
Què està passant amb els Pressupostos 
Generals de l’Estat (PGE) per a 2018?

El Govern ha presentat els PGE de l’any 2018 
al Congrés amb mig any de retard i sense 
haver negociat els suports suficients per 
aprovar-los: una mostra de la seva feblesa, 
de la seva falta de lideratge i iniciativa.

El contingut del projecte aprovat pel Partit 
Popular i recolzat per Ciutadans confirma, a 
més a més, l’absència de qualsevol pro-
jecte de futur. Els pressupostos suposen la 
continuïtat del model de política econòmica 
d’aquests anys i una nova oportunitat per-
duda per aprofitar el creixement a favor dels 
canvis que necessita Espanya.cuentasparaunnuevopais.info

Sabies que...?

• El Govern preveu que l’any que ve el PIB creixerà en 
50.000 milions d’euros, però el «sostre de despesa» —el 
límit de despesa fixat per a les Administracions Públi-
ques— només augmenta en 1.500 milions d’euros, i es 
situa encara 60.000 milions per sota del 2010, i fins i 
tot inferior al del 2013. El creixement no serveix per a 
revertir les retallades.

• Com a conseqüència, el pes de la despesa pública en el 
PIB tornarà a baixar a Espanya, i passarà el mateix amb 
la despesa en educació i sanitat. Això ens allunya cada 
cop més d’Europa: dedicarem a les polítiques públiques 
el 40,5 % del PIB, enfront del 47 % de mitjana de la zona 
euro. La proposta de política econòmica del Govern se-
gueix erosionant el ja de per sí fràgil Estat del benestar 
del nostre país. 

• Malgrat els anuncis del Govern, la despesa social també 
creixerà molt per sota del què ho farà l’economia: un 
2,8 %, davant del 4,3 %.

Sabies que...? 

• La consolidació de les retallades és fruit d’una falta de 
mesures que augmentin la progressivitat fiscal (tributa-
ció del capital i de la riquesa, eliminació de deduccions 
en l’impost de societats de les quals es beneficien les 
grans empreses) per resoldre el veritable problema: uns 
ingressos públics insuficients. També aquí ens allunyem 
d’Europa: seguim estancats en el 38 % del PIB, davant 
del 46 % de la zona euro.

• Abaixar impostos i reduir el dèficit només es pot fer 
consolidant serveis públics insuficients per a la majoria.

Sabies que...?

• Les inversions públiques es troben ja al nivell més baix des 
de fa 50 anys en termes del PIB (1,9 %) i 30.000 milions 
d’euros per sota del nivell d’abans de la crisi. La major part de 
l’augment previst per al 2018 serà inversió militar.

Sabies que...? 

• Del dit al fet hi ha un bon tret: el Govern pressuposta 
xifres rècord d’ingressos públics, però el 2017 la recap-
tació va ser de 7.000 milions menys del què s’havia 
pressupostat; el 2017, el Govern només va executar un 
30 % de la despesa pressupostada per a I+D+i, o el 66 % 
del pressupost per a dependència; el Govern només 
pressuposta el 40 % del que es va comprometre per 
finançar el pacte contra la violència masclista; el Partit 
Popular i Ciutadans inclouen en els PGE del 2018 mesu-
res amb molt menys pressupost que el què van anunciar 
quan van pactar la investidura de Rajoy.



El creixement econòmic no genera progrés 
social: no millora la situació de la majoria, i 
l’elevada desigualtat s’ha instal·lat com una 
«característica estructural» de la nostra so-
cietat. Calen uns pressupostos alternatius al 
servei d’una nova política econòmica i social 
que permeti que la «sortida de la crisi» sigui 
una realitat per a tots i totes. Per a això cal 
revertir les retallades en educació, sanitat i 
dependència. Tanmateix, els PGE presentats 
pel Govern suposen la consolidació de les 
retallades dels anys anteriors.

Les polítiques del Partit Popular no han 
afavorit el canvi necessari en la forma de 
créixer d’Espanya, i aquests PGE tampoc no 
ho aconseguiran. No inclouen mesures per 
garantir la sostenibilitat ni la transició ener-
gètica; retallen les partides de lluita contra 
el canvi climàtic i no recuperen la inversió 
pública; tampoc no contemplen partides per 
impulsar un procés de digitalització que es 
posi al servei de la majoria o per impulsar la 
igualtat de gènere.

Què proposem? 

La nostra proposta prioritza la reversió de les retallades en 
serveis públics fonamentals, la reducció de les desigualtats 
i polítiques actives per a una veritable transformació del 
nostre creixement.

1. Un creixement inclusiu  
que garanteixi el progrés social

 » Posada en marxa d’un veritable programa de renda ga-
rantida per a les llars que no tinguin suficients recursos.

 » Eliminació de l’Índex de Revalorització de les Pensions 
(0,25 %) per garantir que totes s’actualitzin, cada any, 
com a mínim igual que l’IPC. No eliminar aquest índex 
de revalorització suposarà una pèrdua del valor real de 
les pensions del voltant del 30 % en els propers anys.

 » Augment de les pensions mínimes i de les no contributives.

 » Finançament de la Llei de Dependència per garantir un 
nivell de protecció mínim que posi fi als «llimbs de la 
dependència» (més de 300.000 persones tenen aquest 
dret reconegut però no reben cap ajuda).

 » Pla d’Ocupació per a la Joventut que faciliti la inserció 
dels joves al mercat laboral i impulsi el retorn dels emi-
grats.

 » Gratuïtat del material escolar per tal de garantir la 
igualtat d’oportunitats escolars en els trams d’Educació 
Primària i Educació Secundària Obligatòria.

 » Pla de Lloguer de Habitatges a Preus Socials.

 » Pla de xoc per acabar amb la feina precària a les 
Administracions Públiques i oferta d’ocupació pública 
extraordinària amb 20.000 noves places.

2. Un creixement morat  
que acabi amb les bretxes de gènere

 » Reformar el sistema de permisos per naixement o adop-
ció per tal d’augmentar l’actual permís de paternitat fins 
a igualar-lo amb el de maternitat. Per garantir la igualtat 
efectiva de drets, el permís ha de ser igual per a cada 
persona progenitora, intransferible (com tots els altres 
drets laborals i socials), amb una remuneració equiva-
lent al 100 % del salari i amb protecció del lloc de treball 
durant l’exercici dels drets de maternitat i paternitat.

 » Escoles infantils de 0 a 3 anys gratuïtes.

 » Pla d’Eradicació de les Violències Masclistes: posada en 
marxa immediata de les mesures aprovades en el pacte 
d’Estat en matèria de violència de gènere.

3. Un creixement verd que promogui la transició 
energètica i abordi el repte del canvi climàtic

 » Pla Nacional d’Eficiència Energètica (1.300 milions d’eu-
ros): pla d’ajudes a la rehabilitació de habitatges, posant 
especial èmfasi en la rehabilitació energètica.

 » Pla de Mobilitat Elèctrica, la finalitat del qual és subs-
tituir els vehicles de gasolina i dièsel per vehicles 
elèctrics. Perquè aquest procés afavoreixi una estratègia 
de creixement més sostenible, s’ha de fer en combinació 
amb la dràstica reducció del pes de l’electricitat gene-
rada a partir de combustibles fòssils i amb una creixent 
col·lectivització del transport, relacionades amb estratè-
gies de desenvolupament del transport públic.

4. Governar la digitalització a favor de la majoria

 » Impuls (i democratització) de la digitalització de l’eco-
nomia. Increment de les inversions en infraestructures i 
xarxes encaminades a afavorir la digitalització del nostre 
teixit productiu. Tot això acompanyat d’una legislació 
que eradiqui les noves formes de «precarietat digital».

 » Pla de rescat de la ciència i de la I+D+i, amb un incre-
ment de la inversió i mesures que estimulin el retorn del 
talent emigrat.

5. Com es financen les reformes proposades?  
Assegurar una base d’ingressos que garanteixi 
l’Estat del benestar

Garantir i enfortir la capacitat redistributiva del nostre estat 
del benestar i al mateix temps impulsar la modernització de 
la nostra estructura productiva només serà possible si 
s’aborda la sempre posposada reforma fiscal. Si es reforça 
la progressivitat i es lluita amb més eficàcia contra el frau 
fiscal, podrem incrementar significativament el percentatge 
d’ingressos sobre el PIB i apropar-nos a la mitjana europea 
(actualment situada a 8 punts del PIB). Als PGE del 2018 
cal incloure-hi ja algunes mesures:

 » Increment de la fiscalitat verda per apropar-nos a la 
recaptació europea.

 » Recuperació d’una tributació de la riquesa: impost sobre 
les grans fortunes.

 » Creació d’un recàrrec de solidaritat sobre els beneficis 
de la banca i d’un impost de transaccions financeres.

 » Increment del gravamen sobre les rendes del capital. Eli-
minació dels beneficis fiscals de caràcter més regressiu, 
com per exemple les desgravacions dels grans grups 
empresarials en l’impost de societats.

 » Més progressivitat en l’IVA, baixant el tipus al 4 % en els 
béns culturals i de primera necessitat, i al 10 % en els 
subministraments bàsics.


