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No, no paga
la pena

A principis dels noranta, el nom
bre de visitants estrangers que
rebia Catalunya eren uns 7mi
lions; ara superen els 17 mili

ons. Com que, a partir d’un cert nombre,
els turistes representen una molèstia per
als veïns, els mitjans de comunicació, els
polítics i els representants del sector ens
recordenperiòdicamentquesuposenuna
enorme injecciódediners a lanostra eco
nomia, ja que cadascun dels turistes des
pèn,pocsomolts,algunsdinersenlacom
pradebéns i serveis, imolts turistes equi
valen amolts diners.D’això, ens diuen, es
dedueixqueel turismeaporta riquesaa la
nostraeconomia.
Quanta? La riquesa es mesura amb el

PIBpercàpita:EspanyatéunPIBmoltsu
perior al de Suïssa, però Suïssa és molt
més rica que Espanya perquè el seu PIB
per càpita és molt més gran. Així doncs,
hauríem d’esperar que el creixement del
turisme, que s’ha aconseguit amb un
enormeesforçcol∙lectiuenformad’infra
estructures, inversió privada i mà d’obra
de totamena, haurà permès que el nostre
PIBpercàpitahagiguanyatposicions.Per
exemple respectedeld’Alemanya.
Lamentablement, noha estat així: l’any

1992elnostrePIBpercàpitarepresentava
un 83% de l’alemany i ara només en re
resenta el 81%. Noenshemacostat aAle
manya, però això potser s’ha degut al
dinamisme alemany, i sense el turisme
hauríemretrocedit.

Tampoc, perquè el 1992 el nostre PIB
percàpitarepresentavael110%deld’Ara
góiaranomésenrepresentael108%.Com
queaAragónos’hiha trobatpetrolini s’hi
ha desenvolupat cap Silicon Valley, co
mencem a tenir motius per dubtar de
l’aportació del turisme a la nostra riquesa
col∙lectiva.
El dubte queda aclarit quan constatem

que el PIB per càpita de Balears, una co
munitat especialitzada en el turisme, era
el 118% del d’Aragó i ara només n’és el
95%.Endefinitiva, i contra totelquese’ns
diu, sense l’explosió turística dels últims
vintanyselnostrePIBseriaméspetit, pe
rò el nostre PIB per càpita seria més alt.
Seríem menys però seríem, de mitjana,
més ricsqueara.
Aquesta conclusió suscita tres pregun

tes:
1a.–Perquèaquest resultat contraintu

ïtiu? Perquè a base depagar pocun es pot
fer ric,però lariquesacol∙lectivanomés la
creenelssectorsquepaguenbélasevamà
d’obra, i el nostre sector turístic es carac
teritza–demitjana–perpagarpoc.
2a.–Aixòésinevitable?No.Hihapaïsos

turístics al nostre entorn on el sector tu
rístic fa una contribució positiva a la ri
quesa col∙lectiva, i això perquè els conve
niselsobliguenapagarbé(Àustria)omolt
bé (Suïssa) als seus treballadors.
3a.– Per què les nostres autoritats –es

tatals, autonòmiques i locals– continuen
gastant diners del contribuent en la pro
moció d’una activitat que no el beneficia
en comptes d’esforçarse perquè ho faci?
Permiopia i perquè, demoment, el lobby
turístic se’n surt molt bé fentnos passar
bouperbèstia grossa.

Sense el boom turístic dels
darrers vint anys el nostre
PIB seriamés petit, però el
PIB per càpita seriamés alt

El pressupost creix un 1,5%
i un 73% va a despesa social

incorporen partides que no estiguin
compromeses. D’aquesta manera es
desmarcava dels comptes del 2015,
elaborats per l’anterior conseller An
dreuMasColell, en els quals es van in
corporar uns 2.200 milions que es re
clamaven a l’Estat central.
Algunes de les principals caracterís

tiques del pressupost són:

Pla de xoc social. Els comptes inclo
uen una partida global de 285,3 mili
ons en àrees de salut, educació, treball,
habitatge i empresa. D’aquesta quanti
tat destaquen 96 milions que es desti
naran a la “reducció d’un 50% del
tempsmitjà de les llistes d’espera de la
primera visita a l’especialista”. La se
gona partida més important es destina
a crear 1.470 places residencials
d’atenció a personesmés grans i disca
pacitats amb una dotació de 37milions
d’euros.

Sanitat: 8.659 milions, un 3,8%més.
A més de les mesures previstes en el
pla de xoc social, en sanitat es preveu
garantir un sistema universal i com
batre les desigualtats en l’accés als
recursos.

Educació: 4.403,8 milions, un 4,8%
més. La plantilla del personal docent
és de 70.695 persones, davant les
68.969 del 2015.

Protecció social: 1.876,2 milions.
Els comptes preveuen 33.138 places de
residència de la dependència i 9.181 de
centres de dia. La major part del pres
supost va a la promoció de l’autonomia
personal, 1.444,6 milions.

Ocupació: 756 milions. La major
part d’aquesta partida es destinarà a
millorar l’ocupabilitat de les persones,
415,5 milions.

Inversions de 1.401,1 milions. El
2016 serà el primer any en què les in

versions de la Generalitat no es veuran
afectades per compromisos d’anys an
teriors i d’executius passats.

ICF. L’Institut Català de Finances
comptarà amb 415 milions en instru
ments de finançament a les empreses.

Impostos suspesos per valor de 856
milions. El projecte de pressupostos
destaca que la suspensió pel Tribunal
Constitucional d’una sèrie de nous im
postos com el de dipòsits bancaris ha
representat unaminvaper a laGenera
litat de 856 milions. Només s’anotaran
com a ingressos en els comptes del
2016 uns 30 milions provinents de
l’impost sobre habitatges buits.

Increment de les remuneracions de
330,4 milions, un 3,6% més. Segons el
projecte de pressupostos l’increment
de la remuneració inclou l’alça de l’1%
salarial als empleats públics i l’incre
ment en un 1,6% de la plantilla global
d’empleats públics. El vicepresident
Junqueras vapuntualitzar quenohiha
cap partida prevista per recuperar la
paga extra.

ATC. El desplegament de l’Agència
Tributària de Catalunya, que està con
ceptuada com una de les estructures
d’Estat necessàries per assolir la inde
pendència, compta en els pressupostos
amb una dotació de 48,5 milions. En el
projecte es destaca que es pretén dur a
terme una “reestructuració i redimen
sionament” de l’Agència Tributària.

Sense provisió per al conflicte de
l’ATLL. Junqueras va admetre ahir que
el projecte de llei de Pressupostos no
preveu una partida específica per
atendre una hipotètica resolució con
trària del conflicte judicial sobre la pri
vatització de la gestió d’Aigües Ter
Llobregat (ATLL). En cas que el Su
prem ratifiqués el criteri del TSJC, la
Generalitat hauria de tornar d’entrada
al consorci encapçalat per Acciona uns
300 milions d’euros i fer front a una

possible reclamació per danys i perju
dicis. Junqueras va assegurar ahir que
si fos així s’afrontaria “de la millor
manera possible”, va comentar el vice
president.

Reducció del pressupost de l’Agència
de Ciberseguretat i eliminació de les
modificacions al SOC. El projecte final
dels pressupostos inclou una reducció
de la partida destinada a la creació de
l’Agència deCiberseguretat enpropde
10milions respecte de la previsió inici
al i queda fixada en 24,6 milions. En la
llei de Mesures Fiscals tampoc no es
preveu lamodificació del SOC després
de les queixes dels sindicats.

El PIB creixerà al 2,9% i la taxa
d’atur quedarà en el 16,6%. ElGovern
creu que l’economia catalana es desac
celerarà lleugerament i passarà a créi
xer un 2,9% davant el 3,6% de l’any
passat. L’Executiu estima també que
es crearan 73.000 llocs de treball, amb
la qual cosa la taxa d’atur se situarà en
el 16,6%, dos punts per sota de la xifra
del 2015.

IRPF. Els comptes no inclouen cap
modificacióde la tributacióde l’impost
de la renda, si bé Junqueras es vamos
trar obert a modificarlo en el tràmit
parlamentari. “Hihamargeper estudi
ar el que el Parlament vulgui estudiar”,
va dir Junqueras. El vicepresident va
reflexionar ahir que potser si es rebai
xa la pressió fiscal es podria incremen
tar el consum i no perdre recaptació.

Catalunya ajusta el 10% de tot Espa
nya. El projecte de comptes públics
detalla que l’ajust realitzat en el perío
de 20102015 per la Generalitat va ser
el 10,2%de tot el que es va ajustar a Es
panya, mentre que la despesa de la Ge
neralitat representa el 5,8%de tot l’Es
tat. En canvi, la retallada de l’Adminis
tració central i la Seguretat Social en
aquell període equival al 41,5% del to
tal mentre que controlen el 56,4% de
tota la despesa.!
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El vicepresident Oriol Junqueras just abans de presentar els pressupostos de la Generalitat

Els comptes públics de l’Administració
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