
                                           
Resolució  del  Comitè  Nacional  de  la  UGT  de  Catalunya  

5è  COMITÈ NACIONAL DEL 13è MANDAT

Barcelona, 14 de juny de 2012  

A Barcelona, el dia 14 de juny de 2012, la Unió General de 

Treballadors de Catalunya ha celebrat el  cinquè  Comitè 

Nacional del 13è mandat i ha aprovat la següent resolució: 

La necessitat d’un nou finançament per a Catalunya és un dels 

temes que ha entrat en més força a l’agenda del nostre país. La 

crisi,  ha  accentuat  els  dèficits  d’un  sistema  que  ha  anat 

traspassant competències però no els diners per tal i d’executar-

les. 

Volem un nou finançament. Volem el concert del s. XXI però no per 

continuar abaixant impostos i fent retallades, si no per a tal i de 

poder enfortir l’Estat del Benestar i la competitivitat de la nostra 

economia. 

En aquest escenari  el  Comitè Nacional  de la UGT de Catalunya 

considera  que  qualsevol  proposta  d’un  nou  finançament  per  a 

Catalunya s’ha de basar en els següents pilars: 

1.- Un pacte de consens, ampli i de país. 



                                           
La UGT de Catalunya considera que per a garantir l’èxit d’un nou 

model de  finançament per a Catalunya ha de comptar amb un 

ampli suport social i polític. Aquest acord ha de tenir dos objectius: 

que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya puguin viure millor i 

vegin  incrementades  les  seves  quotes  de  benestar  i  que  la 

competitivitat de la nostra  economia en surti reforçada. 

2- Harmonització fiscal i social amb la UE

Europa compta amb una moneda única sense tenir  un sistema 

fiscal únic.  Per tant, la complementarietat de la política fiscal i 

monetària no existeix.  

Hi ha marge. L’Estat Espanyol és un dels països de la UE amb una 

pressió fiscal més baixa,  i una despesa en Estat del Benestar ja 

abans  de  les  retallades  més  minsa.  Actualment,  la  xarxa  que 

representa  l’Estat  del  Benestar  i  el  seu  reforçament  és 

imprescindible per a rescatar les persones d’aquesta crisi. Són els 

països que utilitzen la fiscalitat com a xarxa de protecció pels seus 

ciutadans els que estan resistint millor la crisi. 

Moltes vegades em sentit a parlar de convergència econòmica de 

la  zona  euro.  Nosaltres  defensem  la  convergència  social.  Cal 

equiparar  la  pressió  fiscal  per  tal  de poder  anivellar  l’estat  del 

benestar del ciutadans i ciutadanes a la mitjana europea. 



                                           
3.- La recaptació,  gestió, inspecció i capacitat normativa 

de tots els impostos recaptats a Catalunya. 

La  recaptació,  gestió,  inspecció  normativa  de  tots  els  impostos 

recaptats a Catalunya, atorgaria un “plus” d’eficiència al  nostre 

sistema  fiscal,  al  poder  el  Govern  de  la  Generalitat  aplicar  i 

preveure  les  despeses  d’una  manera  autònoma  i  previsible,  a 

l’hora  que  aportaria  un  increment  de  la  transparència  en  les 

relacions fiscals. Actualment l’Estat recapta el 95% dels impostos i 

Catalunya el 5% aproximadament. 

Aquest sistema també hauria de tenir una visió integral i general 

de la fiscalitat a casa nostra. D’aquesta manera també s’hauria 

d’abordar i incloure en la recaptació,   els impostos locals. Només 

tindria  una  limitació  que  seria  la  derivada  dels  compromisos 

comuns que s’estableixin amb l’Estat I la Unió Europea . 

Actualment  és  insostenible  la  aportació  que  fan  les  rendes  del 

treball a les arques públiques comparat amb l’aportació que fan 

les  rendes  de  capital.  La  recaptació  de  l’impost  que  grava  el 

treball cada cop té més pes en la cistella comú dels impostos. La 

recaptació de l’IRPF l’any 2007 significava el 38% de la recaptació 

total,  mentre  que  a  l’any  2010  va suposar  el  44%.   En  canvi, 

l’impost  de  societats  –que  grava  els  beneficis  empresarials-  ha 

caigut proporcionalment moltíssim: de representar el 23% el 2007, 

el 2010 només ha representat el 11%. 



                                           

La pressió fiscal de l’Estat Espanyol és molt baixa comparada amb 

la mitja de la UE. 

El  frau fiscal  sobre totes les estimacions representa del 23% al 

25% del PIB de l’Estat Espanyol. Els mateixos estudis fan que les 

dades  extrapolades  a  Catalunya  situarien  el  frau  fiscal  en  un 

22.3%. Aquesta xifra contrasta amb la mitjana de la UE que es 

situa  en  el  10  a  12%.  Aproximadament  això  significaria  un 

increment  per  als  pressupostos  e  la  Generalitat  de  16.000  m 

d’euros.  Un  nou  sistema  de  finançament  ha  de  ser  capaç 

d’incrementar els ingressos, i intensificar l’aportació de les rendes 

més altes als pressupostos. 

Quan  parlem  de  la  capacitat  d’inspecció  de  la  Generalitat  de 

Catalunya, estem parlant també del compromís d’incrementar el 

nombre  d’inspectors  a  casa  nostra  per  posar-nos  a  nivells 

Europeus ( la mitjana Europea d’inspector és de 1 funcionari per 

cada 42.000 habitants. A l’Estat Espanyol és de 1 funcionari per 

cada 102.000 habitants).

4.- un  terra  de  despesa  social   al  servei  de  l’estat  del 

benestar i la competitivitat.

De la mateixa manera que s’ha limitat el  dèficit  públic per llei, 

demanem que en els pressupostos generals de la Generalitat de 



                                           
Catalunya  es  fixi  un  mínim  de  despesa  social,  que  significaria 

pressupost de la Generalitat. Aquest terra de despesa social seria 

revisable anualment integrant totes les variables que podien haver 

patit  una  evolució  d’acord  amb  les  necessitats  socials,  la 

demografia etc. Estem parlant de salut, educació i serveis socials 

que haurien d’ estar garantits mitjançant aquesta llei.

5.- Un sistema de cohesió social per a  l’Estat Espanyol . 

L’assumpció de competències per part de les CCAA no pot de cap 

manera ser una eina per afavorir el <<dumping fiscal>>, i per a 

rebaixar  impostos.  Apostem  per  la  cohesió  social  amb  l’Estat 

Espanyol  com a mecanisme per harmonitzar els nivells  de vida 

dels ciutadans i ciutadanes de l’Estat. 

Aquelles Comunitats receptores de fons,  no podran en cap  cas 

rebaixar  la  seva  pressió  fiscal.  En  aquest  sentit,  el  principi 

d’ordinalitat ha de ser un respectat. 

6.- Una Agència Tributària única per a Catalunya: 

L’instrument per a la recaptació de tots els impostos generats a 

Catalunya ha de ser l’'Agència Tributària de Catalunya. Aquesta ha 

d'optar per un model organitzatiu propi, únic  i públic adaptat a les 

competències singulars de la Generalitat de Catalunya reconegut 

a  l’article 204.1 de l’Estatut: 



                                           

“La gestió, la recaptació, la liquidació de tots els tributs propis de  

la Generalitat de Catalunya, i també, per delegació de l’Estat, dels  

tributs estatals cedits totalment a la Generalitat,  corresponen a  

l’Agència Tributària de Catalunya”. 

La nova Agència Tributària de Catalunya hauria de comptar amb la 

participació dels ens locals, per a poder desenvolupar una política 

fiscal integral per a tot el territori i establir la eficiència com un 

dels pilars bàsics en la recaptació i gestió de tributs. 

Aquest canvi en l’organització es podria fer, en virtut del principi 

d’autoorganització  de  la  Generalitat,  independentment  de  que 

s’aprovi o no un nou model de finançament.


