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Què seria d’esperar sobre
les balances fiscals*?
Que les dades de la despesa
de l 'Estat,  terr i tor ia l i tzades
per comunitats autònomes, si-
gu in públ iques i  exposades
des de l ' Inst itut d'Estadíst ica
o del Ministeri d'Economia i Hi-
senda. Que després l l iurement
els investigadors acadèmics i
serveis d'estudi puguin fer el
càlcul de les balances fiscals.
Hi ha un component de subjec-
tivitat perquè podem partir de
di ferents h ipòtesis i  ut i l i tzar
di ferents cr i ter is,  però es
guanyaria en transparència.
I mentrestant què?
Hi ha dades de la Fundació de
les Caixes d'Estavi Confedera-
des i  dels pressupostos de
l'Estat, però no són a disposi-
ció de tothom. 
Què sabem a part ir  d ’a-
questes dades?
El dèf ic i t  f iscal de Catalunya
ha t ingut una tendència crei -
xent els darrers anys. Sempre
ha sigut molt elevat, de l'ordre
del 6 o el 7% del PIB de Cata-
lunya, però últimament ha es-
tat del 9% i l 'any 2005 va arri-
bar al 10,2% del PIB. Ha anat
creixent.
Què vol dir en xifres?
La darrera dada publicada és
del 2005 i correspon a un dè-
f icit f iscal de 18.595 mil ions

d’euros. L’any 2008, en xifres
estimades, el dèficit ja està al
vol tant dels 22.000 mi l ions
d’euros.
Mira que bé
El darrer model  de f inança-
ment de la l le i  orgànica LOF-
CA, del 2001, no afavoreix Ca-
ta lunya. Aquí  ha augmentat
molt la població, sobretot im-
migrant,  i  en canvi  a l  darrer
model pactat, una de les prin-
cipals variables de referència
és la població que h i  hav ia
l’any 1999. Tot i que s'actua-
l i tzen e ls ingressos que re -
bem, no es fa en funció de la
població, sinó dels ingressos
tr ibutar is mit jans de tot l 'Es-
tat.
Quines variables falten?
La variable que es té en comp-
te és la població. Després hi
ha ajustos que afavoreixen la
major ia de les    comunitats
autònomes, excepte Cata lun-
ya, el País Valencià i les I l les.
A l'Estatut es van incloure va-
riables més favorables a Cata-
lunya: la immigració, els cos-
tos diferencials, i el fet que a
Catalunya e ls preus s iguin
més alts que en altres comuni-
tats autònomes. 
Això pal·liaria el dèficit?
Depèn de amb quina proporció
es tinguin en compte. L'Estat
pot reformar e l  f inançament
tenint en compte la immigra-
ció, però si computa poc, per
exemple un 2%, haurien com-

plert l 'Estatut, sense que can-
viés res.
Quin és el repte?
Aconseguir  un model  de f i -
nançament que redueix i  sus-
tencialment el dèficit f iscal de
Catalunya, en una proporció
impor tant.  E l  nou Estatut no
ens ha dotat de poder de ne-
gociació. Seguim amb un mo-
del de finançament en què és
l'Estat el qui determina les ne-
cessitats de despeses de les
comunitats au-   tònomes, i
també de Catalunya. 
Hi ha alguna cosa a fer?
Tal com està plantejat l 'estat
de les autonomies hi ha molt
poca cosa a fer. Per afrontar
el repte de la sobirania econò-
mica hem d’adonar -nos que
per par t  de l 'Estat h i  ha un
tracte injust i uti l itzar això per
fer créixer la consciència sobi-
ranista de la població catala -
na.
Visualitzar el conflicte.
Veure coses de sent i t  comú,
com el  dret de disposar de
l 'estat del  benestar i  d 'uns
serveis socials dignes i cohe-
rents amb els elevats impos-
tos que paguem i amb la pres-
s ió f iscal  a la qual  estem
sotmesos. Si no hi ha això, s'-
ha de reconèixer que la relació
amb l'Estat és de confl icte po-
l ít ic.
* Entrevista realitada abans
de la publicació de les balan-
ces fiscals

“Hem d’utilitzar el tracte injust que rep Catalunya per fer créixer la consciència sobiranista”

XAVIER SANFELIU

El dèficit fiscal a Catalunya es
tradueix en fets com que la Llei
de Dependència o la Llei de Ser-
veis Socials no s’estiguin apli-
cant en condicions. Altres con-
seqüències poden ser les llistes
d’espera a la sanitat pública,
l’estat dels trens de rodalies, la
manca d’aules d’acollida en ca-
talà. Elisenda Paluzie explica

que els serveis sovint són mi-
llors a les comunitats autòno-
mes més pobres: “S'ha arribat a
l'extrem que aquí s'està fent so-
lidaritat, no perquè els que són
més pobres s'acostin als més
rics, sinó que acaben tenint uns
serveis per càpita superiors als
de les comunitats autònomes
que més aporten”.

Les mil cares del dèficit fiscal

FÀTIMA ALEMANY

Demà a la contraportada... Francesc Escribano, periodista 

Un lector del diari ens enviava fa uns dies aquesta curiosa imat-
ge d’una senyal col·locada al més pur estil medieval. Prohibir el
pas a cotxes o carros amb cavalls? Tot serveix en aquesta vida però
potser no estaria de més canviar-hi les cadenes que comencen a
oxidar-se... De totes maneres recolzem el fet de recordar el nostre
passat, sigui quina sigui la manera en què es faci...

La foto Digues la teva... Creus que els EBE ‘segregaran’ la mainada nouvinguda?

Joan Crossas
Poeta. Torelló

“És una manera
força evident de
dir-los que no for-
men part d’aques-
ta societat i el pro-
blema és que
aquesta serà la pri-
mera visió que tin-
guin els nouvin-
guts”

Maria Miron
Mestressa casa. Vic

“Està força bé per
conèixer la llengua
i si ajuden els pa-
res també ho trobo
bé, sóc romanesa i
iniciatives d’a-
quest tipus, se su-
posa que han de
tenir bons resul-
tats”

Lluís Puigsech
Logístic. Vic

“No tenen perquè
segregar ningú en-
tenent que són
nouvinguts en teo-
ria ha d’anar bé
una aproximació a
la situació real i ac-
tual que viu Cata-
lunya”

Mª Angeles Rdz.
Estudiant. Lalín (Galícia)

“És una iniciativa
positiva perquè és
una forma d’inte-
grar-los. És lògic
tenir uns coneixe-
ments mínims d’un
lloc, sinó el que
succeeix és un
fracàs escolar”


