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MOCIÓ EN  DEFENSA DEL PACTE FISCAL, UNA HISENDA I 

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA PRÒPIA 

Atès que el model de finançament local actual és notòriament insuficient per garantir la 

prestació de serveis públics bàsics pels ciutadans. 

Atès que la llei de les hisendes locals no té en compte el sistema institucional vigent a 

Catalunya i que no hi ha autonomia local sense suficiència financera, tal com proclama la Carta 

Europea d’Autonomia Local.  

Atès que les finances locals es regeixen pels principis de suficiència de recursos, equitat, 

autonomia i responsabilitat fiscal i que el Parlament ha d’aprovar la llei de finances locals. 

Atès que els municipis catalans reunits en el II Congrés de Municipis de Catalunya, van 

reclamar que la hisenda local sigui una competència exclusiva del Parlament de Catalunya així 

com el repartiment de la PIE per a tots els municipis catalans atenent a diferents principis com 

el d’asimetria i diferenciació.  

Atès que diferents estudis demostren que els ajuntaments que actualment estan inclosos en 

territoris en règim foral, reben de mitja més de 2,5 vegades que la mitjana dels ajuntaments 

catalans, en concepte de transferències per participació en tributs d’altra administració. 

Atès que el Parlament de Catalunya ha aprovat diferents resolucions per tal de que hi hagi un 

nou model de finançament de Catalunya que permeti la gestió dels nostres propis recursos 

fiscals i que el món local català no pot quedar al marge perquè un nou model de finançament 

ha de permetre gaudir de més ingressos pels nostres ens locals.  

Per tot això, sol·licitem al ple l’aprovació dels següents: 

 

ACORDS 

PRIMER.- Reivindicar un nou pacte fiscal per a Catalunya, en la línia del concert econòmic, que 

garanteixi que la Generalitat pugui legislar, recaptar, gestionar i liquidar els nostres recursos 

fiscals.  

SEGON.- Donar suport al Govern de Catalunya en la defensa d’un nou pacte fiscal que permeti 

gestionar la hisenda pròpia i l’agència tributària, en els quals el món municipal hi ha de 

participar, que gestioni la recaptació, la liquidació i la inspecció de tots els tributs soportats a 

Catalunya, el que permetrà millorar de forma substancial els nostres propis recursos locals.  

TERCER.- Notificar aquesta resolució al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de 

Catalunya i a les entitats municipals de Catalunya. 


