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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 145 del Reglament del Parla-

ment, presenta les següents esmenes a la Proposta del Govern sobre el pacte 

fiscal (tram. 259-00003/09). 

1 

Esmena núm. 1 

De modificació 

GP del Partit Popular de Catalunya 

De tot el text, 

«El Parlament de Catalunya: 

1. Constata que la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament va elabo-

rar uns treballs que han servit de base per aquesta resolució. 

2. Constata que els successius sistemes de finançament que ha tingut la Gene-

ralitat de Catalunya al llarg dels últims 32 anys han suposat un avenç en ter-

mes econòmics i de capacitat normativa, però no han permès resoldre el seu 

finançament d’una forma definitiva. 

3. Insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Iniciar un procés de negociació amb el  Govern de l'Estat d’un model de fi-

nançament singular per a Catalunya, dins d’aquest any 2012. 

b) Crear un grup de treball per fer el seguiment de la negociació, integrat per 

representants del Govern de la Generalitat de Catalunya i dels grups parla-

mentaris. 

4. Insta el Govern de la Generalitat que el nou model de finançament tingui en 

compte els punts següents: 

a) Que respongui a l'objectiu de resoldre el problema sistèmic d’insuficiència 

financera de la Generalitat per atendre les competències del seu autogovern, 

mitjançant l’increment dels impostos cedits i de la participació en la cistella 

d’impostos, en el marc d’un model propi, amb capacitat normativa, dins del 

règim comú de la LOFCA. 
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b) Que permeti, per la via del concert, la mancomunitat de serveis o qualsevol 

altra fórmula de col•laboració  de l’Agència Tributària de Catalunya amb 

l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, la gestió, la recaptació, la li-

quidació i la inspecció de la totalitat dels impostos propis, cedits i transferits. 

c) Que incrementi la coresponsabilitat fiscal del sistema de finançament, tot 

comportant lleialtat i responsabilitat institucional recíproca entre 

l’Administració general de l’Estat i la Generalitat.  

d) Que respecti, en aplicació de l’article 138 de la Constitució, els principis se-

güents: 

– D'ordinalitat que garanteixi el manteniment de la posició catalana respecte la 

seva pròpia renda per càpita, i no alteri la posició relativa de Catalunya res-

pecte de les Comunitats Autònomes després d'aplicar els mecanismes d'anive-

llament. 

– De solidaritat amb la resta de comunitats autònomes, que sigui finalista i que 

no perjudiqui la capacitat de créixer i competir de l’economia catalana. 

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a destinar de manera prioritària 

els nous recursos que generi el nou model a finançar les polítiques bàsiques de 

l’estat del benestar, per garantir drets bàsics i complir amb l’Estatut, a políti-

ques de foment del creixement econòmic o de creació d’ocupació, així com al 

compliment de la legislació catalana en matèria de limitació de dèficit i reduc-

ció d’endeutament. 

6. Atenent a la lleialtat institucional entre l'administració autonòmica catalana 

i les corporacions locals de Catalunya, la Generalitat de Catalunya farà partí-

cips als ens locals catalans d'una part substancial de les millores d'ingressos 

que es produeixin com a conseqüència del nou model de finançament. 

7. La implementació dels canvis en el model singular de finançament autonò-

mic es desenvoluparà en un calendari que sigui compatible amb els ajustos 

derivats de la consolidació fiscal d'Espanya i del conjunt de les seves Comuni-

tats Autònomes, d'acord amb els compromisos adquirits amb la Unió Europea.» 

 

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2012 

Josep Enric Millo i Rocher  

Portaveu del GP del PPC   


