socials teatralitzin una espècie de pactisme social sense efectes pràctics, però en el
qual patronals i grans sindicats se senten molt còmodes⁶.

La Generalitat preveu fins a 130 reunions en el si d'aquest Consell, durant el 2020, una xifra sorpre-
nentment alta permantenir operatiu aquest teatre. Entre els objectius, però, fins i tot cau respecte al
2017 la intenció de fomentar la negociació col·lectiva a nivell català, per adequar-la a la realitat

nacional⁶ i, per contra, s'hi inclou el repte de fomentar un marc de responsabilitat social per
impulsar models de gestió sostenible a les empreses. La recompensa per actuar en aquest
diàleg social serà generosa, ja que els pressupostos preveuen 925.000 euros en subvencions
sindicals i 6,1 milions més a repartir entre CCOO, UGT i les patronals. En total, per tant, 7,1 mili-
ons, una quantitatmolt superior als 5,6milions que preveien els comptes del 2017 per als agents
socials més representatius o, fins i tot, superiors als 6,8 milions previstos el 2010. Les subven-
cions a grans sindicats i organitzacions empresarials, per tant, sí que s'han recuperat nítidament
de les retallades, a diferència de la despesa social.

Pel que fa a la Inspecció de Treball, els pressupostos preveuen que impulsi 1.550 actuacions en
matèria de temps de treball. Una xifra absolutament insuficient, tenint en compte que aquest
serà el primer any en què ha d'estar plenament operatiu el registre d'horari a les empreses,
malgrat que el nivell d'incompliment és evident. En els comptes del 2017, sense aquest sistema
ni tan sols a l'horitzó, es preveia fer 2.500 actuacions enmatèria de temps de treball,malgrat que
finalment tan sols se'n van fer 1.482, pràcticament la mateixa xifra que se situa aquest 2020 a
l'horitzó.

Per altra banda, la Inspecció de Treball assegura que també fixa com una prioritat el reforç a
la vigilància en matèria d'igualtat entre dones i homes en l'àmbit laboral, però només preveu
400 actuacions en aquest camp. Una xifra inferior a les 500 previstes en els pressupostos del
2017, tot i que, de nou, aquella xifra va distar molt d'acomplir-se. En canvi, el 2018 sí que es van
fer 398 inspeccions en matèria d'igualtat, i ara la Inspecció de Treball renuncia d'inici a superar
aquest llistó o, encara menys, el del 2016, quan se'n van fer més de 500.

De la mateixa manera, la lentitud amb què la Generalitat avança cap a la implementació d'un
salari mínim de referència català és extenuant. El vicepresident català, Pere Aragonès, havia
anunciat, en la presentació de l'estudi sobre el salari mínim català, que inclouria en els pres-
supostos un article per habilitar el Govern a “tenir les dades per saber quin impacte pres-
supostari tindria” obligar que les empreses que prestin serveis a l'administració hagin de fer-
ho pagant salaris superiors al mínim de referència, per tal d'aplicar-ho posteriorment.⁷

Aquesta exigència de transparència en els salaris, però, no apareix en els comptes, els quals
inclouen una referència molt inconcreta conforme que la Generalitat ha de tenir quantificat,
abans de finals d'any, el cost que li ocasionaria aplicar aquest salari mínim al sector públic
català i com una exigència “eventual” a incloure en els plecs de licitacions de contractes
públics i en els concerts adjudicats. I juntament a aquests càlculs, el Govern haurà de
presentar una “proposta de calendarització per la seva incorporació als pressupostos”
futurs⁸. Cap partida compromesa per aquest 2020 i cap tipus d'horitzó perquè comenci a
aplicar-se, unes dilacions injustificables.

⁶ En el pressupost del 2017, s'hi preveia aquest objectiu, incomplert i ara desaparegut: “Promoure la negociació de convenis col·lectius d'àmbit
autonòmic per donar resposta a la realitat socioeconòmica catalana en el marc del Consell de Relacions Laborals.”

⁷ https://www.naciodigital.cat/noticia/192631/aragones/proposa/salari/minim/catala/1239/euros

⁸ La referència sencera a aquest assumpte, a la disposició addicional 27 sobre el salari mínim de referència a Catalunya, és:
“1. El Govern, abans de finalitzar l’exercici 2020, quantificarà els recursos addicionals que són necessaris per a la implementació del salari mínim de
referència a Catalunya en tots els àmbits d’actuació directa de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’informe presentat pel Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda el 17 de desembre de 2019. Aquests àmbits inclouen l’adaptació de l’escala retributiva del conjunt dels seus
treballadors públics, l’eventual introducció de clàusules salarials en la seva contractació externa així com l’ajust de tarifes o mòduls en els serveis que
té concertats a tercers.
2. Aquesta quantificació també anirà acompanyada d’una proposta de calendarització per la seva incorporació efectiva als pressupostos de la
Generalitat.”

Salut Educació Protecció social Polítiques socials
Extremadura 8,7% 5,5% 2,5% 16,6%
Castella-la Manxa 7,2% 4,3% 1,9% 13,5%
Astúries 7,8% 3,6% 2,0% 13,4%
Andalusia 6,7% 4,8% 1,5% 13,1%
Cantàbria 6,7% 4,2% 1,8% 12,7%
País Valencià 6,1% 4,6% 1,5% 12,1%
Canàries 6,9% 4,0% 1,2% 12,0%
Múrcia* 6,1% 4,6% 1,2% 11,9%
Galícia 6,6% 3,9% 1,3% 11,8%
La Rioja 5,4% 4,7% 1,6% 11,7%
Castella i Lleó* 6,1% 3,4% 1,4% 11,0%
Navarra* 5,3% 3,4% 2,2% 11,0%
País Basc 5,5% 4,1% 0,9% 10,4%
Total estatal 5,4% 3,6% 1,2% 10,2%
Aragó 5,6% 3,2% 1,2% 9,9%
Balears 5,3% 3,1% 0,6% 9,0%
Catalunya 4,3% 2,9% 1,0% 8,2%
Madrid* 3,5% 2,1% 0,8% 6,4%
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Tot un seguit de mancances que evidencien que aquests no són els pressupostos que, ni de
lluny, mereixen les treballadores i els treballadors d'aquest país, tant pel que fa a unes
polítiques socials clarament infradotades com per unes polítiques laborals porugues i
continuistes, malgrat les contínues evidències conforme no només la recuperació econòmica
dels darrers anys no es traslladava en la qualitat en el treball, sinó que, a més, moltes
empreses han aprofitat la crisi del coronavirus per carregar el seu cost en les esquenes de
les seves treballadores i treballadors, escanyant drets laborals més enllà i tot del legalment
permèss.

Són evidents les responsabilitats de l'Estat en l'injust finançament de la Generalitat, tant pel
que fa un dèficit fiscal crònic que els darrers anys ha tornat a superar els 16.800 milions anu-
als⁹, com pels nombrosos incompliments i deutes impagats i la imposició de lleis que santi-
fiquen l'estabilitat econòmica per damunt del benestar de la ciutadania. No estranya gens, per
tant, que territoris com les Illes Balears, igualment perjudicades pel model de finançament,
se situïn també a la cua en inversió social per càpita, mentre que territoris que en surten níti-
dament beneficiats o, encara més, que gaudeixen de concert econòmic, concert econòmic, es
trobin al capdavant. És igualment injustificable que l'Estat hagi retallat un 55% la partida per
a polítiques actives d'ocupació per a Catalunya d'aquest 2020, malgrat l'augment notable de
l'atur que la crisi del coronavirus ha provocat i els centenars milers de persones afectades
per expedients de regulació d'ocupació.

Malgrat això, i reconeixent el viratge respecte anys anteriors pel que fa a l'immobilisme fiscal,
la Intersindical-CSC considera que la reforma aplicada en els impostos a la renda i successi-
ons són massa limitats i només afecten una minoria de les rendes més altes. Així, els contri-
buents amb bases liquidables a l'IRPF d'entre 60.000 i 90.000 euros seguiran per sota de la
mitjana estatal pel que fa a pressió fiscal, mentre que les rendes més baixes tributaran encara
per sobre que a la resta de l'Estat, i s'ha desistit de modificar l'impost al patrimoni, malgrat que
altres comunitats graven més les grans fortunes.

De la mateixa manera, la lluita contra el frau fiscal hauria de ser una prioritat, per això no s'entén
que el pressupost de l'Agència Tributària de Catalunya caigui dels 93,3milions d'euros als 82,9mi-
lions. Tot i que la fase d'expansió territorial de l'ens hagi acabat i, per tant, no calgui tantes in-
versions, aquests recursos s'haurien de destinar a dotar de personal i de mitjans la lluita con-
tra el frau, a nivell altíssim tambéaCatalunya. L'impost als actius no productius, aprovat el 2017per
gravar aquells béns que no tributen impost del patrimoni pel fet d'estar camuflats en entramats
societaris, només ha recaptat 700.000 euros en cadascun dels tres primers exercicis de vigència,
una evidència conforme aquesta pràctica d'elusió fiscal no està prou perseguida.

⁹ Balances fiscals dels anys 2015 i 2016:
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_analisi_finances_publiques_balanca_fiscal/arxius/resultatbf15-16.pdf


