
 

Grup Parlamentari Socialista 

Model: 250 Esmenes a la proposta de resolució 

Ref.: 250MIL23071200328  

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Miquel Iceta i Llorens, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableix l’article 145 del Reglament del Parlament, presenta les se-

güents esmenes a la Proposta del Govern sobre el pacte fiscal (tram. 259-

00003/09). 

1 

Esmena núm. 1 

D'addició 

GP Socialista 

D'addició d'un nou apartat 1bis. Nova redacció: 

«1bis. Reivindica un nou pacte fiscal que suposi un canvi de model respecte als 

diferents acords de finançament assolits en la història del nostre autogovern. 

Un model propi que garanteixi uns ingressos suficients per fer front a les res-

ponsabilitats de despesa derivades de les nostres competències i dels serveis 

que presta la Generalitat. El nou pacte fiscal ha d’implicar absolutes garanties 

de lleialtat institucional d’ambdues administracions per tal d’evitar arbitrarie-

tats o incompliments de les parts. El nou pacte fiscal té com a objectius: acon-

seguir més recursos per a la Generalitat de Catalunya, assolir una plena capa-

citat de decisió sobre els impostos que paguem els catalans i la definició dels 

nivells de solidaritat a partir de criteris d’equitat d’acord amb el nostre esforç 

fiscal, d’igualtat d’accés als serveis bàsics de l’estat de benestar i de màxima 

transparència.» 
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Esmena núm. 2 

De modificació 

GP Socialista 

De modificació de l'apartat 2. Nova redacció:  

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

neralitat de Catalunya al llarg d’aquests 32 anys han suposat un avenç signifi-

catiu en la capacitat d’autogovern, però no han permès resoldre alguns dels  

problemes de fons que pateix el nostre finançament. Primer, la insuficiència 

de recursos per atendre les necessitats dels ciutadans en relació amb les com-

petències exercides per la Generalitat. Segon, l’insuficient atribució de poder 

polític sobre els nostres ingressos en relació amb l'àmplia capacitat de decisió 

que ja exercim sobre les nostres despeses. Tercer, l’incompliment del principi 

d’ordinalitat abans i després d'aplicar els mecanismes de solidaritat i anive-

llament. I quart, la manca de lleialtat institucional per part de l’Administració 

General de l’Estat, tal i com es posa de manifest amb la no disponibilitat del 

fons de competitivitat i dels recursos de la disposició addicional tercera, relati-

va a les infraestructures. També cal resoldre la desproporció existent entre els 

nivells de despesa pública gestionada per les Administracions Autonòmiques i 

els objectius de reducció del dèficit públic que venen imposats per l’actual Ad-

ministració central.» 
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Esmena núm. 3 

D'addició 

GP Socialista 

D'addició d'un nou apartat 2bis. Nova redacció: 

«2bis. Constata que el resultats de les balances fiscals elaborades periòdica-

ment per la Generalitat situen el nivell de dèficit fiscal estructural entre el 6% i 

el 8% del nostre PIB. Aquests nivells de dèficit fiscal són excessius i fan urgent 

la negociació de reformes, no només del model de finançament, per aconseguir 

que aquest dèficit fiscal s’estabilitzi en termes similars a la diferència entre la 

nostra participació a l’Estat espanyol en termes de PIB i de població, com passa 

en altres països federals.» 
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Esmena núm. 4 

De supressió i addició 

GP Socialista 

De supressió i addició a la introducció de l'apartat 4. 

«4. Insta el Govern a negociar i desplegar un model de finançament propi, bila-

teral i fonamentat en el nostre marc institucional, a partir del contingut de les 

conclusions de la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en 

el Concert Econòmic, i particularment tenint present la consecució dels punts 

següents:...” 
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Esmena núm. 5 

De modificació 

GP Socialista 

De modificació de part del primer guió de l'apartat 4.  

«- La gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de tots els impostos su-

portats a Catalunya corresponen a l’Agència Tributària de Catalunya, llevat dels 

de naturalesa local.» 
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Esmena núm. 6 

De modificació 

GP Socialista 

De modificació del segon guió de l'apartat 4. 

«- L’Agència Tributària de Catalunya, creada per la Llei 7/2007, del 17 de juliol, 

ha de disposar de plena capacitat i atribucions per a l’organització i l’exercici 

de les funcions pròpies de la gestió tributària. A aquests efectes, l’Agència Tri-

butària de Catalunya i l’Administració tributària de l’Estat establiran un con-

sorci tributari que, presidit per un representant de la Generalitat, actuarà com 

a única administració tributària de Catalunya.» 
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Esmena núm. 7 

De modificació 

GP Socialista 

De modificació del tercer guió de l'apartat 4.  

«- La Generalitat disposa de capacitat normativa i responsabilitat fiscal sobre 

tots i cadascun dels impostos suportats a Catalunya, en el marc de les compe-

tències de l’Estat i de la Unió Europea.» 
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Esmena núm. 8 

De modificació 

GP Socialista 

De modificació del quart guió de l'apartat 4.  

«- L’aportació catalana a les finances de l’Estat integrarà l’aportació a les des-

peses de l’Estat i l’aportació a la solidaritat i als mecanismes d’anivellament. 

Pel que fa a l’aportació a les despeses de l’Estat, s’establirà el percentatge de 

participació que pertoqui a l’Estat en els diferents impostos cedits per al finan-

çament dels seus serveis i les seves competències. Pel que fa a l’aportació a la 

solidaritat i als mecanismes d’anivellament, s’establiran els mecanismes ade-

quats per tal de garantir que Catalunya no perdi capacitat fiscal un cop feta la 

seva contribució a la solidaritat, respectant escrupolosament el principi 

d’ordinalitat.» 
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Esmena núm. 9 

D'addició 

GP Socialista 

D'addició d'un cinquè guió a l'apartat 4. Nova redacció: 

«- Es garantirà la lleialtat institucional entre la Generalitat i les administraci-

ons locals i es respectaran escrupolosament els principis de suficiència de re-

cursos, autonomia i responsabilitat fiscal pels que es regeixen les finances lo-

cals. El nou pacte fiscal garantirà uns ingressos suficients per fer front a les 

responsabilitats de despesa derivades de les competències i dels serveis que 

presten les administracions locals. Correspon als governs locals la competència 

per gestionar, recaptar i inspeccionar els seus tributs sens perjudici que la pu-
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guin delegar a la Generalitat i que puguin participar en l’Agència Tributària de 

Catalunya.» 

 

10 

Esmena núm. 10 

De modificació 

GP Socialista 

De modificació de l'apartat 5. Nova redacció: 

«5. Insta el Govern a destinar de manera prioritària els nous recursos que ge-

neri el nou model a finançar les polítiques bàsiques de l’estat de benestar, per 

garantir drets bàsics i complir amb l’Estatut, a polítiques de foment del crei-

xement econòmic i de creació d’ocupació. Sense creixement econòmic i creació 

d’ocupació no seran viables les polítiques de consolidació fiscal. De la mateixa 

manera i fins que no s’aconsegueixi un pacte fiscal que aporti més recursos a 

la Generalitat, insta el Govern a fer ús de la autonomia tributària que ja gau-

deix actualment per tal d’aconseguir de forma equitativa, progressiva i justa la 

recuperació d’alguns impostos eliminats, com l'impost sobre successions i do-

nacions, i la incorporació de noves mesures fiscals per tal de recaptar nous 

ingressos que permetin no malmetre més la cohesió social i incentivar la recu-

peració de l'economia catalana i l’ocupació, així com la creació d’una taula de 

diàleg i concertació formada pel Govern, els grups parlamentaris, les organit-

zacions socials, sindicals i empresarials per tal de fixar prioritats i propostes 

acordades per la defensa del nostre model social i la recuperació econòmica.» 

 

 

Palau del Parlament, 23 de juliol de 2012 

Miquel Iceta i Llorens  

Portaveu del GP SOC   


