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And
dreu Mas--Colell: “Avui
“
com
mença la campan
nya per g
generar nous
n
ingrressos pell 2014”
•
•
•

Els ingre
essos han de
d venir d’u
un model de
e finançame
ent més jusst. D’entrada
a, per
la reclam
mació a l’Esstat de la Disposició Ad
ddicional Te
ercera
Es pregunta per què Catalun
nya rebrà l’’any vinent entre 500 i 1.000 milions
m
menys, quan
q
el Go
overn centra
al assegura
a que la reccaptació esstà augmen
ntant i
l’econom
mia es recup
pera
Afirma que
q
el Gove
ern espanyyol manté “una política
a d’asfíxia ffinancera de
d les
autonom
mies per ferr-les més dependents
d
s” aprofitant la crisi p
per retroced
dir en
l’Estat de
e les autono
omies a vellocitat de ve
ertigen

ment, Andrreu Mas-Colell, ha e
explicat, en
n una
El conseller d’Economia i Coneixem
evista televiisiva, les de
ecisions del Govern ce
entral comu
unicades ah
hir al Conse
ejo de
entre
Política Fiscal y Financierra pel 2014
4 i les ha titllades de
e “preocupa
ants”. El Go
overn
centrral ha fet marxa
m
enrerre en la disttribució asim
mètrica establint per a totes les CA
C el
mate
eix dèficit de l’1%. Representa una sisena part
p
de l’ob
bjectiu globa
al espanyo
ol. “La
polítiica d’acapa
arament de
e la flexibilitat europe
ea per part de l’Administració ce
entral
contiinua amb in
ntensitat i suposa
s
l’asffíxia de les autonomiess i dels serrveis socials
s que
prestten”, ha dit.
Sego
ons el consseller, “el Govern
G
apro
ofita la crisi per fer mé
és petites i dependentts les
comu
unitats autò
ònomes i tornar enre
ere en l’Es
stat de less autonomie
es” potser amb
l’esperança de gestionar la
a situació d’ofec
d
de le
es comunita
ats per la vvia tresorera
a. “La
treso
oreria és im
mportant a curt termin
ni, però la realitat ess reflecteix per la via dels
ingre
essos presssupostaris”, ha afegit.
Mas--Colell ha afirmat
a
que l’1% impossat per a totthom significa “la victòria de la meseta
sobre
e el Mediterrrani, i la de
errota de la racionalitatt per la unifo
ormitat”.
També s’ha refe
erit a la info
ormació que el Ministe
erio de Haccienda ha fa
acilitat sobrre els
ingre
essos del model
m
de fin
nançament que rebran
n les comunitats autòn
nomes el 2014
2
i
que suposarà entre 500 i 1.000 milions
m
d’eu
uros menyss que el 2
2013. “Amb
b tota
franq
quesa, no ho entenem
m. No con
ncorda amb
b els missa
atges reiterrats pel Go
overn
centrral que asssegura que estem sorttint de la re
ecessió i qu
ue la recaptació d’impostos
està augmentan
nt. Si tot això és verittat, perquè les comun
nitats rebem
m menys?”,, s’ha
preguntat. A més, ha afeg
git: “Es dib
buixa un pa
anorama inacceptable. De la ma
ateixa
mane
era que he
em fet una campanya per passa
ar del 0,7% al terç del dèficit, a partir
perquè la realitat
d’avu
ui, hem de començar una nova campanya
c
r
fisca
al del 2014 sigui
gestiionable i jussta pels ciuttadans.”
Sobrre els ajusttos que s’h
han de fer aquest any
y 2013, el conseller h
ha recordatt que
Cata
alunya té un règim de
e pròrroga pressuposttària i que ja s’ha re
eduït la des
spesa
respe
ecte a l’anyy anterior. Mas-Colell
M
h posat l’èm
ha
mfasi en el 2014: “Hem
m de garanttir per
a l’an
ny vinent un
n nivell de despesa
d
sim
milar a la de
espesa efecctiva realitzzada aquestt any,
per tant, han d’a
augmentar els
e ingresso
os.”
a conseller, la filosofia
a pel 2014 és
é gastar el mateix que
e el 2013 i p
per això s’ha
auran
Per al
de generar ingrressos addiicionals. “D’on han de venir aque
ests ingresssos? Hi ha dues
granss vies: una
a, reclamar a l’Estat el
e que són els nostress drets, és a dir, la famosa
Disposició Addiccional Terce
era de l’Esttatut i un no
ou model de
e finançame
ent”, ha afirm
mat.
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En la
l reunió del
d Govern
n català de
e dimarts vinent es decidirà ssi es prese
enten
presssupostos. “Dimarts
“
ess prendran les decisio
ons pressup
postàries re
elatives a 2013
2
i
2014
4”, ha conclò
òs.

