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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE LA CUP SOBRE EL DEUTE DE LA GENERALITAT 

 

1. El Parlament de Catalunya constata que: 

 

a. El deute públic ha tingut un creixement excessiu des de l’esclat de la crisi 

financera, atès que ascendeix a 72.195 milions d’euros (31 de desembre de 2015) 

partint de 14.820 milions d’euros al 2007 (31 de desembre de 2007). Els 

compromisos derivats del deute públic, així com d’operacions de finançament 

estructurat vinculats a la construcció d’infraestructures (que avui dia suposen un 

total de 30.839 milions d’euros  a pagar fins a 2042), suposen una part cada cop més 

important dels Pressupostos de la Generalitat, un augment que restringeix cada cop 

més la possibilitat de dedicar els escassos recursos disponibles a la implementació 

de polítiques socials i de reactivació de l’economia, entre d’altres.  

Aprovat:  126 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, CSQP, CUP i 3 diputats del 

PPC) i 5 en contra (PPC) 

 

b. El fet de no disposar d’una hisenda pública pròpia a través de la qual establir un 

sistema fiscal més progressiu a Catalunya i que permetés recaptar i gestionar els 

impostos pagats a Catalunya i acabar amb el dèficit fiscal, són factor també 

determinants en l’acumulació d’aquest deute, que s’ha multiplicat per més de 5 

vegades des de 2007. 

ACCEPTACIÓ de l’esmena 1 de JxS 

Aprovat:  81 vots a favor (JxSí, CSQP i CUP) i 50 en contra (C’s, PSC i 

PPC) 

 

    D’un nou punt b bis 

b bis Les polítiques d’austeritat impulsades pel Pacte d’estabilitat de la UE, 

recollides per la Llei d’estabilitat pressupostària espanyola i aplicades per la 

Legislació catalana, conjuntament amb una fiscalitat insuficient i regressiva, són 

també factors claus que han determinat i determinen aquest deute. 

TRANSACCIÓ entre l’esmena 1 de CSQP i el punt 1b de la CUP-CC.  

Rebutjat: 35 vots a favor (PSC, CSQP i CUP) i 95 en contra (JxSí, C’s i PPC) 

2. El Parlament de Catalunya considera que: 
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a.  La creixent dependència respecte a l'Estat espanyol i els mercats financers que 

provoca el nivell elevat de deute, en tant que creditors de la Generalitat i les 

seves empreses públiques, és una situació que cal revertir L’adscripció de la 

Generalitat de Catalunya al Fons de Liquiditat Autonòmica, mecanisme opac i 

difícil d’entendre per la ciutadania, ha suposat un augment molt important 

d’aquest control. Aquesta realitat limita la capacitat de les ciutadanes i 

ciutadans de Catalunya de participar, a través dels mecanismes democràtics, en 

les decisions que afecten les seves vides, donat que la Constitució Espanyola, i 

les lleis d’estabilitat pressupostària que se’n deriven, prioritzen el pagaments 

del deute i dels interessos que hi són associats per davant dels deures i 

contractes davant la resta de la societat (siguin proveïdores, entitats socials, 

treballadores públiques o receptores de serveis). Mentre els creditors del deute 

públic català, que no han estat escollits per ningú, exerceixen aquest poder de 

control sobre els afers públics, la ciutadania es troba amb dificultats per 

participar-hi i fins i tot per accedir a la informació. 

TRANSACCIÓ entre l’esmena 2 de JxS i punt 2a de la CUP-CC 

Aprovat:  81 vots a favor (JxSí, CSQP i CUP), 33 en contra (C’s i PPC) i 17 

abstencions (PSC i 1 diputat de C’s) 

D’un nou punt a bis 

a bis L’acumulació d’aquest volum insostenible de deute públic i el seu impacte en 

els pressupostos de les properes dècades amenaça les polítiques socials i l’exercici 

dels drets socials. I si no es vol condemnar a la ciutadania a estar treballant durant 

les properes dècades per dedicar gran part del seu esforç a retornar aquest deute 

cal adoptar polítiques alternatives a les fins ara dutes a terme. 

Entre elles una auditoria ciutadana i popular del deute i un procés de 

reestructuració del deute que inclogui una quitança significativa de la seva quantia i 

la mora en els terminis de pagament.  

TRANSACCIÓ entre l’esmena 2 de CSQP i el punt 2a de la CUP-CC 

Rebutjat: 36 vots a favor (PSC, CSQP i CUP) i 95 en contra (JxSí, C’s 

i PPC) 

D’un nou punt a ter 

a ter  Les exigències del Pacte d’Estabilitat de la UE, la reforma de l’article 135 de 

la CE i la llei d’estabilitat pressupostària espanyola, que estableixen una prioritat 

absoluta al pagament dels interessos del deute sobre qualsevol altra obligació dels 

poders públics, per sobre fins i tot de la garantia dels drets i llibertats fonamentals 

o la cobertura de drets socials bàsics, comporten una pèrdua de sobirania política 

per part de la ciutadania i els seus representants polítics a les institucions.  
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Pèrdua de sobirania política que s’agreja pel creixent control que, a través del 

deute, exerceixen els mercats financers i que en el cas de Catalunya exerceix també 

l’Estat Espanyol a partir dels diferents mecanismes del Fons de Liquiditat 

Autonòmic. 

TRANSACCIÓ entre l’ esmena 2 de CSQEP, l’esmena 2 del SOC i el punt 2a de la CUP-CC 

Aprovat:  96 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP) i 34 en contra (C’s i 

PPC) 

b. Les ciutadanes i ciutadans de Catalunya, així com els seus representants en 

aquest Parlament, tenen dret a disposar de la màxima informació sobre el deute, 

així com sobre altres compromisos financers que marquen la despesa de la 

Generalitat (Finançaments Estructurats), i que només coneixent l’estructura, 

condicions, creditors i altres detalls d’aquests compromisos es podran identificar 

possibles irregularitats . 

ACCEPTACIÓ de l’esmena 3 de JxS  

Aprovat:  Unanimitat (131 vots) 

3. El Parlament de Catalunya expressa el seu malestar perquè el mecanisme del deute és un 

sistema de redistribució de riquesa de les classes més empobrides a les més riques, ja 

que l’increment dels recursos necessaris per fer front al pagament del deute i els seus 

interessos s’ha sufragat amb les retallades sobre el conjunt dels serveis públics, i ha 

suposat la palanca per aprofundir processos de privatització, vendes de patrimoni públic i 

altres polítiques d’ajustament, com a conseqüència de la intervenció creixent dels 

interessos del capital financer en els afers públics. 

 

Rebutjat: 21 vots a favor (CSQP, CUP i 1 diputat del PPC), 94 en contra 

(JxSí, C’s i PPC) i 16 abstencions (PSC) 

4. El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

 

a. Col·laborar amb l’auditoria ciutadana i popular sobre el deute públic i altres 

compromisos financers i impulsar les mesures que siguin de la seva competència per 

tal que: 

TRANSACCIÓ de l’esmena 5 de JxS i el punt 4a de la CUP-CC.  

 

i. Compti amb la participació de persones acadèmiques, analistes i expertes de 

diferents disciplines i perspectives, així com de ciutadans i ciutadanes que a 

títol individual o en representació de col·lectius sectorials o d’arreu del 
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territori, puguin aportar informacions i perspectives diverses als processos 

d’anàlisi proposats en el marc del procés d’auditoria.  

 

ii. Permeti a ciutadans i ciutadanes conèixer i entendre el procés endeutament, 

així com l’evolució d’altres compromisos financers adquirits a través de 

finançaments estructurats (entre d’altres), i l’impacte d’ambdós processos a 

la configuració anual dels pressupostos, tant de l’administració central de la 

Generalitat de Catalunya com de les seves empreses públiques.  

 

iii. Suposi acabar amb la opacitat que massa sovint ha caracteritzat la informació 

de l’endeutament i compromisos financers de les administracions públiques, 

avançant cap a un model de transparència financera i pressupostària que posi 

a disposició informació accessible, detallada al màxim nivell que permeti la 

llei i en format obert i treballable i que permeti accedir a la informació per 

tal de dur a terme un anàlisi exhaustiu de la composició, evolució, processos 

de contractació, execució de projectes vinculats i conseqüències de tot el 

deute. 

TRANSACCIÓ de l’esmena 6 de JxS i el punt 4a iii de la CUP-CC 

iv. Permeti identificar irregularitats en qualsevol part del procés 

d’endeutament, o d’execució dels projectes finançats a través d’esquemes de 

finançament estructurat, i d’aquesta forma poder determinar quines són les 

actuacions administratives i judicials caldria emprendre.  

TRANSACCIÓ de l’esmena 7 de JxS, l’esmena 3 del SOC i el punt 4a iv de la CUP-CC 

 

v. Permeti analitzar la sostenibilitat del deute, no només financera, sinó social, 

ambiental i de gènere 

 

vi. Abordi de forma específica l’impacte sobre l’endeutament i altres 

compromisos financers de projectes de construcció d’infraestructures que per 

la seva magnitud financera o impacte sobre el territori siguin d’especial 

rellevància. Entre aquests s’inclouen projectes com la construcció de la Línia 

9 del Metro o el Canal Segarra-Garrigues  

 

vii. Faciliti un anàlisi d’impacte econòmic, social, ambiental i de gènere de les 

polítiques de consolidació fiscal i relacionades amb el procés d’endeutament 
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i l’adopció de polítiques d’estabilitat i sostenibilitat financera des de 2007 

fins a 2017 (incloent reducció de la despesa social, polítiques 

d’externalització de serveis, privatització, venda de patrimoni, ...)  

 

Aprovat:  106 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP, PPC i CUP) i 25 abstencions 

(C’s) 

b. Establir mecanismes de transparència, participació i rendició de comptes 

permanents que permetin un control popular democràtic continuat sobre 

l’endeutament, la despesa i la gestió pública, de forma que:  

TRANSACCIÓ de l’esmena 8 de JxS i el punt 4b de la CUP-CC 

 

i. Es posi a disposició de la població de Catalunya tota la informació, al màxim 

nivell de detall permès per la llei, en format obert i treballable, sobre 

pressupostos (ingressos i despeses), endeutament (incloent el detall de qui 

són els creditors, per quines quantitats, amb quina finalitat i en quines 

condicions financeres), finançaments estructurats, contractació pública, 

externalitzacions i processos de privatització, tant de l’administració de la 

Generalitat com de les seves empreses públiques. 

 

ii. Es faciliti la comprensió d’aquestes informacions a través d’eines didàctiques, 

campanyes comunicatives i processos d’educació popular. 
 

iii. Es disposi de mecanismes de participació i interpel·lació per part de la 

ciutadania en relació a la informació posada a disposició. 
 

D’un nou punt 

  

iv. Suposi avançar cap un model de transparència financera i pressupostària que situï 

el Sector Públic Català al capdavant del món en aquest àmbit, d’acord amb els 

indicadors dels organismes internacionals avaluadors de la transparència.  

ACCEPTACIÓ de l’esmena 9 de JxS 

Aprovat:  Unanimitat (131 vots) 
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D’un nou punt 

b bis. Posar en marxa les iniciatives polítiques oportunes a fi d’aconseguir obrir un 

procés de reestructuració del deute públic de la Generalitat de Catalunya que inclogui 

mecanismes de quitança en la quantia del deute i mora en els terminis de pagament. 

TRANSACCIÓ entre l’esmena 3 de CSQP i el punt 4c de la CUP-CC 

Rebutjat: 36 vots a favor (PSC, CSQP i CUP) i 95 en contra (JxSí, C’s 

i PPC) 

 

c. Definir un nou marc que delimiti les polítiques d’endeutament i finançaments 

estructurats de cara al futur, de forma que s’eviti la possibilitat d’incórrer en 

irregularitats, com les identificades a través del procés d’auditoria, si és el cas, així 

com per limitar situacions d’endeutament insostenible a futur (des d’una 

perspectiva de sostenibilitat financera, social, ambiental i de gènere).   

TRANSACCIÓ de l’esmena 10 de JxS i el punt 4c de la CUP-CC 

Aprovat:  Unanimitat (131 vots) 

d. Disposar dels mecanismes necessaris per nodrir el Procés Constituent amb els 

resultats i aprenentatges que es derivin del procés d’auditoria ciutadana i popular 

facilitant que es prenguin conclusions de contingut polític sobre el deute tenint en 

compte l’impacte social, ambiental i de gènere de la càrrega de pagament del deute 

en les polítiques públiques presents i futures. 
ACCEPTACIÓ de l’esmena 11 de JxS 

Aprovat:  80 vots a favor (JxSí, CSQP i CUP) i 49 en contra (C’s, PSC i PPC) 

5. El Parlament de Catalunya reconeix que: 

 

a. poden existir deutes i compromisos financers que, per les circumstàncies en què 

han estat contrets, pels processos que financen o pels impactes que tenen sobre els 

drets humans, drets econòmics socials i culturals del poble de Catalunya, es poden 

considerar il·legítims, tal i com han constatat institucions com la Conferència de 

Nacions Unides sobre Deute i Desenvolupament (UNCTAD), el Consell de Drets 

Humans de Nacions Unides o l’expert independent de Nacions Unides sobre els 

efectes del deute i altres obligacions financeres dels Estats en el ple gaudi dels 

drets humans, particularment els drets econòmics, socials i culturals 

Rebutjat: 21 vots a favor (CSQP i CUP) i 110 en contra (JxSí, C’s, PSC i PPC) 

 

b. davant possibles irregularitats o il·legitimitats que afectin el deute públic o 

d’altres compromisos financers, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, de forma 
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directa o a través dels seus representants en aquest Parlament, han de disposar del 

dret a impugnar els contractes que han generat les esmentades irregularitats o 

il·legitimitats, emprenent les accions administratives o judicials que pertoqui, 

incloent la possibilitat de declarar la nul·litat dels compromisos financers derivats i 

per tant impagar els deutes que resultin il·legítims. 

 

Rebutjat: 20 vots a favor (CSQP i CUP) i 111 en contra (JxSí, C’s, PSC,  

PPC i 1 diputat de CSQP) 

 


