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V. FINANÇAMENT AUTONÒMIC 

 

Catalunya encara no compta amb un sistema de finançament satisfactori per al bon 

funcionament del seu autogovern. La Generalitat es compromet a adoptar les 

mesures apropiades en el sentit dels punts que segueixen, iniciant el procés de 

solució definitiva dins de la present legislatura. 

 

1. Constatem el fracàs de l’acord de finançament de 2001. La Generalitat adoptarà 

les mesures apropiades per tal de procedir de forma immediata a la seva revisió, i 

en tot cas dins la present legislatura. 

 

2. La necessària revisió de l’acord de finançament actual es realitzarà a partir de lla 

tasca de la Comissió Mixta de Valoracions Estat-Generalitat establerta a l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya, en les responsabilitats que aquest li encomana com a 

òrgan bilateral de negociació i aprovació de les relacions fiscals entre la Generalitat 

de Catalunya i el govern central. 

 

3.La Generalitat crearà l’Agència Tributària de Catalunya. Aquesta Agència serà 

responsable de la recaptació dels impostos propis, cedits i compartits. L’Agència 

establirà les formes de coordinació i consorciació que calguin amb l’Agència Estatal 

d’Administració Tributària, i, si és el cas, amb els responsables de la gestió dels 

impostos a la resta de l’Estat. Anualment, el govern de Catalunya publicarà un 

Informe sobre els fluxos econòmics distingint entre l’aportació a la prestació de 

serveis per part de l’Estat i l’aportació als mecanismes de solidaritat amb la resta de 

Comunitats Autònomes. 

 

4. La Generalitat tindrà una participació en percentatges a determinar sobre la 

totalitat dels impostos pagats pels ciutadans de Catalunya (IRPF, IVA, Societats, 

Especials i altres). Sobre aquests impostos la Generalitat disposarà de 

responsabilitat tributària i capacitat normativa. 
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5. Els ingressos per habitant de la Generalitat tendiran a equiparar-se 

progressivament als obtinguts en aplicació dels sistemes de Concert i Conveni 

vigents en les Comunitats Autònomes forals. 

 

6. Els ingressos disponibles per a la Generalitat per la prestació dels seus serveis 

s’atindran a allò que estableix l’article 45 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i 

respondran a un criteri d’igualtat d’ingressos per càpita, rectificats per tres factors 

que hi incideixen determinantment: 1) costos diferencials; 2) nivell efectiu de 

necessitats; i 3) factors demogràfics, inclòs el factor migratori. En el cas de la 

sanitat caldrà contemplar també l’existència de centres d’excel·lència i el nombre 

d’usuaris desplaçats d’altres CCAA. 

 

7. La inversió en infraestructures de l’Estat a Catalunya es fixarà amb tendència a 

equiparar-se al percentatge del PIB, tenint en compte la compensació apropiada 

pels dèficits acumulats. Aquest còmput es realitzarà amb caràcter plurianual i es 

crearà una comissió integrada pels representants dels tres nivells d’administració. 

La comissió, que estarà presidida per la Generalitat, programarà la inversió 

d’infraestructures de Catalunya (incloent les infraestructures de transport i 

comunicacions, de telecomunicacions i la inversió en I+D) i vetllarà pel 

compliment d’aquest acord. 

 

8. La Generalitat contribuirà a la solidaritat amb les altres CC.AA. de l’Estat, de 

manera que els serveis prestats per les diferents CC.AA. als seus ciutadans puguin 

assolir nivells similars realitzant un esforç fiscal similar. A efectes de calcular 

aquest esforç de solidaritat, es computarà com a contribució a l’Estat l’excés de 

preus públics i peatges pagats per Catalunya per sobre del que li correspon a la 

vista de la mitjana espanyola en aquests conceptes. El resultat dels mecanismes de 

solidaritat serà revisat quinquennalment per tal de verificar els seus efectes. 

 

9. L’aplicació d’aquests criteris ha de permetre avançar progressivament en la 

reducció del dèficit fiscal de Catalunya amb l’Estat, de manera que en el termini de 

deu anys aquest s’equipari al de territoris de nivell de renda similar en altres països 
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europeus. Així mateix, el govern de la Generalitat es compromet a plantejar la 

superació de l’actual dèficit de Catalunya amb el pressupost comunitari, situació 

que no es dóna en cap altre territori d’un nivell de renda similar al de Catalunya en 

relació amb la mitjana europea. El govern es compromet a la publicació i 

actualització anual dels estudis sobre la balança fiscal de Catalunya, així com a una 

àmplia divulgació dels seus resultats. 

 

10. Aquest acord vincula el Govern en la negociació de la reforma del nou model 

finançament autonòmic durant la propera legislatura. La incorporació dels seus 

continguts en el procés de reforma de l’Estatut es realitzarà d’acord amb els 

mecanismes i procediments previstos en aquest mateix document en l’apartat 

corresponent a l’aprofundiment de l’autogovern i l’elaboració d’un nou Estatut que 

inclouen la participació de la societat civil i un ampli acord de la majoria de les 

forces polítiques del Parlament de Catalunya. 

 


