
Mas anuncia increment de taxes i 
rebaixa de sous públics pel 2012 

El govern català anuncia una bateria de mesures per estalviar 
1.000 milions i complir l'1,3% de dèficit que exigeix la UE · 
S'apujarà l'aigua, transports públics, matrícules universitàries o la 
gasolina, i es rebaixarà el salari dels funcionaris 

El president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, ha anunciat aquest dimarts una bateria 
de mesures encaminades a estalviar 1.000 milions d'euros a les arques del govern català l'any 
2012. Per a aquesta segona fase d'ajustaments ha demanat "esforços" a tota la població per no 
haver de tocar les "línies roges" de l'estat del benestar, ja que les retallades en alguns àmbits 
"han tocat fons" i cal cercar l'estalvi en altres sectors per complir l'1,3% de dèficit permès que 
exigeix la Unió Europea, per no haver de posar en perill alguns serveis públics. Entre les 
mesures previstes hi ha l'increment del preu de la benzina, del cànon de l'aigua, del transport 
públic i de les matrícules universitàries, l'aplicació a l'impost de patrimoni encara que el nou 
govern espanyol l'aboleixi i la rebaixa dels salaris dels treballadors públics. Mas ha dit que un 
cop feta la reducció de despesa el 2011, "l'esforç principal del 2012 es centrarà en esforços en 
l'àmbit fiscal i salarial de la funció pública i esforços de la població en general per via de taxes i 
tickets moderadors". 

 El president de la Generalitat espera així poder mantenir els serveis públics actuals amb un 
cost menor. L'increment de taxes no afectarà alguns impostos que ja es troben al seu tram més 
elevat, com ara l'IRPF (o impost de La Renda). 

Mas ha recordat que ja va anunciar al seu dia que el pla d'ajustament dels pressupostos de la 
Generalitat duraria dos anys: "El 2011 s'ha destinat a deixar de gastar entre 2.600 i 2.700 
milions", i el segon continuarà per altres línies per evitar afectar el moll de l'os de l'estat del 
benestar. 

L'esforç afectarà també els alts càrrecs de la Generalitat "que tornaran a aplicar la renúncia a 
una paga extra sencera" que sumat a les altres reduccions sumarà una rebaixa salarial dels 
alts càrrecs "d'entre un 20% i un 25%". Pel que fa als treballadors públics Mas ha dit que se'ls 
demanarà "un sacrifici i un esforç" per tal de reduir els seus ingressos per fer la mateixa feina 
que feien fins ara. 

El president de la Generalitat ha demanat "corresponsabilitat" a la població per "mantenir 
determinats serveis públics essencials", fet pel qual ha detallat els arguments del cànon de 
l'aigua, dels títols de transport, de les taxes universitàries i del preu de la gasolina. Ha convidat 
als ciutadans a ser "corresponsables" i introduir "barreres d'accés per evitar l'abús o el sobreús 
del sistema sanitari" com podria ser la introducció "d'un tiquet moderador en l'àmbit de les 
receptes, no tant per recaptar més diners sinó per posar una barrera a un possible ús 
excessiu". 


