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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Uriel Bertran i Arrué, diputat del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana 

per la Independència, d’acord amb el que estableix l’article 139 del Reglament 

del Parlament, presenta la següent  Moció per la sobirania fiscal de Catalunya 

per fer front a la crisi al servei de de les persones, subsegüent a la Inter-

pel·lació al Govern sobre la Sobirania Fiscal (tram. 300-00031/09).  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Catalunya pateix la crisi econòmica amb especial virulència. En tres anys hem 

passat dels 290.000 aturats el 2008 als 686.000 el 2011, el 18% de la població 

activa, i més de 9.000 empreses industrials han tancat o s’han deslocalitzat els 

darrers anys. El fracàs escolar dobla el de la mitjana europea, la inversió en 

recerca i desenvolupament està molt per sota de la dels països competitius 

d’Europa, i infraestructures vitals per al nostre futur econòmic com el corredor 

mediterrani ferroviari resten aturades pel desinterès d’Espanya en el desenvo-

lupament dels Països Catalans.  

Només un model econòmic fonamentat en una economia competitiva i expor-

tadora, que generi llocs de treball de qualitat i que ens permeti superar l’actual 

model econòmic espanyol on el sector serveis i de la construcció tenen un pes 

excessiu, ens permetrà sortir de la crisi econòmica estructural on ha caigut el 

nostre país. Espanya ha retrocedit en el darrer any nou posicions en l’Índex de 

Competitivitat Global, arrossegant també Catalunya a esdevenir un país cada 

vegada menys competitiu. 

Mentre, Espanya ens pren 20.000 milions d’euros d’espoli fiscal, el 10% del 

PIB, en impostos que paguem els ciutadans i les empreses a Catalunya però 

que no tornen al nostre país en despesa pública, que van a Espanya i no tor-

nen. Espanya centralitza tots els recursos econòmics, empreses i infraestructu-

res a Madrid, on aboca la riquesa que extreu de Catalunya. 

Tots els experts coincideixen en que per aconseguir una economia competitiva 

i amb capacitat exportadora que ens permeti sortir de la crisi, és imprescindi-

ble una forta inversió en infraestructures i en recerca i desenvolupament, i un 
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sistema educatiu de qualitat, a més de fer créixer la capacitat inversora de les 

empreses i de consum dels catalans. L’única possibilitat, per tant, d’aconseguir 

els recursos suficients per impulsar aquest nou model econòmic competitiu és 

amb la sobirania fiscal, amb un Concert Econòmic que ens permeti  recuperar 

l’espoli fiscal que ara va a Espanya i invertir-lo en les necessitats econòmiques 

de Catalunya.  

Només amb la recuperació de l’Espoli fiscal, per invertir-lo a Catalunya, po-

drem activar els motors del creixement econòmic i la competitivitat, impulsant 

les mesures següents: 

1) Duplicar el pressupost destinat a infraestructures de transport (carreteres, 

ferrocarril, ports, aeroports, centrals logístiques) fins als 9.000 milions d’euros 

i iniciar la construcció de l’eix mediterrani ferroviari d’ample europeu. 

2) Duplicar el pressupost en educació i universitats per situar-lo al nivell dels 

països més competitius d’Europa. Dotar amb beques-salari els estudiants uni-

versitaris i de formació professional, sempre vinculades al rendiment acadè-

mic. 

3) Multiplicar per quatre la despesa en Recerca i Desenvolupament de la Gene-

ralitat de Catalunya per arribar al 3% del PIB destinat a R+D. 

4) Rebaixar a un tipus del 15% l’impost de societats a les PIMES. 

5) Suprimir l’impost de l’IRPF per les persones amb rendes baixes: treballa-

dors, assalariats, autònoms, pensionistes i aturats amb rendes baixes. 

6) Incrementar les pensions una mitjana de 2.500 euros anuals per pensionis-

ta, dedicant íntegrament les cotitzacions socials pagades pels treballadors i 

empreses a Catalunya a pagar els pensionistes catalans. 

7) Facilitar crèdit des d’organismes públics a les PIMES catalanes i  autònoms 

per evitar el tancament d’empreses catalanes per falta de liquiditat. 

MOCIÓ 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a assolir el Concert 

Econòmic que posi fi al dèficit fiscal de Catalunya amb l’Estat espanyol en base 

als següents principis: 

1) Recaptació, per part de la Generalitat, de tots els impostos pagats a Catalu-

nya. L’Agència Tributària de Catalunya recaptarà tots els impostos i taxes que 

paguen els ciutadans i les empreses de Catalunya (entre d’altres IRPF, IVA, Im-

post Societats...), i els gestionarà, liquidarà i inspeccionarà.  
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2) La Generalitat de Catalunya tindrà capacitat normativa sobre tots els impos-

tos i taxes. 

3) Perquè compti amb tota la força i legitimitat, i en exercici del dret de deci-

dir, es consultarà el poble de Catalunya sobre aquest Concert Econòmic  abans 

de presentar-lo a l’Estat espanyol. 

4) La Generalitat de Catalunya no acceptarà cap retallada per part de l’Estat 

Espanyol del Concert Econòmic votat pel poble, en respecte i compliment de la 

decisió del poble de Catalunya. L’Estat espanyol només tindrà com a opcions 

acceptar la decisió del poble de Catalunya o refusar-la. 

 

 

Palau del Parlament, 24 de març de 2011 

 

Uriel Bertran i Arrué  

Diputat del SP de SI  


