
 

Mas-Colell presenta els pressupostos del 2015 al 
Parlament 
La Generalitat reclamarà a l'Estat deutes històrics  i altres ingressos justificats per quadrar la dife rència 
entre ingressos i despeses 

Els comptes preveuen la recuperació de la paga extr a dels funcionaris i el salari complet dels treball adors 
interins 

El 71% del pressupost es destinarà a partides socia ls 

02/12/14  
 

El conseller d'Economia i Coneixement, Andreu Mas-Colell, ha presentat aquest dimarts al migdia els Pressupostos de la 
Generalitat per al 2015. Els comptes mantenen la previsió de despeses malgrat la reducció dels ingressos. Una 
decalatge que el govern vol quadrar reclamant a l'Estat el pagament de deutes històrics i un millor repartiment dels 
objectius del dèficit. 

En concret, els Pressupostos del 2015 preveuen unes despeses totals de 22.481 milions d'euros, incloent la despesa 
departamental, el pagament d'interessos i els compromisos de pagament per inversions efectuades en el passat. En 
canvi, els ingressos disponibles sumen 19.981 milions, amb una diferència de 2.500 milions d'euros. 

En declaracions durant l'acte de lliurament del projecte a la presidenta de la Cambra, Núria de Gispert, Mas-Colell ha 
denunciat que malgrat que Catalunya està sortint de la crisi, les dades de l'atur del mes de novembre que són 
“excel·lents” i que té una capacitat fiscal “substancial”, les finances de la Generalitat continuen “immerses en una situació 
molt difícil”. 

És per això que ha indicat que els comptes d'aquest any tenen “un plus polític” respecte a altres exercicis. 

Segons ell, aquests pressupostos es presenten en una situació “anòmala”, perquè Catalunya té un “finançament 
insuficient per a la cobertura de l'estat del benestar” i perquè té una “capacitat de decisió política insuficient per impulsar” 
el seu desenvolupament. 

En aquest sentit, ha explicat que els recursos per finançar la despesa de la Generalitat retrocedeixen respecte als del 
2013 malgrat l'acceleració de l'economia i els impostos que es recapten al territori. Per això, ha remarcat que amb el 
sistema de finançament actual, el govern disposa de “2.500 milions menys dels necessaris per cobrir la despesa”. 

Per quadrar els comptes el govern reclamarà l'Estat dos grans objectius: un repartiment just dels ingressos i del càlcul de 
l'objectiu de dèficit, d'una banda, i el pagament de deutes històrics i altres ingressos justificats a l'administració catalana, 
de l'altra. 

Per partides, el gruix del pressupost es destina a la de Salut, seguida per la d'Ensenyament, Benestar Social i el 
pagament del deute. 

Mas-Colell ha defensat que en els comptes de l'any que ve no es redueix la despesa social, sinó que continua sent 
“prioritària” i s'hi destina el 71,25%. 

Una de les novetats destacades que el titular d'Economia ha confirmat en la presentació dels comptes és la recuperació 
de la paga extraordinària dels treballadors públics de la Generalitat i la recuperació de la jornada i la plaga completa dels 
interins. “Això és de justícia, la seva singularització negativa en el marc de l'Estat queda revertit”, ha conclòs. El conseller 
ha volgut agrair als funcionaris la seva “professionalitat i esforç constant” per mantenir la qualitat de l'Estat del benestar. 

Aprovació al febrer 

El debat final dels pressupostos del 2015 i el projecte de mesures fiscals –l'anomenada llei d'acompanyament– es podria 
fer al ple del 4 i 5 de febrer, dos mesos després de la seva entrada al registre de la Cambra catalana, segons ha explicat 
la presidenta del Parlament, Núria de Gispert. 

Així s'estableix al calendari aprovat aquest dimarts en Junta de Portaveus poc abans que Mas-Colell lliurés els comptes. 



Una vegada presentats, el termini per presentar s esmenes a la totalitat dels Pressupostos acabarà el 15 de desembre i 
aquestes es votaran en el debat de totalitat al ple el proper 17 de desembre. Les votacions de la Llei de mesures fiscals i 
financeres seran els mateixos dies, però el termini per presentar esmenes a la totalitat acabarà l'11 de desembre. 

El debat de totalitat de les seccions pressupostàries en les respectives comissions es produirà entre el 19 i el 23 de 
gener, quan els diferents consellers defensaran els pressupostos dels seus respectius departaments. Després de la 
publicació al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) de les conclusions de les comissions hi haurà tres dies 
per demanar dictamen al Consell de Garanties Estatutàries. 

Si cap grup recorre a aquest organisme consultiu el debat final dels pressupostos es portarà a terme el 4 i 5 de febrer 
juntament amb la llei d'acompanyament, el calendari de tramitació de la qual és molt semblant al dels comptes. 

Sense suport garantit 

El calendari, però, es podria allargar ja que el govern no té el suport parlamentari garantit per aprovar els comptes. 

 


