RESOLUCIÓ

I. El Parlament de Catalunya, un cop acordat el nou model de finançament entre el Govern
de l’Estat i el Govern de la Generalitat i conegut l’acord del Consejo de Politica Fiscal i
Financiera, constata que:
1) El nou model respon als continguts de l’Estatut i desenvolupa els preceptes que s’hi
estableixen.
2) L’acord representa un nou model que suposa un canvi significatiu respecte del model
actual, que consolida i fa efectiva la relació bilateral de Catalunya amb el govern de
l’Estat.
3) L’acord proporciona a Catalunya un increment de recursos per a les polítques pròpies
que permetrà reduïr sensiblement el dèficit fiscal de Catalunya amb l’Estat. Aquest
increment de recursos, defensats per una gran majoria de la societat catalana, se situen
en l’ordre de les magnituds indicades per algunes de les nostres institucions
socioeconòmiques més prestigioses.
4) L’aplicació a Catalunya d’aquest nou model es desenvoluparà mitjançant l’acord que
s’ha de produir en el marc de bilateralitat de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i
Fiscals Estat-Generalitat, d’acord amb els articles 201 i 210 de l’Estatut, així com amb
l’aprovació de la normativa corresponent.

5) Amb el nou model de finançament:
a) Catalunya ocuparà la posició relativa que li correspon d’acord amb el grau
d’anivellament establert, després d’haver contribuït a la solidaritat amb la resta
de comunitats autònomes; aquesta aportació és fruit d’una negociació bilateral
amb l’Estat. Per primera vegada els recursos per càpita de la Generalitat se
situaran per sobre de la mitjana en relació amb la resta de territoris de règim
comú.
b) El Fons de Garantia dels Serveis Públics Fonamentals estableix un criteri
d’equitat transparent que permetrà per primera vegada visualitzar part de
l’aportació catalana a la solidaritat.
c) El major esforç fiscal realitzat per la ciutadania de Catalunya es veurà
reconegut. Els recursos estaran essencialment vinculats als impostos que
paguen els catalans i Catalunya es podrà beneficiar, en forma de millors serveis
públics, d’una part dels impostos que els catalans i catalanes paguen per sobre
de la mitjana.

d) S’instrumenta un nou Fons de Competitivitat que permetrà compensar les
comunitats autònomes que reben recursos per càpita inferiors a la mitjana o
inferiors a la seva capacitat fiscal.
e) La població, esdevé la referència bàsica per al càlcul de les necessitats de
despesa vinculades a l’Estat del Benestar. A més, la variable essencial per al
repartiment dels recursos addicionals de l’Estat és l’increment de població des
de l’any 1999 fins a 2009, increment directament vinculat a l’evolució de la
població immigrada.
f) Catalunya gaudirà d’un model estable, que tindrà vigència efectiva a 1 de gener
de 2009. Cada any se n’actualitzaran les variables bàsiques; i cada cinc anys
se’n podran revisar els paràmetres estructurals, revisió que haurà de permetre
també compensar si s’escau l’impacte financer de la legislació estatal. Les
futures revisions tindran en compte allò que disposa l’article 201.4 de l’Estatut,
en el sentit que el finançament de la Generalitat no ha de comportar efectes
discriminatoris envers Catalunya respecte a les altres comunitats autònomes,
reduint progressivament el dèficit fiscal. A tal efecte s’ha de complir el que es
preveu en la Disposició Addicional Quarta on s’estableix que la Comissió Mixta
ha d’elaborar els informes necessaris per avaluar el compliment d’aquest article
fins assolir l’objectiu esmentat.
g) Catalunya augmenta la participació en els impostos de l’Estat, passant del 33%
de l’IRPF al 50%, del 35% de l’IVA al 50%, i del 40% dels impostos especials al
58%, d’acord amb les previsions estatutàries.
h) Les millores de recursos derivades de l’aplicació de les aportacions addicionals
de l’Estat s’aniran produint de forma gradual fins al 2011 i, a més, es garanteix
una millora addicional del 30% l'any 2012.
i)

Catalunya aconsegueix una major autonomia fiscal i un major autogovern, que li
dóna més poder de decisió i que combina l’autonomia tributària amb la
solidaritat.

II. El Parlament de Catalunya insta al Govern a:
1) Dedicar els recursos provinents del nou model de finançament a reforçar els serveis
essencials de l’Estat del Benestar que presta la Generalitat i a millorar la situació del
teixit social i econòmic del país. Aquestes actuacions es portaran a terme mantenint la
política d’austeritat i de rigor pressupostari, per tal que el dèficit es situi dins els
paràmetres que garanteixin l’estabilitat financera de la Generalitat de Catalunya.
2) La difícil situació econòmica, està comportant que moltes famílies, treballadors es trobin
en una difícil situació, que afecta el seu nivell de benestar i d’ocupació, i que moltes
empreses tinguin problemes per garantir el seu futur. Amb l’objectiu que no es posi en
risc la cohesió social i que la crisi no generi més desigualtats, els recursos del nou

finançament destinats a atendre aquestes polítiques, tot i mantenint les actuacions que
s’estan portant a terme, han de prioritzar els següents objectius durant la present
legislatura:
a) L’ampliació dels plans de formació per a les persones aturades, per millorar-ne la
seva capacitació i qualificació professional. Establiment d’una prestació incompatible
amb el PIRMI amb forma de renda-formació durant el període de reciclatge de les
persones aturades que no tinguin subsidi d’atur.
b) L’impuls a plans locals anti-crisi acordats amb els municipis en iniciatives
estratègiques en el seu àmbit i que tinguin per objectiu: millorar l’ocupabilitat de la
població, la rehabilitació energètica d’edificis i la millora d’infraestructures (polígons,
rehabilitació d’habitatges, etc.)
c) L'ampliació de la política de lloguer d'habitatges construïts i sobretot en construcció
paralitzada.
d) Continuar treballant en les mesures de suport financer a les empreses per tal de
millorar les condicions de manteniment de l’activitat, especialment pel que fa a la
petita i mitjana empresa.
e) Assegurar la cobertura de beques-menjador.
f) Reforçar el conjunt de prestacions socials, fent un especial esforç a pal·liar
situacions que es puguin produir per pèrdua de prestacions per atur en les llars.
Estudiar l’adaptació dels criteris vigents pels quals s’accedeix al PIRMI per tal
d’assegurar que les persones que no perceben altres prestacions i no poden accedir
a ajuts lligats a la formació o reciclatge professionals puguin acollir-s’hi.
g) Assegurar el desplegament previst de la Llei de la dependència i de la cartera de
serveis socials de Catalunya.

Palau del Parlament, 24 de juliol de 2009

