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Missatge dels Quatre presidents 
Ateneu Barcelonès (sala Oriol Bohigas) 

Barcelona, 31 de gener de 2012 

 

 

Benvolguts amics presidents de: la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País, l’Institut 

Agrícola de Sant Isidre, l’Ateneu Barcelonès –que avui exerceix d’amfitriona. 

 

I també benvolguts secretaris generals de: la Unió General de Treballadors de Catalunya i la 

Comissió Obrera Nacional de Catalunya. 

 

Benvolguts amigues i amics 

 

 

Catalunya necessita un nou model de relació fiscal amb l’Administració Central de l’Estat 

que doni lloc a un millor finançament i a una més equitativa distribució de l’esforç fiscal a tot 

Espanya. Perquè creiem fermament en aquesta necessitat i en l’oportunitat de defensar-la, 

Foment del Treball és avui aquí al costat d’altres institucions tan representatives per al país en 

un acte que vol fer memòria d’una voluntat expressada fa més de 100 anys i que avui encara té 

sentit de coherència i compromís amb la societat catalana. 

 

 L’actual model de finançament de Catalunya ha de ser millorat. Perquè després de més 

de 30 anys del pacte constitucional i de l’evolució de l’Estat de les autonomies, Catalunya sosté 

un desequilibri fiscal difícil d’assumir que li resta competitivitat. És evident que cal una 

actualització del sistema de finançament d’acord amb les condicions socioeconòmiques 

de l’Espanya actual, que gens té a veure amb la situació de 1978. Catalunya ha contribuït 

responsablement en aquest darrers 30 anys al desenvolupament dels territoris més 

desafavorits de l’Estat, però ara cal revisar rigorosament l’equilibri entre els que han vingut 

essent catalogats com a territoris ‘afavorits’ o ‘desemparats’. És a dir, hem de ser 

responsables amb la solidaritat interterritorial, però cal que fixem bé que vol dir a dia d’avui 

ser solidaris a dins l’Estat, que sens dubte té molt poc a veure amb el que volia dir fa 30 anys. 

 

 L’article 138.1 de la Constitució Espanyola estipula que el “Estado garantiza la 

realización efectiva del principio de solidaridad”  i conforme a la Sentència de l’ Estatut, el 

principi de solidaritat exigeix impedir que les comunitats més riques sofreixen un perjudici major 

que “el inherente a toda contribución solidaria para con las menos prósperas en orden a una 

aproximación progresiva entre todas ellas”. Per això mateix, el Fonament Jurídic 134 es 

proclama que es inherent al principi de solidaritat interterritorial no perjudicar a “las más 

prósperas más allà de lo razonablemente necesario para el fin de la promoción de las menos 

favorecidas”. 
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Així doncs, Foment del Treball advoca per un nou sistema tributari català que respecti la 

solidaritat amb la resta de territoris, que respecti l’estructura impositiva de l’Estat i 

l’harmonització fiscal, però que en cap cas perllongui aquesta situació de dèficit fiscal de més 

de 8 punts del PIB que evidencien les darreres balances fiscals publicades. 

 

 Foment del Treball defensa un nou model que ha de tenir perfectament encaix en 

l’ordre constitucional i estatutari vigents. Perquè resulta objectiu que el deure de 

solidaritat no pot erosionar el dret a la suficiència financera de la Generalitat -a un 

adequat finançament-, com creiem que passa actualment.  Un millor finançament és i ha de ser 

beneficiós per a Catalunya i per a Espanya, perquè ha de permetre el desenvolupament natural 

d’un dels territoris més dinàmics i productius de l’Estat, sense topalls desfasats i perjudicials. 

 

Per tant, a Catalunya li és necessari un model de finançament dotat de més suficiència 

financera, de més recursos i més fidel a l’esforç fiscal que realitza. Estem convençuts que 

l’augment de la coresponsabilitat tributària afavoreix l’eficiència en la gestió dels recursos 

recaptats, la dació de comptes dels responsables polítics i la plena visibilitat de la seva gestió, 

conceptes àmpliament defensats en el context de crisi actual. Perquè a dia d’avui, Catalunya 

és capaç de satisfer la seva autonomia financera amb els propis recursos que genera, és 

a dir, amb autofinançament, alhora que és capaç de contribuir a la solidaritat. 

 

Ara bé, és clau en aquest punt xifrar la solidaritat: és potser el més difícil. Nosaltres 

defensem que el límit de solidaritat sigui el que no anul·li el dret de Catalunya a 

l’autofinançament. 

 

Els juristes ens han de dir si Catalunya queda exclosa del concepte de ‘règims 

especials’ de què gaudeixen el País Basc i Navarra. I en cas que sigui així, cal defensar un 

sistema que respongui a la diferència objectiva i raonable de Catalunya en magnituds 

econòmiques respecte d’altres Comunitats Autònomes amb qui comparteix ‘règim general’. 

 

Avui, aquí a l’Ateneu Barcelonès, en aquest acte amb tants ressons històrics, Foment 

del Treball vol parlar d’un nou model de finançament per a Catalunya que permeti suavitzar les 

diferències d’ingrés, reduir les discrepàncies entre Comunitats Autònomes, atreure la inversió i 

dinamitzar l’activitat econòmica i la creació d’ocupació.  

 

Actes com aquest serveixen per exposar els nostres arguments amb claredat, sobre la 

base del que entenem que són les nostres necessitats com a país i de les aportacions que 

realitzem al conjunt de l’Estat. 

 

Més enllà d’això, no vinculem les nostres aspiracions a les que lícitament pugui 

tenir algú altre. Volem que la unitat d’esforços serveixi senzillament per aconseguir un 

model de finançament d’acord amb la nostra realitat econòmica i social. Com a l’any 
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1899, el Foment del Treball té consciència de l’oportunitat d’una reforma. I exerceix aquesta  

consciència amb una ferma voluntat de diàleg per arribar a un sistema que potenciï les 

fortaleses del nostre territori i els avantatges que se’n poden derivar de la sinèrgia amb la resta 

de Comunitats Autònomes. 

 

 El pretext d’aquest acte d’avui és la petició d’un concert econòmic per a Catalunya que 

cinc institucions rellevants del país van formular l’any 1899 al Govern espanyol i a la Reina 

Regent. Avui, qui assumeix la presidència de cadascuna d’aquestes institucions, com a hereus i 

garants de la història corporativa de les pròpies organitzacions, dóna suport, cadascú des de la 

seva sensibilitat, al màxim comú denominador d’un nou model de relació fiscal entre Catalunya 

i l’Administració Central.  

 

  

 

 

 

Moltes gràcies, 

 

 

 

Joaquim Gay de Montellà 

President de Foment del Treball 
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