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PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2017.
UNA PROPOSTA ALTERNATIVA
UNITS PODEM-EN COMÚ PODEM-EN MAREA
El Grup Parlamentari Confederal d’Unidos Podemos -En Comú Podem- En Marea ha registrat una esmena a la totalitat demanant la
devolució al govern del projecte de Pressupostos Generals de l’Estat
(PGE) per 2017. Hi ha motius de sobres per exigir la retirada d’aquest
projecte i, sobretot, existeixen alternatives pressupostàries millors
per al nostre país i per a la majoria social.

Una altra política econòmica és possible
Espanya encara no ha recuperat els nivells de PIB per càpita existents en 2007, tenim 2,3 milions d’ocupacions menys que abans de
la crisi i el 28% de les persones viuen ara en risc de pobresa o exclusió social. Aquesta autèntica dècada perduda respon en bona mesura a les retallades fiscals que s’han aplicat durant els últims anys, i
que l’actual projecte de PGE consolida i dóna per bons.
El govern del Partit Popular insisteix a aplicar una política econòmica –nítidament recollida en els seus PGE– que presenta clars límits per abordar els grans reptes econòmics i socials que té l’Estat.
És més, el projecte de PGE del govern resulta contraproduent per
abordar aquests desafiaments, ja que el govern segueix carregant
els ajustos macroeconòmics sobre les esquenes de la majoria social
i amb aquests pressupostos deixa enrere a un terç dels ciutadans i
dificulta el canvi de model econòmic. Aprofundir la democràcia significa no deixar a ningú enrere.
Per aquesta raó, en aquest document a més d’assenyalar les principals febleses i manques de la política pressupostària del govern,
presentem les línies principals d’una alternativa als PGE. Aquesta
alternativa pressupostària és, en la nostra opinió, la que hauria de
desenvolupar-se per resoldre els veritables problemes econòmics i
socials.
La nostra alternativa es basa en unes prioritats de política econòmica molt diferents a les quals té el projecte del Partit Popular. D’una
banda, els PGE presentats pel govern tornen a prioritzar una dràs-
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tica reducció del dèficit públic, a un ritme innecessàriament alt (del
4,3% al 3,1% del PIB). Aquest ritme és incompatible amb els objectius
de les polítiques públiques que haurien de centrar el nostre esforç:
tancar la fractura social, transformar el nostre model de creixement
i potenciar l’ocupació de qualitat.
D’altra banda, es torna a insistir a aconseguir aquesta reducció del
dèficit mitjançant la consolidació de les retallades en la despesa pública, alhora que es renuncia a engegar una reforma fiscal que li demani més a qui més té, i que resolgui el problema de la insuficiència
d’ingressos que ens allunya dels països del nostre entorn.
Els pressupostos presentats per 2017 suposen una retallada en la
despesa de 5.000 milions d’euros respecte al que es va pressupostar per 2016, i consoliden les retallades que de forma tàcita, mitjançant els acords de no disposició que va aprovar el govern durant
l’any passat. De fet, aquests pressupostos normalitzen les retallades
que s’han produït des de 2010 en els serveis públics fonamentals,
consolidant una pèrdua de drets que al seu moment es va presentar
com una cosa “transitòria” derivada d’una situació excepcional.
En el Gràfic 1 podem comprovar com el límit de despesa no financera és avui 60.000 milions d’euros inferior al de 2010, havent-se
reduït aquest a més en els últims tres anys.
Gràfic 1: Sostre de despesa de l’Administració Central (milions d’euros)

Font: Ministeri d’Hisenda i Funció Pública
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Aquests pressupostos no reverteixen les retallades i seguiran allunyant-nos –un any més– dels països més avançats del nostre entorn.
En 2016, la despesa pública total en proporció al PIB va ser a Espanya 5 punts més baix que la mitjana de l’Eurozona. Però aquesta
ràtio tornarà a reduir-se en 2017, perquè amb un creixement nominal
benvolgut del 4%, el govern presenta un pressupost en el qual la
despesa es congela. En comptes de convergir amb Europa, la política pressupostària del Partit Popular ens allunya cada vegada més.
Des del punt de vista dels ingressos, la renúncia a abordar amb decisió la reforma fiscal que necessita urgentment Espanya per assegurar el finançament de les polítiques públiques fa que l’increment
dels ingressos sigui únicament el que es deriva del propi creixement
nominal de l’economia. Novament, això ens impedeix convergir amb
Europa, ja que els ingressos fiscals totals en relació amb el PIB estan
8 punts per sota de la mitjana de l’Eurozona.
La urgència d’una reforma fiscal no només es justifica per aquestes
diferències estructurals en les ràtios d’ingressos i despeses amb la
mitjana europea, sinó per la pròpia evolució recent dels ingressos
públics i la seva relació amb el creixement de l’activitat econòmica.
Les reformes regressives aprovades pel Partit Popular en 2015 –que
entre aquest any i 2016 han suposat una pèrdua de 12.300 milions
d’euros per a les arques públiques–, juntament amb els canvis en la
distribució de la renda –major desigualtat i devaluació salarial–, han
erosionat la recaptació d’impostos fonamentals com l’IRPF i l’Impost
de Societats. Per això, els ingressos públics estan creixent substancialment per sota del que haurien de fer-ho com a conseqüència del
creixement del PIB.
Això és especialment greu en el cas de l’Impost de Societats, com
a mostra la necessitat que va tenir el govern de reinstaurar a la fi de
2016 els pagaments a compte que prèviament havia eliminat. No
obstant això aquesta mesura ha ajornat, però no ha resolt, el veritable problema d’aquest impost, que s’ha agreujat per la política tributària del Partit Popular: a pesar que els beneficis empresarials es
recuperen i el resultat net comptable de les empreses es troba ja en
nivells de 2007, la recaptació de l’Impost de Societats és molt més
baixa (aproximadament 20.000 milions d’euros inferior a la d’abans
de la crisi).
Aquesta feblesa dels ingressos públics –que es dóna fins i tot en
un moment de recuperació del creixement econòmic– al costat de
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la decisió política de prioritzar la reducció del dèficit sobre altres
objectius, fan que els PGE presentats pel govern no atenguin a les
veritables prioritats de política econòmica que té Espanya.
L’alternativa pressupostària que aquí presentem, no obstant això, es
configura a partir de prioritats diferents a les del govern i, des del
nostre punt de vista, representa millor els interessos de la majoria
social del país. Mentre que les prioritats del govern estan centrades
exclusivament en la consolidació fiscal, el control pressupostari i la
dràstica reducció del dèficit públic, les nostres poden resumir-se en
quatre grans eixos (Figura 1): reduir el dèficit social, transformar i
modernitzar el creixement econòmic, crear ocupació de qualitat i
abordar mesures estructurals que incrementin la recaptació fiscal.
Figura 1: Prioritat del PGE Govern vs. Prioritats de la proposta alternativa

La nostra alternativa als PGE 2017 del govern es basa en la necessitat d’incrementar la despesa pública per poder reduir el dèficit i
transformar el model de creixement. Atès que aquesta major despesa s’acompanya a més dels primers passos cap a una reforma
tributària, elevant els impostos de forma progressiva, la proposta
és compatible amb una reducció del dèficit públic (si ben molt més
gradual que la prevista pel govern). L’objectiu de reduir el dèficit públic pansa a ser un objectiu secundari en la nostra proposta, si ben
aquest no s’incrementa.
Analitzem a continuació les prioritats de la nostra proposta:
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Reduir el dèficit social
Espanya és l’un dels països europeus on més han augmentat les
desigualtats des de l’inici de la crisi, fins a situar-se entre els nivells
més elevats desigualtat, pobresa i exclusió social en el marc de la
UE. Mentre que l’Índex de Gini s’ha mantingut estable als països de
l’Eurozona, en un valor entorn de 30, a Espanya ha passat del 31,9 en
2007 al 34,6 en 2015, un dels valors més elevats del nostre entorn.
A més, Espanya és un dels països de la UE on la desigualtat entre
el 20% més ric i el 20% més pobre és una de les més elevades, i no
deixa de créixer.

El govern s’obstina a assenyalar una vegada i una altra a la desocupació com l’únic determinant de la desigualtat, però no és així. Les
recents reformes laborals, i la devaluació dels salaris, han comportat
que la pobresa i l’exclusió social no es concentrin exclusivament en
la població aturada. Avui, tenir un treball a Espanya ja no és condició
suficient per escapar de la pobresa, ja que gairebé el 15% dels treballadors està en aquesta situació. Així, malgrat l’ocupació creada
en 2015 i 2016, les taxes de pobresa i exclusió amb prou feines s’han
reduït, com a conseqüència de la forta precarietat i la mala qualitat
de l’ocupació.

De la mateixa manera, l’erosió de l’Estat de Benestar derivada de
les polítiques de retallades dels anys passats explica també aquesta
situació. Es necessiten per tant polítiques específicament dirigides
a reduir les desigualtats, i a eradicar la pobresa i l’exclusió social. Es
necessiten mesures dirigides a millorar la situació dels més perjudicats, una potent labor redistributiva impulsada pel sector públic
(per la via dels ingressos i les despeses) i una recuperació del creixement dels salaris. Aquestes polítiques, a més, han de dissenyar-se de
manera que siguin eines eficaces per lluitar contra les desigualtats
entre dones i homes.

7
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Espanya manté un dèficit social amb els països més avançats del
nostre entorn que resulta prioritari corregir. En el Gràfic 2 podem
observar com Espanya, d’acord a les dades més recents d’Eurostat,
manté un dèficit estructural amb l’Eurozona en protecció social proper al 5% del PIB. Des del nostre punt de vista resulta més important
corregir el dèficit social que reduir el dèficit públic, tal com demana
Brussel·les.

Gráfico 2: Gasto en protección social (% PIB, 2014)

Gràfic 2: Despesa en protecció social (% PIB, 2014)
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los primeros pasos para cambiar nuestro modelo social, hasta lograr la
corresponsabilidad en las tareas de cuidados, exige desarrollar el cuarto pilar del
Estado de bienestar (sistema de dependencia y servicios de ayuda a las familias), así
como profundizar en algunos aspectos de los restantes pilares (la educación de 0 a 3
años, por ejemplo).
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de l’Estat del Benestar (sistema de dependència i serveis d’ajuda a
les famílies), així com aprofundir alguns aspectes dels restants pilars
(l’educació de 0 a 3 anys, per exemple).
La implementació d’uns pressupostos com els quals aquí es presenten contribuiria a l’objectiu de reduir ràpidament les desigualtats, i
corregir amb això el dèficit social per les següents vies:

•

La implementació de la primera fase del Pla de Renda Garantida, focalitzat en aquelles llars vulnerables situades per sota del
llindar de la pobresa que tinguin fills/as a càrrec. Aquest pla de
lluita contra la pobresa aniria ampliant-se posteriorment fins a
aconseguir a la totalitat de persones que es trobin en situació de
pobresa.

•

Un Pla Integral de l’Igualtat, que abastaria diferents dimensions
per corregir les desigualtats entre dones i homes: Reforma del
sistema de permisos per naixement o adopció, garantia del nivell
mínim de protecció a la dependència, i mesures urgents contra
la violència masclista.

•

S’inicia la reversió de les retallades en la despesa social que s’han
aplicat en anys anteriors, particularment a les àrees de sanitat,
educació, habitatge social, i cultura i esport.

•

S’escomet un augment de la despesa en prestacions de la Seguretat Social, per cobrir l’actualització de les pensions contributives
d’acord a l’IPC, un augment de les pensions no contributives, i
l’actualització del IPREM i de l’increment de la prestació no contributiva a la desocupació. Així mateix, s’implantaria una prestació
per fill/a a càrrec.

Transformar i modernitzar el creixement econòmic:
Un dels principals desafiaments de la nostra economia resideix a ser
capaços de transformar el nostre model de creixement. Actualment
tornem a créixer, però no obstant això el govern no està aprofitant
els favorables vents de cua que arriben des de l’exterior per intentar resoldre els problemes tradicionals del nostre model productiu.
Malgrat la retòrica de les reformes econòmiques, el nostre model de
creixement manté greus problemes estructurals.
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En el fonamental, els sectors tractors de l’economia segueixen sense
estar situats en els trams de major valor afegit, ni existeix política
industrial alguna que apunti a un canvi en aquest sentit. La inversió en R+D en relació amb el PIB segueix sent la meitat de la qual
dediquen, de mitjana, els països de la zona euro. El gruix de l’ocupació és de baixos salaris i es crea en petites empreses, o fins i tot
microempreses, i la temporalitat injustificada en multitud de sectors
econòmics, fins i tot en els no estacionals.
Espanya manté pràcticament intacta la seva tradicional dependència importadora en béns fonamentals per a la continuïtat del creixement (particularment béns de capital i energia), per la qual cosa
comencem ja avui a observar novament un dèficit en la balança de
pagaments, i la necessitat d’acudir a l’endeutament extern per sostenir aquesta posició.
I, més greu encara que tot l’anterior, hi ha una absència total de
plans per impulsar la sostenibilitat i la ràpida reducció de les emissions en el nostre teixit productiu.
Per tot això, les polítiques de progrés per als propers anys no poden
consistir únicament en apuntalar el nostre patró de creixement, ja
que l’augment del PIB, per si només, no és capaç de solucionar els
greus dèficits socials, productius i mediambientals que té el nostre
país.
El major protagonisme dels sectors amb alt contingut tecnològic,
així com la progressiva reducció d’emissions de CO2, no es produiran de forma espontània, gràcies a la “mà invisible” del mercat. Bé
al contrari, aquests assoliments requereixen d’una política industrial
activa. Transformar el creixement i fer-ho més eficient i sostenible
exigeix avançar, almenys, en les següents vies:

•

Un Pla Nacional de Transició Energètica que impulsi un nou patró
energètic i redueixi el pes d’aquells sectors insostenibles i amb
major pes d’emissions en CO2. La transició energètica és un vector clau en la transformació del creixement: permetria disminuir
la factura importadora i amb això el desequilibri extern, facilitaria
la reabsorció de la desocupació i reduiria significativament les
emissions de CO2. És necessari adoptar plans d’inversió a mitjà
termini orientats a promoure, d’una banda, l’eficiència energètica
(rehabilitació dels edificis, per exemple) i, per un altre, les energies netes i renovables.
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•

Una política enfocada a recolzar els clústers industrials, amb l’objectiu de reforçar el pes d’aquells sectors amb major contingut
tecnològic, creixement de la productivitat i capacitat exportadora.

•

Un Pla d’Ocupació centrada a garantir ocupacions als qui es trobin en situació de desocupació de llarga durada.

•

Una política d’innovació i desenvolupament que rescati a la ciència de les retallades sofertes en els anys anteriors..

•

Un Pla en Infraestructures que recuperi part de la inversió pública
perduda en els anys anteriors i reorienti aquesta inversió cap al
foment de noves infraestructures centrades a fomentar la sostenibilitat del territori.

•

Una política de desenvolupament del món rural basat en el suport
a models d’agricultura, ramaderia i pesca sostenibles, en l’equilibri
ecològic dels cabals, i en la prevenció i mitigació del canvi climàtic.

Crear d’ocupació de qualitat
Després de dues recessions, els vents de cua procedents de l’exterior i la relaxació del to extremadament recessiu de la política fiscal
aplicada entre 2011 i 2013 han permès a l’economia espanyola recuperar taxes de creixement positives i deixar de destruir ocupació. No
obstant això, no hi ha motius per al triomfalisme:

•

Encara queda per recuperar més del 60% de l’ocupació perduda
com a conseqüència de la crisi, de les polítiques econòmiques
d’austeritat i de la devaluació salarial.

•

La qualitat de l’ocupació que es crea és molt insatisfactòria: torna a concentrar-se en sectors de baix valor afegit i escàs creixement de la productivitat, i es caracteritza per elevats nivells de
precarietat i baixos salaris. Com ja s’ha dit, el fenomen de la “pobresa laboral” ha emergit amb força al nostre país.

•

Totes les previsions, incloses les que sustenten els PGE del govern, coincideixen a preveure una reducció del ritme de creixement respecte a l’observat en 2015 i 2016. Això començarà ja en
2017 i, sense un canvi en les polítiques econòmiques, continuarà
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de forma fins i tot més acusada en els exercicis següents. Evidentment, això tindrà conseqüències negatives sobre el ritme de
creació d’ocupació, que s’afegiran al que s’ha dit abans sobre la
seva qualitat.
Respecte a les perspectives de creixement del PIB i de l’ocupació, és
important destacar dues qüestions. La primera és que, a causa de
l’elevada desocupació de l’economia espanyola (en 2016, el segon
més alt de tota la zona euro) la valoració sobre el creixement registrat per l’economia no ha de fer-se en relació amb altres països, sinó
en relació amb el ritme que Espanya necessita per integrar al mercat
de treball de forma urgent a la major part possible de les persones
que ara no tenen una ocupació. Per tant, no podem permetre’ns
reduir el nostre ritme de creixement. Per contra, mentre la desocupació segueixi sent tan elevat com ara, les polítiques econòmiques
han d’estar orientades fonamentalment a mantenir o incrementar el
dinamisme de l’activitat econòmica.
La segona és que, precisament, una de les explicacions de la desacceleració del creixement que va a experimentar l’economia espanyola és la menor contribució del sector públic al PIB (el consum
públic va créixer un 2% en 2015, però va baixar fins al 0,8% en 2016 i
s’espera que es mantingui en taxes similars, molt per sota del creixement nominal de l’economia). És a dir, una part de la deterioració de
les perspectives econòmiques és induït per la pròpia política econòmica del govern, i té a veure amb el compromís de reduir el dèficit
a un ritme completament innecessari i, com veiem, contraproduent.
Per això, la nostra proposta alternativa contribuirà a l’objectiu de la
creació d’ocupació de qualitat de la següent forma:

•

La combinació d’augments de despeses i ingressos que proposem tindria un efecte expansiu sobre l’economia, assegurant un
creixement del 3,5% en 2017, enfront del menor creixement previst pel govern per 2017 en relació a 2015 i 2016.

•

Contràriament al projecte del govern, la proposta alternativa que
presentem aquí assegura la recuperació de la capacitat adquisitiva dels empleats públics i dels pensionistes, contribuint a aquest
efecte expansiu. Al costat del canvi de la política pressupostària,
l’abandó de la política de devaluació salarial en el conjunt de
l’economia ha de ser un element imprescindible de la nova política econòmica.
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•

Mesures específiques, algunes associades al canvi en el model
de creixement i altres derivades d’un pla d’ocupació directa para
persones aturades de llarga durada, per afavorir un canvi en la
composició de l’ocupació.

Impulsar una reforma fiscal progressiva
Espanya necessita un nou model fiscal que asseguri la suficiència
fiscal de l’Estat per corregir el dèficit social existent, i per disposar
de recursos que facilitin la transformació del creixement econòmic.
Aquest nou model fiscal ha de reforçar a més la progressivitat del
sistema tributari, notablement erosionada durant les últimes dècades.
Espanya no té un sector públic massa gran, al contrari. Comparat
amb la resta de la UE15, la despesa per habitant en sanitat i educació
és aproximadament el 55% de la mitjana, una diferència molt major
que el PIB per habitant (entorn del 70%). Però per poder convergir
en serveis públics, és necessari tenir ingressos suficients: el pes dels
ingressos públics en el PIB és 8 punts més baix a Espanya que en
aquests països. L’augment de 3 punts en la ràtio ingressos públics/
PIB al llarg d’una legislatura és un objectiu ambiciós, però realista.
D’aquest objectiu partim per concretar aquesta proposta d’alternativa pressupostària.
Per contra, la política fiscal dissenyada pel govern del Partit Popular
no contempla en els PGE 2017 cap mesura per corregir la feblesa estructural de la recaptació tributària al nostre país; per això, tampoc
preveuen revertir les retallades d’anys anteriors.
L’augment d’ingressos que proposem ha de realitzar-se amb un repartiment just de les càrregues. L’impost que suporta la progressivitat del sistema és l’IRPF, que és —de facto— un impost al treball
assalariat i autònom. Les rendes de l’estalvi (capital) es graven amb
molt escassa progressivitat, els impostos al patrimoni i a les grans
fortunes han anat desapareixent, i en l’Impost de Societats les grans
empreses tributen pels seus beneficis a un tipus menor que les petites. És necessari començar a corregir aquesta situació.
A més, el frau fiscal priva a l’Estat d’un volum important d’ingressos
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que podrien destinar-se a serveis públics i té un efecte regressiu: els
sectors amb menor renda són els que més es beneficiarien d’aquesta despesa, i el frau es concentra en les rendes més altes.
Aquesta alternativa pressupostària vol asseure les bases per començar a corregir la insuficiència del nostre sistema tributari, a partir de les següents vies:

•

Eliminació dels beneficis fiscals de caràcter més regressiu, com
per exemple els plans privats de pensions en l’IRPF, o alguns dels
desgravaments dels grans grups empresarials en l’Impost de Societats.

•

Increment del gravamen sobre les rendes del capital en l’IRPF.
Aquestes rendes mantenen un gravamen inferior a les rendes del
treball, que resulta doblement regressiu, atès que els ingressos de
l’estalvi suposen un percentatge major de la renda familiar conformi aquesta és més elevada.

•

En l’IVA, busquem més progressivitat: baixarem al 4% els béns culturals i els de primera necessitat, i al 10% els subministraments bàsics. Compensarem el seu efecte sobre la recaptació amb la resta
de mesures.

•

Es crea un Impost de Solidaritat sobre els beneficis de la banca, i
a més s’impulsa l’aplicació immediata a nivell nacional de l’Impost
de Transaccions Financeres.

•

L’objectiu de la nostra proposta en matèria de Patrimoni és “recuperar” una tributació de la riquesa que s’ha anat perdent aquests
anys enrere, En particular, s’aplica un Impost de Solidaritat a les
grans fortunes, i s’elimina el règim actual de les SICAV.
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Una proposta alternativa per als Pressupostos Generals
de l’Estat
a nostra proposta alternativa de política pressupostària es resumeix
en dos canvis fonamentals. En primer lloc, si el govern del Partit Popular condiciona totes les decisions a la seva prioritat de reduir el
dèficit públic fins a un valor preestablert nosaltres fem el contrari.
Primer hem definit les prioritats reals que han d’atendre’s, i subordinem a elles el ritme al que pot reduir-se el dèficit públic. En segon
lloc, mentre que el govern congela la despesa per reduir el dèficit,
consolidant les retallades realitzades des de 2010, nosaltres partim
que el veritable problema fiscal d’Espanya es troba en un nivell d’ingressos molt inferior a la mitjana europea, i també a la xifra que, com
a mínim, es necessita per garantir uns serveis públics de qualitat.
Per aquesta raó, proposem un augment de la despesa pública, un
conjunt de mesures per corregir progressivament la insuficiència del
nostre sistema fiscal, i una senda més lenta de reducció del dèficit
públic.
El Quadre 1 recull, per 2017, els canvis que es produirien, en relació
amb la proposta del Partit Popular, en aquestes tres xifres (despeses,
ingressos i dèficit) per al conjunt de les administracions públiques.
Quadre 1: Modificació de les principals xifres fiscals del conjunt de les administracions públiques respecte als Pressupostos del Partit Popular (% PIB)

Escenari UP-ECP-EM

Escenari PP

Alternativa pressupostària

Ingressos públics

38,2%

38,8%

Despesa Pública

41,3%

42,5%

Dèficit Públic

-3,1%

-3,7%
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És necessari recuperar els serveis públics i desenvolupar polítiques necessàries per transformar el model de creixement de l’economia. Cal dotar pressupostàriament algunes polítiques estratègiques, com les orientades a revertir les retallades en educació
i sanitat, garantir el poder adquisitiu de les pensions, engegar un
programa de renda garantida per combatre les situacions de pobresa monetària, o recuperar les inversions públiques, especialment les relacionades amb la transició energètica i la innovació.
Això és incompatible amb mantenir congelat la despesa pública i
seguir reduint el seu pes en el PIB, com proposa el Partit Popular per 2017. Per contra, la proposta que formulem suposarà dotar
amb 19.500 milions d’euros addicionals aquestes polítiques públiques. Com a conseqüència, el pes de la despesa pública en el PIB
no es reduiria fins al 41,3%, sinó que s’incrementaria fins al 42,5%.
Al mateix temps, l’adequat finançament de les polítiques públiques requereix resoldre progressivament la insuficiència de recursos públics: mantenim l’objectiu de pujar els ingressos almenys
un 3% del PIB durant el conjunt de la legislatura. Per a l’any 2017,
i mentre que s’implementa una reforma fiscal integral, s’adoptarien mesures en diferents figures tributàries per aconseguir que
la recaptació augmentés en 7.525 milions d’euros. Addicionalment, l’efecte expansiu que es derivaria de l’anterior augment de
la despesa pública permetria recaptar altres 4.049 milions d’euros,
amb el que al final l’augment total d’ingressos públics ascendiria
a 11.574 milions d’euros. Gràcies a aquestes mesures, el pes dels
ingressos públics en el PIB en 2017 seria major: el 38,8% del PIB.
Aquest augment dels ingressos previst és inferior a l’augment de
les despeses, i la conseqüència és que el dèficit públic continuaria
reduint-se, encara que a un ritme més lent que el que es deriva de
l’objectiu negociat pel govern amb les autoritats europees per 2017.
És necessari dur a terme una renegociació d’aquest objectiu, per
situar-ho en una xifra que sigui coherent amb les veritables prioritats econòmiques i socials de l’Estat. Nosaltres estimem que aquest
nou objectiu hauria de situar-se en el 3,7% del PIB, i que la menor
reducció del dèficit hauria de repartir-se entre les diferents administracions d’acord amb el Quadre 2..
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Quadre 2: Variacions dels objectius de dèficit públic de les diferents administracions públiques respecte a les propostes del Partit Popular (% PIB)

Administració

Escenari Partit
Popular

Escenari UP-ECPEM Alternativa
Pressupostaria

Diferència

Estat

-1,1

-1,6

+0,5

Seguretat Social

-1,4

-1,3

-0,1

Comunitats Autònomes

-0,6

-0,75

+0,15

Corporacions Locals

0,0

0,05

+0,05

Total Administracions
Públiques

-3,1

-3,7

+0,6

El Quadre 3, per la seva banda, detalla les modificacions que es produirien en les despeses i ingressos de cada nivell de l’administració
en relació amb les polítiques aplicades pel Partit Popular. Les xifres
d’augment de la despesa de les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals es deriven del canvi en els objectius de dèficit (+0,2%
del PIB) i de la seva participació en l’augment dels ingressos públics,
en la proporció que apareix en el Quadre 3. En total, 4.000 milions
addicionals sobre les xifres previstes pel Partit Popular. Donada la
naturalesa de la majoria de despeses que realitzen, això permetria
començar a revertir les retallades efectuades fins ara en educació,
sanitat i serveis socials.
En qualsevol cas, aquestes mesures han de complementar-se amb
una reforma del sistema de finançament territorial que asseguri la
suficiència i autonomia de les comunitats autònomes, tant pel costat de les despeses com dels ingressos, i una reforma del sistema de
finançament local que asseguri la prestació dels serveis essencials
de la seva competència i que derogui l’actual “regla de despesa”.
En aquest sentit, cal destacar que la nostra alternativa pressupos-
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tària reflecteix una veritable aposta per un nou municipalisme. Els
ens locals han estat les administracions públiques que més esforç
financer han realitzat en els últims anys per reduir el dèficit i, simultàniament, són els que més traves han rebut per prestar serveis
públics, donades les limitacions imposades per la taxa de reposició i la falta d’assignació de recursos. Per això, pensem que aquests
ens han de recuperar solvència econòmica per prestar els serveis
públics més essencials i de proximitat. La nostra aposta és pel municipalisme, per uns ens locals amb recursos suficients per brindar
serveis de qualitat. Per a això, i com a punt de partida, s’incrementarien els seus recursos en 973 milions d’euros, 468 milions per la seva
participació en la millora dels ingressos públics i 505 milions d’euros
gràcies al menor ritme de reducció del dèficit.
Quadre 3: Variacions de les despeses, ingressos i dèficit públic de les diferents administracions públiques respecte a les propostes del Partit Popular (milions €)

Administració

Despeses

Ingressos 3

Dèficit

Estat1

11.546

4.449

6.565

Seguretat Social

3.954

5.627

-1.673

Comunitats Autònomes

3.027

1.030

1.997

Corporacions Locals 2

973

468

505

Total Administracions
Públicas1

19.500

11.574

7.393

(1) L’increment net de despesa seria 500 milions inferior, com a conseqüència de l’actuació dels estabilitzadors automàtics en registrar-se un major nivell d’activitat econòmica. Això es reflecteix ja en la xifra d’augment del dèficit recollida en aquest quadre.
(2) A la xifra de despesa de les CCLL cal afegir la gestió dels 1.225 corresponents al Pla d’Ocupació per a
aturats i parades de llarga durada. Encara que apareixen als pressupostos de l’estat, seran gestionats pels
municipis.
(3) Aquest increment d’ingressos es deriva tant de les mesures adoptades per les autoritats per millorar la
recaptació com del major creixement econòmic..
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Aquesta política pressupostària tindria un efecte expansiu per al
conjunt de l’economia, derivat de l’augment de la despesa pública,
i del fet que el seu efecte multiplicador és major que el que es correspon a l’augment dels ingressos. Això permetria garantir una taxa
de creixement del PIB del 3,5% en 2017, enfront de la reducció fins al
2,5% prevista pel govern en el seu projecte de PGE. La conseqüència que això tindria seria, també, un ritme més alt de creixement de
l’ocupació, que se situaria en el 3,3%, enfront del 2,5% que preveu el
govern.
Aquestes taxes de creixement del PIB i de l’ocupació són necessàries,
durant tota la legislatura, per aconseguir l’objectiu que en 2020 s’hagi recuperat el nivell d’ocupació que hi havia a l’Estat abans de la
crisi (20,7 milions). Insistim, no obstant això, en què aquestes mesures per incrementar el ritme de creixement de l’ocupació han d’anar
acompanyades d’unes altres, de naturalesa més qualitativa, que assegurin la millora en la qualitat de l’ocupació i unes condicions salarials i laborals molt millors.
En 2017, la política pressupostària alternativa que proposem permetria la creació directa de 33.000 nous llocs de treball en l’administració central, i altres 31.000 en les Comunitats Autònomes. Mantenint-se aquest ritme al llarg de tota la legislatura, seria possible
recuperar tota l’ocupació pública que s’ha perdut com a conseqüència de les polítiques d’austeritat.
A aquestes xifres caldria afegir una ampliació de l’Oferta Pública
d’Ocupació (OPE) de 90.000 noves places (360.000 en quatre anys)
que el seu objectiu seria la cobertura amb places de funcionaris,
dels actuals llocs d’interins. Aquest OPE no suposaria un increment
pressupostari ja que estaria orientada a estabilitzar les ocupacions
públiques ja existents. Igualment, s’eliminaria la taxa de reposició
perquè cada administració pogués adaptar la plantilla a les seves
necessitats per a la prestació de serveis públics.
Finalment, proposem la creació directa de 75.000 nous llocs de treball a través del Pla d’ocupació per a persones en situació de desocupació de llarga durada. Aquest Pla serà finançat per l’Estat, però
gestionat municipalment..
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Canvis en les polítiques de despesa:
reduir el dèficit social i transformar el creixement
Per atendre a les prioritats de política econòmica a les quals respon
la nostra alternativa pressupostària, es duran a terme increments de
les partides de despesa recollides als pressupostos de les diferents
administracions per un valor de 19.500 milions d’euros.
En aquest document detallem les nostres propostes per modificar
les partides de despesa de l’Estat (11.546 milions) i de la Seguretat Social (3.954 milions). Respecte al primer, l’augment de despesa
que es recull en la nostra proposta per 2017 es poden agrupar en
tres blocs, que es corresponen amb la manera en què s’atenen les
prioritats polítiques que hem identificat (Quadre 4)
Quadre 4: Variacions de la despesa pública en l’Alternativa Pressupostària respecte a les
propostes del Partit Popular (administració central, milions €)

Tipus de polítiques

Increment de despesa

Polítiques orientades a reduir el dèficit social

5.028

Polítiques orientades a transformar
el model de creixement

5.665

Altres polítiques

853

Total Administració

11.546

Les propostes de despesa que formulem es corresponen amb les
mesures incloses al nostre programa electoral, i els imports han estat calculats per assegurar una progressiva engegada de tots els
nostres compromisos amb els ciutadans. Mantenint durant tota la
legislatura aquest ritme d’implantació, es revertirien al cap dels quatre anys les retallades de despesa pública acumulats des de 2010.
Al mateix temps, s’aconseguiria reorientar aquesta despesa cap a la
transformació del nostre model productiu i la cobertura de les principals necessitats socials.
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Respecte a la Seguretat Social, dels 3.954 milions d’augment de la
despesa que contemplen la nostra alternativa pressupostària en relació amb els presentats pel Partit Popular, 2.441 milions es destinen
a l’augment de les pensions (1.617 milions per assegurar el manteniment de la capacitat adquisitiva de les pensions contributives, i 824
per millorar les pensions no contributives). La resta es destinarien a
altres prestacions (desocupació, permisos per naixement o adopció,
i prestació per descendent).
En els Quadres 5, 6 i 7 detallem tots els programes que es corresponen amb l’administració central i en el quadre 8 a la Seguretat Social.
A continuació resumim les 15 propostes que significarien un major
augment de despesa:

1. Pla de Renda garantida (3.200M€): Sistema de renda complementària per a aquelles persones que es trobin amb un nivell de
renda inferior al llindar de la pobresa. És una de les principals
mesures de mesura que portem al nostre programa i que serà
implementada progressivament, per la qual cosa el primer any
cobriria les persones i famílies en situació de major necessitat.

2. Revaloració de les pensions contributives (1.617M€): Increment
de les pensions contributives fins a un 1,5% en comparació de
2016 per evitar la pèrdua de poder adquisitiu, en comptes de
l’aplicació de l’actual Índex de Revaloració. En qualsevol cas, s’inclourà una clàusula de revisió per ajustar aquest increment en
cas que finalment la inflació superi l’1,5%.

3. Pla Nacional de Transició Energètica (1.500M€): Igual que en el
cas de la Renda Garantida, aquest pla s’implementaria progressivament, donant prioritat en aquesta primera fase a la millora de
l’eficiència energètica.

4. Pla d’ocupació per a persones en situació de desocupació de
llarga durada (1.225M€): Aquest programa, orientat principalment a la millora dels serveis públics municipals, pretén afavorir
la situació de les persones que es troben en atur de llarga durada. El programa s’implementaria a través de transferències a
les corporacions locals, que serien les encarregades de gestionar-ho, i permetria la creació de 75.000 noves ocupacions.

5. Reorientació de la inversió en infraestructures públiques
(1.000M€): Increment del pressupost de foment, prioritzant
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aquelles infraestructures de mobilitat local que permetin vertebrar el territori econòmica i socialment, i fer front a les necessitats de la població en el seu desplaçaments diaris.

6. Pla de rescat de la ciència (940M€): Vinculat a les diferents mesures d’increment de la inversió en ciència i I-D+i responsable,
així com d’estímul de la tornada del talent científic emigrat.

7. Augment de les pensions no contributives (825M€): Increment
de les pensions més baixes, que afecten en la seva majoria a les
dones.

8. Llei de Dependència: Garantia del nivell de protecció mínim
(815M€): Assegurar el nivell mínim de protecció establert en la
Llei a través d’un Fons estatal que serà transferit a les CCAA.
També es cobriria la recuperació de les cotitzacions de cuidadores i cuidadors familiars no professionals.

9. Actualització del IPREM (625M€): Actualització progressiva de
l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples que afectaria de
manera positiva especialment a les persones que reben la prestació de desocupació de nivell assistencial i altres perceptores
d’ajudes públiques.

10. Reforma del sistema de permisos per naixement o adopció
(500M€): Proposta de la plataforma PPINNA amb l’objectiu
d’aconseguir una igualació progressiva dels permisos de paternitat i maternitat perquè siguin intransferible, pagada al 100% i
iguals per a tots dos progenitors.

11. Increment de l’ajuda al desenvolupament (fins a 0,25% PIB)
(450M€): Augmentant la despesa en Ajuda Oficial per al Desenvolupament sobretot en els organismes directius de la cooperació internacional per al desenvolupament com és la AECID.

12. Prestació per fill/a a càrrec (400M€): Proposta d’increment progressiu de les quanties i la cobertura de l’assignació econòmica
per fill/a a càrrec de la Seguretat Social, de forma progressiva
(al llarg de quatre anys), dels actuals 291 fins a 1.200 euros a
l’any per als nens i les nenes de famílies amb menys recursos.
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13. ncremento sou funcionaris (369M€): Increment del sou dels funcionaris públics fins a un 2,7% en comparació de 2016 per evitar
la pèrdua de poder adquisitiu i començar a revertir les retallades
sofertes.

14. Reorientació del sector de la construcció (250M€): Fons per a
la reorientació del sector cap a activitats de rehabilitació, millora
de l’eficiència energètica en edificis i construccions, domòtica i
adaptació a les noves necessitats socials, per afavorir el sanejament urbanístic.

15. Suport al desenvolupament rural i al model d’agricultura, ramaderia i pesca social i sostenible (230M€): Programa de Suport
al Desenvolupament Rural. Programa de suport al sector agrari
social, sostenible i familiar per la sobirania alimentària, Programa
de suport i foment de la ramaderia extensiva i Suport a la pesca
artesanal i de baix impacte. Al marge dels fons procedents de la
Política Agrària Comuna en els compromisos de cofinançament.
Reorientació de la PAC cap als objectius dels nostres programa
econòmic.
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Quadre 5: Variacions de la despesa de l’Estat en relació amb les propostes del Partit Popular (€): polítiques socials
Lluita contra la pobresa

3.200.000.000

Atenció a la dependència, serveis socials, igualtat de gènere i

1.005.200.000

violència masclista

Habitatge social

200.000.000

Sanitat

150.000.000

Educació

Cultura i Esports

375.000.000

97.500.000

Pla de Renda garantida

3.200.000.000

Garantia del nivell mínim de protecció de la dependència

815.000.000

Pla 14 d’ Igualtat de Tracte i foment de la convivència

100.000.000

Mesures urgents contra la violència masclista

61.000.000

Pla d’igualdad entre homes i dones

28.200.000

Pla Nacional por la igualtat de gènere en els
Cossos de Seguretat de l’Estado

1.000.000

Promoció parc habitatge social

200.000.000

Fons contra la pobresa farmacològica

75.000.000

Accions públiques relatives a la Salut i Plataforma digital
accés a històries clíniques

75.000.000

Educació Infantil de 0 a 6 anys universal i gratuïta

200.000.000

Pla Nacional de Educació Inclusiva

100.000.000

Beques

75.000.000

Pacte per la cultura

80.000.000

Programa integral de promoció de la salut

10.000.000

“Pla estratègic per l’esport adaptat”
(suport equips paralímpics i altres)

7.500.000

INCREMENT TOTAL DE DESPESA EN POLÍTIQUES PER REDUIR EL DÈFICIT SOCIAL

5.027.700.000
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Quadre 6: Variacions de les despeses de l’Estat en relació a les propostes del Partit Popular (€):
polítiques relacionades amb el model de creixement

Industria i energia

Foment d’ocupació

2.015.000.000

1.315.250.000

Pla Nacional de Transició Energètica

1.500.000.000

Suport als clústers per revertir el procés de desindustrialització

200.000.000

Foment de la economia social

65.000.000

Reorientació del sector de la construcció

250.000.000

Pla de treball treballadores/s aturats/es de llarga duració
(gestió municipal)

1.225.000.000

Foment del emprendiment en sectors innovadores

50.000.000

Ple cumpliment de la normativa laboral
(Inspecció de Treball i Seg.Social)

40.250.000

Innovació i desenvolupament

936.355.392

Pla de rescat de la ciència

936.355.392

Infraestructures

1.000.000.000

Reorientació de la inversió en infraestructures públiques

1.000.000.000

Suport al model d’agricultura, ramaderia pesca social i sostenible

232.136.715

L’aigua, dret humà i equilibri ecològic de los caudals

86.514.950

Prevenció i mitigació efectes del canvi climàtic
i conservació biodiversitat

50.953.000

Política nacional de desenvolupament sostenible del medi rural

29.090.000

Medi rural i medi ambient

398.694.665

INCREMENT TOTAL DE DESPESA EN POLÍTIQUES PER TRANSFORMAR EL CREIXEMENT

5.665.300.057
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Quadre 7: Variacions de les despeses de l’Estat en relació amb les propostes del Partit Popular (€): altres polítiques
494.406.069

Empleats públics

Administració de Justícia

Frau fiscal

Política exterior

Defensa

Altres

Increment del sou dels funcionaris públics

369.406.069

Equiparació progressiva dels salaris de Guardia Civil i Policia Nacional

125.000.000

Auditoria pública del sistema judicial i reversió de les retallades

55.000.000

Increment recursos per la justícia gratuïta

10.000.000

Increment recursos en la lluita contra la corrupció

15.000.000

Tancament dels Centres Internament d’Estrangers

-8.865.000

Lluita contra el frau fiscal (Agència Tributària)

50.000.000

Increment de l’Ajuda Oficial al Desenvolupament, fins al 0,25% PIB

450.000.000

Garantia del dret d’asil

53.175.476

Programa d’acció per la protecció de residents a l’estranger

25.000.000

Operacions militares

-50.000.000

Refinanciació PEAs (Defensa)

-250.000.000

Increment pagament interessos deute

209.700.000

Altres mesures d’estalvi en l’administració

-200.000.000

71.135.000

50.000.000

528.175.476

-300.000.000

9.700.000

INCREMENTO TOTAL DE DESPESA EN ALTRES POLÍTIQUES

853.416.545
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Quadre 8: Variacions de la despesa de la Seguretat Social en relació amb les propostes del Partit Popular (€)
2.440.919.362

Pensions

Atenció a la desocupació
i altres prestacions

1.512.711.170

Manteniment del poder adquisitiu de les pensiones contributives

1.617.208.362

Augment de las pensions no contributives

823.711.000

Actualització del IPREM i increment de la prestació no contributiva a
l’atur

622.000.000

Reforma del sistema de permisos per naixement o adopció

490.711.170

Prestació per fill/a a càrrec

400.000.000

INCREMENT TOTAL DE DESPESA DE LA SEGURETAT SOCIAL

3.953.630.532

PGE2017 Una proposta alternativa

Recaptar amb més eficàcia per canviar
la política econòmica
En comparació dels PGE 2017 presentats pel Govern, la despesa pública total s’incrementaria en la nostra proposta en 19.500 milions
d’euros (19.000 milions nets, si es té en compte la reducció que es
produiria en diferents partides de prestacions i ajudes socials gràcies al major creixement i ocupació). D’aquesta quantitat, la despesa
de l’Estat augmentaria en més d’11.500 milions, el de la Seguretat
Social gairebé 4.000 milions i el de les Comunitats Autònomes i les
Corporacions Locals es podria incrementar conjuntament en altres
4.000 milions.
Aquest augment de despesa pot finançar-se, sense posar en perill
l’estabilitat de les finances públiques, a través de tres vies principals:

•

Mesures discrecionals per reforçar la progressivitat fiscal i la lluita contra el frau: comportarien uns increments dels ingressos de
l’Estat i de la Seguretat Social per valor d’aproximadament 7.500
milions d’euros.

•

Augment dels ingressos derivada del major creixement econòmic (efecte multiplicador): La nostra política pressupostària tindrà un efecte expansiu, amb el que el PIB nominal creixerà més
durant aquest període, i això es reflectirà en la recaptació, per
un valor aproximat de 4.000 milions d’euros. És a dir, la política
expansiva s’autofinança parcialment.

•

Moderació i retard de l’objectiu de reducció del dèficit: Encara
que aquest es redueix en aquesta proposta, ho fa més lentament
que en els PGE proposats pel govern del Partit Popular. Aquesta
ralentització del ritme de reducció del dèficit públic proporcionaria un marge addiciona de 7.400 milions d’euros.

El Partit Popular preveu un increment dels ingressos en els PGE 2017
derivat bàsicament del canvi de cicle econòmic. No aborda, per tant,
el problema de la falta de recaptació del sector públic. La nostra
proposta, en canvi, sí té com a objectiu començar a abordar una
reforma fiscal que augmenti la progressivitat i que asseguri la suficiència fiscal de l’Estat per finançar correctament els desafiaments
econòmics i socials als quals hem al·ludit anteriorment. De fet, la
reducció del dèficit que té lloc en la nostra proposta es deriva fona-
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mentalment d’aquesta millora de la progressivitat fiscal i de la lluita
contra el frau, i no d’una evolució restrictiva de la despesa. Aquesta
és una estratègia contrària a la del Partit Popular, que pretén reduir
el dèficit públic deteriorant, encara més, els serveis socials i la inversió pública.
A continuació es presenten (quadre 9) les diferents mesures discrecionals contemplades per reforçar la progressivitat i la suficiència
fiscal del sistema tributari. Aquestes mesures constituirien el primer
pas d’una reforma tributària de major importància, i afectarien igualment a la caixa de la Seguretat Social (quadre 10).
Quadre 9: Variacions dels ingressos de l’Estat en relació amb les propostes del Partit Popular (€)

Impost solidaritat grans fortunes

1.000.000.000

Impost solidaritat banca

850.000.000

Impost de Societats: Eliminació
desgravacions grans grups

700.000.000

IRPF: Increment tributació
rendiments capital mobiliari

600.000.000

Impost Transaccions Financeres

550.000.000

Eliminació SICAV

350.000.000

IRPF: Eliminació deduccions
plans pensions privats

170.000.000

Reducció frau fiscal:
augment sobre proposta del Govern

450.000.000

IVA: Reducció subministres a tip 10%

-1.000.000.000

IVA: Reducció cultura i productes
primera necessitat a tip 4%

-625.000.000

TOTAL INCREMENT DESPESA ESTAT

3.045.000.000
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Quadre 10: Variacions dels ingressos de la Seguretat Social en relació amb les propostes del
Partit Popular (€)

Deslimitació cotitzacions
Règim General Seguretat Social

5.000.000.000

Eliminació bonificacions

1.700.000.000

Quota progressiva autònoms

-2.220.000.000

TOTAL INCREMENT DESPESA
SEGURETAT SOCIAL:

4.480.000.000

Com hem plantejat al llarg d’aquesta proposta, la política econòmica
és el reflex de diferents prioritats polítiques: nosaltres prioritzem la
correcció del dèficit social que té l’Estat, la transformació del model
de creixement i la necessitat de crear ocupació de qualitat, enfront
d’una dràstica correcció del dèficit pressupostari. Ara bé, també podem afirmar amb rotunditat que, tal com hem plantejat en aquesta
alternativa als PGE del govern del Partit Popular, és possible dur a
terme una política diferent que millori les condicions de la majoria
social, reverteixi les retallades dels últims anys i asseguri uns serveis
públics cada vegada millors sense comprometre per això l’estabilitat
pressupostària.
Aquesta alternativa pressupostària és coherent amb la proposta programàtica que Undios Podemos -En Comú Podem- En Marea va posar sobre la taula al seu programa electoral per a les passades eleccions generals: una expansió fiscal, finançada amb un reforçament de
la progressivitat fiscal i amb una reducció del dèficit públic més gradual, que permeti retallar diferències amb l’Eurozona tant en matèria
de despeses com d’ingressos públics.
Així mateix, la proposta fiscal que presentem evidència que és possible una alternativa en la política econòmica: amb la mateixa conjuntura a la qual s’enfronta aquest executiu, però amb altres mesures
diferents, un govern de canvi podria iniciar la transformació del país
en termes socials i productius. Més encara, en el curs d’una legislatura, la nostra proposta permetria aconseguir la reversió completa
de les retallades de despesa pública acumulats, en cadascuna de les
polítiques, des de 2010.
La nostra proposta permet, en definitiva, albirar una proposta de política econòmica nova –“ingressar més per gastar millor”–, per a un nou
projecte d’Estat.

