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Abans que el 31 de desem-
bre expiri el vigent pla de
xoc contra els preus, el
president Pedro Sánchez
–amb cita prèvia a última
hora amb la vicepresiden-
ta Yolanda Díaz– va donar
a conèixer el sisè pla, que
entra en vigor l’1 de gener
del 2023, amb rebaixa de
l’IVA dels aliments bàsics,
un xec de 200 euros i la fi
del descompte de 20 cèn-
tims per litre de combusti-
ble. Aquest és el nou pla de
xoc punt per punt.

L’IVA del 4% queda en 0
L’IVA superreduït del 4%
vigent ara en els aliments
de primera necessitat és
suprimit a partir de l’1 de
gener del 2023. Entren
en el nou tipus del 0 el pa i
les farines panificables, la
llet, el formatge, els ous,
les fruites i verdures, els
llegums, els tubercles i els
cereals. En queden fora la
carn i el peix. En el cas
d’una dotzena d’ous de
marca blanca que costin
2,39 euros, l’estalvi serà
de 10 cèntims. Un litre de
llet que ara costa 0,94 eu-
ros passa a costar-ne 0,90.

Rebaixa del 10% al 5%
L’oli i la pasta, que tenen
ara un IVA reduït del 10%,
passen a tenir un tipus
més reduït del 5%. Un pa-
quet de macarrons que
ara costi 1,30 euros passa-
rà a costar-ne 1,24. El go-
vern espanyol alerta que
estarà “vigilant” perquè
les distribuïdores apliquin
la rebaixa fidelment i no la
traslladin al preu.

Juny o subjacent al 5,5%
La durada de les rebaixes
de l’IVA té una lletra petita
que Sánchez va obviar en
la presentació: es mantin-
drà a priori fins al 30 de
juny, però acabaria abans
d’hora si la inflació subja-
cent (la que exclou els ali-
ments frescos o no elabo-
rats i l’energia) baixa del
5,5%. Si és així i l’IPC
menys volàtil cau per sota
del 5,5%, es recuperarà el

tipus habitual dels ali-
ments (del 4% i del 10%) i
el canvi entraria en vigor
el dia 1 del mes següent a
la publicació de la dada. Es
tracta d’una condició cu-
riosa, perquè en última
instància suposa que l’aju-
da en l’IVA dels aliments
frescos no dependrà de
l’evolució dels preus dels
aliments frescos. L’IPC
anual està sent del 8,5%,
però la inflació subjacent
és ara del 6,3%, i no és un
escenari escabellat que pu-
gui caure per sota del 5,5%
molt abans del 30 de juny.

Xec de 200 euros a les llars
El pla de xoc inclou una
ajuda directa en forma de
xec de 200 euros –en un

pagament únic– per a llars
en situació de vulnerabili-
tat que no estan cobertes
per altres prestacions so-
cials, i aquí entren des
d’assalariats fins a aturats
passant per autònoms. Els
requisits: tenir ingressos
inferiors a 27.000 euros i
un patrimoni que no supe-
ri els 75.000 euros a 31 de
desembre del 2022. El xec
únic de 200 euros es podrà
sol·licitar a partir del 15 de
febrer del 2023 i fins al 31
de març. El càlcul de La
Moncloa és que beneficia-
rà 4,2 milions de llars i 6
milions de persones. L’es-
talvi global per a les famí-
lies beneficiàries serà de
1.200 milions.

S’acaben els 20 cèntims
El descompte universal
(tant beneficia Ana Patri-
cia Botín com un mileuris-
ta) de 20 cèntims per litre
de combustible expirarà
el 31 de desembre. Dels 20
cèntims, 15 eren aportats
per l’Estat i els 5 restants,
per les gasolineres. I això
quan el combustible s’enfi-
lava als 2 euros per litre

(1,85 euros el 31 de març),
però ara el preu és d’1,57
euros per litre de gasolina
95 i d’1,65 euros per litre
de gasoil. El càlcul inicial
era que la bonificació dels
20 cèntims costés 477 mi-
lions al mes, però el govern
espanyol va errar el tret i
va quedar molt curt: la
mesura ha acabat costant
800 milions mensuals. La
bonificació general deixa
pas a una bonificació per
als col·lectius més afectats
(transportistes, taxistes i
VTC, agricultors, pesca-
dors i naviliers).

Transportistes i taxistes
També aquí hi ha lletra pe-
tita obviada per Sánchez.
Els transportistes que uti-
litzin gasoil tindran una
ajuda de 20 cèntims du-
rant tres mesos i de 10
cèntims per un període ad-
dicional de tres mesos. Per
als taxis, VTC, ambulàn-
cies i mercaderies, l’ajuda
és directa per al consum
estimat per sis mesos (de
300 a 3.690 euros). Per al
sector agrari, l’ajuda de 20
cèntims per litre fins al 30

de juny és per a titulars
d’explotacions agràries si
és per a ús agrari i el bene-
ficiari n’obté la devolució
de les quotes de l’impost
sobre hidrocarburs. En el
cas dels pesquers, l’ajuda
és directa (des de 1.100
euros fins a 300.000 euros
per vaixell) en funció del
calador (si és estatal o in-
ternacional) i la modalitat
i l’eslora del vaixell.

Pensions: alça del 8,5%
El Consell de Ministres va
aprovar ahir el decret amb
el qual les pensions de jubi-
lació es revaloren un 8,5%
el 2023, d’acord amb la
inflació mitjana registra-
da entre el desembre del
2021 i el novembre del
2022. Es traduirà en un
increment de 93 euros al
mes. La pensió mitjana és
ara de 1.093,13 euros, se-
gons dades del Ministeri
de Seguretat Social, així
que passarà a ser de 1.186
euros al mes (uns 1.300
euros més anuals sumant
les catorze pagues). “Són
més d’11 milions de pen-
sions que es revaloren per

garantir el manteniment
del poder adquisitiu de la
gent gran”, va dir Sán-
chez. Les pensions no con-
tributives de jubilació o in-
validesa i l’ingrés mínim
vital mantenen l’augment
extraordinari del 15% (un
milió de prestacions en
llars vulnerables).

Millor jubilació activa
Amb l’objectiu de conti-
nuar reforçant els serveis
d’atenció primària i de
no perdre facultatius, ara
s’aprova la jubilació activa
millorada. Professionals
sanitaris, metges de famí-
lia i pediatres en edat de
jubilació tindran dret a
compatibilitzar durant els
propers tres anys el 75%
de la seva pensió i el servei
actiu a temps complet o a
mitja jornada.

150 euros menys en llum
La solució ibèrica significa
que en els últims sis mesos
el preu de l’electricitat ha
estat un 54% per sota del
d’Alemanya i un 59% per
sota del de França, i això
vol dir que cada llar s’ha es-
talviat 150 euros en el re-
but de la llum. La rebaixa
actual dels impostos de
l’electricitat i del gas es
prorroga sis mesos més, i
es congela el preu màxim
de la bombona de butà.

Congelació dels lloguers
Els contractes de lloguer
ja firmats i que expirin
abans del 30 de juny es
prorrogaran amb les ma-
teixes condicions durant
els propers sis mesos. En
la revisió anual, el propie-
tari només els podrà apu-
jar un 2% fins al desembre
del 2023. “És insuficient
perquè deixa fora totes les
persones que lloguin un
pis per primera vegada”,
es queixa Pablo Martínez
(Sindicat d’Inquilins). El
secretari d’estat de Drets
Socials, Nacho Álvarez,
volia una mesura de con-
gelació hipotecària per l’al-
ça de l’euríbor que no hi se-
rà. El que sí que es preveu
és la suspensió dels desno-
naments fins al juny del
2023 i la prohibició dels
talls de subministrament
als vulnerables tot el 2023.

Descompte en el transport
El transport públic urbà i
interurbà tindrà una re-
baixa del 30% allà on els
governs autonòmics i lo-
cals ho complementin fins
al 50%. Durant tot el 2023,
continuarà la gratuïtat
dels abonaments de Roda-
lies i de Renfe de mitjana
distància. ■
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Rebaixa de l’IVA en aliments
bàsics i xec de 200 euros

10.000
milions és el volum total de
recursos que ha mobilitzat el
sisè pla de xoc de La Moncloa
contra els preus.

Sánchez i la vicepresidenta Díaz, escenificant l’acord per al pla de xoc abans del Consell de Ministres ■ ANDREA ZAMORANO / ACN
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