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Nova retallada de Montoro: Hisenda
escatima a la Generalitat 780
milions d'euros
El govern espanyol ho justifica per la pròrroga dels pressupostos estatals del 2017
i el Departament d'Economia replica que aquest és un argument "sense sentit"

Cristóbal Montoro, en una compareixença al Congrés. | Congreso

Madrid estreny el finançament de la Generalitat. El govern espanyol retallarà 780 milions d'euros de
les partides previstes per a Catalunya aquest 2018. El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ho
justifica per la pròrroga dels pressupostos generals de l'Estat, a la qual s'ha vist obligat l'executiu
central després de no ser capaç de tancar cap acord suficient en el Congrés dels Diputats per
donar llum verda als comptes.
La nova retallada de Montoro és també un nou incompliment de promeses per part de Moncloa.
Durant el Consell de Política Fiscal i Financera el govern espanyol va anunciar que aportaria a les
arques de la Generalitat un total de 17.617 milions d'euros en previsió de la recaptació d'impostos
de l'administració catalana. Ara, doncs, aquesta quantitat, que havia d'arribar en concepte de
bestreta, s'eixuga fins als 16.838 milions.
A banda, encara cal incloure un total de 1.618 milions pendents de la liquidació del 2016, que
https://www.naciodigital.cat/noticia/146019/nova-retallada-montoro-hisenda-escatima-generalitat-780-milions-euros
Pagina 1 de 2

deixava el total a percebre en poc més de 19.000 milions d'euros.
Des del govern espanyol asseguren que "no és un cas excepcional de Catalunya" i que "afecta
totes les comunitats". Aquest argument, però, no convenç el Departament de Catalunya, que
rebutja les justificacions i assenyala que l'explicació que dona Montoro "no té cap sentit".
Fonts de la cartera d'Economia consultades per l'Agència Catalana de Notícies subratllen que la
circumstància dibuixada des d'Hisenda "no influeix en la previsió dels ingressos previstos per a
aquest any". Un any, el 2018, en què, tal com l'equip de Mariano Rajoy s'ha afanyat a anunciar
amb bombo i platerets, Espanya gaudeix de bones previsions econòmiques per donar aire a la
situació general del país. Un any, a més, que havia d'encetar la famosa "pluja de milions"
pregonada pel president espanyol amb la promesa de grans inversions en infraestructures.
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