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Després d'alguns dies de dubtes al voltant de la quantia de l'augment, la 

Generalitat ha decidit finalment elevar en dos punts percentuals l'IRPF 

per a les rendes salarials que sobrepassin els 120.000 euros anuals, i en 

quatre punts el de les que superin els 175.000 euros. ICV, membre del 

Govern, plantejava un increment més gran, que el conseller d'Economia, 

Antoni Castells, ha sabut ponderar, de manera que afectarà uns 20.000 

catalans i suposarà uns 75 milions d'euros addicionals per a les arques de 

la Generalitat. 

 

Tot i ser cert, com asseguren els que s'oposen a un augment de la 

fiscalitat, que desviar renda familiar per a l'Estat en períodes recessius 

no ajuda a la recuperació i pot tenir efectes perversos, la decisió s'ha de 

recolzar per, almenys, tres raons. La primera, perquè l'increment –que, 

recordem-ho, només afecta la part autonòmica de l'IRPF– és modest. La 

segona, perquè es tendeix a oblidar que la part de renda destinada al 

consum decreix amb el nivell d'ingressos i que el gruix de l'estalvi del 

país l'efectuen famílies amb ingressos superiors a la mitjana (que, no 

obstant, no poden ser titllats pròpiament de rics). Un augment de la 

imposició a aquestes rendes penalitzarà suaument l'estalvi, però hauria 

de ser neutral respecte al consum. I la tercera, l'increment dels ingressos 

públics que generarà la mesura evitarà retallades addicionals en la 

despesa pública o en les prestacions socials, i això es traduirà en 

caigudes més baixes del consum a causa de la inevitable austeritat. 

 

Malgrat tot, la decisió de la Generalitat planteja novament amb tota 

cruesa el doble tracte fiscal que, a la pràctica, s'aplica a les rendes en 



funció de si qui les percep és assalariat –i per tant, percep uns ingressos 

transparents per a l'Estat– o bé un professional amb possibilitats 

d'amagar al fisc una part dels seus emoluments. En situacions de crisi 

greu com l'actual, la necessària solidaritat no aconsegueix evitar, per 

part dels que tenen els seus ingressos controlats al mil·límetre, la 

sensació que la llei no és igual per a tothom a l'hora del repartiment de 

les càrregues impositives. 

 

El Govern s'aplicarà també la seva pròpia medicina mitjançant la 

supressió o fusió de 63 entitats dependents de la Generalitat, la reducció 

d'un 5% dels alts càrrecs, la cobertura limitada de les baixes de 

funcionaris per jubilació i una retallada de les inversions. És, 

inevitablement, l'hora de l'austeritat. 

 


