informe sobre el deute públic a catalunya

annex I
El descens dels ingressos i l’endeutament públic
Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute
Aquest annex amplia la informació sobre el paper dels ingressos públics
en l’endeutament de la Generalitat de Catalunya que trobareu al capítol 3.1.2 El
descens dels ingressos de l’informe “Independents de qui?”. Per mantenir la línia
argumental d’aquest annex es repeteixen algunes de les informacions incloses
en el capítol de l’informe principal.

Composició dels ingressos públics
Com hem vist a l’informe “Independents de qui?”, la reducció dels ingressos és clau quan
analitzem les causes de l’augment de l’endeutament a públic. Per entendre bé com actuen
les diferents variables i el marge de maniobra política que té el govern català, és important
que comprenguem la composició d’aquests ingressos. La següent taula resumeix els diferents
components dels ingressos públics a la Generalitat de Catalunya.
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Taula 1. Fluxos d’ingressos públics a la Generalitat de Catalunya

1. Segons l’Agència Tributaria espanyola: “són impostos directes els que s'apliquen sobre una manifestació directa o
immediata de la capacitat econòmica: la possessió d'un patrimoni i l'obtenció d'una renda. Són impostos indirectes,
al contrari, els que s'apliquen sobre una manifestació indirecta o mediata de la capacitat econòmica: la circulació
de la riquesa, bé per actes de consum o bé per actes de transmissió. En definitiva, els impostos directes graven la
riquesa en si mateixa, mentre que els indirectes graven la utilització d'eixa riquesa”.
Veure més a: http://goo.gl/8FA0nS
2. Les transferències corrents i de capital són cobraments rebuts des d’altres administracions [l’Estat i la UE,
per exemple], sense contrapartida directa i que tenen com a finalitat el finançament d'operacions corrents
(transferències corrents per activitats de funcionament ordinari) i d’operacions de capital (transferències de
capital), respectivament http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=681&m=m
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• Si tenim en compte els ingressos totals, aquests no han deixat de créixer en cap moment,
augmentant un 31% des de 2008.
• Els ingressos deguts a operacions no financeres (impostos, taxes, transferències corrents i
de capital, i ingressos patrimonials) s’han reduït en global en un 7,28% des de 2008, mentre
que els ingressos deguts a operacions financeres (principalment nou endeutament) han
augmentat un 254%, passant de poc més de 4.200 milions d’euros al 2008 a més de 15.100
milions d’euros al 2013.
• Els ingressos per operacions no financeres han disminuït sobretot a partir de 2009.

• Entre 2009 i 2013 els ingressos no financers es redueixen en un 18,8%, més de 4.300 milions
d’euros.

Gràfic 1 Ingressos de la Generalitat de Catalunya (2007-2013) en milions d’euros

Font: Generalitat de Catalunya. Execució del Pressupost 2007 - 2013
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Les operacions no financeres han passat de representar un 85% del total dels ingressos
al 2008 a un 60% al 2013. A l’altra cara de la moneda, les operacions financeres han passat de
significar el 15% dels ingressos al 2008 a un 40% al 2013, sent la major part (38,46%) ingressos
per passius financers, és a dir, endeutament. Això vol dir que el 38,46% dels ingressos de la
Generalitat de Catalunya al 2013 es deuen a nou endeutament (un percentatge que era només
del 14,69% al 2008).
També augmenta, en els ingressos per operacions financeres, els actius financers, és a
dir, ingressos per accions que posseeix la Generalitat així com pel cobrament de deutes dels
que és creditora (deutes que ha donat la Generalitat a altres, siguin ens públics o empreses privades). Aquests han passat de 1 milió d’euros al 2008 a 509 milions d’euros al 2013. Això denota
que la Generalitat incrementa les seves actuacions com a prestatària a tercers.
L’altra partida d’ingressos que més ha crescut és la corresponent a “Alienació d’inversions reals”, és a dir, venda de patrimoni que ha passat de 2 milions d’euros al 2008 a 216 milions
al 2013

• Tot plegat denota que la política d’ingressos de la Generalitat de Catalunya es basa en un
sistema de finançament depenent dels mercats i especuladors, així com del saqueig del
patrimoni de béns públics.
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Gràfic 2 Ingressos no financers (2007-2013) en milions d’euros

Font: Generalitat de Catalunya. Execució del Pressupost 2007 - 2013.

• Dins de les operacions no financeres, els ingressos corrents estan molt per sobre dels
ingressos de capital. Els ingressos corrents han passat a representar un 82% del pressupost
total d’ingressos al 2008 a un 58% al 2013, amb una disminució en termes absoluts d’un 7% des
de 2008.
• Mentrestant els ingressos patrimonials experimenten un increment de més del 4000%,
passant de suposar un 0,05% (15 milions d’euros) de tot el pressupost d’ingressos al 2008, a un
1,81% (642 milions d’euros) al 2013. Segons un informe de Comissions Obreres3 633 milions
d’euros corresponen a la venda d’Aigües Ter-Llobregat i Tabassa.

3. Quadre d'ingressos liquidats de la Generalitat de Catalunya. CERES-CCOO http://www.ccoo.cat/ceres/
documents/informes/0000001164.pdf
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Gràfic 3 Ingressos fiscals, altres ingressos corrents i ingressos finances (2007-2013)
en milions d’Euros

Font: Generalitat de Catalunya. Execució del Pressupost 2007 – 2013

Tot i com hem vist la reducció en els ingressos a partir de 2011 es dóna sobretot en l’apartat de transferències corrents i de capital, és important avaluar la composició i evolució dels
ingressos fiscals a Catalunya. Els impostos suposen a 2013 el 44% dels ingressos, seguits en
importància pels passius financers (nou endeutament) que suposen un 38,46%, i les transferències corrents i de capital, que juntes sumen un 15,4% dels ingressos. En el mapa global, els
ingressos per cànons, lloguers i fins i tot vendes de patrimoni són poc rellevants (no arriben a
l’1% dels ingressos), tot i que si que suposen una privatització de patrimoni i serveis.
El sistema tributari a Catalunya és el resultat d’un seguit d’impostos gestionats de forma
directa, parcial o totalment gestionats des de l’Estat espanyol. La taula següent ens dóna una
idea de quin tipus d’impostos (directes, indirectes o taxes), quina capacitat normativa té la Generalitat de Catalunya i quin percentatge de cessió hi ha a Catalunya (el % de l’impost que es
queda a Catalunya sense passar per l’Estat espanyol).
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Taula 2 Impostos a Catalunya, naturalesa, cessió i capacitat normativa

Font: Quadre d'ingressos liquidats de la Generalitat de Catalunya. CERES-CCOO

Gràfic 4 Impostos propis, cedits totalment i cedits parcialment (2008-2013) en milions €

Font: Quadre d'ingressos liquidats de la Generalitat de Catalunya. CERES-CCOO
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Els ingressos per impostos cedits totalment, en els que la Generalitat té autonomia plena
normativa i 100% de cessió (tot l’ingrés es queda a Catalunya) pateixen un descens del 44%
entre 2008 i 2013, principalment degut a la supressió de l’Impost sobre patrimoni (2009-2012),
així com per les “rebaixes” en els tipus de l’impost de successions (ambdós canvis pel govern
tripartit). Mentre al 2008 es van ingressar 897 milions per l’impost de successions i donacions,
al 2013 van ser 261, amb una reducció del 71%. Al seu temps, l’impost de patrimoni ha estat recuperat per CiU al 2012, passant dels 12 milions d’euros recaptats al 2011 a 561 milions al 2013,
nivells superiors als de 2008 (536 milions €).
Pel que fa als ingressos per impostos cedits parcialment, aquests augmenten en un 21%,
principalment per l’increment de recaptació de l’IRPF i IVA – que junts suposen el 70% dels
ingressos tributaris de Catalunya. Tant l’IRPF com l’IVA van patir un important descens amb
l’inici de la crisi (amb el descens de les rendes del treball per l’increment de l’atur i el descens
del consum, respectivament) i una recuperació a partir de 2010, per l’increment del tipus impositiu en l’IVA i l’augment del percentatge de cessió de l’IRPF, que passa del 33% al 50%.
Els tributs propis augmenten un 42%, sobretot per la creació de la taxa trística, que ha
ingressat 35 milions d’euros, en front de la previsió de 100 milions d’euros.
En general, entre 2008 i 2010 és quan hi ha més disminució d’ingressos tributaris (coincidint amb l’increment del dèficit i del deute, com hem vist anteriorment). Un total de 3.438
milions d’euros de recaptació menys al 2010 que al 2008, que es concentren sobretot en quatre
impostos: l’IVA, que disminueix 1.877 milions d’euros d’ingressos; l’impost de Patrimoni, amb
523 milions menys per les arques públiques; l’IRPF amb 467 milions menys; l’impost de Successions i Donacions amb un descens de 345 milions d’euros, i l’impost sobre les Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics amb 344 milions d’euros menys recaptats.
Així doncs, si bé és cert que hi ha una reducció d’ingressos fiscals els anys 2009 i 2012 (i
de nou al 2012), aquesta reducció no es pot explicar únicament per l’efecte de la crisi econòmica. És cert que, al recaure bona part dels ingressos fiscals en les rendes del treball (IRPF) i el
consum (IVA), la crisi econòmic té un impacte directe en la recaptació fiscal. Quan les classes
populars disminuïm els ingressos salarials (per l’augment de l’atur i l’estancació dels salaris) i
reduïm el consum (perquè no tenim prou ingressos), la recaptació de l’IRPF i l’IVA cauen. Però
aquesta reducció es deu també a decisions polítiques, principalment la de mantenir un model
de fiscalitat regressiva. Així mateix, hi ha una reducció d’ingressos fiscals directament relacionada amb canvis normatius com l’eliminació de l’impost de patrimoni o el canvi de tipus
impositiu del de successions i donacions. Per tant la reducció d’ingressos fiscals en aquests
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casos és directament atribuïble a decisions polítiques.
En aquest sentit podem calcular que entre 2009 i 2011 es poden haver deixat d’ingressar
més de 1.600 milions d’euros per l’impost de Patrimoni. Així mateix, des de 2009 es poden haver deixat d’ingressar més de 1.800 milions d’euros per les rebaixes en l’impost de successions
i donacions. En total uns 3.400 milions que haguessin pogut evitar una part d’endeutament i
de retallades socials.
Cal esmentar que l’any 2012 es va recuperar l’impost de Patrimoni amb un ingrés de 305
milions al 2012 i 562 milions al 2013. Així mateix, al 2013 s’ha rebaixat el mínim exempt de l’impost de patrimoni, s’ha augmentat l’impost sobre transmissions patrimonials, s’ha recuperat
parcialment l’impost de successions (a aplicar a partir de 2014), i s’ha aprovat un nou impost
sobre els dipòsits bancaris (a aplicar a partir de 2014)4. En tendència contraria, el Parlament català també va aprovar una rebaixa impositiva al sector del joc i casinos, feta a mida del projecte
“Barcelona World”.
Tot i les mesures adoptades pel Parlament de Catalunya, l’any 2013 s’ha donat un nou
descens important d’ingressos per impostos, degut especialment a una inferior recaptació
d’IRPF (2.588 milions d’euros menys que l’any anterior) i d’IVA (1.454 milions d’euros menys
que l’any anterior). Al 2013 també destaquen els 225 milions menys de recaptació per l’impost
sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs, que va ser declarat il·legal al 2012.
Podem concloure que el sistema tributari català no es basa en l’equitat i la progressivitat,
ni es pot considerar un sistema proporcional ni redistributiu. L’eliminació de l’impost de patrimoni, la rebaixa de l’impost de successions (tot i la recuperació posterior d’ambdós), així com la
negativa a aprovar altres impostos5, així ho indiquen. La recuperació d’ingressos per impostos
entre 2010 i 2012 està capitanejada per l’increment d’ingressos per l’IVA (on el govern espanyol
aprova un augment del tipus impositiu), un impost indirecte que no té en compte la capacitat
de pagament del contribuent.
En els següents gràfics es pot veure el detall de l’evolució dels diferents impostos a Catalunya.

4. Veure http://goo.gl/Knbt9z i http://goo.gl/UjXvfP respectivament.
5. Per a més detall veure l’informe Fiscalitat Justa. El cas a Catalunya, publicat al Maig 2014 per a Plataforma per una
Fiscalitat Justa http://www.fiscalitatjusta.cat/?p=579 o les propostes per una fiscalitat alternativa d’ICV http://www.
ara.cat/politica/ICV-fiscalitat-impostos-retallades_ARAFIL20120605_0003.jpg
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Gràfic 5 Ingressos per impostos (2008 – 2013) en milions €

Font: Quadre d'ingressos liquidats de la Generalitat de Catalunya. CERES-CCOO
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Gràfic 6 Ingressos per impostos propis o cedits totalment (2008 – 2013) en milions €

Font: Quadre d'ingressos liquidats de la Generalitat de Catalunya. CERES-CCOO

Pel que fa a la resta d’ingressos no financers, la partida més important són les transferències corrents del Sector públic Estatal, que inclouen les Transferències vinculades al model de
finançament autonòmic, les transparències per participació ens locals i altres del sector públic
estatal. Aquesta partida és seguida en importància per les transferències de capital des de la
Unió Europea.
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Taula 3 Ingressos no financers (excepte els ingressos tributaris)

Font. Quadre d'ingressos liquidats de la Generalitat de Catalunya. CERES-CCOO

Com es pot veure a la taula la partida de “Transferències vinculades al model de finançament autonòmic” s’han reduït des de 2010 i son negatives (-2.973 milions d’euros) a l’any 2012.
Els anys 2009 i 2010 hi va haver transferències de l'Estat a les diferents Comunitats Autònomes seguint el model de finançament autonòmic de 2001, tot i que aquest es va reformar al
2009. Aquest nou model introdueix les bestretes a compte subjectes a una futura liquidació. Això
afecta a una part del tram autonòmic de l'IRPF, IVA, alguns impostos especials, a la transferència
del Fons de Garantia i a la del Fons de Suficiència Global. Per tant, a partir del nou model, una
part del tram autonòmic de l'IRPF no correspon a una recaptació real sinó que és una bestreta a
compte, valorada pel Ministeri d'Economia i Hisenda, i del que posteriorment se'n fa la liquidació
corresponent, integrant-se al Pressupost.
Els anys 2011, 2012 i 2013 s'han ajustat aquestes transferències al nou model de finançament, de forma que la Generalitat ha hagut de "retornar" els diners que l'Estat havia calculat de
més els anys anteriors, que s'han restat dels que li pertocaven aquell any. Per això a partir de 2011
hi ha ingressos molt més baixos en l'apartat de Transferències vinculades al Model de Finançament Autonòmic (no perquè ens toquin menys diners, sinó perquè s'ajusten els diners de més
que ens havien atorgat els dos anys anteriors). Aquesta liquidació s'ha concentrat sobretot l'any
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2012*6. A més l'any 2012 hi ha un impacte negatiu a causa del sistema del Fons de Garantia dels
Serveis Públics Fonamentals. Aquest fons assegura que totes les CC.AA. reben els mateixos recursos per habitant (i suficients) tenint en compte el que recapten. Per al 2012 l'import és negatiu perquè la capacitat recaptatòria a Catalunya ha estat superior a les seves necessitats tenint
en compte una sèrie de variables (nombre d'habitants, superfície, dispersió...). Al 2012, per tant,
Catalunya fa una aportació neta al Fons de Garantia a favor d'altres Comunitats Autònomes.
Pel que fa a les Transferències de Capital provinents de l'Estat (per a inversions en Departaments com Justícia, Medi ambient, Transport i d’altres, i que es redueixen substancialment
al 2012 i 2013 respecte als anys anteriors) han disminuït considerablement degut a les mesures
d'austeritat dutes a terme per l'Estat Espanyol. Mesures que han suposat l'incompliment de la
Disposició addicional 3ª de l'Estatut d'Autonomia, aprovada al 2006. La disposició diu que la inversió de l'Estat a Catalunya en infraestructures ha de ser equivalent a la participació relativa
del PIB de Catalunya respecte al PIB de l'estat espanyol durant 7 anys.
S’han reduït també les transferències de capital des del sector públic estatal, passant de
més de 726 milions d’euros al 2010 a 36 milions al 2013.
També les transferències, tant corrents com de capital, provinents de l’exterior (Unió Europea) s’han reduït. Les transferències corrents europees es van reduir entre 2008 i 2011 en
prop de 69 milions d’euros, per pujar a 55 milions d’euros al 2012 i convertir-e en negatives (-34
milions d’euros) al 2013. Les transferències de capital europees també s’han reduït en uns 100
milions d’euros des de 2009.

6. En el pressupost del 2012, es van aplicar les liquidacions del model de finançament dels anys 2008, 2009 i 2010. Les
liquidacions del 2008 i 2009 van resultar negatives però es va acordar periodificar-les en 5 anys a partir del 2011. Per
tant, les liquidacions del 2012 inclouen una cinquena part de la liquidació negativa d'aquests anys.
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Gràfic 7 Altres ingressos propis no tributaris (2008 – 2013) En milions d’euros

Font: Quadre d'ingressos liquidats de la Generalitat de Catalunya. CERES-CCOO

També destaca la variabilitat dels ingressos patrimonials, formats per lloguers de patrimoni públic i cànons (per exemple de serveis privatitzats).
Pel que fa a l’Alienació d’Inversions Reals, corresponent als ingressos per venda de patrimoni, els ingressos s’han incrementat sobretot en el darrer any passant de poc més de 125 mil
euros a més de 216 milions d’euros.

• En conclusió, és cert que la reducció d’ingressos fiscals (bàsicament al 2010) ha implicat
un augment de dèficit, i per tant d’endeutament, però aquesta reducció d’ingressos no està
únicament lligada a la crisi econòmica (que afecta sobretot a impostos com l’IRPF i l’IVA), sinó
també i sobretot a decisions polítiques, adreçades a mantenir un sistema fiscal regressiu i uns
ingressos dependents de l’endeutament i, per tant, dels mercats.
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