
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Economia i Coneixement 
Gabinet del Conseller 
Comunicació 

 

Dijous, 2 de maig del 2013 

 

Mas-Colell reclama un terç del dèficit, proporcional a la despesa, i que 

s’aprimin tant l’Estat com les comunitats autònomes  

 

 Qualifica d’ineficaç el procediment emprat pel Ministeri a l’hora de fixar els objectius 

de dèficit  

 Recorda que l’any 2011 l’objectiu de dèficit de les comunitats autònomes era un terç 

del global, comparable amb la despesa de la qual són responsables 

 Diu que presentarà els pressupostos “quan sapiguem exactament la xifra de dèficit” 

 Assenyala que els bons els ha pagat la Generalitat amb un préstec del FLA que el 

govern català retornarà amb els interessos corresponents 

 

El conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Andreu Mas-Colell, 

defensa l’aprimament simètric de les comunitats autònomes i de l’Administració central i no 

només de les comunitats, que són les que ara estan fent el gruix més important de l’ajust. 

Mas-Colell ha recordat, un cop més, que Catalunya exigeix per a les CA un terç de l’objectiu 

de dèficit del conjunt. De fet, segons ha explicat, l’any 2011 el govern de l’Estat ja va establir 

aquesta proporció, fixant un objectiu del 3% per al conjunt i de l’1,1% per a les autonomies, 

“un objectiu que era commensurable amb la despesa de les comunitats autònomes”. Des 

d’aleshores i a través de successives revisions, Europa ha concedit més marge als objectius 

de dèficit per a Espanya i el Govern central se l’ha anat quedant tot. Actualment, la proporció 

assignada a les comunitats autònomes és menys de la cinquena part.  

 

En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el conseller ha assenyalat que la 

responsabilitat de la decisió de l’objectiu de dèficit és del Ministeri i ha qualificat el 

procediment que ha fet servir d’ineficaç, ja que convida les comunitats a sortir a “barallar-se 

al circ”, “i nosaltres ho refusem”, ha afegit, perquè la responsabilitat de fixar els objectius de 

dèficit és del Ministeri i no de les autonomies entre elles. El conseller ha recordat que quan 

parlem de l’objectiu de dèficit “no és numerologia perquè té implicacions socials molt 

importants”  

 

Preguntat sobre l’elaboració dels pressupostos per al 2013, el conseller ha dit que els 

presentarà “quan sapiguem exactament la xifra de dèficit, perquè seria una frivolitat fer-los 

sense saber la liquiditat de la qual disposem”. El conseller creu que “alguns a Catalunya fan 

política de molt poca volada” en exigir presentar uns pressupostos ara, per criticar-los 

l’endemà mateix per “impresentables”. Mas-Colell ha recordat que no hi ha data límit per 

presentar els comptes i ha reconegut la possibilitat de mantenir la pròrroga advertint, però, 

que tampoc seria una via fàcil. Pel conseller, el punt de partida per a aquest 2013, fins i tot 

amb un 2,1%, continuaria sent d’uns 1.500 M menys que el 2012, (per l’increment del deute i 

pels ingressos no recurrents), “encara que es pot preveure que trobarem mesures 

d’ingressos i que, al final, seria menor”, ha matisat.  
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El conseller ha explicat que les dues emissions de bons que vencien aquest mes les ha 

pagat Catalunya “amb un préstec del FLA”, que el govern català ha de retornar amb els 

interessos corresponents. En aquest sentit, ha assenyalat la necessitat de tenir un control 

més directe dels impostos que paguen els catalans per poder donar més garanties als 

possibles inversors internacionals. 

 

De fet, el conseller ha reclamat una vegada més una “major participació” en els impostos 

que es recapten a Catalunya i que “paguen els seus ciutadans”.  Perquè de tot l’augment 

d’impostos que ha decidit l’Estat, “Catalunya no n’ha vist absolutament res. Si es recapten 

més impostos a Catalunya, nosaltres en rebem zero”.  Segons ha explicat, l’actual model de 

finançament ho neutralitza amb mecanismes com el fons de suficiència. En el cas de l’IVA, 

per exemple, la Generalitat no només no es beneficia de l’augment sinó que també l’ha de 

pagar, la qual cosa genera més despesa a les arques catalanes.    

 

 

 


