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DEFENSEM L’ESTAT DEL BENESTAR, AUGMENTEM ELS INGRESSOS PÚBLICS
XXXIV AGO – Barcelona, 3 de març de 2012
Davant del context de retallades en els serveis públics que pateix la ciutadania de
Catalunya, el CNJC vol reclamar al Govern de la Generalitat mitjançant aquesta
resolució que deixi de prioritzar l'ajust del dèficit públic per la via de la despesa i es
focalitzi en mesures més decidides, factibles i socialment justes per augmentar els
ingressos.
En aquest sentit entenem que existeixen tres vies d'acció principals:
En primer lloc, lluitar amb fermesa contra el frau fiscal i l'evasió d'impostos
augmentant la vigilància. Val a recordar, en aquest sentit, que l’última valoració del
sindicat de professionals d'hisenda GESTHA situa el frau fiscal provinent de les rendes
elevades en una xifra aproximada de 16.000 milions d'Euros, sent un dels més alts
d'Europa. Prova d’això és que el frau fiscal català representa el 23% del Producte
Interior Brut (PIB), mentre que la mitjana europea se situa en el 13%, 10 punts
menys.
Entenem que és injust fer pagar els costos de retallar el dèficit públic als que menys
tenen mentre les grans fortunes evadeixen la seva part de contribució a l'erari públic.
Una situació així només pot considerar-se com un abús que cal tallar de soca-rel.
En segon lloc, proposem dur a terme accions decidides i fermes per resoldre el dèficit
fiscal amb l'Estat, és a dir la diferència del que es recapta en conjunt als ciutadans de
Catalunya que paguen impostos i el que la Generalitat rep per elaborar els seus
pressupostos.
Cal recordar que diversos estudis i entitats situen la xifra del dèficit fiscal en 22.000
milions d'euros per a l'any 2010 (2.000 M€ més que el famós rescat grec) i 16.000
milions per a l'any 2011, representant respectivament dèficits del 12% i el 9%.
Aquesta situació no troba cap comparació a la resta de la Unió Europea i, per exemple,
ens trobem que Alemanya, estat amb un sistema de descentralització territorial que es
pot homologar en certa mesura a l'espanyol, manté el dèficit de les seves regions en
un 4% màxim per llei.
En aquest sentit cal exigir una disminució radical del dèficit fiscal del País per a poder
superar el seu dèficit públic mitjançant un sistema de finançament equiparable als
concerts econòmics basc i navarrès i establint màxims de dèficit entre Estat i
Comunitats equiparables al cas alemany. És per això que el CNJC dóna suport a totes
aquelles iniciatives que es duguin a terme per aconseguir-ho, ja siguin en l’àmbit
institucional, com de la societat civil, així com també de particulars.
Per últim, tenint en compte la situació de crisi actual, creiem que és de rebut que més
enllà del color polític del govern de torn, la Generalitat de Catalunya exerceixi tota la
capacitat normativa en impostos que té a l'abast. El CNJC demanem la implantació de
nous impostos i/o ampliació dels actuals, sempre des d’una perspectiva redistributiva,
per tal de finançar els serveis públics bàsics.
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A més a més, instem al Govern de la Generalitat a difondre aquest posicionament i les
mesures corresponents a totes les administracions amb qui tingui relació (Municipis,
Estat i Unió Europea).
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