POSICIONAMENT SOBRE EL MODEL DE FINANÇAMENT DE CATALUNYA
Atès que després de 32 anys es constata que els successius models de finançament han
aportat a Catalunya uns recursos insuficients per a les necessitats de despesa i sobretot
clarament inferiors a la nostra capacitat fiscal.
Atesa la manca de lleialtat institucional de l’Estat espanyol amb Catalunya i la situació –
excepcional a Europa– d’espoli fiscal continuat que pateix el nostre país (diferència entre
els diners que Catalunya paga a l’administració estatal i el serveis i inversions que rep a
canvi), xifrat en 16.500M€/any (45M€/dia) equivalent a 2.250€ per persona i any, és a
dir, 6€ per persona i dia.
Atès que dels impostos que paguem a l’Estat espanyol, un 43%, no torna ni en forma de
serveis ni d’inversions. Només amb l’import que Catalunya deixa de percebre en un dia,
45M€, podríem construir 1 hospital o 11 escoles.
Atesos tots aquests perjudicis que arrosseguem i que van dinamitant les nostres
oportunitats i el nostre potencial, es fa necessari trobar una solució que sigui més justa
per al nostre país, més igualitària i que representi una concepció més moderna de
l’economia d’un estat.
Atès que cal obtenir un model de finançament propi i singular per a Catalunya com és el
concert econòmic, eina clau per a la reactivació econòmica, per obtenir els recursos
adequats per finançar la despesa orientada a enfortir la competitivitat i la cohesió social,
així com també per proporcionar més recursos als ens locals, amb l’objectiu de garantir la
suficiència financera dels ajuntaments, així com per construir un estat propi.
Atès que el concert econòmic no és una reivindicació recent sinó que, en els 300 anys
d’ocupació, ja es va reclamar a les Bases de Manresa l’any 1892, a l’Estatut de Núria de
1932 o a través dels excel·lents treballs de Ramon Trias Fargas a finals dels anys 60.
Atès que diferents enquestes publicades han constat la voluntat del poble català per tenir
un concert econòmic.
Atès que l’Informe sobre el nou model de finançament basat en el concert econòmic realitzat
per l’Institut d’Estudis Autonòmics conclou que aquest model de finançament proposat
s’ajusta completament a la Constitució espanyola, a l’Estatut d’Autonomia i al Dret
Europeu, i és compatible amb el principi de solidaritat definit en els articles 138.1 i 156.1
de la Constitució Espanyola. Aquest mateix informe destaca que el fet que Catalunya
tingui un model basat en el concert econòmic és només una qüestió de voluntat política.

En cap cas no hi ha un impediment des del punt de vista jurídic, ja que la Constitució
Espanyola –que ja permet a través de la LOFCA un règim de finançament específic per a
Navarra, el País Basc i les Illes Canàries– no determina cap model de finançament per a les
comunitats autònomes ni estableix que totes hagin de seguir cap model únic.
Atès que l’Associació de Municipis per la Independència manifesta en els seus Estatuts
que ‘és legítima’ la unió dels municipis catalans ‘per reclamar els drets bàsics i
fonamentals d’un poble com a base per una millora de la vida de les persones’.
Per tot això, l’Associació de Municipis per la Independència adopta els següents

ACORDS
1. Es constata que Catalunya ha de poder decidir sobre la forma de gestionar els seus
recursos i sobre la relació que vol amb l’estat espanyol, apostant, clarament per esdevenir
un nou estat de la Unió Europea.
2. Manifestem la necessitat d’un model de finançament propi per a Catalunya, reconegut
dins la Constitució espanyola que posi fi al malbaratament dels nostres diners per part de
l’estat espanyol. La sobirania financera ens ha de permetre millorar el nostre país a tots
nivells i alleujar els ajustos pressupostaris derivats de la crisi econòmica actual que han
de realitzar totes les administracions, inclosos els ajuntaments.
3. Demanem al govern de la Generalitat que negociï un concert econòmic que sigui just
amb les aspiracions de Catalunya i que suposi una plena independència fiscal per la
nostra nació sense acceptar possibles rebaixes en els seus posicionaments amb l’objectiu
d’aconseguir acords polítics.
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