
RETALLADES 
 
Les "retallades" és la paraula popular per denominar la disminució de serveis 
públics, degut a reduccions pressupostàries, especialment en l'àmbit dels serveis 
amb més contingut social, que són les més doloroses. Per quantificar-les, a la 
pàgina següent es pot veure un quadre comparatiu dels pressupostos de la 
Generalitat del 2007 al 2014. Ens permetem fer unes certes consideracions:  

§ Tot i haver començat la crisi econòmica generalitzada, més greu a Espanya, 
del 2007 al 2010 el pressupost públic va anar creixent molt, especialment 
l'any 2010, any d'eleccions, generant un dèficit i deute públic insostenibles, 
doncs els ingressos anaven disminuint. 

§ Al 2011, el pressupost torna als nivells del 2009, desfent els increments 
excessius fets l'any anterior, mirant d'equilibrar les despeses als ingressos 
previstos. Baixa el pressupost general i les partides socials quasi un 10%. 

§ A finals del 2011 el PP guanya per majoria absoluta i s'inicia un procés de 
contenció pressupostària a nivell estatal per reduir l'augment descontrolat 
del dèficit i deute públics dels darrers anys socialistes. Es retallen els diners 
de les autonomies i Catalunya ha de baixar el seu pressupost global un 8%, 
si bé les partides socials baixen només un 2,4%. Després de la manifestació 
del 11/9/2012 A. Mas intenta negociar un pacte fiscal amb l'Estat, per reduir 
l'enorme dèficit fiscal de Catalunya, però rep un no per resposta. 

§ L'any 2013 la UE imposa límits molt estrictes al dèficit públic espanyol, que 
l'Estat traspassa quasi totalment a les autonomies, forçant una reducció 
d'un 8,7% al pressupost català, que impacta en un 8% a les partides socials. 
Cal dir que les retallades dels darrers dos anys són absorbides en part per la 
reducció salarials dels funcionaris (metges, infermeres, mestres,....). 

§ L'any 2014 es manté l'import de partides socials representa respecte 2013. 
Aquest import és un 3,5% menor que el de 2007, quan va començar la crisi. 
Això no té en compte la inflació de preus en aquest període de set anys, que 
és de l'ordre d'un 15%, per la qual cosa la retallada real és molt significativa. 

§ Les partides de despesa social (Ensenyament, Salut i Benestar social) 
representen un 69% de tot el pressupost departamental (que no inclou els 
interessos del Deute, que el 2014 va ser 2.077 M€). Aquest percentatge és 
lleugerament superior al de governs anteriors. El problema real, com s'ha 
dit abans, és que l'Estat passa a Catalunya únicament el 57% dels diners que 
hi recapta, provocant un col·lapse financer que repercuteix brutalment 
sobre els diners disponibles per a despesa social. 	  

§ Convé considerar que el dèficit fiscal anual de Catalunya és sistemàticament 
de l'ordre de 16.000 M€. Això és superior al pressupost de totes les partides 
socials, que es podrien doblar si aquest dèficit no hi fos. Sobren comentaris. 

§ L'any 2014 el 31% del pressupost que no es va dedicar a partides socials 
(6.301 M€) es va destinar a: Presidència 403,2 M€, Governació i Relacions 
Instit. 237,2 M€, Economia i Coneixement 1.032,6 M€, Interior 1.110,6 M€, 
Territori i Sostenibilitat 1.368,6 M€, Cultura 215,7 M€, Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Ambient 278,8 M€, Empresa i 
Ocupació 527,1 M€, Justícia 845,4 M€, Inter-departamentals 282,3 M€. 

 



 


