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Un augment de dos punts per a les rendes que superin els 120.000 

euros anuals i de quatre per a les de més de 175.000 euros. Aquestes 

són les premisses que regiran la puja del tram català de l'impost de 

l'IRPF, que ahir va acordar el govern, tal com estava previst. Aquest 

increment, que era una petició expressa d'ERC i ICV, afectarà 20.000 

contribuents i suposarà uns ingressos per a la Generalitat de 75 milions. 

La modificació entrarà en vigor l'any 2011. Però el govern va aprovar 

ahir unes mesures antidèficit que s'aplicaran immediatament amb 

l'objectiu d'estalviar 1.670 milions. A banda de la rebaixa de sou dels 

funcionaris i de l'augment de tres impostos que es van acordar la 

setmana passada, també s'alentiran infraestructures i se simplificarà 

l'administració. 

 

L'estira-i-arronsa que hi ha hagut aquests últims dies en el si del tripartit 

provocat per l'IRPF es va acabar ahir amb final feliç i amb «harmonia», tal 

com va destacar el conseller d'Economia, Antoni Castells, tot i que va 

deixar entreveure un punt d'ironia amb aquest qualificatiu. Així, el govern 

va acordar les línies bàsiques de l'increment d'aquest impost pel que fa 

al tram que gestiona Catalunya, que és del 50%. Segons aquestes 

concrecions, les rendes de més de 120.000 euros anuals passaran de 

gravar el 21,5% actual al 23,5%; i els que cobrin més de 175.000 euros 



l'any veuran augmentat el tipus del 21,5% al 25,5%. Aquests canvis 

afectaran 20.000 contribuents, cosa que suposa un 0,5% del total, i la 

Generalitat ingressarà uns 75 milions més, una quantitat que Castells va 

qualificar de «gens menyspreable». El titular d'Economia va recalcar que 

l'executiu té com a principal objectiu «reduir el dèficit», i per aquest 

motiu ha d'impulsar l'augment de certs impostos. Aquest increment de 

l'IRPF s'haurà de plasmar en un avantprojecte de llei, que es trametrà al 

Parlament abans de l'1 de juliol, i entrarà en vigor el 2011. Per tant, es 

començarà a notar a les butxaques dels afectats en la renda del 2012. 

Castells també va vaticinar que altres governs optaran per mesures 

semblants, i ahir mateix el president balear, Francesc Antich, també va 

proposar que s'augmenti el tram autonòmic de l'IRPF. És per això que 

Castells va assegurar que no tem que hi hagi contribuents catalans que 

portin el seu capital a altres territoris. Pel que fa a la reducció del dèficit, 

el govern no descarta que l'any 2011 s'hagin de fer «esforços 

addicionals» per arribar als nivells desitjats. 

 

D'altra banda, ahir la mesa del Parlament va acordar reduir el sou dels 

diputats entre un 8% i un 15%. 

 

LES MESURES 

A part de la reducció de sous públics i l'augment de tres impostos, el 

govern proposa altres mesures: 

• Reducció del 5% del nombre d'alts càrrecs. 

• Només es cobriran un 50% de les jubilacions en l'àmbit educatiu, 

de salut i d'emergències, i en la resta serà d'un 10%. 

• Es plantegen reduccions en el complement de productivitat per als 

funcionaris amb 5 baixes injustificades l'any (pendent de la mesa 

de treball de la funció pública). 



• Reducció d'un 10% de la partida pressupostària destinada al 

personal substitut i a les hores extraordinàries. 

• S'endarrerirà sis mesos l'inici d'aquelles mesures que generin 

despesa. 

• Retenció d'un 5% de les subvencions a privats. 

• Es reprogramen obres públiques per valor de 531 milions. 

• Desapareixen 63 entitats del sector públic. 

 

Alentiment d'obres 

 

El govern alentirà la majoria de les obres públiques per poder reduir el 

dèficit, i és per això que reprogramarà temporalment inversions per valor 

de 531 milions –un dels projectes més afectats serà la línia 9 del metro, 

tal com va reconèixer el govern–. En aquest sentit, aplicarà una sèrie de 

criteris: no es posarà a licitació cap obra aquest any; les que hagin 

superat el procés de licitació però encara no estiguin adjudicades es 

posposaran fins al gener del 2011, i pel que fa a les que ja estan 

adjudicades, se'n retardarà l'inici fins als mesos d'octubre o novembre. El 

titular de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, va voler 

deixar clar que aquesta mesura no implicarà la «paralització» de cap obra. 

 

63 entitats menys 

 

Una de les iniciatives és la racionalització de l'administració, i es reduirà 

el nombre d'entitats del sector públic –empreses, fundacions, consorcis, 

instituts, etcètera–. Actualment hi ha 247 ens, i un cop s'hagi aplicat 

aquesta modificació n'hi haurà 63 menys, ja sigui perquè s'han integrat 

en altres institucions, perquè s'han fusionat o perquè s'han dissolt –

aquest últim cas suposarà un 24% de les operacions–. El conseller 



d'Economia, Antoni Castells, va estimar que es podrien estalviar uns 25 

milions d'euros amb aquest pla, però va descartar fusionar conselleries, 

perquè falten pocs mesos perquè s'acabi el mandat i «gastaríem més a 

refer la nova arquitectura, comparat amb el que ens estalviaríem». 

 


