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CCOO de Catalunya a favor d’un nou 
finançament per garantir els drets socials 
 
 

CCOO de Catalunya, des de la seva condició de 
sindicat  de  classe  i  nacional,  es  ferma 
partidària  d’un  nou  finançament  per  a 
Catalunya, que superi un dèficit fiscal històric 
que  menyscaba    la  competitivitat  de 
l’economia catalana  i debilita el seu estat del 
benestar.  

Malgrat els successius acords de finançament, 
que han  introduït correccions,  les comunitats 
autònomes  han  disposat  d’un  percentatge 
d’ingressos  inferiors  en  relació  a  la despesa 
que han de gestionar d’acord amb  les  seves 
competències.  Aquesta  situació  és  encara 
més evident en relació a Catalunya.  

El  principi  d’ordinalitat,  recollit  a  l’Estatut, 
que  hauria  de  garantir  que  l’aplicació  del 
model de finançament no fa perdre posicions 
a  Catalunya  en  l’ordenació  de  rendes  per 
càpita  en  relació  a  la  resta  de  Comunitats 
autònomes, no es compleix. 

És per això, que CCOO  reclamem un concert 
econòmic  solidari  que  garanteixi  de  forma 
més  justa  la  suficiència  financera  de  la 
Generalitat.  Un  model  que  faci  una 
contribució  a  la  solidaritat  interterritorial per 
afavorir  la  convergència  real  sense  que  això  
vagi en detriment del progrés nacional i social 
de Catalunya.    

La  Generalitat,  a  través  de  la  seva  Agència 
tributària  seria  l’encarregada  de  recaptar, 
gestionar  i  liquidar  tots  els  impostos  que 
paguen  els  ciutadans  i  ciutadanes  de 
Catalunya, i es coordinaria amb la de l’Estat en 
les  tasques  d’inspecció,  per  tal  de  lluitar 
contra el frau fiscal. 

La  Generalitat  tindria  capacitat  normativa 
sobre  els  impostos  a  Catalunya  i  podria 
establir  tributs  propis  per  millorar  les 
prestacions de l’estat del benestar i la qualitat 
dels serveis públics. 

Però  a  la  vegada,  volem  alertar  que  de  res 
serviria  incrementar els recursos  si desprès el 
Govern de  la Generalitat baixa  els  tributs  als 
més rics, renunciant a aquests ingressos, com 
ha succeït amb  l’impost de successions.   Com 
tampoc  de  res  serviria  tenir  un  millor 
finançament  si  cada  vegada  la  recaptació  és 
menor  com  a  conseqüència de  les polítiques 
desfiscalitzadores que propugnen els  sectors 
neoliberals  i  practica  el  propi  govern  de  la 
Generalitat. 

A Catalunya  i Espanya tenim una fiscalitat per 
sota de la mitjana europea. Només pagant els 
mateixos impostos podrem tenir els mateixos 
serveis.    El  desequilibri  no  està  en  el  que 
aporten  els  treballadors  i  treballadores  sinó 
en el que no tributen les rendes de capital i les 
grans fortunes. 
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És  necessari  un  sistema  fiscal més  just  i  que 
aporti més  recursos.  Cal  que  les  rendes  del 
capital  s’equiparin  a  les  del  treball,  s’instauri 
un  impost  a  les  grans  fortunes  i  es  lluiti  de 
forma  decidida  contra  el  frau  fiscal  i 
l’economia submergida.  

Una major capacitat d’inspecció  per part de la 
Generalitat  hauria  d’anar  acompanyada  de 
més  instruments  per  evitar  que  un  de  cada 
quatre  euros  no  cotitzi  com  succeeix  en 
l’actualitat.    I  una major  capacitat  normativa 
hauria  de  permetre millorar  la  progressivitat 
del nostre sistema fiscal.   

La  crisi  econòmica  i  les  insuficiències  en  el 
finançament,  afecten  la  capacitat  de  la 
Generalitat per  fer polítiques públiques, però 
les polítiques de retallades del Govern de CiU, 
en tot coincidents amb  les del govern del PP, 
obeeixen  a  una  ideologia  compartida: 
aprofiten  de  forma  oportunista  la  crisi  per 
reduir  l’espai  públic  en  benefici  del  sector 
privat.  
 

Fer front al retrocés nacional i social  

Per a CCOO, el progrés nacional  i el progrés 
social són  inseparables. Per això, a  la vegada 
que  apostem  decididament  per  avançar  en 
l’autogovern  i reclamem un finançament més  
just  per  a  Catalunya,  hem  de  denunciar  les 
polítiques  de  retallades  que  lesionen  els 
drets  socials  i nacionals de  la major part del 
poble de Catalunya. 

Estem  assistim  a  un  seriós  retrocés  en  els 
drets nacional  i  socials. S’eliminen drets que 

s’havien regulat mitjançant lleis del Parlament 
de  Catalunya  complint  amb  l’Estatut. 
S’endureixen les condicions d’accés a la renda 
mínima  d’inserció  per  a  les  persones  sense 
recursos.  Es  retallen  l’educació  i  la  sanitat 
públiques,  i  s’ataca  la  llengua  catalana  i  el 
model  d’immersió, mentre  el Govern  central 
impulsa  un  procés  de  recentralització  que 
posa en qüestió l’autogovern. 

S’opta per un model econòmic on primen els 
negocis  per  sobre  dels  drets  socials  i  la 
preservació del medi ambient. No es defensen 
competències  estatutàries,  com  les 
relacionades amb els expedients de regulació 
d’ocupació,  i s’hi anteposen els  interessos de 
classe. 

Vivim  moments  transcendents,  on  el 
moviment  sindical  i  les  Comissions Obreres  , 
tenim,  una  vegada  més,  la  responsabilitat, 
juntament  amb  les  organitzacions  i  entitats  
que s’oposen a les polítiques de retallades, de 
fer front a aquest retrocés nacional i social. 

Per  tot  això,  el  Consell  Nacional  de  la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya: 

RECLAMA un nou finançament que:  

a. Ompli  de  contingut  l’exercici  de 
l’autogovern  i  garanteixi  la  suficiència  en 
els ingressos i la capacitat de gestió. 

b. Impulsi  l’activitat  econòmica  sostenible, 
amb activitats de més valor afegit  i creant 
ocupació de qualitat. 

c. Augmenti  el  benestar  dels  ciutadans  i 
ciutadanes afavorint la cohesió social. 
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I  que  es  disposi  d’una  Agència  tributària 
pròpia  que  gestioni,  recapti  i  liquidi  tots  els 
impostos  que  paguen  els  ciutadans  i 
ciutadanes de Catalunya 

EXIGEIX un compromís ferm, un pacte de país, 
de  què  els  recursos  que  es  puguin  obtenir 
amb  un  nou  finançament  tindran  aquests 
objectius  i especialment garantiran  l’estat del 
benestar. 

CRIDA  a  la  ciutadania  a  defensar  els  drets 
socials  i  nacionals,  amenaçats  per  les 
polítiques de retallades.  

 

 

 

Barcelona, 29 de juny de 2012 

 

 

 


