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Andreu Mas-Colell: “Ens inquieta que el FLA 2014 encara no estigui sobre 
la taula” 

• Explica que reduir dèficit retallant despesa és molt difícil, “i gairebé impossible 
si també et redueixen els ingressos”   

• Afirma que la senda de consolidació fiscal de Catalunya s’ajusta a les pautes 
marcades per la UE 

• Adverteix que les aspiracions sobiranistes no s’esbandiran si s’acaba la crisi 

En una entrevista al programa “Economia i empresa” de Catalunya Ràdio, el conseller 
d’Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, ha lamentat que el FLA per al 2014 
“encara no estigui sobre la taula”. “El Tesoro ha assegurat que aquest 2014 hi haurà 
FLA però encara no està instaurat, i ens preocupa que això ens faci patir durant els 
primers mesos de l’any; no hi hauria d’haver una discontinuïtat”, ha afegit. 

Preguntat sobre el compliment de l’objectiu de dèficit del 2013, el titular d’Economia ha 
dit que prefereix que sigui el Ministerio de Hacienda qui anunciï el dèficit definitiu de 
Catalunya, per “evitar les discordances que vam tenir l’any passat”. Mas-Colell ha 
recordat que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria i els pactes amb la 
Comissió Europea donen 10 anys per arribar al dèficit zero: “L’any 2010 el dèficit de 
Catalunya va ser del 4,57%, eixugar-lo en 10 anys vol dir anar a un ritme del 0,5% per 
any i aquest ritme l’estem satisfent. I en un context en què ens rebaixen els ingressos”. 
El responsable de les finances catalanes ha explicat que reduir el dèficit a base de 
retallar la despesa és difícil “i gairebé impossible si també et redueixen els ingressos; 
això ens ha passat el 2013 i ens tornarà a passar el 2014.”  

En aquest sentit, Mas-Colell ha recordat que, aquest any, la transferència que rebrà 
Catalunya pel model de finançament serà inferior en 550 M a la de l’any passat. 
Considera “sorprenent” aquesta reducció tenint en compte que les perspectives 
econòmiques d’Espanya han millorat “i que, per tant, la recaptació tributària també 
serà superior”. El conseller ha afegit que Catalunya reclamarà que es revisi aquesta 
bestreta. 

Mas-Colell ha reiterat que Catalunya no sortirà de la Unió Europea “perquè ja hi som i, 
per tant, serà difícil que ens en treguin”. “No em puc imaginar el Govern espanyol 
enviant una carta a Brussel·les dient que ens expulsin”, ha afegit. El conseller ha 
reconegut que la crisi ha influït sobre les aspiracions d’autogovern dels ciutadans, però 
ha deixat clar que “no tindríem l’actual agenda sobiranista si la història ens hagués 
portat a una situació de més respecte cap a les característiques nacionals de 
Catalunya, inclosa la llengua, i de més autogovern”. “Que ningú es faci il·lusions que 
això s’esbandirà si s’acaba la crisi”, ha conclòs. 

 


