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El deute autonòmic per càpita dels
catalans és de 10.425 euros, la
xifra més alta de l'Estat
L'Ajuntament de Barcelona és el segon més endeutat de l'Estat, però encara està
"lluny" del de Madrid

L'estudi també assenyala que l'Estat continua sent el principal creditor de Catalunya | Adrià Costa

El deute autonòmic per càpita dels catalans era de 10.425 euros el primer semestre del 2020, la
xifra més alta de l'Estat, segons l'estudi "Corona Deute Públic en l'era COVID-19", publicat per
EAE Business School. En concret, arribava un total de 80.015 milions d'euros, la qual cosa
equival al 35,9% del seu PIB i prop del 6,5% del deute públic de tot l'Estat.
L'informe, elaborat pel professor de EAE, Juan Carlos Higueras, assenyala que aquesta dada
només representa un increment de l'1,2% respecte del saldo de 2019 i ha disminuït fins als
78.292 milions en el tercer trimestre de 2020. Tot i així, el saldo continua sent més del doble que
el de la Comunitat de Madrid i gairebé un 60% més que la Comunitat Valenciana.

L'estudi també assenyala que l'Estat continua sent el principal creditor de Catalunya al qual deu
62.376 milions d'euros el que representa el 80% del total del deute català que es finança a través
del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA). En aquest sentit, Catalunya és el territori que més
contribueix al total del deute públic acumulat de totes les comunitats amb un 26,2%, seguida de
la Comunitat Valenciana (16,3%), Comunitat de Madrid (11,7%) i Andalusia (11,6%).
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Així mateix, tal com recull l'informe, Catalunya és la que ha rebut un impacte econòmic més alt
per la covid-19 sobre la despesa pública per valor de 1.026 milions d'euros, a causa de la
despesa social i sanitària derivada de la pandèmia, si bé els comptes mostraven superàvit de 848
milions d'euros en el tercer trimestre de 2020.
Respecte als municipis, al tancament de 2019, Barcelona era la segona ciutat més endeutada
d'Espanya amb un deute de 781,74 milions d'euros, però molt lluny de Madrid que gairebé va
triplicar aquesta dada, amb una acumulació de 2.232,6 milions de deute. Així mateix, Barcelona està
a nivells de deute municipal d'altres ciutats més petites com Jerez de la Frontera (775,2 milions)
i Saragossa (705,6 milions).

https://www.naciodigital.cat/noticia/215394/deute-autonomic-capita-dels-catalans-es-10425-euros-xifra-mes-alta-estat
Pagina 2 de 2

