
 
 
 

NOTA DE PREMSA 

Entitats i professionals de l’àmbit social no 
veuen en els pressupostos 2015 cap avenç  
en la lluita contra la pobresa i les desigualtats 
•  La despesa social es manté al nivell de fa una dècada en un context  
de creixement de les necessitats de protecció i prevenció de l’exclusió 

•  No es reverteix l’efecte acumulat de les retallades i no s’incorporen 
mesures per avançar cap a un sistema fiscal més just i progressiu,  
al voltant del qual es debatrà aquest dissabte 24 de gener a la 1a Jornada 
Ciutadana per una Fiscalitat Justa 

•  La cooperació al desenvolupament es manté sota mínims i la inversió  
en polítiques socials continua set punts per sota de la mitjana europea 

Barcelona, 21 de gener de 2015  

Els pressupostos de la Generalitat per al 2015 presentats pel Govern no suposen cap 
avenç des del punt de vista social: mantenen la despesa al nivell de fa deu anys 
malgrat que la demanda s’ha disparat a causa de la crisi i no incorporen mesures 
decidides per incrementar els ingressos públics i promoure la redistribució dels 
recursos. Les propostes concretes que la plataforma Pobresa Zero –formada per més de 
4.200 entitats socials, així com sindicats, col·legis professionals i altres organitzacions— 
planteja al manifest ‘Una fiscalitat injusta ens empobreix’ no es veuen reflectides ni 
als comptes, ni a la Llei d’acompanyament dels pressupostos. 

En relació a les negociacions que es mantenen aquesta setmana, Pobresa Zero recorda als 
grups parlamentaris les demandes de la plataforma, extensament recollides al document 
que la plataforma els va presentar la setmana 17 d’octubre, Dia internacional per a l’eradicació 
de la pobresa, i reclama que els canvis que es puguin introduir comportin millores 
significatives en clau social. Representants de Pobresa Zero es van reunir també amb el 
Departament d’Economia amb la petició explícita que el Govern donés resposta en el termini 
d’un mes a les aportacions fetes i a dia d’avui, transcorreguts més de tres mesos, no hi ha 
hagut resposta. Per part dels grups parlamentaris, malgrat la receptivitat inicial per part de la 
majoria d’elles només ICV-EuiA ha canalitzat les demandes a través d’una  moció.  

Les entitats i els professionals que treballem per al compliment dels drets i per una societat més 
justa considerem que, donades les circumstàncies actuals i l’efecte acumulat de les retallades 
dels darrers anys, mantenir la inversió social per càpita al nivell de 2004, set punts per 
sota de la mitjana europea, és renunciar implícitament a l’avenç cap a una millor redistribució 
dels recursos, i denunciem la manca de voluntat política per revertir la situació. 

Les propostes per incrementar els ingressos que no han estat escoltades inclouen la reforma 
de l'impost sobre successions i donacions de manera que la recaptació pugui recuperar el 
nivell de 2008 (897 milions d'euros, enfront els 241 milions previstos el 2014), l’increment 
els dels recursos humans i materials per a la lluita contra el frau i el desenvolupament 
d’una hisenda pròpia que garanteixi els principis de proporcionalitat i responsabilitat en la 
redistribució de la riquesa per tal d'assegurar la justícia global. El 24 de gener participarem 
en la 1a Jornada Ciutadana per una Fiscalitat Justa per reivindicar la centralitat dels impostos 
com a mesura de lluita contra la pobresa i reducció de les desigualtats.  
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