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Hisenda pròpia?

L’estratègia política i
pressupostària de la
Generalitat dels úl-
tims dos anys, basa-
da en una reducció

de ladespesaperreequilibrar lesse-
ves finances, crear una certa repu-
tació externa d’administració res-
ponsable i evitar la intervenció di-
recta de l’estat espanyol, noha fun-
cionat. Catalunya és a hores d’ara
econòmicamentmés pobra, políti-
camentmés feble i socialmentmés
inestable.

Sensdubteelmàximresponsable
d’aquestasituacióés l’Estat.Catalu-
nyahahagutd’actuarenuncontext
dominat perunes administracions,
tant l’estatalcomlesautonòmiques,
que bandegen sistemàticament els
acords legals existents i tot princi-
pi de transparència.Els governs es-
panyols, tantel socialistacomeldel
PP, s’hannegatapagar lesbestretes
que deuen a la Generalitat d’acord
amblesdisposicionsd’una lleiorgà-
nica, l’Estatut. Aquesta estratègia,
que permet escanyar les finances
catalanes, obliga el govern català a
retallar més per evitar la interven-
ció directa. Negar-se a complir els
dictatsdelgovernespanyol suposa-
riaquedar-sesensediners i fer falli-
da. Ésmolt probable que, siCatalu-
nyahaguésdecidit seguiraquestca-
mí, Espanya també hauria fet falli-
da alsmercats internacionals. Però
aquesta possibilitat sembla massa
arriscada per al govern de la Gene-
ralitat i l’ADN català. Al cap i a la fi,
fou el consellerMas-Colell qui ha-
gué d’intervenir en l’últim Consell
de Política Fiscal i Financera
(CPFF)dedijousperreconcili-
ar el xoc entre el govern
espanyol i l’autono-
miaandalusa ievitar
així una interven-
cióestatalquehau-
ria enviat la prima
de risc espanyola a
nivells extraordi-
naris.

Per la seva ban-
da, les altres comu-
nitats autònomes
han posposat tota
mena d’ajust real i
han maquillat les
sevesxifrespressu-
postàries. La reu-
niódelCPFFva re-
velar que algunes
regions tenen dèfi-
cits superiors als
quehaviendeclarat
alfebrer.Arabé,¿al-
gú pot creure’s que
els números que han
presentat són certs?
Si lesúniquesprotes-
tes intenses contra
les retallades s’han
produïtaCatalunya,
ésprecisamentper-
quènoméshihaha-
gut ajustos a Cata-
lunya.Lesaltresco-
munitatshanfet,de
moment, laviu-viu.

El govern cen-
tralharespostpro-
metent que revisa-
rà els comptes au-

tonòmics cadames. Aquestamesu-
ra, recolzada en l’esmena constitu-
cional i la llei d’estabilitat pressu-
postària, aprovades amb els vots
convergents, equival a una inter-
venció de facto. Però, naturalment,
ésuna intervenció faltadadetotva-
lorenaquellescomunitatsgoverna-
despelPP,ésadir,perunpartitque
farà simultàniament de jutge i part
de l’aplicació de la norma. ¿No és
curiós que les úniques regions in-
tervingudes (oamenaçadesd’inter-
venció)públicamenthaginestat les
que no tenen un govern del PP?

L’objectiude l’Estatentotaquest
joc és transparent. De cara a Euro-
pa, pidola per aconseguir ajuda per

recapitalitzar els bancs (els seus
bancs), flexibilitzarel límitdeldèfi-
cit públic i crear uns eurobons que
permetin traslladar la càrrega de la
seva incompetènciaaAlemanya.De
caraendins,nega lapossibilitatdels
hispabons, xucla competències i re-
estructurael sistemaautonòmic.Si
l’Estatse’nsurtenaquestadoblees-
tratègia,Espanyahauràsobreviscut
i el règimsemidescentralitzatactu-
al hauràmort.

La falta de resistència efectiva,
almenys fins ara, de la Generalitat
explica per què s’han estès els boi-
cots als peatges de les autopistes.
Són l’equivalentmodern de les bu-
llangues dels segle dinou, quan una
partde lapoblació, esgotadadavant
d’una elit regional faltada d’alè
transformador, s’esbravava al car-
rer.Enaquellaèpoca, totesaquelles
protestes tendien a acabar mala-
ment, ambel país partit pelmig en-
tre els arrauxats i els partidaris de
mantenir l’ordre(id’autocastrar-se
si calia).

Efectivament, el país necessita
un gir polític substancial. I el go-
vern de la Generalitat ha insinuat
unprojecte d’Hisendapròpia. Cre-
iem-nos la promesa i suposem que
el Govern l’aprova (amb els vots
d’ERC?) en algunmoment. La pri-
mera temptació que haurà d’evitar
la Generalitat serà la de traslladar
tot el pes del compliment de la llei
als ciutadans. Una Hisenda pròpia
només tindrà èxit si el mateix Go-
vern coordina el pagament d’im-
postos de particulars, empreses i
entitats locals a través de l’agència
tributària catalana. Si llança la pe-
dra i amaga la mà, el seguiment de
la nova agència serà, per raons de
por i d’incertesa, escàs.

De tota manera, el problema
d’arrel és la constitucionali-

tat del projecte. No sola-
ment perquè l’Estatut
exigeix que l’Estat de-
legui la gestió de tri-
buts (art. 204), sinó
perquè, com ja sa-
bem, és constituci-
onalelquedecideix
el TC. I, per tant, és
evident que aquest
òrgan suspendrà
automàticament la
llei catalana. Com
que esperar a una
resolució final del
TC fóra condem-
nar Catalunya a
més anys demisè-
riapolítica, l’única
solució consistirà
aconvocarelecci-
ons. Si CiU s’hi
presenta sense
una estratègia
clara per sortir de
la gàbia constitu-
cional, condemna
el país a perdre el
temps. Però, si hi
concorreambunpro-
grama de ruptura,
per què cal fer tot
aquest procés? Per
què no s’inicia el
procés de sobira-
nia aramateix?

CARLES BOIX

PROFESSOR UNIVERSITAT PRINCETON

ELDIARID’AHIR
Fed’errades: L’ARA agraeix als lectors
que ens facin arribar els errors que de-
tectin en el contingut dels articles. Un
cop confirmat l’error, l’ARA publica la fe
d’errades en aquestamateixa columna.
Podeu fer-nos arribar les vostres esme-
nes a opinio@ara.cat.

Forma
part d’una bona
educació saber en
quines ocasions cal
ser maleducat
Joan Fuster

LACITA

UnaHisenda pròpia només
tindrà èxit si el mateix
Govern coordina el

pagament d’impostos de
particulars, empreses

i entitats locals


