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A LA MESA DE LA COMISSIÓ D’ESTUDI D’UN NOU MODEL DE 

FINANÇAMENT BASAT EN EL CONCERT ECONÒMIC 

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Joan Boada Masoliver, Diputat del Grup 

Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, pre-

senten les següents documentació, document A: 

Conclusions de la Comissió de Pacte Fiscal. 

ICV-EUiA creiem que es poden extreure les següents conclusions de tot el que 

plantejat en la Comissió del Pacte Fiscal, en les diferents ponències que s’han 

succeït: 

1.- La Comissió constata l’interès de les nombrosos compareixences que hi 

han tingut lloc, però alhora vol deixar constància de que pràcticament no hi ha 

hagut debat sobre les propostes dels diversos grups parlamentaris, fet que 

constitueix un greu dèficit en debatre’s una proposta d’una gran importància 

política i d’una evident complexitat tècnica. Aquest fet aconsellaria que la Co-

missió continués la seva tasca sense presses derivades de la situació política. 

2.- La decisió adoptada, en contra de l’opinió del grup d’ICV-EUIA, de que les 

compareixences fossin a porta tancada ha estat un error que ha impedit a la 

societat catalana conèixer directament les aportacions dels experts. 

3.- Es constata la oportunitat i necessitat d’iniciar una nova etapa de relacions 

amb l’Estat espanyol desprès de la sentència del Tribunal Constitucional sobre 

l’Estatut. En aquest marc, el pacte fiscal, és una de les fites a assolir, tot i que 

no la única. Aquestes relacions s’hauran de basar en el principi de lleialtat ins-

titucional que fins ara l’Estat no ha respectat en nombroses ocasions. 

4.- De l’informe de l’IEA i de bona part de les intervencions dels experts es 

desprèn que una proposta de pacte fiscal que apropi Catalunya als resultats 

del Concert no precisa de la reforma de la Constitució ni de l’Estatut. Alhora la 

Comissió fa seves les conclusions de l’esmentat informe. 

5.- La comissió constata que de les intervencions de les persones expertes que 

han comparegut i de les intervencions dels grups parlamentaris durant les ma-

teixes, es desprèn que l’actual model de finançament ha implicat un avenç per 

les finances de Catalunya,  però constata  la necessitat d’avançar en una millo-
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ra del sistema de finançament de Catalunya. La Comissió constata que no ha 

pogut conèixer ni estudiar els models defensats pel Govern de la Generalitat ni 

pels grups parlamentaris. 

6.- La Comissió constata que, de les intervencions dels experts i dels docu-

ments aportats pels grups parlamentaris en el tram final de funcionament de la 

Comissió, poden sorgir Propostes de Resolució pel Ple que haurà de debatre  el 

pacte fiscal, que haurien de saber compaginar la voluntat de millorar el marc 

actual de finançament i un suport àmpliament majoritari en la votació del Par-

lament.  

7.- Es desprèn de les intervencions d’alguns experts, que la consecució d’un 

pacte fiscal més just per a Catalunya precisa, forçosament, de la millora en la 

lluita contra el frau fiscal i d’un increment de la pressió fiscal sobre l’economia 

especulativa, les activitats més contaminants i les rendes més altes, un major 

esforç fiscal que comporti una ampliació dels ingressos públics i permeti un 

millor finançament. 

8.- Queda clar que amb una proposta de pacte fiscal no es resolen els efectes 

de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’autogovern de Catalunya, en 

aspectes tan essencials com la definició de Catalunya com a nació, el blindatge 

de competències o l’adaptació del poder judicial a la realitat catalana, per la 

qual cosa, la Comissió insta al Parlament i al Govern de la Generalitat a actuar 

en tots aquests camps, impulsant les reformes pendents en la legislació estatal 

i els traspassos de competències que resten per efectuar. 

9.- La Comissió constata la situació greu que viuen els ajuntaments per la falta 

d’un finançament just i adequat al seu nivell competencial. Davant d’aquesta 

realitat la Comissió creu necessari que en la proposta d’un nou  model de fi-

nançament s’estableixi un sistema de finançament dels ens locals, mitjançant 

una llei de finances locals, que ha de tenir com a principis bàsics l’autonomia 

local, la coresponsabilitat fiscal, la solidaritat i el reequilibri territorial. 

10.- Finalment, es proposa al Govern la convocatòria d’una consulta popular 

sobre el model de pacte fiscal per enfortir la posició negociadora del Govern de 

la Generalitat i d’una altra consulta, a celebrar de forma simultània, per tal que 

la ciutadania pugui optar en relació a la política econòmica de la Generalitat si 

cal augmentar la pressió fiscal sobre l’economia especulativa, les activitats més 

contaminants i les rendes més altes o continuar retallant serveis bàsics. 
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Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2011 

 

Joan Herrera Torres Joan Boada Masoliver 

President del GP d’ICV-EUiA Diputat del GP d’ICV-EUiA 


