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Guillem López Casasnovas (Ciutadella, 1955) 
és llicenciat en Ciències Econòmiques (Pre-
mi Extraordinari, 1978) i Llicenciat en Dret 
(1979) per la Universitat de Barcelona, va ob-
tenir el doctorat en Economia Pública per la 
Universitat de York, Regne Unit (1984).

Ha sigut professor titular d’Hisenda Pública 
de la Universitat de Barcelona, visiting scholar 
al Institute of Social and Economic Research 
(R.U.), Univ. de Sussex i a la Graduate School 
of Business en la Univ. de Stanford (EE.UU.). 

Des de juny de 1992 és Catedràtic 
d’Economia de la Universitat Pompeu Fa-

bra de Barcelona. Entre 1994 i 1997 va ser 
Vicerector d’Economia i Relacions Inter-
nacionals i Degà de  la Facultat de Ciències 
Econòmiques de la Universitat Pompeu Fa-
bra. El 1996 va crear i va dirigir fins el 2006 
el Centre Especial de Recerca en Economia 
i Salut (CRES-UPF).

És membre numerari de la Reial Acadè-
mia de Medicina de Catalunya, del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, de la Comis-
sió Mixta de Valoracions de la Generalitat 
de Catalunya, del Consell Assessor del Mi-
nisteri de Sanitat i Consum i ha sigut mem-
bre de la Comissió d’Experts per a temes 
d’Envelliment i Dependència, en el desenvo-
lupament del Pacte de Toledo, per al el Con-
grés de Diputats, de la Comissió per a la Mo-
dernització de la Administració Pública, i per 
a la Racionalització de la Despesa Sanitària a 
Catalunya, així com del Grup d’Experts per 
a l’elaboració de les Balances Fiscals del Ins-
tituto de Estudios Fiscales de Madrid i de la 
Conselleria d’Economia i Finances de Cata-
lunya, entre d’altres càrrecs.

Fotografia: ara.cat



Aquesta ponència va tenir lloc el dia 29 de setembre del 2011 a l’hotel Claris 
de Barcelona. Forma part dels sopars-tertúlies que l’Associació d’Amics UAB i la 

Fundació Catalunya-Europa organitzen mensualment per a les persones pertanyents 
al Grup Claris.
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Em sento molt honorat que els Amics de la 
UAB m’hagin convidat, i en el meu cas és 
reincidència, ja que ja havia participat en 
dos altres actes. A més, jo he estat a moltes 
universitats, però no a la vostra, encara que 
compartim a través de la Barcelona Graduate 
School alguns programes amb la UAB.

No sabia la categoria ni l’heterogeneïtat del 
bagatge de les persones que compondríeu 
avui la taula, cosa que em complica una mica 
més el que havia preparat. 

La meva idea de la xerrada d’avui és referir-me 
a totes les coses que circulen en els mitjans 
i l’opinió pública que estan esbiaixant en 
una determinada orientació la política i 
comentar quines coses poden ser rellevants 
per redreçar-la. He preparat uns flaixos molt 
breus, però que volen tenir contingut; per 
tant, ho faré com si fossin titulars. 

Flaixos dins del registre financer:
1. Una de les conclusions primeres que sen-
tim de manera reiterada i que m’afecta de ma-
nera més propera pel lloc que ocupo és: «El 
diner públic està ajudant la banca». El diner 
públic no està ajudant la banca, sinó que ho 

fa el FROB (Fondo de Reestructuración Or-
denada Bancaria), que és una agència entre 
el Banc d’Espanya i el Ministeri d’Economia 
i Hisenda que s’endeuta en els mercats exte-
riors, agafa diners i ha de pagar uns retorns i 
els deixa a unes entitats amb un tipus d’interès 
que ja és prou elevat per si mateix. És un ti-
pus d’interès amb una prima de risc a causa 
de la por que alguna de les entitats que rebi el 
préstec no el retorni; per tant, ha de fer prou 
compensació respecte dels que rebin aquests 
diners perquè no faci forat al FROB, perquè 
llavors sí que requeriria actuacions públiques 
directes. Per tant, la protecció del FROB 
s’expressa amb un tipus d’interès elevat que, 
entre d’altres coses, el força la Unió Europea 
(UE), que exigeix que quan es donen aquests 
diners, que es presten a les entitats financeres, 
ha de ser una xifra igual o superior perquè no 
es consideri ajut d’estat. Perquè si fos ajut 
d’estat el comissari de la competència posaria 
els seus obstacles a aquesta forma d’ajut. Per 
tant, l’expressió diner públic, ve d’una entitat 
pública o quasi pública? Sí. Però és diner de 
la butxaca del contribuent? No, almenys de 
moment. El Banc d’Espanya pot ser criticat 
per moltes coses, però si alguna cosa ha fet bé 
–a diferència de Bèlgica, Alemanya, Regne 



“La gent pot criticar molt la 
situació de les autoritats financeres 
espanyoles, però de moment hi ha 
hagut una protecció molt elevada 

de la butxaca del contribuent”
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Unit, Holanda, EUA– és protegir la butxaca 
dels contribuents, ciutadans que paguen im-
postos. I tant de bo es pugui mantenir, tot i 
que en aquests moments ja no ho tinc clar, 
perquè la capacitat que tindrà el FROB per 
fer front a tot el que li ve a sobre requerirà 
possiblement ajustos diferencials en la mane-
ra com s’han entès les seves actuacions (si us 
mireu les actuacions del FROB, en el Decret 
no diu res de com ha d’exigir responsabilitats 
per la mala gestió; per les responsabilitats pe-
nals o civils sí, però no per mala gestió).

Per tant, la gent pot criticar molt la situa-
ció de les autoritats financeres espanyoles, 
però de moment hi ha hagut una protecció 
molt elevada de la butxaca del contribuent i, 
encara que no ho aconseguim del tot, vista 
la que cau, segur que és molt menys que el 
que ha suposat a molts altres països que ara 
treuen pit. Precisament eren aquestes enti-
tats les que en el seu moment volien el que 
es va conèixer com el manguerazo; era diner 
connectat directament dels pressupostos en 
els seus comptes. Això aquí no s’ha fet, però 
prou que s’han enfadat aquestes entitats, que, 
a més, competien amb altres entitats euro-
pees i que sí que se n’han beneficiat. Però 
en qualsevol cas han protegit la butxaca dels 
contribuents. Cal remarcar-ho perquè crec 
que hi ha una conclusió generada per articles 
que llegim contínuament, per exemple de 
Stiglitz o Krugman, tot de gent que escriu en 
clau anglosaxona que quan parla d’ajuts a la 
banca pensa en clau del que ha passat al seu 
país. I això nosaltres ho incorporem al nos-
tre vocabulari i molts polítics ho repeteixen 

i enerven innecessàriament la gent que està 
patint retallades.

A més, si fem donar una volta addicional a 
això, en tot cas no és la banca la que ha estat 
afavorida per aquests préstecs, sinó les caixes. 
Suposo que això matisaria l’interès que tenen 
alguns polítics d’acarnissar-se amb les enti-
tats financeres. 

2. Un segon flaix que vull comentar resu-
midament són les retribucions dels causants 
de la crisi. És una cosa que també carrega 
molt les vísceres; veure les retribucions que 
s’atorguen els directors generals, no només 
d’entitats que van bé sinó també d’entitats 
que no van tan bé. Per exemple, el pla de pen-
sions que tenia la directora de la CAM era de 
37.000 € al mes.

El problema és diferent si estem parlant del Sr. 
González o del Sr. Sáez que si estem parlant 
d’una caixa. Quan hi ha un òrgan amb un con-
sell d’administració i una junta d’accionistes, 
ells s’ho gestionen. És diferent quan veiem 
aquells malbarataments d’organitzacions 
que haurien de tenir una idea de governança 
corporativa molt més sana que la que han de-
mostrat, teòricament sota la tutela de la co-
munitat autònoma, amb decisions que s’han 
pres amb sindicats a dins. 
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3. Tercer flaix que enverina molt la política en 
aquests moments i que té a veure amb la crisi: 
els beneficis de la banca. Cada vegada que un 
mitjà treu els beneficis de la banca, treu el 
valor absolut. Els valors absoluts de la banca, 
si no els relativitzes amb el valor patrimonial 
o accionarial que tenen, no signifiquen res; 
és la malevolència de culpar la banca, podem 
odiar la banca per moltes altres coses. Conec 
molts empresaris que l’odien, sobretot després 
de l’experiència passada (del paraigua per 
quan no plou) i forma part de la tradició 
tan hispana d’estar molt lluny del mercat de 
capitals, perquè la nostra empresa està massa 
bancaritzada, depèn massa del crèdit i el que 
facin aquests senyors acaba afectant l’economia 
productiva. I això no és aplicable al que passa 
en altres països, on l’accés a fons públics (en el 
sentit de mercats) és molt més obert. 

diner i el portàvem al del costat. Especular 
vol dir ‘mirar’, del llatí. Quan algú gestiona 
un fons d’inversió, per exemple dels sindicats 
alemanys, està buscant la màxima rendibili-
tat perquè els pensionistes cobrin. No vol dir 
que no hi hagi pocavergonyes, perquè sempre 
n’hi ha, però els mercats també són la senyora 
que té una acció heretada de Telefónica i mira 
com pot fer per assegurar-la, sóc jo quan can-
vio els diners per una altra entitat bancària 
que em dóna una mica més, etc. Per això som 
tots una mica els mercats. Perquè quants de 
nosaltres estem disposats a renunciar a dos 
puntets (entre 1,25 i 3,25) per portar-ho a 
una banca ètica?

5. Un altre flaix: «hem de gravar la banca»; 
volem dir les entitats financeres, les caixes, 
com a beneficiàries del diner públic. És una 
tonteria gravar la banca per aquesta via, per-
què la capacitat que té la banca, encara que 
enganxéssim la gran banca, de traslladar al 
dipositant el cost de l’impost, és enorme. Una 
manera indirecta de gravar la banca és forçar 
les provisions, és una manera d’impedir que 
reparteixin dividends d’una manera esboja-
rrada, suposant que ho vulguin fer. Llavors, 
fer-ho a través de forçar més provisions afec-
ta els accionistes sense acords, suposant que 
aquest sigui el cas, i garanteix millor que els 
dipositants cobrin.

6.Un altre flaix que també m’impressiona 
quan el veig al mig del carrer: el Banc 
d’Espanya està regalant les caixes, la CAM 
la regalen per zero euros, no en trauran res. 
Darrere la CAM hi ha també el passiu, no 

“Els mercats també són la senyora 
que té una acció heretada de 

Telefónica i mira com pot fer per 
assegurar-la, sóc jo quan canvio 
els diners per una altra entitat 

bancària que em dóna una mica 
més, etc. Per això som tots una mica 

els mercats.”

4. Hi ha un flaix que, ara que he vist qui 
sou, potser me’l podria saltar. Aquesta idea 
de «qui són els mercats?» és malaltissa. Els 
mercats en bona part som nosaltres. Tenim 
quatre estalvis i cada vegada que ens deien 
«això no és diner nou, per tant, no li puc 
fer el que li feia l’any passat», agafàvem el 
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és zero. Aquesta idea de regalar les caixes és 
malaltissa si no es mira el balanç.

L’Estat té totes les capacitats de centrifugar 
els seus problemes. La recaptació fiscal és el 
perill més gran de no complir el dèficit pú-
blic, no és l’excés de despeses de les CCAA, 
és que les previsions que ha fet el mateix mi-
nisteri en aquests moments no s’ajusten a la 
recaptació dels impostos, entre d’altres els 
indirectes. Amb la revisió de previsions que 
s’està fent sobre el programa d’estabilitat, el 
que fa por és la baixada d’ingressos. Aques-
ta baixada d’ingressos és la tresoreria de les 
CCAA, perquè amb el sistema de partici-
pació en impostos, el que no recapta un, va 
en un 50 - 55% a la capacitat de despesa de 
les CCAA. Ara passa una cosa molt curiosa, 
perquè quan baixa el «suflé» de la recapta-
ció, l’Estat fa mans i mànigues però se’n surt 
bastant bé per ajustar la seva capacitat finan-
cera, perquè va molt més lligada a la compra 
de béns i serveis i al capítol 5è d’inversions i 
transferències de capital, i això és molt més 
fàcil de controlar. En canvi, quan cauen els 
ingressos i els participa la comunitat autòno-
ma, en el 50 o 55%, els que siguin, la tresore-
ria s’enfonsa i això va directe als serveis a la 
població, serveis de benestar, d’educació. Lla-
vors la culpa no és de les CCAA. Les CCAA 
tenen una rigidesa molt més gran que la que 
té l’Estat i, a més, no són les que generen la 
baixada d’ingressos, són factors exògens els 
que fan que l’Estat (qui recapta) recapti molt 
menys que el que ell havia posat en els seus 
plans d’estabilitat. Amb un plus afegit: a me-
sura que es revisa el PIB a la baixa, com s’està 
fent ara, per reservar la ràtio de dèficit PIB 
que està al pla d’estabilitat, haurem d’abaixar 

“Es diu: «La culpa de la situació 
actual és de les comunitats 

autònomes (CCAA)». Però qui 
té la sobirania fiscal, qui té la 
recaptació, qui decideix les 

transferències és l’Estat.”

7. Una altra qüestió que enverina una mica 
el debat polític: qui ha fet perdre poder fi-
nancer a Catalunya? El FROB fa perdre po-
der financer? No. El poder financer el perd 
una entitat quan deixa de ser solvent, i això 
ha passat abans, amb la gestió d’alguns que 
ara s’esquincen les vestidures i culpen el qui 
d’alguna manera està vehiculant (i esperem 
que ho faci bé, això també ho hem d’exigir) la 
manera com es fa la sortida de capital públic, 
sense que el contribuent s’hi deixi les orelles. 
Tots ens estimarem molt Unnim, ens estima-
rem molt Catalunya Caixa, però que hi hagi 
una bona subhasta dels seus actius, si desafor-
tunadament això passa, que hi hagi d’haver 
un esquema de protecció d’actius perquè el 
concurs sigui a l’alça, serà una manera de pro-
tegir les nostres butxaques. Serà una manera 
de recuperar part del que ha estat l’entrada 
d’aquest accionariat.

Flaixos sobre el vessant autonòmic:
1. Es diu: «La culpa de la situació actual és 
de les comunitats autònomes (CCAA)». 
Però qui té la sobirania fiscal, qui té la recap-
tació, qui decideix les transferències és l’Estat. 
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més la despesa, que ja no tindrà tan sols a 
veure amb la baixada d’ingressos, sinó amb la 
disminució del PIB.
 
2. Hi ha un altre element que ara em sembla 
que ja està ben redreçat, però em va costar un 
article a La Vanguardia i a El Periódico i par-
lar directament amb els implicats. «Espanya 
demana eurobons i no accepta hispabons», 
i més encara: «Es dedica a generar sospites 
sobre les capacitats de retorn d’aquests en-
deutaments que han hagut de fer algunes 
CCAA». Això em sembla poc lleial, perquè 
al cap i a la fi el cost financer que hauríem 
de pagar com a catalans per tenir una prima 
de risc més elevada que la que ja té l’Estat 
espanyol, és menys despesa que podríem de-
dicar als nostres serveis de benestar. Cost fi-
nancer més alt amb igual finançament vol dir 
que has de fer espai per produir altres coses, 
em sembla que hem badat molt. No té lògi-
ca que l’Estat espanyol es vulgui protegir de 
la prima de risc més alta que té respecte a la 
dels alemanys generant aquesta confluència 
d’eurobons i no es digui si una comunitat au-
tònoma s’endeuta més enllà del que preveu 
l’estabilitat pressupostària. Em sembla per-
fecte que es busqui la vida, però la part que 
s’accepta i s’autoritza és un reconeixement 
de l’Estat que no pot finançar tota la despe-
sa competencial que té una comunitat amb 
l’endeutament que t’autoritzen. Em sembla 
que rentar-se’n les mans i dir que es busqui 
la vida, és molt poc lleial, i més encara si hi 
afegim una ombra de dubtes sobre la capaci-
tat de retorn.

“Parlar de despesa pública sense 
parlar de com finançar-la és 

un insult a la intel·ligència. Tots 
aquells que parlen de despesa i no 
expliquen com ho volen finançar a 
mi em sembla que traeixen el sentit 

comú.”

Qüestions de despesa social:
1. Parlar de despesa pública sense parlar de 
com finançar-la és un insult a la intel·ligència. 
Tots aquells que parlen de despesa i no expli-
quen com ho volen finançar a mi em sembla 
que traeixen el sentit comú. Però aquí em 
sembla que estem en una altra disjuntiva. Fins 
ara la despesa que teníem no era gaire redistri-
butiva, perquè era universal, per a tothom. La 
tendència fiscal de la major part de països és la 
dualitat; la començaren als països nòrdics, on 
a les zones de lliure comerç es van veure aboca-
ts a no castigar massa les rendes de capital per-
què se’ls escapaven, i a veure que la imposició 
indirecta no afectava l’exportació perquè es 
retornava, etc., de manera que van avançar per 
un camí tendencialment cada cop més regres-
siu. Si tractes les rendes de capital millor que 
les del treball, segur que aquí introdueixes al-
guna cosa de regressió i la imposició indirecta 
tant d’IVA com de consums especials; recor-
deu per exemple que Dinamarca té l’IVA més 
alt de la UE: són impostos regressius. Si actues 
per aquesta via a la banda de finançament, has 
de ser molt més redistributiu per la banda de 
la despesa, de manera que cada vegada que 
gastis, des d’un punt de vista incremental, cada 



cosa addicional que gastes l’has de llegir en 
clau: «amb quin finançament m’entra aquesta 
despesa nova? Amb més pes de la imposició 
indirecta?». Alerta, doncs, fem que aquesta 
prestació nova sigui el màxim de redistribu-
tiva possible, que vol dir molt més orientada 
a la necessitat relativa i molt més orientada a 
la població més fràgil. I és un concepte incò-
mode per a l’universalisme. L’universalisme és 
més fàcil de gestionar: tu obres l’ambulatori 
de 8 a 5 i a tots els que es posin a la cua, alguna 
cosa els donarem. Però només rebran els que 
puguin anar a la cua. Tot el que sigui que el 
professional s’aixequi de la cadira i vagi a bus-
car aquell que no té davant, a la cua, això no 
existeix. És clar, entrar en aquest esperit més 
redistributiu i més de targets poblacionals és 
un problema per a la gestió pública, i per als 
polítics també, perquè prioritzen, i al que li 
toca en positiu està encantat de la vida i al que 
no li toca, remuga. 

Si avancem en la línia que crec que és neces-
sària, continuant amb esquemes més business 
friendly, tot el que és que la inversió estigui 
fora, etc., hem d’anar molt més alerta a com 
gastar. Ja no diré que es gasti de manera efi-
cient, perquè la eficiència no és una alternati-
va sinó una necessitat que legitima el sistema. 
No pots demanar impostos, un copagament, 
si no gastes bé. Però ara ja no és només gastar 
bé, sinó que és gastar tenint unes prioritats 
socials més clares que les que teníem.

Més i millors serveis públics, si descuidem 
la manera com financem, poden acabar sent 

regressius, perquè si us mireu les despeses de 
caire universal, la poca redistribució que te-
nen es deu al fet que la població de renda alta 
consumeix una mica menys del que s’espera 
que consumeixin segons el seu pes poblacio-
nal, i la població de renda baixa una mica més. 
Això és lògic: si el servei és universal vol dir 
que és per a tots i això és aleatori, és conjun-
tural que un grup de renda consumeixi més 
o menys. Per tant, alerta amb més i millors 
serveis que acaben arruïnant els postmarges 
que pugui tenir el mutualisme sanitari o que 
puguin tenir les escoles. Per tant, alerta a ana-
litzar l’impacte sense saber com es financen.
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“La eficiència no és una alternativa 
sinó una necessitat que legitima el 

sistema. No pots demanar impostos, 
un copagament, si no gastes bé. 
Però ara ja no és només gastar 

bé, sinó que és gastar tenint unes 
prioritats socials més clares que les 

que teníem.”

2. Retallar despeses sense afectar els ser-
veis. Tenim problemes de tresoreria greus 
i, per tant, l’ocupador públic fa una crida i 
els nostres empleats estan d’acord a fer-ho i 
buscaran que això no tingui impacte en els 
serveis que ofereixen. Des del punt de vista 
econòmic, despesa a finançar és el resultat de 
quantitat, prestacions ajustades per qualitat 
multiplicat per cost unitari. El cost unitari en 
els serveis que són intensius de mà d’obra són 
els salaris i la productivitat. El cost unitari el 



pots abaixar controlant els salaris o millorant 
la productivitat; o abaixes el numerador o 
apuges el denominador. Pel que fa a produc-
tivitat en el sector públic, aquesta hora addi-
cional gratuïtament no te la fa ningú, però 
quan toques costos (retribucions), llavors 
aquests que deien que havien de defensar les 
prestacions reals són els primers que diuen: 
«el càncer i les operacions de cor posen en 
perill la vida dels pacients». 
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retallades, com ho puc estar jo, però no puc 
utilitzar el meu lloc al treball públic per fer va-
ler el meu interès, que en aquest cas és que no 
em toquin el sou. Aquesta confusió em sem-
bla força malaltissa. 

Pel que fa a la decisió de si més ingressos o 
menys despesa, com a ciutadans hem d’exigir 
que es faci legítima en seu parlamentària, 
i sobre aquest relat jo tindré la meva visió i 
quan em toqui votar ja me’n recordaré. Però 
això no deslegitima la mesura, és democràti-
ca i ve del parlament; per tant, el treballador 
públic l’ha d’assumir. Jo no he vist a la meva 
universitat ni espero que a la vostra tampoc, 
cap professor que digui que perquè cobra 
menys farà menys classes o de pitjor qualitat. 
Això a la Pompeu no ho he vist i em sembla el 
mínim exigible a l’ètica professional perquè 
això no passi.

3. Ingressos: Ara s’ha posat de moda dir que 
no és copagament sinó repagament, perquè 
ja han pagat. Doncs no, si es vol utilitzar la 
paraula copagament, el «co-» és de com-
plement del pagament; per tot el que no has 
pagat per la via dels tributs et demanen una 
aportació addicional per la via de les taxes, 
que és com s’ha d’anomenar el copagament 
d’acord amb la nostra legislació tributària. A 
la universitat hi ha copagament i hi ha taxes 
universitàries. I encara sort que hi ha taxes 
universitàries, perquè si encara fos més ba-
rat del que és, més regressiva seria l’educació 
superior. Per tant, si les taxes van a l’ingrés 
públic, van a la universitat, per tenir una uni-

Des del punt de vista social això no té perdó 
de Déu, els qui protegeixen les prestacions 
reals i són empleats públics no poden utilitzar 
les seves capacitats per induir servei i benestar 
per fer xantatge. No és cap obligació treballar 
per al sector públic. Una retallada salarial té 
una prima molt gran, que és l’estabilitat. Quan 
diem que al sector privat els treballadors han 
perdut el 10% o el 15%, això és una mitjana 
que és el resultat de ponderar els que han per-
dut poquet, perquè encara tenen poder de ne-
gociació sindical, i els que ho han perdut tot, 
perquè s’han quedat a l’atur. I nosaltres l’únic 
ajust possible que tenim no és de quantitats, 
perquè no hi ha EROs a la funció pública, 
és de salaris. Per tant, a mi em sembla prou 
dolent des del punt de vista de professiona-
lisme utilitzar la reacció política, perquè tots 
aquests que protesten i que es manifesten, és 
perquè no estan d’acord políticament amb les 

“Pel que fa a la decisió de si més 
ingressos o menys despesa, com a 
ciutadans hem d’exigir que es faci 

legítima en seu parlamentària”



versitat que valgui el que costa. Per tant, de 
repagament, res de res. 
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el copagament és cosa dels economistes, però 
no, primer és cosa política, s’ha de decidir 
per a què vols un copagament. Si el vols com 
a tiquet moderador per frenar demanda és 
una política totalment diferenciada de la de 
copagaments per generar recursos. Si ho vols 
per generar recursos és demanda inelàstica; 
en canvi, si ho vols per reduir consum, com 
a tiquet moderador, és demanda elàstica. Per 
tant, aclarim-nos: si vols un tiquet modera-
dor que frena, cal identificar la despesa inne-
cessària, però això no és cosa d’economistes, 
és cosa de professionals que s’omplen la boca 
de dir que hi ha malbaratament en el sistema, 
etc., i després el copagament no va bé. Ells 
no són capaços d’identificar ni medicaments 
que hagin de tenir copagaments més alts; per 
tant, com a tiquet moderador el copagament 
és cosa de metges. Si l’objectiu és generació 
d’ingressos addicionals allà on no arribin 
els tributs, aquí els economistes podem dir 
força coses, perquè potser són generalitzats i 
de baixa intensitat. Perquè no vols fer baixar 
el consum. L’èxit d’un tiquet moderador és 
que no recaptis res, que vol dir que has tin-
gut èxit al 100% frenant consum. En canvi, 
si vols recaptar, ja hi ha arguments com, per 
exemple, que la imposició cada vegada és més 
regressiva, que l’usuari pagui alguna cosa 
que acompanyi el que paga el contribuent. 
Però aquestes raons, com a tiquet modera-
dor o com a ingrés complementari allà on 
no arriben els impostos, és en primer lloc 
una decisió política i després de professio-
nals, en el cas de tiquet moderador, i després, 
d’acompanyament, dels economistes. 

“Amb el copagament la pregunta 
no és: «vostè està d’acord amb 

el copagament?»; normalment la 
gent no vol pagar més impostos. 

Per tant, la pregunta és: «vostè què 
prefereix, que en les circumstàncies 

actuals hi hagi una reducció de 
prestacions (...)?”

Dit això, amb el copagament la pregunta 
no és: «vostè està d’acord amb el copaga-
ment?»; normalment la gent no vol pagar 
més impostos. Per tant, la pregunta és: «vos-
tè què prefereix, que en les circumstàncies 
actuals hi hagi una reducció de prestacions 
(per exemple, les que són de cost menys efec-
tives han d’anar fora)?». En els sistemes nòr-
dics i anglosaxons hi ha un catàleg de pres-
tacions: si cada tractament supera un cost 
d’efectivitat determinat (en el cas holandès 
són 80.000 € per any de vida ajustat per qua-
litat, aquesta és la mesura que es fa servir per 
resultat; en el cas anglès són 30.000 lliures 
esterlines), llavors ordenen i quan arriben als 
30.000, tallen. Llavors la cosa que val 30.001 
és efectiva i no se subministra. La pregunta: 
aquesta 30.001 prestació que costa per any 
de vida ajustat per qualitat, la deixem fora? 
Què vol dir copagament al 100%: si no la pa-
gues no la tens o en la mesura que hi poses 
un euro n’hi posen un altre? El copagament 
forma part també de la confusió a la qual ens 
aboquen polítics i professionals. Diuen que 


