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EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 20 DE MARÇ DEL 2015

La Generalitat
tanca el 2014 amb
un dèficit del 2,13%
a La xifra dobla el límit fixat per l’Estat a Mas-Colell

reconeix que hi ha “un problema d’ingressos seriós”
BARCELONA

L’any passat, la Generalitat va gastar “només” 47
milions d’euros més dels
pressupostats. El govern
català va fer públics ahir
els números del tancament del pressupost del
2014, en què el dèficit català es va situar en el
2,13%, un total de 4.230
milions d’euros. Es tracta
d’una xifra que dobla el
sostre fixat en el Consell

de Ministres (de l’1%), un
sostre que des de l’executiu català s’insisteix que és
“injust” i “il·legal”, com assegurava ahir el conseller
d’Economia, Andreu MasColell, a Catalunya Ràdio.
El govern català ha recorregut contra aquests límits de dèficit davant el
Tribunal Suprem.
Des de la Generalitat
calculaven que, d’acord
amb els procediments previstos a la llei d’estabilitat
espanyola, el límit autorit-

zat per l’any passat hauria
d’haver estat del 2,24%.
“Hem complert gairebé
amb exactitud la despesa
del 2014, en què només
hem gastat 47 milions de
més”, va indicar Mas-Colell, que considerava els ingressos el punt flac dels
comptes, on han fet curt
en els pronòstics fets amb
la venda de patrimoni i
concessions. “Ens han faltat 1.900 milions, que representen l’1% del PIB”,
admetia el conseller. “Te-

El conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, que ahir va anunciar els números del tancament
del pressupost del 2014, en un ple del Parlament ■ ACN

nim un problema d’ingressos seriós”, reblava.
Uns 600 milions menys
El conseller també denunciava que Catalunya ha rebut 602 milions menys
perquè, com denunciava

el conseller, l’executiu estatal fa una “subestimació” del que hauria de rebre pels ingressos per impostos. Mas-Colell també
recordava que el sistema
de finançament està caducat. “El que està escanyant

la Generalitat és l’asimetria entre la distribució
dels objectius de dèficit i la
política d’asfíxia en finançament”. L’augment de
400 milions pel 2015, va
dir Mas-Colell, continua
sent “insuficient”. ■

128093-1107526w

Redacció

