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L’Estat espanyol dilueix el seu dèficit 
centrifugant-lo cap a les autonomies

UN ESFORÇ 
DESIGUAL

L’Estat espanyol redueix les transferències a les Comunitats Autònomes i augmenta 
els seus ingressos amb més impostos.

Catalunya ha d’ajustar el seu pressupost amb menys ingressos provinents de l’Estat, 
menys ingressos fiscals per culpa de la crisi i ha d’assumir més despesa social.

Elimina el 100% 
del Fons per a 
polítiques 
d’integració 
de la immigració

Redueix un 28’9 
els diners per a 
rehabilitació i accés 
a l’habitatge

Redueix el 98% 
dels diners 
destinats al Pla 
Contra la SIDA

Redueix un 99% 
els diners desti-
nats a l’increment 
de l’èxit escolar 
i la formació 
permanent de 
professors

Redueix el 90%
dels ajuts per al
cinema en català

Redueix un 98% 
dels diners per a 
cofinançar places 
d’escola bressol

Redueix el 68%
dels diners 
destinats a 
innovació 
universitària 
i càmpus 
d’excel·lència

Redueix el 77% 
dels fons per la 
competitivitat 
agroalimentària

Redueix el 30% de 
la compensació a 
Catalunya per la 
reducció de peatges

Redueix el 63 % 
del capital desti-
nat a Rodalies de 
Barcelona

L’Estat hauria de 
finançar el 50% de 
la dependència però 
l’any passat en va 
pagar només el 20%

Redueix un 54% 
els diners 
destinats al 
foment 
de la inserció i 
l’estabilitat laboral

Elimina el 100% 
dels diners per a 
atenció a famílies 
i infància

Redueix un 50% 
els diners de la 
Seguretat Social 
per a atendre 
persones amb 
discapacitat

Redueix un 7,4% 
els diners per a 
polítiques actives 
d’ocupació, que a 
Catalunya  
representen 256 M€

Redueix un 40% 
de les transferèn-
cies no vinculades 
al model de 
finançament 
(Convenis, etc)

Amplia la cartera 
de serveis que ofereix 

la Seguretat Social 
però no ajuda a 
pagar les noves 

prestacions

No paga el 
deute del 2011 de

759 M€
en infraestructures

corresponent
al 2008

Hauria 
de pagar 

78 M€ 
pels desplaçats 

atesos sanitàriament
però només en 

paga 23


