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les claus del dia

ara  DIJOUS, 29 DE JULIOL DEL 2021

Per descomptat, no cal do-
nar les gràcies a Hisenda 
per les dades anunciades 
aquest dimecres. Són di-
ners fruit d’impostos que 

hauria de recaptar directament la Ge-
neralitat de Catalunya, que, a més, 
com és de sobres conegut, pateix un 
dèficit fiscal històric. Però això no im-
pedeix que el que ha passat al Consell 
de Política Fiscal i Financera (CPFF) 
sigui, en termes generals, positiu per al 
país i, més en concret, per a 
les finances catalanes. La mo-
derada satisfacció expressada 
pel conseller d’Economia, 
Jaume Giró, que, a més, ha as-
sistit a la reunió –cosa que fe-
ia temps que no passava amb 
els seus predecessors–, s’ha d’enten-
dre en aquest sentit. I s’ha de contex-
tualitzar en el marc d’unes relacions 
en reconstrucció entre els governs ca-
talà i espanyol, a les portes d’una prò-
xima Comissió Bilateral per seguir 
tractant qüestions econòmiques i de 
competències: una reunió, per cert, 
que de moment no té ni ordre del dia ni 
prioritats consensuades. El fet, d’altra 
banda, que aquest dijous el president 
Aragonès no assisteixi a la conferència 
de presidents autonòmics també for-

ma part d’aquest equilibri negociador, 
amb l’horitzó de la taula de diàleg po-
lític del setembre. El govern català 
busca treure rèdits concrets sense 
rebaixar plantejaments respecte al 
plet sobiranista. Aragonès i Giró 
s’han repartit els papers. 

En tot cas, els resultats tangibles del 
CPFF són que els pressupostos cata-
lans rebran 21.057 milions, un 6,8% 
més que l’any anterior. L’increment 
mitjà autonòmic és del 6% i Catalunya 

és la sisena més beneficiada, per dar-
rere de la Rioja (8%), Cantàbria (7,8), 
les Canàries (7,3%), Extremadura 
(7,1%) i Galícia (6,9%). A més, no s’hau-
ran de retornar les liquidacions nega-
tives dels anteriors exercicis: en aquest 
cas, per a Catalunya la liquidació nega-
tiva era especialment rellevant, de 
1.024 milions d’euros, i ara ja no hi 
haurà de fer front. En l’anterior crisi, 
la del 2008, no es va perdonar res, tot 
i que es va donar un marge de 20 anys 
per al retorn, cosa que encara grava els 

pressupostos del Govern. I el tercer 
punt positiu té a veure amb l’IVA pen-
dent del 2017, que també queda condo-
nat a través d’una partida extra a 
compte dels pressupostos de l’Estat i 
que en el cas català són 458 milions. 

Per la banda negativa, els fons ex-
tres covid no es calcularan segons el 
PIB, tal com demanava Catalunya i 
com seria lògic si del que es tracta és de 
donar un nou impuls econòmic. El càl-
cul es farà per població, i això suposa-

rà que dels 13.000 milions ini-
cials previstos, Catalunya en 
rebrà 2.160, un 16,6% del to-
tal. I en el capítol de males no-
tícies també hi ha el fet que el 
marge de dèficit per a les au-
tonomies s’hagi quedat en el 

0,6%, quan des del Govern es demana-
va que fos de l’1,1%. Un 0,6% sembla 
poc realista atesa l’evolució de la pan-
dèmia, la represa econòmica menys 
ràpida de l’esperat i la previsible crisi 
que aflorarà l’any que ve un cop dei-
xin de ser efectives les diferents políti-
ques que han fet d’escut social, des dels 
ERTO fins a la congelació dels desno-
naments. Socialment, el 2022 pot ser 
un any complicat i un marge de dèfi-
cit més ampli permetria respondre 
millor a les necessitats dels ciutadans.

Pressupostos i taula de diàleg, 
negociació a dues bandes

L’EDITORIAL

Catalunya rebrà per als comptes 
del 2022 un 6,8% més que el 2021, 

per sobre de la mitjana autonòmica

França ja pot fer, per llei, que els diners 
confiscats a líders corruptes als quals ha-
gi condemnat es retornin als ciutadans de 
cada país afectat. El primer cas, Guinea 
Equatorial i Teodoro Obiang fill. P. 08

La ‘llei Robin Hood’ de 
Macron debuta amb Obiang

Amb una plata i un or a Tòquio, la nord-
americana ja té podis en tres Jocs. Però no 
s’obsessiona amb la piscina. En l’any d’im-
pàs olímpic ha fet quatre especialitzacions 
a la seva universitat, Stanford. P. 24

Ledecky, una campiona  
de natació diferent

NO T’HO POTS PERDRE
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Avui és l’últim dia que té el Consell 

de Garanties Estatutàries per 
emetre l’informe sobre el fons 

dissenyat per Economia per avalar 
les multes del Tribunal de Comptes, 

i que ha de contraavalar l’ICF. Es 
tracta d’un decret llei que, també 

avui, se sotmet a votació al 
Parlament (10 h) 
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Els consellers de Salut, Josep Maria 
Argimon, i d’Interior, Joan Ignasi 

Elena, compareixen per actualitzar 
la informació sobre la pandèmia  

a Catalunya

I TAMBÉ A L’ARA.CAT

LES CARES DEL DIA

La degana del Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya ha si-

gut una de les claus per a l’elecció de 
Barcelona per ser el 2026 capital 
mundial de l’arquitectura de la 
Unesco i acollir el Congrés Mundi-
al d’Arquitectes, justament 30 anys 
després del primer cop. Puig espe-
ra que la cita permeti impulsar la 
ciutat cap a “nous reptes” igual com 
va passar el 1996. P. 20

La ministra de Política Territo-
rial és la responsable de l’orga-

nització de la conferència de presi-
dents autonòmics, que se celebra de-
mà a Salamanca. Se n’ha informat els 
participants amb una nota de dos pa-
ràgrafs, té només dos punts a l’ordre 
del dia i cada president autonòmic 
disposa de cinc minuts per parlar. No 
convida gaire a anar-hi. P. 05

Isabel Rodríguez

Assumpció Puig

Les federacions internacio-
nals són les responsables del 

sistema de competició i dels horaris 
als Jocs Olímpics. La de tenis (ITF), 
presidida per Haggerty, no s’ha ado-
nat que jugar a la badia de Tòquio 
(80% d’humitat) en hores de màxima 
calor era perillós fins que han anat ca-
ient els tenistes. Imperdonable tot i 
la rectificació. P. 23

David Haggerty


