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LA JSC CELEBRA LA PRESENTACIÓ DELS PRESSUPOSTOS
MÉS SOCIALS DE LA HISTÒRIA
Ahir, dimarts 27 d’octubre, el Govern Sánchez va presentar els pressupostos més socials de
l’historia democràtica Espanyola. Aquests PGE són uns pressupostos progressistes i de país.
Absolutament excepcionals pel context en què s'aproven i mobilitzen el volum d'inversió més
ambiciós de la nostra història.
Els 3 objectius principals que busquen els pressupostos són:
-

Reconstruir el que ens ha arrabassat la crisi sanitària, econòmica i social provocada per
la COVID-19.

-

Modernitzar el nostre model productiu, amb més productivitat gràcies a una millor
educació i formació, i una aposta decidida per la ciència i la innovació, la transició
ecològica i digital.

-

Enfortir el nostre estat de benestar amb un sistema nacional de salut més robust, unes
pensions dignes i l'ingrés mínim vital.

Aquests PGE reflecteixen la voluntat de sortir cap endavant amb energia i per això recullen la
major inversió social de la nostra història: 239.765 milions d'euros (un 10,3% més que els
anteriors), incloent l'avançament dels 27.000 milions d'euros provinents dels fons europeus, que
seran canalitzats eficientment gràcies al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Sortir
amb ímpetu cap endavant i sortir junts: reduir les diferències socials, territorials i de gènere.

Orienten el gran canvi entorn a les quatre grans transformacions que el nostre país necessita: la
transició ecològica, la digitalització de l'economia, la cohesió social i territorial i la igualtat de
gènere.
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Alguns exemples de la despesa serien:
-

Una inversió en Educació sense precedents, un 70,2% més, que es tradueix en la major
partida de beques de la història i en un Pla de Modernització de la FP amb una dotació
a quatre anys de 1.500 milions d'euros

-

La I+D+i , tant en l'àmbit públic com en el privat, rebrà una injecció extraordinària de
5.106 milions d'euros més, la qual cosa suposa un augment del 80,1%.

-

El Ministeri de Ciència i Innovació tindrà una dotació pressupostària de 3.232 milions,
gairebé un 60% més.

-

El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic comptarà amb 11.935
milions d'euros per a executar polítiques verdes.

-

El Pla Espanya Digital 2025 contempla reformes estructurals que mobilitzaran entre
2020-2022 una inversió pública i privada d'uns 70.000 milions d'euros

-

Les inversions en infraestructures augmentaran en un 114,8%

-

Les partides destinades a la indústria i energia s'incrementaran en gairebé 5.700 milions
d'euros, i les ajudes al comerç, al turisme i a les pimes registraran un augment del 150%.

-

Les partides totals en habitatge s'incrementen en 1.772 milions, un 367,9% més.

-

Les partides per a Agricultura, Pesca i Alimentació s'incrementaran en gairebé 790
milions d'euros.

-

La cultura augmentarà un 25,6%. La cooperació al desenvolupament augmentarà un
20%.

-

El IPREM s'incrementa un 5%. És la primera pujada des de 2016 i suposarà un benefici
per a les rendes més baixes. Suposa el major increment des de la seva creació en 2004.

-

Pujarem el sou als empleats públics un 0.9%. Els 9,76 milions de pensionistes veuran
incrementada també la seva pensió un 0,9%, en línia amb la previsió de l'IPC real. Les
pensions no contributives a més creixeran el doble que la inflació.

-

Destinarem 3.064 milions d'euros més a la Sanitat , un 151,4% més. D'aquestes partides,
es destinaran entorn de 2.440 milions del fons React EU a la compra de vacunes i a
reforçar l'atenció primària.

-

Destinarem 3.017 milions d'euros a l'Ingrés Mínim Vital.

-

S'incrementa en 60 milions, la qual cosa suposa un augment del 59%, la lluita contra la
pobresa infantil i protegir a les famílies més vulnerables

Per tots aquests motius, aquests són uns pressupostos inajornables, indispensables per a la
modernització i recuperació de la nostra economia!

