
Resolució de la Comissió Nacional d'EUiA 
sobre el nou model de finançament

1.- La Comissió Nacional d’EUiA valora positivament la proposta de finançament pactada i valora 
de manera especial els següents aspectes:

 S’adiu en els  seus  aspectes essencials  amb el  text  de l’Estatut  de Catalunya  aprovat  de 
manera sobirana pel poble de Catalunya i augmenta de manera considerable en el termini de 
quatre anys els recursos per una millor acció del Govern de la Generalitat per a un millor 
benestar  de  la  ciutadania,  i  en  concret  per  les  polítiques  de  salut,  ensenyament  i  les 
polítiques socials.

 Representa un canvi de model que, sense desatendre la solidaritat interterritorial, reconeix 
l’esforç fiscal de Catalunya i les seves necessitats de desenvolupament, apropant-se a un 
model de tipus federal, amb elements de bilateralitat, com es venia reclamant per les forces 
d’esquerra  de  Catalunya.  El  model  es  dota,  a  més,  de  mecanismes  de  càlcul  i  revisió 
transparents, clars, justos  i lògics en la mesura que es centra en la població (les persones) 
les seves necessitats i característiques personals (edat, grau de dependència, etc...).

 Permetrà  que des  del  Govern  es  pugui  canviar  la  política  de  malbaratament  de  temps, 
recursos i dignitat negociant en base a errònies concepcions de “peix al cove” que sols es 
traduïen en increments del dèficit fiscal de Catalunya en relació a la resta de l’Estat i es 
pugui finalment esmerçar més recursos en fer realitat les polítiques d’esquerres acordades a 
l’Acord d’Entesa i que les forces d’esquerres van actualitzar el passat mes d’abril donant 
prioritat a les polítiques socials

 S’aconsegueix un model més just que assegura un repartiment més equitatiu dels recursos 
fiscals entre totes les CC.AA., sense que cap autonomia en surti perjudicada.

 Permetrà que s’instal·li  una millor cultura de comprensió i  acostament entre comunitats, 
establint  elements racionals de solidaritat i  cooperació, i  treurà arguments als partits que 
pretenen  l’enfrontament  entre  treballadors  i  treballadores  de  diferents  comunitats  per 
interessos partidaris.

 El  govern  de  Catalunya  tindrà  més  recursos  per  fer  polítiques  públiques,  ja  que  la 
Generalitat augmentarà el percentatge de participació en els impostos estatals: de 33% al 
50% en l’IRPF, del 35% al 50% en l’IVA i del 40% al 58% en els impostos especials. 

 S’aconsegueixen més de 3.800 milions d’euros al quart any de funcionament del nou model 
i ja el primer any tindrem 2.151 milions d’euros, quan amb l’acord vigent de la dreta (CiU i 
PP) s’han necessitat 6 anys per arribar aquesta xifra. Catalunya rebrà el 27% del total dels 
recursos addicionals que aporta l’Estat pel nou model de finançament.

 El govern català podrà decidir amb més autonomia sobre aspectes essencials dels impostos i, 
per tant, dissenyar una política fiscal pròpia per marcar prioritats; en aquest sentit, recordem 
que les prioritats del Govern d’Entesa són les polítiques socials.
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2.- La Comissió Nacional d’EUiA creu necessari sumar esforços perquè aquest model es consolidi i 
s’enforteixi en el marc de:

 Un sistema  de  recaptació  fiscal  suficient  i  progressista,  que  sigui  el  primer  esglaó 
necessari per a una millor redistribució de la renda. Cal maldar perquè la tributació sobre 
els  impostos  de  les  empreses  i  de  les  rendes  i  riquesa  de  les  persones  més  riques 
compensin  els  efectes  de  menys  recaptació,  i  més  ara  en  temps  de  crisi,  i  permeti 
assegurar una bona base per a una política de solidaritat interterritorial més equitativa.

 L’acompanyament  d’un  bon  pacte  amb  els  ens  municipals.  Des  d’EUiA,  i  des  del 
municipalisme,  les  esquerres,  defensem una  descentralització  de  la  despesa  amb un 
millor finançament dels ajuntaments, per a que s’acosti cada vegada més a les necessitats 
de les ciutadanes i els ciutadans, i al control de la ciutadania sobre la despesa pública.

 En  l’actualitat,  de  manera  especial,  es  vetlli  perquè  s’incrementin  els  subsidis  dels 
treballadors  i  treballadores  de  llarga  durada  i  perquè  la  despesa  pública  (estatal  i 
autonòmica) faci  front a les necessitats generades per la crisi entre les persones més 
febles, les que perden la seva llar, les immigrades i les que corren  risc d’exclusió.

3.- La Comissió Nacional d’EUiA creu necessari i es compromet en impulsar una informació a la 
ciutadania de Catalunya --des de la proximitat-- dels continguts del pacte de finançament, per tal 
d’explicar quina avenços suposa el canvi amb aquest acord de nou model de finançament, en que 
milloraran les polítiques públiques i com amb una bona gestió i en clara opció pels serveis públics 
pot afectar en positiu la nostra qualitat de vida.  

4.- La Comissió Nacional d’EUiA expressa de nou, un cop actualitzat l’Acord d’Entesa i pactat el 
finançament  addicional,  la  necessitat  que  les  forces  d’esquerres  del  Govern  d’Entesa  han  de 
prioritzar les polítiques socials, mediambientals i democràtiques pactades, per tal de poder donar 
continuïtat a una majoria d’esquerres, en la que EUiA, amb les seves propostes, vol contribuir a que 
la coalició ICV-EUiA i les seves polítiques tinguin major pes.  

5.- La Comissió Nacional d’EUiA creu necessari denunciar i fer front a les campanyes de la dreta. 
El  posicionament de CiU és lamentable,  inconsistent i  electoralista, ja  que ha estat  el  pacte  de 
finançament del PP+CiU, l’any 2001, que ens ha portat a aquesta situació. Els artífexs del Pacte del 
Majestic  no  tenen  cap  autoritat  per  a  qüestionar  aquest  acord.  CiU  reclama  més  diners  per 
Catalunya mentre en el Congrés de Diputats vota contra apujar els impostos als rics, propostes que 
suposarien més diners per Catalunya. 
Per la seva part el  PP atia de nou i  de manera irresponsable  l’anticatalanisme i  la confrontació 
interterritorial utilitzant la mentida i la manipulació.

6.- La Comissió Nacional d’EUiA es compromet a explicar les valoracions positives del 
nou model de finançament a IU Federal i a les Federacions d’IU. Un sistema solidari, 
federal i amb un nou model on guanya tothom. L’Estat posa més de 11.000 M euros 
que aniran a totes les CCAA. Però ara, amb mecanismes transparents, clars, justos, 
revisables  i lògics. D’acord amb l’Estatut, s’articula de forma semblant al finançament 
que existeix als Estats federals: mentre una part dels recursos tributaris propis de 
cada territori es destinen a la necessària solidaritat, una altra part reverteix en majors 
ingressos per a cada comunitat autònoma.

Esquerra Unida i Alternativa, Doctor Aiguader, 10-12 Baixos 08003 Barcelona. 
Tel: 933.170.034 Fax: 933.179.251 euia@euia.cat  http://www.euia.cat


