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Espanya amagarà les balances
fiscals, i Catalunya, per «rica»,
sempre pagarà més
Â Cop de puny a la taula de la durÃ-ssima vicepresidenta espanyola Maria Teresa FernÃ¡ndez de la
Vega. Havent acabat el Consell de Ministres d'avui ha deixat quatre coses clares: les balances
fiscals estaran amagades a perpetuÃ¯tat, mai no es faran pÃºbliques.I les comunitats autÃ²nomes
que ella ha qualificat de "riques", entre les quals hi ha Catalunya, el PaÃ-s ValenciÃ i les Illes,
pagaran tota la vida mÃ©s queÂ les altres.Aquesta ha estat la resposta de les autoritats espanyoles
a la peticiÃ³ de publicaciÃ³ de les balances feta ahir per CiU i ERC a Madrid. De la Vega ha
comparatÂ les comunitats autÃ²nomes amb els "barris rics", que sempre pagaran mÃ©s que els de
menys renda.La naciÃ³ catalana, doncs, ja ha quedat reduÃ¯da a la condiciÃ³ de "barri."
L'executiu de Zapatero considera que en aquesta legislatura ha donat compliment als seus
compromisos amb el mandat del Congrés perquè un equip d'experts elaborés un model de càlcul
de les balances fisacals –que ha donat com a resultat dos mètodes- i assegura que aquests
treballs 'sempre donaran els mateixos resultats', que és 'un sistema fiscal progressiu' en què
'paga més qui més té' i per tant 'sempre les comunitats amb més riquesa aportaran més'
perquè es pugui 'atendre les responsabilitats respecte als que menys tenen'. Segons De la Vega,
la 'solidaritat' està 'funcionant', i la prova és 'que les rendes entre les diferents regions d'Espanya
s'han reduït en 10 punts en els últims anys'. 'Així és', ha dit, 'i així ha de ser'. En la roda de
premsa posterior al Consell de Ministres, la vicepresidenta ha recordat que els experts van
arribar a fixar un model únic, que és públic i que presenta dues formes diferents de càlcul, i per
tant 'ja s'han elaborat dades comunes' que 'poden servir de càlcul de diferents aproximacions a
balances fiscals' i que 'sempre s'han d'interpretar amb les diferents metodologies establertes'.
Segons la vicepresidenta d'aquesta manera l'executiu ha donat resposta satisfactòria als
compromisos adquirits en aquesta legislatura, en què el govern espanyol va rebre un mandat del
Congrés perquè elaborés un mètoide de càlcul de les balances fiscals. Dos d'aquests experts són
els que aquesta setmana han fet públic un informe finançat pel BBVA que assenyala que els
catalans perden cada any 1.094 euros en impostos que no retornen a Catalunya en forma de
despeses de l'estat, i que el dèficit general de Catalunya és de prop de 7.000 milions d'euros
anuals. L'informe diu que aquesta és una situació que s'ha mantingut invariable com a mínim en 15
anys –analitzava de 1991 a 2005- i que és un factor 'estructural' del sistema de fluxos espanyol.
També apuntava que tot i que el País Basc i Navarra són de les comunitats més riques,
contràriament a Catalunya són beneficiàries netes. La vicepresidenta ha volgut donar un exemple del
sistema que actualment regeix les balances de l'estat. 'Els barris més rics –ha dit- pagaran
sempre més que altres que tenen menys nivells de renda' a causa de 'la pròpia naturalesa
progressiva de l'impost'. (Redacció Nació Digital - Roger Pi/ACN - Foto: Roger Pi/ACN)
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