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El dia 20 de desembre del 2017 
va quedar ben demostrat al Con-
sell General que la Llei d’estabi-
litat financera, que DA va votar 
en solitari el 27 de novembre del 
2014, no funciona.

El ministre Jordi Cinca, que 
la va defensar davant el Consell 
el dia 18 de setembre del 2014, 
és el primer que no la compleix. 
Fa tres anys que incompleix l’ob-
jectiu de la despesa màxima. Any 
rere any la supera amb escreix. 

Tres anys després de lloar-ne 
les virtuts, ell i Toni Martí venen 
a dir que s’ha de modificar.

El 18 de setembre del 2014, 
intervenint davant el Consell 
General en el debat de presa en 
consideració de la llei de DA, 
vaig manifestar la nostra dis-
crepància amb aquella iniciativa 
destinada a emmordassar l’actu-
ació pressupostària del Govern i 
el control del Consell General.

Els progressistes no compar-
tíem ni compartim els objectius 
d’aquella llei perquè represen-
tava un atac a la separació de 
poders i a la delimitació de com-
petències entre les diferents ins-
titucions.

No la vam votar perquè era 
una il·lustració de les teories 
dels economistes neoconser-
vadors que assimilen les insti-
tucions polítiques de base de-
mocràtica amb la producció de 
grans dèficits pressupostaris, 
per la qual cosa volien no sola-
ment emmordassar, sinó també 
guillotinar les competències del 
Consell General en matèria fi-
nancera i fiscal. Es pretenia sen-
se embuts mutilar el dret de les 
properes legislatures a modular 

la fiscalitat del país.
Era, a més, una còpia matus-

sera de la Ley orgánica espanyola 
“de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera” d’abril 
del 2012. Aquí mana Espanya!

La llei, que no funciona, i que 
el ministre de Finances confes-
sa que no pot respectar, va ser 
volguda i pensada per limitar la 
imposició directa. Aquesta llei 
és, ho vaig exposar davant el 
Consell General, una barbaritat. 

Les preferències dels ciuta-
dans varien al llarg del temps. 

El sistema democràtic permet 
que, de manera periòdica, els 
ciutadans manifestin lliure-
ment aquestes preferències, tot 
escollint els seus representants 
polítics. Cada govern pot triar 
quines despeses vol dur a terme 
i amb quina combinació d’im-
postos les finança. Limitar el pes 
dels impostos directes de l’admi-
nistració general per llei, quan 
precisament es vol garantir la 
sostenibilitat de les finances pú-
bliques, és absurd.

Els impostos directes tenen 

un comportament anticíclic 
molt més important que els im-
postos indirectes. En un context 
de creixement econòmic, per 
tant, la seva recaptació creix més 
que l’economia, fet positiu des 
d’un punt de vista econòmic. A 
més, aquest creixement és auto-
màtic, és a dir, sense necessitat 
d’incrementar els tipus imposi-
tius; per l’evolució de rendes o 
beneficis, la recaptació augmen-
ta.

Un exemple clar de la diferèn-
cia entre la legalitat i incidència 
real dels impostos la tenim amb 
el que va succeir amb l’aprova-
ció d’un tipus reduït en l’IGI per 
a les estacions d’esquí i per al 
centre termolúdic. Una baixada 
en el tipus d’IGI no va implicar 
una baixada en el preu final pa-
gat pels consumidors, perquè en 
termes econòmics la baixada va 
beneficiar només les empreses, 
tot i que legalment la quota d’IGI 
suportada pels consumidors era 
més baixa.

Tres anys després, pensant 
que som tots uns desmemoriats, 
manifesten, amb tota la barra, 
que la llei no funciona i que ells 
mateixos la incompleixen sense 
cap mirament.

I ho manifesten quan, el 5 de 
desembre del 2017, la seva mala 
política fiscal ha comportat que 
la Unió Europea ens posi en una 
llista grisa de països que no són 
lleials en l’aplicació dels tributs.

Les seves exempcions, esclet-
xes i derogacions a l’impost so-
bre la renda han comportat que 
Andorra hagi perdut credibilitat 
i sigui considerat un país que no 
compleix els seus compromisos.

El fracàs de la mordassa pressupostària

El Govern incompleix sense dissimular la Llei d’estabilitat, aprovada per DA el 2014

a ala p l tica fiscal  
ha fet que la UE ens 

posi a la llista ‘grisa’ 

en matèria tributària

El nostre text és 

una còpia de la llei 

espanyola del 2012: 

aquí mana Espanya!

De petit, m’encantava el Nadal. 
Bé, Nadal, Cap d’Any i Reis. Les 
festes eren sensacionals! No hi 
havia escola, anava a veure la 
meva família de Burgos i els re-
gals queien del cel. Passejar sota 
la neu, pels carrers engalanats 
amb decoracions lluminoses era 
una sensació d’alliberament i fe-
licitat totals. 

Ara bé, amb el temps ens fem 
grans i totes aquestes sensacions 
malauradament corren el risc 
d’anar desapareixent… o, fins i 
tot, com és el meu cas, conver-
tir-se en tot el contrari. Ara ja no 
gaudeixo gens passejant entre les 
llums dels fanals, més aviat se’m 
regira tot de pensar en la quan-
titat de diners i recursos que es 
destinen a una cosa tan inneces-
sària com una decoració nadalen-
ca. Encara ho passo pitjor amb 
els regals. Si de veritat pogués fer 
una carta als Reis, els demanaria 
una mica més de responsabilitat 
i de sentit comú per a la huma-
nitat. Aquest consumisme des-
fermat i les conseqüents quan-
titats de residus que es generen 
aquests dies són veritablement 
insultants. Us imagineu la quan-
titat de paper i més paper que es 
deu acumular, si ajuntem el que 
es genera a cada casa el dia que 
s’obren els regals? Jo en sóc inca-
paç. I per no parlar de les quan-
titats de menjar desaprofitat... 
En fi.

No em cansaré mai d’insistir 
que potser és millor començar 
a regalar altres coses. Regalar 
experiències, per exemple. I no, 
no em refereixo a regalar capses 
d’aquestes prefabricades amb 
caps de setmana a l’Empordà o 
sopars romàntics. Em refereixo 
a compartir moments de veritat 

amb els nostres familiars més 
propers, a escoltar els nostres 
avis o acompanyar les nostres 
parelles o amics a descobrir co-
ses noves... Nou cinema? Nou 
teatre? No ho sé, l’oferta cultural 
sempre ens pot garantir oportu-
nitats bones per fer-ho –sí, estic 
escombrant cap a casa, ho sé.

El que més em preocupa 
d’aquestes dates és que sembla 
que perdem l’oremus i la capacitat 
de raonar. Toca fer regals? Doncs, 
vinga! Anem a comprar i regalem 
de tot sense pensar ni què estem 
fent o a qui li estem fent. Això sí, 
fem-ho amb un somriure d’orella 

a orella i amb paraules d’amabili-
tat sempre a punt per mostrar el 
nostre costat més bondadós. Ei! 
Però no patiu. Ja podeu tornar 
a ser vosaltres mateixos, ja que 
afortunadament tot això de les 
festes ja ha passat. Tots podem 
tornar a ser normals.

Bé, tots menys aquells que 
us heu fet grans propòsits per a 
aquest any nou i que sabeu per-
fectament que molts no els po-
dreu complir. Però no passa res, 
penseu que no esteu sols. I so-
bretot penseu que, d’aquí a uns 
mesos de res, ja tornem a tenir 
el proper Nadal al damunt i po-
drem tornar a fer-ne de nous. Si-
gui com sigui, espero que aquest 
2018 sigui per a tots ben profitós 
i que siguem feliços. Però feliços 
de veritat. 

Què ens passa per festes?

Se’m regira tot en 

veure la quantitat de 

recursos destinats a 

decorar el Nadal
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