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El Govern aprovarà el 9 d’abril un decret llei de 54 mesures urgents 

contra la crisi. Han estat negociades (no se sap si acordades) amb els 

grups d’oposició en les sessions del palau de Zurbano, que van seguir al 

pacte ofert pel president Zapatero en el debat sobre economia del 17 de 

febrer. 

 

No és un pla global, en part perquè aquest pla és molt difícil. La política 

econòmica ha de reaccionar en cada moment. Així, després del que ha 

passat amb Grècia, la preocupació pel dèficit públic avui és molt més 

gran que fa uns mesos. Per això, l’austeritat en la despesa és clau, 

encara que el document la desenvolupa poc. Continuen sent essencials 

les dues propostes bàsiques del document de Salgado. Primer: IVA 

superreduït del 8% i rebaixes a l’IRPF, fins al 2012, per a la rehabilitació 

de vivendes. És encertat perquè pot frenar la tendència a la destrucció 

d’ocupació en la construcció i obre la via de la reconversió del sector. La 

segona és una mica més arriscada: el 2009 el Govern va intentar animar 

el crèdit compartint el risc amb la banca comercial, que coneix més la 

realitat de cada empresa. Però l’al·lèrgia al risc va fer que les dotacions 

de l’ICO no s’esgotessin. I com que el crèdit continua caient (lògic en una 

recessió), el Govern assumirà ara el risc dels crèdits a les pimes de fins a 

200.000 euros. És arriscat, pels possibles impagats, però convenient per 

salvar moltes pimes, el sistema nerviós del teixit productiu espanyol. 

 

Hi ha també més mesures suggerides pels grups parlamentaris, com l’IVA 

reduït per a la dependència (Convergència i Unió) i l’augment de la 

quantitat inembargable en els crèdits hipotecaris fallits (Iniciativa). En 



conjunt és un paquet positiu. Ara, el Govern intenta comprometre els 

grups amb una firma. I, comprensiblement, els grups pretenen 

capitalitzar allò que els interessa sense donar cap aval. El Partit Popular 

intenta desmarcar-se’n, però s’haurà de veure que faran CiU i el Partit 

Nacionalista Basc, així com els altres grups menors. 

 

El fet fonamental no és la firma, sinó que les mesures són negociades, 

s’adopten amb rapidesa i semblen eficaces. El moment de la veritat serà 

el vot parlamentari en la convalidació del decret llei. L’èxit de la iniciativa 

es veurà si diversos grups, començant per CiU (tercer grup 

parlamentari), hi voten a favor. I el PP tindrà problemes a l’hora d’oposar-

se a algunes mesures que són clarament positives. 

 

 


