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MOCIÓ PER RECLAMAR A L’ESTAT ESPANYOL QUE NO CENTRI FUGUI EL SEU 

DÈFICIT A CATALUNYA 

 

Atès que Catalunya, a través del Govern de la Generalitat, des del desembre de 2010, 

ha fet un gran esforç per reduir el dèficit, tot aplicant nombroses mesures d’austeritat 

per tal de donar compliment a les exigències europees, i que aquest esforç ha acostat 

perillosament al límit la cohesió i el benestar social en afectar les capes amb menys 

capacitat de resistència a la disminució de les percepcions econòmiques.  

 

Atès que hauria de ser cada Comunitat Autònoma la que fixés l’abast i el ritme del 

compliment d’aquell objectiu d’austeritat però ha estat l’Estat espanyol qui ha imposat 

unilateralment i de forma arbitrària a Catalunya per al 2013 un límit a l’objectiu de 

dèficit del 0,7% del PIB. Objectiu que és, per una banda, inassolible donades les 

competències que es presten i la situació de les finances de la Generalitat i, per una 

altra banda, és totalment injust per a les Comunitats Autònomes, en fer recaure sobre 

elles la major part del pes de la reducció quan els hi pertocaria com a màxim 

l’assumpció d’una tercera part del que la Unió Europea exigeix a l’Estat espanyol (per 

ara el 4,5% del PIB). En aquest sentit, el conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, ha 

reivindicat al Govern de Rajoy que no imposi límits als objectius de dèficit per al 2013 

inferiors a l’1,5%, objectiu que considera raonable i just atenent a les despeses i 

prestacions de l’administració catalana fins i tot en un context d’austeritat extrema. 

 

Atès l’Informe aprovat el 16 de gener de 2013 pel Parlament Europeu que, tot i ser 

proposat per grups partidaris del nivell màxim d’austeritat, recull esmenes del diputat 

Ramon Tremosa i posa de manifest que la càrrega de l’ajustament s’ha de repartir de 

forma justa entre totes les administracions, tenint en compte els serveis que cada una 

presta als ciutadans; en l’informe es reclama la supressió dels ministeris que han 

transferit les seves competències però que encara existeixen sense poder ni tasca 

concreta i en ell es fa una crida a retallar la despesa militar innecessària, com la 

compra d’equipaments militars nous i cars. 

 

Atès que els augments impositius decretats per l’Estat espanyol no repercuteixen en 

benefici de la recaptació de les Comunitats Autònomes ni tant sols en la quota que els 

està reservada (IVA i IRPF), sinó que són destinats íntegrament a les arques no 
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repartibles de l’Estat, atès que bloqueja sistemàticament les possibilitats de 

finançament propi de les Comunitats Autònomes tot manllevant-li impostos que els hi 

pertocarien i burlant-se d’elles copiant fórmules impositives que redueix a zero amb 

l’única finalitat que les Comunitats no puguin augmentar la seva recaptació, i que no és 

admissible que l’Estat espanyol davant les exigències de reducció de dèficit i de 

polítiques d’austeritat imposades per la Unió Europea es limiti a centrifugar el seu 

dèficit a les administracions que realment presten serveis a les persones en educació, 

sanitat, serveis socials, com són la Generalitat i els municipis, posant en greu perill el 

nostre estat del benestar. 

 

Atès que els municipis catalans des de l’any 2010 també han hagut d’aplicar un 

conjunt de mesures universals i sistemàtiques encaminades a reduir el deute i a 

garantir l’estabilitat pressupostària, que si bé és cert que el context econòmic actual 

obliga a adoptar mesures d’austeritat i d’ajust pressupostari a tots els ajuntaments, 

també és cert que la imposició de mesures generalitzades de reducció de la despesa 

repercuteixen de manera injustificada sobre l’activitat i les retribucions del personal 

d’aquells ajuntaments que han fet els deures i han gestionat els recursos públics amb 

rigor i austeritat.  

 

Atès que en aquesta etapa de transició nacional cap a la República Catalana 

continuem sotmesos a l’ordenament jurídic espanyol. 

 

Per tot el que s’ha exposat, les regidores i els regidors del Grup Municipal d’ERC 

planteja l’adopció dels següents acords: 

 

Primer. - Reclamar al Govern de l’Estat espanyol que s’abstingui d’imposar 

límits a l’objectiu de dèficit de Catalunya per al 2013, donant per adequat i just 

l’1,5% del PIB, el qual suposa una tercera part de l’objectiu global del 4,5% del 

PIB i que renunciï a centrifugar les exigències i la responsabilitat d’assolir els 

objectius marcats per Europa cap a les Comunitats Autònomes i les 

administracions locals més enllà de la quota que els correspon i de l’esforç que 

acrediten sobradament que estan duent a terme.  

 

Segon. - Reclamar al Govern de Rajoy que suprimeixi aquells ministeris les 

competències dels quals ja han estat transferides íntegrament a les Comunitats 
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Autònomes (ensenyament, sanitat i cultura), que limiti a facilitar els recursos 

necessaris l’activitat d’aquells altres que ja no tenen competència sobre la 

Generalitat de Catalunya, encara que segueixin vigents per a altres 

Comunitats, així com també retalli la despesa militar i, concretament, en la 

compra de nou armament, i deixi d’asfixiar les administracions que com la 

Generalitat de Catalunya i els ajuntaments catalans són  els veritables 

prestadors de serveis a les persones. 

 

Tercer. - Reclamar al Govern de l’Estat espanyol i als Tribunals Internacionals 

si fos necessari que liquidi tots els deutes que té contrets amb Catalunya per 

qualsevol motiu, que li redistribueixi des del primer moment la part que li 

correspon en l’augment de l’IVA, de l’IRPF i de tots aquells impostos que 

s’estableixin sobre el conjunt de l’Estat, sobretot aquells que està manllevant de 

les Comunitats Autònomes, i que no asfixiï encara més l’economia de les 

mateixes emparant-se en l’abús de recórrer-ho tot al Tribunal Constitucional 

amb l’única finalitat de suspendre i impedir que es puguin aplicar durant molt de 

temps les mesures que les Comunitats prenen per sanejar-se mentre que elles, 

en una absurda discriminació jurídica, no poden fer suspendre les mesures del 

Govern fins que el TC s’hagi pronunciat. 

 

Quart. - Donar suport a la Proposició no de Llei relativa a la modificació de la 

normativa d’estabilitat pressupostària als efectes de permetre que els 

ajuntaments sanejats no vegin limitada la seva capacitat de gestió ordinària, 

presentada pel Grup parlamentari de Convergència i Unió, el 28 de novembre 

de 2012. 

 

Cinquè - Traslladar aquesta moció al Govern de la Generalitat, als Grups 

Parlamentaris del Congrés dels Diputats i al President del Govern espanyol i 

donar-ne coneixement al Parlament Europeu, a través dels representants per 

Catalunya, tot manifestant la queixa per la negativa frontal de l’Estat espanyol a 

seguir les directrius del seu informe. 

 

No obstant això, el Ple decidirà el que cregui mes convenient. 

 

Arenys de Munt, 5 de febrer de 2013. 


