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Sessió 20 de la CEH

La sessió de la Comissió d’Economia i Hisenda (CEH) s’obre a les tres de la tarda i tres 

minuts. Presideix Antoni Castellà i Clavé, acompanyat del secretari, Josep Maria Forné i Fe-

brer. Assisteix la Mesa el lletrat Fernando Domínguez Garcia.

Hi són presents els diputats Oriol Amat i Salas, Albert Batet i Canadell, Carmina Castell-

ví i Vallverdú, Chakir el Homrani Lesfar, Lluís Llach i Grande, Jordi Munell i Garcia, Jordi-Mi-

quel Sendra Vellvè, Maria Senserrich i Guitart, Roger Torrent i Ramió i Alba Vergés i Bosch, 

pel G. P. de Junts pel Sí; Antonio Espinosa Cerrato, Javier Rivas Escamilla, Alfonso Sánchez 

Fisac i Laura Vílchez Sánchez, pel G. P. de Ciutadans; Òscar Ordeig i Molist i Alícia Romero 

Llano, pel G. P. Socialista; Jéssica Albiach Satorres i Joan Coscubiela Conesa, pel G. P. de 

Catalunya Sí que es Pot; María José García Cuevas i Fernando Sánchez Costa, pel G. P. del 

Partit Popular de Catalunya, i Benet Salellas i Vilar, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Po-

pular - Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió el secretari d’Economia, Pere Aragonès i Garcia; el res-

ponsable de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i Comunicacions de la Secretaria d’Hi-

senda, Rafael Bernadas Sánchez; el secretari d’Hisenda, Josep Lluís Salvadó i Tenesa; el 

director general de Política Financera, Assegurances i Tresor, Josep Maria Sànchez Pas-

cual, i la directora general de Pressupostos, Anna Tarrach Colls.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vice-

president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre l’Acord del Govern pel qual 

s’autoritza l’inici de les actuacions administratives necessàries adreçades a la racionalitza-

ció de la despesa de l’Administració de la Generalitat en matèria dels processos electorals, 

les consultes populars i els processos de participació ciutadana del 21 de març de 2017 

(tram. 354-00157/11). Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de 

la sol·licitud de sessió informativa.

2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vice-

president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre les declaracions de Lluís 

Llach sobre les sancions als funcionaris que no acatin les lleis de desconnexió (tram. 354-

00160/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió in-

formativa.

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vice-

president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre els resultats per a les finan-

ces públiques del viatge del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 

als Estats Units d’Amèrica del 30 d’abril al 5 de maig de 2017 (tram. 354-00164/11). Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de sessió in-

formativa.

4. Sol·licitud de compareixença del secretari d’Hisenda davant la Comissió d’Economia 

i Hisenda perquè informi sobre les mesures fiscals previstes per a garantir la declaració 

d’independència l’1 de gener de 2018, l’estat de les gestions per a obtenir finançament en 

els mercats internacionals i sobre el retorn dels crèdits que el Govern té amb el Fons de 

Liquiditat Autonòmic (tram. 356-00667/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. 

Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença de Maria Àngels Barbarà i Fondevila, directora de l’Au-

toritat Catalana de Protecció de Dades, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè 

informi sobre l’auditoria feta arran de les declaracions de Santiago Vidal amb relació al trac-

tament de les dades d’identificació i de caràcter tributari per l’Agència Tributària de Cata-

lunya (tram. 356-00669/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació 

de la sol·licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença de Neus Colet, presidenta del Tribunal Català de Con-

tractes del Sector Públic, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre la 

seva tasca i els seus objectius (tram. 356-00685/11). Alícia Romero Llano, del Grup Parla-

mentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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7. Sol·licitud de compareixença de la directora general de Contractació Pública davant 

la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre el motiu del relleu en la presidència 

del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (tram. 356-00686/11). Alícia Romero 

Llano, del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

8. Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona 

en l’àmbit econòmic (tram. 250-00997/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

(text presentat: BOPC 406, 25).

9. Compareixença del secretari d’Hisenda davant la Comissió d’Economia i Hisenda per 

a informar sobre el programa Espriu i el balanç del programa Gaudí (tram. 357-00452/11). 

Comissió d’Economia i Hisenda. Compareixença.

10. Compareixença del secretari d’Hisenda davant la Comissió d’Economia i Hisenda 

per a informar sobre el sistema informàtic Espriu, els recursos que s’hi han dedicat i el fun-

cionament del sistema anterior Gaudí (tram. 357-00453/11). Comissió d’Economia i Hisen-

da. Compareixença.

11. Compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió d’Economia i Hisenda 

per a informar sobre els treballs relatius a l’anàlisi de la sostenibilitat del deute de la Genera-

litat, a l’impacte de la possible planificació i execució d’inversions en el deute i a l’anàlisi de 

l’evolució dels tipus d’interès del deute (tram. 357-00455/11). Comissió d’Economia i Hisen-

da. Compareixença.

12. Compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió d’Economia i Hisen-

da per a informar sobre l’estat d’endeutament de la Generalitat en data del 31 de març de 

2017 i sobre la sol·licitud de finançament del Fons de Liquiditat Autonòmic acordada en el 

Consell de Govern de la Generalitat del 28 de març de 2017 (tram. 357-00456/11). Comissió 

d’Economia i Hisenda. Compareixença.

El president

Comencem la sessió. Bona tarda a totes i a tots.
El Grup Popular em sol·licita poder debatre com a primer punt de l’ordre del dia 

–per tant, una modificació– la proposta de resolució. Hi estan d’acord, la resta de 
grups? (Veus de fons.) Sí? (Pausa.) Doncs, llavors modificaríem l’ordre del dia en 
aquest sentit.

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de 
Tarragona en l’àmbit econòmic

250-00997/11

I passaríem al primer punt, al punt, precisament, 8, que és la proposta de reso-
lució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona en l’àmbit econò-
mic. És una proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Té la paraula el diputat Espinosa.

Antonio Espinosa Cerrato

Gràcies, president. Al final, acceptarem la modificació i les esmenes que ens 
presenta el Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Corregim la primera esmena, en al-
guna mesura. Concretament, nosaltres aprovarem..., o sigui, el que nosaltres volem, 
o coincidim, és que la primera esmena seria: «Informar en seu parlamentària, en el 
termini màxim de trenta dies des de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució, so-
bre l’estat actual i les previsions de desenvolupament del Pla director urbanístic del 
Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou. Aquest informe haurà d’incloure 
l’estat actual del concurs, el detall dels projectes de les empreses preseleccionades 
en la primera fase...» Tota la resta, bé, doncs, acceptem que decaigui.
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Acceptem que decaigui, però volem remarcar un tema per nosaltres important, 
i és que aquesta reclamació que els propietaris dels terrenys que van ser expropiats 
de manera forçosa, doncs, evidentment, ens consta –ens consta pels diaris i per la 
relació personal que hem tingut o per la reunió que hem tingut amb ells– que efec-
tivament s’acabarà concretant en una demanda d’aquests propietaris expropiats. 
Per què? Doncs, perquè, segons el seu punt de vista, i pensem que de manera rao-
nable, s’ha canviat no només la finalitat, sinó també els terminis d’execució del pla 
director.

I amb això ells el que volen és, precisament, com que van ser expropiats en unes 
condicions..., tenint en compte un rendiment i tenint en compte, per tant, una fina-
litat i uns terminis..., doncs, ells pensen –jo crec que legítimament– que la Gene-
ralitat haurà d’indemnitzar-los i compensar-los favorablement, donat que hi ha ha-
gut uns canvis que també produiran, per dir-ho d’alguna manera, unes plusvàlues 
afegides, no?

En aquest sentit, esperem que encara que això..., com que sembla que encara no 
s’ha formalitzat, això, de manera concreta, nosaltres el que volem és que, arribat el 
moment, es dotin les provisions adequades perquè no ens agafi de sorpresa, per en-
tendre’ns, no? –no ens agafi de sorpresa. I això és el que demanàvem: una miqueta, 
les previsions del Govern de cara a aquesta situació, que, si encara ben bé no s’ha 
produït, doncs, sens dubte es produirà.

I també volia remarcar la demanda que nosaltres fem de més informació en 
el tema, finalment..., de com queda el tema de les..., perquè ens sorprèn, ens cri-
da l’atenció que dos dels tres licitadors que hi havia per al tema del CRT..., doncs, 
s’hagin quedat en un. Precisament se n’han retirat els licitadors més solvents, i ha 
quedat, entenem nosaltres, el soci, per dir-ho d’alguna manera, menys solvent de 
tots ells. Ens preocupa, i ens interessa estar el màxim de ben informats, de manera 
ràpida i transparent, no?, sobre com va tot aquest tema.

I res més –res més. Com deia, acceptarem les dues esmenes, la primera amb 
aquest redactat que he llegit.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Hi han esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí. Té la paraula el diputat Sendra.

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Sí; gràcies, president. En la conversa que he mantingut amb el diputat Espinosa 
potser no hem aclarit exactament el contingut d’aquesta transacció. És a dir, nosaltres 
havíem presentat una esmena en la que dèiem que instàvem el Govern a presentar al 
Parlament un informe en el termini màxim de dos mesos des de l’aprovació d’aques-
ta moció sobre l’estat actual i les previsions de desenvolupament del projecte d’am-
pliació del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou.

Posteriorment –i en aquesta conversa ho hem aclarit–, hem proposat d’afegir-hi, 
en aquesta esmena –que, en tot cas, la pactàvem amb el senyor Espinosa–, que 
aquest informe haurà d’incloure l’estat actual del concurs i el detall dels projectes 
de les empreses preseleccionades en la primera fase. És a dir que en l’esmena que 
havia presentat Junts pel Sí hi afegíem aquest redactat, aquest paràgraf del redactat 
original, amb la qual cosa hi havia l’acord amb el senyor Espinosa.

I, sobre la supressió de part del text original, era senzillament perquè, a data 
d’avui, el Govern no té constància de cap hipotètica reclamació o demanda dels 
propietaris del terreny, i, per tant, no pot fer previsió d’una cosa de la que no té cap 
constància ni intuïció al respecte, no?

Celebro que hàgim arribat a un acord, i, per tant, el nostre grup, lògicament, do-
narà suport en aquest primer punt.
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I, amb relació al primer punt, havíem presentat una esmena en què es demanava 
que es fes el seguiment a través dels òrgans competents de la realitat econòmica i 
financera de les cooperatives agràries de Catalunya amb secció de crèdit per avaluar 
la seva solvència i liquiditat a partir de la informació periòdica de què disposen i 
d’acord amb la normativa vigent. El sentit d’aquesta esmena era que la Generalitat, 
el Govern, fa un control «prudencial», que se’n diu, de les cooperatives i de les se-
ves seccions de crèdit, és a dir, en miren els comptes i el Govern fa recomanacions; 
però, en tot cas, és el consell rector de cada cooperativa qui decideix, en qualsevol 
cas, fer cas o no de les recomanacions.

I també és ben cert que està aprovada la Llei de modificacions de les seccions 
de crèdit, on es crea un fons cooperatiu, que el doten les seccions de crèdit de les 
cooperatives, perquè, si hi ha alguna crisi, aquesta crisi no afecti mai, en cap cas, 
els impositors. Celebro també que el grup proposant de la proposta de resolució ens 
hagi acceptat l’esmena.

I, per tant, en el punt 1, amb la transacció, i en el punt 2, amb l’esmena accepta-
da, votarem a favor del resultat final d’aquesta proposta de resolució.

Gràcies.

El president

Gràcies. Ara seria el torn del Grup Socialista. Té la paraula el diputat Ordeig.

Òscar Ordeig i Molist

Sí; gràcies, president. Bona tarda a totes i a tots. Només per anunciar el vot po-
sitiu del Grup Socialista, i tres comentaris.

En primer lloc, és una proposta de resolució en la qual barregem conceptes to-
talment diferents. Hauríem d’intentar agrupar i potser treballar una mica més en 
profunditat temes tan diferents com el projecte CRT o les seccions de crèdit, que 
jo crec que es poden tractar per separat i s’haurien de tractar per separat, i, si par-
lem de la Canonja, de la Canonja, i, si parlem de les seccions de crèdit en general, 
doncs, també, no?

En segon lloc, evidentment està bé, informar-ne en seu parlamentària, perquè 
van sortint informacions als mitjans de comunicació, i, per tant, poder veure com 
està el projecte recreatiu, doncs, veure quin seguiment en podem fer en seu parla-
mentària, que el Govern hi aporti tota la informació. Per tant, nosaltres, evident-
ment, hi estem d’acord.

I, llavors, al segon punt nosaltres havíem dit que si es mantenia el punt origi-
nal s’hauria hagut de retirar, perquè, en tot cas, diu..., deia que fins que no estigués 
aprovada la Llei de seccions..., i ja està aprovada. En tot cas, l’esmena està bé, però 
en realitat l’esmena l’únic que diu és que se segueixi la normativa i que es faci un 
seguiment de les seccions. Evidentment –evidentment–, estem demanant una cosa 
molt òbvia, i és que es faci complir aquesta nova Llei que hem fet de seccions de 
crèdit, que precisament el que pretén és evitar casos com les fallides de les seccions 
i els problemes amb els estalvis de les persones que tenien els seus estalvis en aques-
tes seccions.

Per tant, jo crec que és obvi: hem fet una llei, s’ha fet una bona feina, s’ha creat 
el fons cooperatiu. I aquí realment també diu que el Govern ha de fer un seguiment 
de la seva solvència, i ha de fer que es compleixi, doncs, aquesta llei que acabem 
d’aprovar. Per tant, com que és, evidentment, de sentit comú, nosaltres també vota-
rem a favor d’aquest segon punt.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara és el torn de Catalunya Sí que es Pot. Té la paraula el dipu-
tat Coscubiela.
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Joan Coscubiela Conesa

Gràcies, senyor president. En primer lloc, el que faríem seria demanar al presi-
dent poder votar per separat aquests dos punts, encara que només sigui per una qües-
tió pedagògica, i demanar-li al Grup de Ciutadans que ens continuï plantejant totes 
les iniciatives interessants que planteja, però que, si és possible, no barregi churras 
amb merinas, perquè, si ho fa, costa una mica, no?, abordar aquestes qüestions. Però, 
vaja, més enllà d’això..., no treu el treball fet al voltant d’aquest tema.

Fixació de posició sobre el primer punt: completament d’acord en la proposta pre-
sentada, i la transacció, benvinguda sigui, perquè si hi ha algun àmbit de la política 
d’aquest país i dels projectes d’aquest país que mereix ser vigilat de molt a prop és el 
de Barcelona World o el Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou, perquè és 
un dels espais més foscos, on es barreja política, gestió, interessos privats i interessos 
públics. És un espai en el que hem viscut tot tipus de jocs de màgia amb els inversors 
–cal només recordar-ho, per on ha passat–, i és un espai on no tenim gens clar que el 
compromís del Govern català de que no s’adreçarien recursos públics a salvar aquest 
projecte, que de moment ha servit per salvar la inversió de «la Caixa» –de moment 
només ha servit per a això–, doncs, no es produeixi.

Tant és així que, com –suposo– tots els diputats i diputades coneixen, en aquests 
moments el que tenim ja és un procés d’urbanització de la pastilla dedicada a aquest 
projecte, que s’està fent a partir de l’Incasòl, i, de moment, amb el pagament per part 
de l’Incasòl, que esperem que en el seu moment..., sempre es recuperi. Per tant, ab-
solutament justificat, el fet de que el Parlament faci una funció de control de l’acció 
de govern i que el Govern comparegui per donar comptes d’un projecte tan fosc, tan 
fosc, tan fosc com aquest al llarg del temps.

I, amb relació a l’altra qüestió, la veritat és que no ho enteníem, i és bastant evi-
dent que la proposició presentada pel Grup de Ciutadans és una mica eucrònica, 
perquè parla de la «futura aprovació» de la Llei de cooperatives, i ja s’ha fet. Cre-
iem que amb aquesta llei s’ha dotat de mecanismes per poder fer de manera normal 
això que se’ns demana. La transacció millora aquesta qüestió, però nosaltres, enca-
ra que només sigui per aquest element de pedagogia, de coses diferents, demanem 
votar-lo per separat.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Popular. Té la paraula el diputat Sánchez.

Fernando Sánchez Costa

Sí, president; gràcies. Senzillament, per manifestar que hi votarem a favor.

El president

Gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup de les CUP. Té la paraula el diputat Sa-
lellas.

Benet Salellas i Vilar

Gràcies, president. Nosaltres –molt ràpidament– votarem a favor de la proposta 
de resolució, tant en el seu punt 1 com en el redactat final que queda en el seu punt 2,  
i em sembla que tampoc no cal que reproduïm tots i cadascun dels arguments que 
nosaltres ja hem expressat de forma reiterada sobre la nostra posició al voltant del 
Barcelona World. En qualsevol cas, ja divendres vam fer públic que nosaltres, a 
més a més, demanàvem –i així consta en el registre d’aquest Parlament– la compa-
reixença del senyor Salvadó per donar compte d’aquesta qüestió.

Per tant, si, a més a més, hi ha tot tipus de complement d’informació per escrit, 
doncs, tot això que tindrem de més, però en qualsevol cas és evident que el Govern 
ha de donar explicacions d’una vegada de per què treballa com a agent..., com a 
API i no com a govern en la protecció de l’interès general a la zona de Vila-seca i 
Salou.
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El president

Gràcies, diputat.
Per tant, ara passaríem a la votació d’aquesta proposta de resolució, amb el ben-

entès que l’esmena 2 sí que és acceptada. L’esmena 1 és una transacció amb el text..., 
per tant, amb el text original de l’esmena, i, respecte al text original, s’hi incorpora: 
«Aquest informe haurà d’incloure l’estat actual del concurs, el detall dels projectes 
de les empreses preseleccionades en la primera fase.» (Jordi-Miquel Sendra Vellvè 
demana per parlar.) Sí?

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Reitero que potser no m’he explicat bé. És a dir, nosaltres dèiem que en l’esmena 
presentada en el punt 1, calia afegir-hi el redactat del paràgraf original, on es deia: 
«Aquest informe haurà d’incloure l’estat actual del concurs, el detall dels projectes 
de les empreses...»

El president

Sí, diputat. A això se li diu «transacció», sí.

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Sí, sí. D’acord, d’acord, però vull dir...

El president

Sí, però ha de constar, diguem-ne...

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Vostè parlava del text original més un redactat afegit...

El president

No, no...

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

És una esmena amb un redactat afegit.

El president

Diputat, parlava del text original de l’esmena, el text de l’esmena.

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

D’acord, si és de l’esmena, sí.

El president

De l’esmena. És el que hem expressat, eh? Però, al no tenir la transacció..., ha 
de constar la transacció, diguem-ne, en la votació. Sí? (Pausa.) A això m’he referit.

Vots a favor?
Molt bé. Queda aprovada per unanimitat.
Tot seguit, passaríem... (Veus de fons.) Perdó, sí, que han demanat votació sepa-

rada sobre el punt 1.
Ara passaríem a votar el punt 2.
Vots a favor?
Queda aprovat per unanimitat, també. (Rialles. Veus de fons.) Sí, el diputat s’ha 

expressat ja en el seu moment, ha donat l’explicació de vot, sí.
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Sol·licitud de sessió informativa amb el vicepresident del Govern i 
conseller d’Economia i Hisenda sobre l’Acord del Govern pel qual 
s’autoritza l’inici de les actuacions administratives necessàries adreçades 
a la racionalització de la despesa de l’Administració de la Generalitat en 
matèria dels processos electorals, les consultes populars i els processos 
de participació ciutadana del 21 de març de 2017
354-00157/11

Bé, ara continuaríem amb l’ordre del dia. Passaríem ara a la votació de les dife-
rents sol·licituds de compareixença, d’acord? (Pausa.) Són totes diferents; per tant, 
entenc que les anem votant per separat, sí? (Pausa.)

La primera, el punt 1, és sol·licitud de sessió informativa del vicepresident i 
conseller d’Economia i Hisenda sobre l’Acord del Govern pel qual s’autoritza l’ini-
ci de les actuacions administratives necessàries adreçades a la racionalització de 
la despesa de l’Administració de la Generalitat en matèria dels processos elec-
torals, les consultes populars i els processos de participació ciutadana del 21 de 
març de 2017. 

Per tant, vots a favor?
Vots a favor del Grup de Ciutadans, de Catalunya Sí que es Pot, del Grup Socia-

lista i del Grup Popular.
Vots en contra?
Del Grup de Junts pel Sí i del Grup de les CUP.
Per tant, aquest punt queda rebutjat.

Sol·licitud de sessió informativa amb el vicepresident del Govern 
i conseller d’Economia i Hisenda sobre les declaracions de Lluís 
Llach sobre les sancions als funcionaris que no acatin les lleis de 
desconnexió
354-00160/11

Passaríem a la següent, que és: sol·licitud de sessió informativa amb el vicepresi-
dent del Govern i conseller d’Economia sobre les declaracions de Lluís Llach sobre 
les sancions als funcionaris que no acatin les lleis de desconnexió.

Vots a favor?
Del Grup de Ciutadans i del Grup Popular.
Vots en contra?
Del Grup de Junts pel Sí i del Grup de les CUP.
Abstencions?
Del Grup de Catalunya Sí que es Pot i del Grup Socialista. 
Per tant, la sol·licitud no prospera.

Sol·licitud de sessió informativa amb el vicepresident del Govern i 
conseller d’Economia i Hisenda sobre els resultats per a les finances 
públiques del viatge del vicepresident del Govern i conseller d’Economia 
i Hisenda als Estats Units d’Amèrica del 30 d’abril al 5 de maig de 2017
354-00164/11

Passaríem al tercer punt, que és: sol·licitud de sessió informativa amb el vice-
president i conseller d’Economia sobre els resultats per a les finances públiques del 
viatge del vicepresident del Govern i conseller d’Economia als Estats Units d’Amè-
rica del 30 d’abril al 5 de maig del 2017.

Vots a favor?
El Grup de Ciutadans i el Grup Popular.
Vots en contra?
El Grup de Junts pel Sí.
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Abstencions?
Del Grup Socialista, el Grup de Catalunya Sí que es Pot i del Grup de les CUP.
Per tant, la sol·licitud no prospera.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Hisenda perquè informi 
sobre les mesures fiscals previstes per a garantir la declaració 
d’independència l’1 de gener de 2018, l’estat de les gestions per a 
obtenir finançament en els mercats internacionals i sobre el retorn  
dels crèdits que el Govern té amb el Fons de Liquiditat Autonòmic

356-00667/11 

Passaríem al punt 4, que és: sol·licitud de compareixença del secretari d’Hisenda 
davant d’aquesta comissió perquè informi sobre les mesures fiscals previstes per a 
garantir la declaració d’independència l’1 de gener del 2018, l’estat de les gestions 
per a obtenir finançament en els mercats internacionals i sobre el retorn dels crèdits 
que el Govern té amb el Fons de Liquiditat Autonòmic.

Vots a favor?
Perdó. Diputat... Ah, no; està votant, d’acord. Pensava que em demanava la pa-

raula? (Veus de fons.) Ah, per això. Em demana la paraula. (Veus de fons.) Sí, doncs, 
té la paraula.

Joan Coscubiela Conesa

Sí, només per aclarir els termes d’aquesta proposta, perquè algú pot pensar que 
ens hem begut l’enteniment i hem confós l’1 de gener del 2018 amb el 2 o el 3 d’oc-
tubre del 2017. És perquè, com vostès saben, el secretari d’Hisenda va fer unes de-
claracions públiques i va dir que ho tenia tot preparat per a l’1 de gener del 2018, i 
aleshores és aquesta, la data que nosaltres hem volgut marcar, per ser curosos amb 
les declaracions polítiques del secretari d’Hisenda.

Només per aclarir aquests termes, per què aquesta data queda penjant aquí; si no, 
semblaria que nosaltres ens l’hem inventat.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat.
Fet l’aclariment, passem a la votació.
Vots a favor?
Del Grup de Catalunya Sí que es Pot, del Grup Socialista, del Grup de Ciutadans 

i del Grup Popular.
Vots en contra?
Del Grup de Junts pel Sí i del Grup de les CUP.
Per tant, la sol·licitud no prospera.

Sol·licitud de compareixença de Maria Àngels Barbarà i Fondevila, 
directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, perquè informi 
sobre l’auditoria feta arran de les declaracions de Santiago Vidal amb 
relació al tractament de les dades d’identificació i de caràcter tributari 
per l’Agència Tributària de Catalunya

356-00669/11

El punt número 5 és la sol·licitud de compareixença de Maria Àngels Barbarà, 
directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, davant de la comissió, per-
què informi sobre l’auditoria feta arran de les declaracions de Santiago Vidal amb 
relació al tractament de les dades d’identificació i de caràcter tributari per l’Agència 
Tributària de Catalunya.
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Vots a favor?
Del Grup de Ciutadans, Grup Popular, Grup Socialista i Grup de Catalunya Sí 

que es Pot.
Vots en contra?
Del Grup de Junts pel Sí i del Grup de les CUP.
Per tant, la sol·licitud no prospera.

Sol·licitud de compareixença de Neus Colet, presidenta del Tribunal 
Català de Contractes del Sector Públic, perquè informi sobre la seva 
tasca i els seus objectius (retirada)

356-00685/11

Passaríem ara al punt número 6, que és la sol·licitud de compareixença de Neus 
Colet, presidenta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, davant de la 
comissió, perquè informi sobre la seva tasca i els seus objectius.

Vots...?
(Alícia Romero Llano demana per parlar.) Sí? Diputada...

Alícia Romero Llano

Sí, president. Retirem aquesta sol·licitud, perquè hi ha hagut una sol·licitud con-
junta de tots els grups en una altra comissió, i, per tant, doncs, no té sentit que vin-
gui també aquí, eh? I com que nosaltres també ens hem sumat en aquella conjunta, 
retirem aquesta.

El president

D’acord. Gràcies, diputada Romero. Per tant, queda retirada.

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Contractació 
Pública perquè informi sobre el motiu del relleu en la presidència del 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

356-00686/11

I passaríem ara al punt número 7, que és la sol·licitud de compareixença de la di-
rectora general de Contractació Pública perquè informi sobre el motiu del relleu en 
la presidència del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

Suposo que és el mateix, oi, diputada?

Alícia Romero Llano

No, aquí no hi ha una petició conjunta. El que voldríem demanar és..., com que 
tots aquests temes relacionats amb aquest nou nomenament i amb la contractació 
pública es tractaran a la CAECRIT, volia preguntar al lletrat si podem traslladar 
aquesta sol·licitud de compareixença a la CAECRIT o si hem d’entrar una sol·licitud 
nova.

El president

Nosaltres el que podem fer, com diu el lletrat, és traslladar la sol·licitud a la Mesa 
i a la Junta de Portaveus perquè... 

Alícia Romero Llano

Bé, és el mateix, perquè si fem una sol·licitud nova serà el mateix tràmit.

El president

Sí, però sense la garantia... És a dir, no prenem la decisió; podem traslladar-ho a 
la Mesa i la Junta de Portaveus, i la Mesa i la Junta de Portaveus ho decidiran.
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Alícia Romero Llano

Per tant, en comptes de la Comissió d’Economia, que sigui la CAECRIT.

El president

D’acord. Doncs, ho traslladem a la Mesa i la Junta de Portaveus, per fer aquest 
canvi.

(El president dona la paraula a Carmina Castellví i Vallverdú.)

Carmina Castellví i Vallverdú

Sí; president. En el mateix lloc i en el mateix sentit que deia la meva companya, 
amb relació a aquesta sol·licitud, que també inclogués les principals actuacions en 
l’àmbit de contractació pública quan vingués la senyora Mercè Corretja.

El president

Doncs, així ho traslladarem. Gràcies.
Per tant, passaríem ara al punt 9. I, per donar entrada al secretari d’Hisenda, sus-

penem la sessió un minut.

La sessió se suspèn a un quart de quatre de la tarda i nou minuts i es reprèn a un quart de 

quatre i onze minuts.

El president

Bé.

Compareixença del secretari d’Hisenda per a informar sobre el programa 
Espriu i el balanç del programa Gaudí i sobre el sistema informàtic 
Espriu, els recursos que s’hi han dedicat i el funcionament del sistema 
anterior Gaudí 

357-00452/11 i 357-00453/11

Reprenem la sessió per substanciar els punts número 9 i número 10, la compa-
reixença del secretari d’Hisenda davant d’aquesta comissió per a informar sobre el 
programa Espriu i el balanç del programa Gaudí.

Per tant, donem la benvinguda al secretari d’Hisenda, el senyor Josep Lluís Sal-
vadó, i també al responsable de l’àmbit TIC d’Hisenda, el senyor Rafael Bernadas. 
Per tant, té la paraula, ara, el secretari d’Hisenda.

El secretari d’Hisenda (Josep Lluís Salvadó i Tenesa)

Gràcies, president. Bona tarda a tothom. Bé, en tot cas, com ja apuntava el presi-
dent de la comissió, m’acompanya en aquesta compareixença el senyor Rafael Ber-
nadas, que és el responsable de l’Àrea TIC de la Secretaria d’Hisenda i és l’expert 
i el responsable de tot això que ara els exposarem. És una persona que, amb el seu 
equip, és qui ha estat treballant i portant a terme tota aquesta feina, una feina d’un 
gran abast, que ha de portar a la hisenda catalana i a l’agència tributària del nostre 
país a poder fer un salt tecnològic molt important i un salt també molt important des 
de la perspectiva de model de relació amb el contribuent. I estem convençuts –i en 
aquest objectiu ja hi estem treballant– de que, una vegada acabada la implementació 
del programa Espriu i de tota la sèrie de mòduls que estem portant a terme i que es-
tem impulsant, de ben segur que esdevindrà un sistema informàtic referent de l’Ad-
ministració pública.

(L’exposició del secretari d’Hisenda és acompanyada d’una projecció de xarts, 
els quals poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Fer, abans d’entrar a la presentació, alguna referència a l’actualitat. Aquest dis-
sabte alguns de vostès van poder seguir a través dels mitjans de comunicació el que 
vam posar en producció, una primera versió del back office del programa Espriu, 
una posada en funcionament que ha funcionat exitosament. Simplement, destacar 
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que, per al que és el desplegament de la hisenda catalana, de la futura agència tribu-
tària del nostre país, el que vam fer dissabte és un salt qualitatiu molt important, un 
salt qualitatiu de grans dimensions, que ens ha permès posar en funcionament molts 
mòduls tecnològics, molts mòduls informàtics que diverses empreses han desenvo-
lupat en un temps relativament breu des de fa mesos –empreses que han anat treba-
llant i que han estat coordinades per l’equip que lidera Rafael Bernadas.

I el procés d’assemblatge, el procés de posada en funcionament de tots aquests 
mòduls, evidentment, era un repte complex, i, en tot cas, estem molt satisfets per 
l’extraordinària feina portada a terme per tot el conjunt dels proveïdors que han tre-
ballat durant molt de temps en aquest projecte i també, òbviament, pel nostre equip 
tècnic.

Destacar també –i després hi farem una mica de referència– que en el desenvo-
lupament de tot aquest conjunt de mòduls hi estan implicades i col·laborant i treba-
llant les empreses més importants i més punteres en l’àmbit tecnològic, en l’àmbit 
internacional. I, per tant, disposem dels millors equips i de les millors estructures 
per poder fer aquesta gran aportació per al futur de la nostra hisenda.

En tot cas, fer una última referència, abans d’entrar en aquesta presentació: evi-
dentment, presentarem el que és un programa informàtic, un sistema tecnològic. 
Hem intentat explicar-ho d’una forma més o menys planera, però, evidentment, ja 
ens disculparan d’entrada, perquè estem parlant d’un tema molt tecnològic. I tot i 
que als que hi estem treballant i estem compromesos en el desenvolupament del pro-
jecte ens sembla un projecte apassionant i transformador, evidentment no deixa de 
ser un sistema informàtic, amb tot el que això significa. Intentarem defugir la termi-
nologia tècnica, però veuran que no sempre ho hem pogut aconseguir.

En tot cas, intentem sintetitzar-ho i fer una presentació el més sintètica possible. 
Intentarem contextualitzar on som, explicar-vos d’on venim, el que estem fent, i in-
tentarem aprofundir una mica tant en el que són els calendaris com en el que són 
els costos de desenvolupament dels sistemes informàtics que ha anat desenvolupant 
l’Administració pública de la Generalitat de Catalunya.

En tot cas, una breu reflexió: estem al segle xxi, en plena transformació digital 
de tots els aspectes de la nostra societat, pràcticament tots els aspectes de la nostra 
societat. Segurament un segment punter de l’economia privada ha fet una transfor-
mació molt ràpida i una adaptació molt en aquest context, en aquest nou context del 
món de la digitalització; a l’Administració pública no estem sent tan ràpids, no es-
tem sent tan àgils. Però, en tot cas, és un repte absolutament fonamental, i de ben se-
gur que el futur passa indefugiblement perquè l’Administració pública també porti a 
terme aquesta transformació digital, aquesta adaptació –que després anirem desgra-
nant i hi anirem fent referència– del que són els serveis que prestem al ciutadà i els 
serveis que prestem al contribuent des d’aquesta lògica de la digitalització, d’aquesta 
lògica de que la xarxa, internet, no és només el present, sinó que és absolutament el 
futur, d’una forma molt, molt intensa, molt intensiva, com ja ho està sent en països 
pioners a nivell internacional.

En tot cas, destacar un concepte que em sembla fonamental: que avui una ad-
ministració tributària..., una administració tributària al segle xxi és eficient i és efi-
caç en la mesura que és capaç de ser intensiva des de la perspectiva tecnològica. Al 
segle xx les agències tributàries responien a altres paràmetres. Estem al segle xxi, 
el segle de les noves comunicacions, de les noves formes de relacionar-se entre el 
contribuent, les empreses i l’Administració. I, per tant, evidentment, la clau de l’èxit 
de qualsevol Administració tributària en el present i especialment en el futur passa 
per ser capaços d’assumir aquest repte de la transformació digital i aquest repte de 
la intensificació en l’àmbit tecnològic.

En aquesta imatge intento fer un esquema molt sintètic de quina ha estat l’evolu-
ció dels sistemes tecnològics que ha tingut l’agència tributària catalana. Comencen, 
els seus orígens, quan encara no era ni agència tributària catalana: simplement era 
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una direcció general de tributs, on s’utilitzaven diversos sistemes informàtics, múl-
tiples sistemes, amb dificultats d’interconnexió entre ells.

El 2001 es fa un salt importantíssim, perquè, evidentment, després de quinze, 
vint anys d’evolució tecnològica, és imprescindible anar substituint els sistemes ante-
riors per sistemes nous. Aquesta va ser la funció del Gaudí en el seu moment, un pro-
grama que va ser desenvolupat en una primera fase durant cinc anys que va permetre 
fer aquesta unificació dels sistemes d’informació tributaris, va permetre integrar les 
oficines liquidadores dins del sistema informàtic de l’Administració tributària del 
nostre país, i va començar a treballar en l’àmbit de fer allò que es feia en l’època pre-
històrica de la digitalització, que era digitalitzar el paper, sense incorporar la cultura 
digital, però sí transformant el paper en formats de caràcter electrònic.

Avui estem en una situació similar a la que estàvem l’any 2000, en una evolució 
tecnològica brutal, amb noves necessitats que apareixen al país, a la societat, algu-
nes vinculades amb alguns impostos que s’han anat aprovant al Parlament, d’altres 
vinculades amb aquesta lògica de la digitalització i d’altres vinculades amb el fet 
que la tecnologia que el 2000 era actual avui en dia ha deixat de ser-ho.

El 2015, per tant, arrenca el nou programa, el programa Espriu, un programa 
que ha de comportar aquesta entrada a l’era digital, de pensar ja tot el seu desenvo-
lupament des de la lògica digital i concebre el seu disseny des de la perspectiva del 
contribuent i no des de la perspectiva de l’Administració, com havíem fet anterior-
ment, en els sistemes anteriors, i aconseguim que l’Espriu esdevingui un element de 
personalització, de segmentació, de poder donar un servei molt més eficient, molt 
més personalitzat i molt més adequat als nostres contribuents.

En aquesta imatge intentem també continuar fent un exercici de síntesi que des-
prés intentarem anar concretant, un exercici de síntesi del que és la globalitat del que 
a posteriori us explicarem. En un primer punt, insistir en aquesta lògica de que el 
Gaudí és un programa dissenyat fa vint anys, tot just a l’inici de la revolució del món 
web. Avui el Gaudí el principal problema que té per als usuaris de l’agència tributà-
ria catalana..., per als dos mil usuaris que té l’agència tributària catalana, la manca 
d’adequació del Gaudí és l’element que genera més problemes en el nostre dia a dia. 
La necessitat del canvi ve d’aquesta voluntat de donar resposta de forma ràpida a les 
necessitats actuals i a necessitats futures: la necessitat de fer una actualització tec-
nològica, de passar al món digital; de millorar de forma molt més eficient el que són 
les dades fiscals, i, sobretot, aquest tercer concepte, que és la necessitat d’orientar el 
servei tributari cap al contribuent.

Durant un període de temps hem estat mantenint la coexistència –i encara la 
mantindrem durant cinc anys, segons les nostres previsions– entre el Gaudí i l’Es-
priu. No estem parlant d’una substitució com aquell que es canvia un cotxe; estem 
parlant d’una substitució progressiva d’un sistema informàtic per un altre, d’un sis-
tema informàtic que va implementant i desenvolupant nous mòduls que progressi-
vament aniran substituint els mòduls anteriors, que avui estan encara en producció, 
del Gaudí. Per tant, durant el 2016 i el 2017 molts dels mòduls que hem estat desen-
volupant són mòduls que coexisteixen i que poden donar servei tant al Gaudí com 
a l’Espriu.

L’Espriu es concep com l’element que ha de traccionar el canvi cultural, el canvi 
de servei dins de la nostra Administració tributària. Com ja comentàvem, avui te-
nim ja implantada una primera versió del back office, un back office que és molt més 
robust que el que teníem fins ara, que permet un tractament massiu d’informació i 
que disposa d’una gran capacitat de creixement en el futur.

I, finalment, el sisè punt que apuntem en la imatge és l’entrada en desenvolupa-
ment i en futura producció del que és el front office, un front office que en aquests 
moments hi hem fet ja un pas important: l’1 d’abril vam incorporar i vam posar en 
funcionament una nova seu electrònica i una nova pàgina web que dona servei tant 
al back office de Gaudí com al back office d’Espriu. És un front office que funciona-
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rà encara durant uns quants mesos. I, quan aquest nou projecte que tot seguit expli-
carem amb un cert detall estigui finalitzat, ens permetrà fer aquest salt qualitatiu de 
relació amb el contribuent, que ens ha de permetre que el ciutadà percebi la funció 
de pagar impostos d’una forma molt més senzilla i molt més fàcil.

En aquesta imatge intentem explicar el que és l’actual sistema, el sistema que fins 
avui ha donat servei per a tots i cadascun dels impostos que ha gestionat l’agència 
tributària catalana. Com dèiem abans, en el seu moment va permetre digitalitzar els 
expedients, va permetre unificar la informació, va permetre iniciar la tramitació te-
lemàtica –encara que amb força dificultats.

És, com hem explicat moltes vegades, un programa que va ser dissenyat per als im-
postos cedits, per a impostos no periòdics, per a impostos no massius, per a impostos 
puntuals, molt complexos, molt jurídics, i, tot seguit, en una de les imatges posteriors, 
intentarem entrar-hi i explicar una mica més en concret a què ens referim en aquest 
àmbit.

El punt 3 és un dels grans problemes que tenim, és un programa que va ser fet 
a mida per un proveïdor, i avui som captius d’aquell proveïdor. Fa anys, en el seu 
moment, no sé si va ser el 2010, quan se va canviar de proveïdor... (Veus de fons.) El 
2009 es va canviar Indra per T-Systems. El proveïdor del sistema és Indra, i en el 
seu moment se va intentar introduir T-Systems per substituir Indra, perquè no hi ha-
via satisfacció amb el servei que donava Indra. Al cap d’un any se va haver de retor-
nar a Indra per la complexitat d’un sistema que ha estat dissenyat per una empresa, 
i, per tant, això fa que l’agència tributària sigui captiva d’aquella empresa que en el 
seu moment va dissenyar aquell programa.

Respecte al punt 4, és un programa que va ser dissenyat per ser utilitzat pràc-
ticament exclusivament pels intermediaris fiscals, els gestors fiscals, i en aquests 
moments està sent utilitzat per dos mil funcionaris, o bé de la Generalitat o bé de 
les diputacions, a través del conveni de Tributs de Catalunya. És un programa que, 
bàsicament, com va ser dissenyat per ser utilitzat pels gestors fiscals, utilitza un lè-
xic molt tècnic, un lèxic molt jurídic; no està pensat per adreçar-se al contribuent 
individual.

Com també vam tenir l’oportunitat d’explicar en una compareixença anterior, té 
molts problemes de gestió de les dades fiscals; el 76 per cent dels errors del funcio-
nament de l’agència tributària venien a partir d’una mala gestió de les dades fiscals. 
I, finalment, tot i això, ha donat servei a 13 milions d’expedients durant quinze anys, 
a 15 milions de liquidacions i a més de 85 milions de documents.

Per tant, és un programa que ha arribat a la seua etapa de maduresa, ha donat un 
fruit. I, en tot cas, fruit de la necessitat d’adaptar-mos als nous temps, en el seu mo-
ment, el 2015, es pren la decisió d’arrencar aquesta oportunitat, que és, per a l’agèn-
cia tributària catalana, de fer el salt a un nou sistema informàtic.

En aquesta imatge em sembla que es transmet, d’una forma molt fàcil i molt 
clara d’explicar, el perquè de tot plegat. Hi veureu la resposta que dona el Gaudí 
als tributs que gestionem avui: dona una resposta i funciona perfectament per als 
impostos cedits –per a transmissions, per a successions i donacions–; dona una res-
posta regular per a tota una sèrie d’impostos que, tot i ser periòdics, treballen sense 
cens, i, per tant, els dona una resposta regular, i té moltes més dificultats de funcio-
nament per atendre aquells impostos que són periòdics, que són massius i que tre-
ballen sobre censos. És aquesta primera columna, que titulem «Amb dificultats» de 
gestió del Gaudí, que, evidentment, posen en crisi d’una forma molt clara l’operati-
vitat, avui, del sistema informàtic Gaudí.

Introduïm aquí el concepte, ja, de la necessitat d’avançar cap al futur, d’aquesta 
necessitat de modernització de l’agència tributària, des d’una perspectiva molt àm-
plia, per assumir de forma adequada les competències actuals i per capacitar l’agèn-
cia i preparar la hisenda catalana per assumir la gestió, en un futur, de qualsevol 
tipologia d’impostos. Per poder afrontar aquests reptes, hem de desenvolupar tres 



DSPC-C 481
5 de juliol de 2017

Sessió 20 de la CEH  16

grans àmbits: l’àmbit organitzatiu, l’àmbit dels sistemes d’informació i l’àmbit nor-
matiu, jurídic i fiscal. I, en tot cas, avui tenim motiu per poder entrar-hi en detall, en 
l’àmbit dels sistemes d’informació.

En aquesta imatge intentem, de forma molt sintètica –ho explico molt ràpida-
ment–..., els elements, els vectors de transformació que volem impulsar a través del 
Gaudí, com a vector i com a tractor del canvi, per introduir aquesta visió del que 
és el món tributari des de la perspectiva de 360 graus respecte al contribuent; per 
tant, el contribuent és l’element central del disseny del programa. Anteriorment, en 
els sistemes informàtics anteriors, l’element central del disseny del programa era la 
mateixa organització; per tant, eren sistemes informàtics destinats a donar servei a 
l’organització.

La concepció de l’Espriu passa, com a element central, per la voluntat de donar 
servei al contribuent, tant en els seus drets, de forma molt especial, com en els seus 
deures. I, per tant, hi introduïm conceptes de transformació del món digital com una 
eina de donar serveis al contribuent. Hi introduïm tot el potencial de l’omnicanalitat 
que avui té el sistema per poder pagar i gestionar tributs a través de tots els canals que 
avui estan a la nostra disposició. L’element central és l’usuari: poder treballar amb 
un sistema que personalitzi, que segmenti i que pugui donar, per tant, un servei molt 
més adequat al contribuent.

Aquesta transformació funcional a partir de la qual ha estat dissenyat el Gaudí 
parteix d’aquesta lògica, que volem un programa que sigui capaç de gestionar qual-
sevol tipus d’impostos, ja sigui un impost de vehicles, de CO2, que és un impost 
sobre un cens de 4 milions i mig de contribuents –per tant, un impost massiu–, un 
impost que es gira anualment..., i que pugui mantenir la seva funcionalitat amb els 
impostos jurídics, com són els impostos cedits.

En els procediments interns, insistir que han estat pensats en nadiu digital; per 
tant, estan pensats no per transformar el paper en sistema digital, sinó per pensar-los 
ja, de cap i de nou, directament com a sistema digital.

Una de les grans virtuts i aportacions que ens fa l’Espriu és que redueix a una 
quarta part el temps de posada en funcionament d’un nou impost. Sovint és un ele-
ment que no perceben els diputats d’aquesta cambra: quan aquí s’aprova un impost, 
posteriorment hi ha una feina importantíssima de desenvolupaments tecnològics per 
poder-lo aplicar. El Gaudí..., era una de les seves grans mancances. Avui, amb el 
nou sistema, ho reduïm al 20-25 per cent; per tant, baixem una quarta o una cinque-
na part el temps de posada en producció d’un nou impost, damunt del nou sistema 
informàtic.

Els seus clients, com comentàvem, passen a ser tots els contribuents, no els ges-
tors fiscals. Per tant, utilitzem com a lèxic el lèxic comú, el lèxic que és entès pels 
contribuents, no un lèxic específic adreçat als experts, als gestors fiscals. 

Aporta, com també hem explicat en diverses ocasions, que les dades se carre-
guen, se depuren, s’enriqueixen i es distribueixen des d’un punt unificat –per tant, 
molta més qualitat en les dades.

I, finalment, facilita el creuament d’informació, una gestió molt més eficient de 
la informació, per guanyar capacitat en la lluita contra el frau.

Tot això ens porta, ja des d’una perspectiva de transformació no funcional, sinó tec-
nològica..., ens introdueix aquesta actualització tecnològica a l’Espriu; incorpora pràc-
tiques de l’eCommerce, del màrqueting CRM, pràctiques que en estos moments estan 
molt desenvolupades en segments econòmics com el detail, com certs segments de la 
banca, que tenen molt desenvolupada l’atenció al contribuent a través d’internet –ho 
introduïm, i és un dels elements referencials del disseny del programa–; facilita la in-
corporació, com abans comentàvem, de qualsevol impost, per tant, s’industrialitza i 
redueix extremadament el temps de posar en servei un nou impost; ens orientem molt 
a la dada, a una gran gestió de censos en una tecnologia sobre Sap Hana per gestionar 
les bases de dades fiscals; ens permet tenir independència dels proveïdors –com des-
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prés veuran, aquest sistema no el fa un proveïdor, no és propietat d’un proveïdor, sinó 
que està desenvolupat per vuit proveïdors, la qual cosa dona molta més llibertat, molta 
més flexibilitat de cara al futur, de que si un proveïdor no et dona el servei que esperes, 
tens la possibilitat de poder diversificar el servei–; una altra de les grans aportacions és 
que redueix els costos de compliment per part del contribuent, i desacoblem –és un dels 
grans canvis tecnològics– el front office del back office, i això mos permet que, mentre 
estem pujant noves versions, el sistema pot continuar funcionant perfectament sense 
tenir cap mena d’incidència.

En aquesta imatge –molt gràficament, després ho veurem sobre el mapa de fun-
cionalitats–..., els cinc grans eixos que es desenvolupen amb un sistema informàtic 
com és l’Espriu, cinc grans àmbits. En tot cas, vaig directament en aquesta imatge, 
on podran trobar les diferents peces de l’Espriu amb els proveïdors que hi han estat 
treballant i que l’han estat desenvolupant, i després intentarem explicar-vos en quin 
estat se troba cadascuna d’aquestes peces, el seu desenvolupament, des del mòdul 
superior, d’anàlisi de dades, on estan treballant empreses com Indra i Accenture; tot 
el que és la part més interna, del back office, del sistema de gestió tributària, on es-
tan treballant IBM, Indra, Accenture; tots els elements de processament de dades, 
on treballen SDG i Accenture, l’element de gestió de coneixement; la part verda de 
baix, la gestió de dades, censos i documents, on treballen T-Systems, Everis i l’em-
presa Vilt, i, finalment, la part lila, que després hi entrarem amb una mica més de 
detall, que és tota aquesta part del front office, de relació amb el contribuent, on es-
tan treballant empreses com Everis, T-Systems i Vass.

En aquesta imatge poden veure en color allò que hem posat en funcionament a  
1 de juliol. I hi podran veure que bàsicament la part del front office, que seria la part 
esquerra, de relació, interacció i assistència..., no hem encara posat en funcionament 
el nou front office de l’Espriu; hem treballat sobre la versió d’1 d’abril de la nova seu 
electrònica que vam posar-hi en funcionament, i, en tot cas, en imatges posteriors 
veurem com evoluciona. A l’octubre tindrem pràcticament el 80 per cent del back 
office ja finalitzat, i a primers del 2018 pràcticament tindrem ja el cent per cent del 
back office ja finalitzat. I el que seria la part del front office, la part lila, l’aniríem 
desenvolupant.

Faig ara un petit focus en el tema del front office, perquè és el projecte que estem 
engegant en aquests moments. És un projecte que engeguem aquest mes de juliol, i 
començarem ja a posar algun dels impostos que gestiona l’agència tributària catala-
na en producció damunt d’este nou front office a partir dels inicis del 2018, tal com 
s’aniran portant a terme les diferents liquidacions. És un projecte que té un cost de  
5 milions i mig d’euros i que durant el transcurs dels propers sis mesos ens perme-
trà començar ja a fer aquest salt qualitatiu i aconseguir tenir un front office, una es-
tructura relacional amb el contribuent molt més senzilla i que faciliti el pagament 
dels impostos.

En aquesta imatge continuem parlant del front office. Només en destaco algun 
dels titulars: l’omnicanalitat, per tant, la possibilitat de que el ciutadà pagui els im-
postos a través de tots els canals que vulgui –a través d’una tauleta, a través d’un 
telèfon mòbil, a través d’un sistema informàtic, d’un ordinador, o de forma presen-
cial–, que ho pugui fer indistintament, i que pugui fer tramitacions com segurament 
algunes de les entitats financeres amb les que segurament vostès treballen..., ja avui 
els estan oferint aquesta mena de servei.

Treballar i aprendre sobre l’experiència del contribuent, personalitzar al contri-
buent l’oferta, el servei, perquè cada contribuent és diferent, cada contribuent té unes 
necessitats, cada contribuent té un perfil diferent que avui, a través d’eines de big 
data, l’agència tributària catalana és perfectament capaç d’identificar com és capaç 
d’identificar qualsevol empresa privada, i, per tant, no oferir un servei estàndard, 
una pàgina web on ofereixes la totalitat dels serveis, la qual cosa fa molt més com-
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plicada la gestió tributària. I, a partir del coneixement del perfil del contribuent, po-
der oferir-li un servei molt més adequat i molt més senzill d’implementar.

I aquí, per anar acabant, veuran una mena de circuit segons el qual anirem por-
tant a terme la incorporació dels impostos sobre l’Espriu. Les dates són, més o 
menys, les que aquí queden reflectides: són el moment en el qual es porta a terme 
la liquidació d’aquell impost. Per tant, com ja hem explicat, l’impost de begudes 
ensucrades es posa a liquidar l’1 de juliol, durant els primers vint dies de juliol. 
Posteriorment anirem posant ja sobre l’Espriu, tal com aniran entrant en liquidació, 
la resta d’impostos que avui gestiona l’agència tributària catalana: impostos com 
l’impost d’establiments turístics o l’impost de patrimoni, que, com saben, el recapta 
l’Estat, però a l’octubre ens transfereix la informació de les liquidacions que s’han 
portat a terme, perquè executem les nostres competències en matèria d’inspecció 
–per tant, el de patrimoni també serà un dels impostos que posarem en funciona-
ment ja sobre l’Espriu. 

La part groga que veuen a partir ja del 2018 és la posada en funcionament no no-
més del back office, sinó també del front office, i, per tant, progressivament anirem 
finalitzant tot el que és la implementació de les dos peces centrals del nou sistema 
informàtic.

Aquí poden veure una aproximació als costos de construcció d’aquests sistemes 
informàtics. Hem fet un agregat del que va costar construir el Gaudí –ens ha costat, 
fer la recopilació, però era una de les dades que ens constava que eren del seu inte-
rès– entre el 2001 i el 2015, tot el que s’ha invertit en Gaudí. El Gaudí..., se’n porta 
a terme una implementació durant els primers cinc anys, 2001-2005, però, poste-
riorment, cada any s’han anat invertint diners en el Gaudí per anar-hi fent millores, 
ampliant-lo, donant-li més funcionalitats.

Com ja he explicat anteriorment, el 16-17 és un any de coexistència; per tant, tots 
els nous mòduls, les noves funcionalitats que hem posat en servei estan dissenyades 
per donar resposta tant al Gaudí com a l’Espriu. Per tant, tot el paquet del sistema 
de base de dades fiscals dona resposta de forma unificada tant a un programa com 
a l’altre: el gestor d’entrades, el gestor de sortides, la nova seu electrònica i la web, 
que avui està ja en funcionament... Tot el que és el mòdul de recaptació executiva 
dona servei als dos programes.

I, finalment, l’SRC, que és l’acrònim de «servei de relació amb el contribuent», 
que és el nou i el futur front office que estem dissenyant en aquests moments, i, per 
tant, ha de donar servei tant al Gaudí com a l’Espriu. Tot aquest paquet intermedi de 
coexistència hem estimat que tindrà una inversió, fins al 2020, de 28 milions d’eu-
ros. I, finalment, el que és la inversió estrictament de desenvolupament de l’Espriu 
pujaria a aquests 13 milions d’euros.

Això, és poc o és molt? Intento donar-vos-en una referència, una referència com-
parant-ho amb una agència que, com tots saben, és referent en l’àmbit tecnològic, 
com és l’agència tributària espanyola, que és una agència que ha estat capaç de ser 
excel·lent i de ser un exemple en el desenvolupament dels seus sistemes tecnològics, 
una agència que avui té dos mil treballadors només al seu sistema informàtic, i, per 
tant, que és un model de referència d’aquesta voluntat d’intensificació en l’aposta de 
les noves tecnologies.

Hem posat aquí unes dades extretes de l’OCDE per intentar il·lustrar o tenir un 
element de comparació sobre si la inversió que porta a terme el Govern de Catalunya 
és poc o és massa: durant el període d’aquestes dades, entre el 2009 i el 2013 –són 
dades extretes, les de l’Estat, de l’OCDE–, la Generalitat haurem invertit en cons-
trucció, manteniment i tot el que són el hard i les infraestructures, els CPD i tot el 
que és el personal que hi destinem per al funcionament dels sistemes informàtics..., 
durant aquest període, de les xifres que us donem, estem parlant de 54 milions, 
mentre que l’Administració estatal se n’ha gastat 1.200. Estem parlant d’un 4 i mig 
per cent. En tot cas, la referència a l’estatal és perquè és el model. Segurament Cata-
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lunya durant massa anys –durant massa anys– hi ha invertit massa pocs diners, i en 
este sentit és necessari continuar mantenint aquest nivell d’esforç per poder excel·lir 
com a administració tributària.

I l’última imatge seria una mena de..., alguns missatges de síntesi. En quinze 
anys s’han invertit en l’Espriu aquests pràcticament 20 milions d’euros. Perdó, par-
lava del Gaudí: s’han invertit 20 milions d’euros en el Gaudí durant quinze anys. 
Durant aquest període s’ha aconseguit que el Gaudí funcioni bé per a dos tributs, 
dos de setze, i, per tant, necessitem fer un sistema que doni servei a la totalitat dels 
impostos que gestiona el Govern de Catalunya.

Durant aquest període de coexistència s’hi han invertit aquests 28 milions d’eu-
ros, que donen resposta i que han de donar resposta encara durant cinc anys a una 
coexistència dels dos programes.

En l’Espriu hi invertim aquests 13 milions d’euros, que ens permeten fer aquest 
salt en l’evolució tecnològica, amb el repte de la digitalització, l’orientació al client i 
guanyar d’una forma molt especial eficiència en la lluita contra el frau.

Aconseguim un back office molt més robust, una informació molt més fiable, ens 
facilita la incorporació àgil i ràpida de nous impostos, ens permet aquesta indepen-
dència dels proveïdors, i, finalment..., aquesta aposta, que és la que estem encetant 
en estos moments com el darrer projecte de l’Espriu, que seria l’SRC, aquest servei 
de relació amb el contribuent, que ens ha de permetre tenir un front office que faci 
molt més fàcil i molt més senzilla la tramitació dels impostos no només per part dels 
professionals, sinó també per part dels contribuents individuals.

I jo ho deixo aquí. I a disposar per a les seves preguntes.

El president 

Gràcies, secretari. Ara, per tant, passaríem al torn dels diferents grups parlamen-
taris. Per tant, el primer és el Grup de Ciutadans. Té la paraula el diputat Espinosa.

Antonio Espinosa Cerrato

Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Salvadó, per la seva explicació. Miri, 
ens ha dit que l’Espriu és un sistema, un programa que serà referent, que està com-
post de mòduls que s’han desenvolupat per diferents empreses i que això necessita 
un ensamblaje y..., en fin.

Jo crec que ens ha omplert de paraules, moltes paraules..., pero, lejos de lo que nos 
está diciendo, a día de hoy el programa Espriu lo que es es un nombre muy poético 
bajo el que solo hay un Excel elegante pero prácticamente vacío. Prácticamente vacío, 
porque, en realidad, a día de hoy, pues, prácticamente solo contiene los ciento ochenta 
distribuidores que han de liquidar el impuesto de las bebidas azucaradas, un impues-
to que, además, probablemente resulta incluso inconstitucional. No hay más. No hay 
más, en estos momentos, en el Espriu –no hay más. No lo sé, parece ser que hay una 
programación, pero, a día de hoy, prácticamente eso es lo que es el Espriu.

Dice que es un programa que nos va a permitir, pues, recaudar impuestos perió-
dicos y masivos. Bien, eso está bien. Eso está bien, pero yo creo que lo que nos ha 
de permitir es recaudar y gestionar bien los impuestos que son o propios o cedidos. 
Y pretender hacer un programa que no necesitamos –que no necesitamos, en base 
a nuestras competencias– sencillamente es poner el carro delante de los bueyes, y 
eso, miren, se podría catalogar precisamente como despilfarro. Ustedes ya están 
despilfarrando el dinero, porque van a hacer un sistema, un programa, que no nece-
sita Cataluña, que no necesitamos para la gestión verdaderamente de nuestros im-
puestos, de los impuestos que tenemos que recaudar, de los impuestos que tenemos 
que recoger.

Mire, yo tengo que decirle muy claramente que a mí me parece que no tenemos 
por qué contribuir todos los ciudadanos a pagar, con el dinero de todos..., porque se 
pagará con el dinero de todos, la ensoñación, ¿eh?, la ensoñación de recaudación del 
IVA y del IRPF que tienen ustedes, los independentistas, y que vamos a tener que 
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pagar los independentistas y los no independentistas, para luego seguir recaudando 
los propios y los cedidos, y que no serán ni el IRPF ni el IVA.

En todo caso, se entendería, esto, esta inversión, ¿eh?, importantísima –ustedes 
la han cifrado en..., bueno, si sumamos la adaptación y la necesidad del Espriu, bue-
no, pues, estamos hablando de 28 y 13..., pues, mire, mire la cantidad de millones, 
mire la cantidad de millones, ¿no?... Entonces..., perdón, veintiocho... Acláreme-
lo: ¿son 28 millones, no? ¿Veintiocho? ¿Son 28 millones, el Gaudí más el Espriu? 
¿Veintiocho millones? (Veus de fons.) Veintiocho más 13, y están hablando de mi-
llones –de millones. (Veus de fons.) Bien. Bueno, en todo caso, yo creo que, since-
ramente, los 13 millones nos los podríamos ahorrar.

Y permítame que entre en el tema del Gaudí, porque ustedes también..., es verdad 
que ahora mismo han puesto de manifiesto sus limitaciones, unas limitaciones, una 
situación y unas carencias que se vieron desde el primer momento, pero es que, si la 
información que en su día se dijo, incluso en los medios de comunicación, que supu-
so el hecho de que en su día no funcionase adecuadamente, entre el 2004 y el 2007 
especialmente, y que hizo que se cambiase de Indra a T-Systems para luego, curiosa-
mente, volver otra vez a Indra..., según la información, ya son 25 millones.

Esta información la he sacado de los medios de comunicación. En su día ya fue-
ron 25 millones, con lo cual no me cuadra, entonces, que el coste total del sistema 
Gaudí sea de 19 millones, el coste total desde que se implantó. Realmente no lo en-
tiendo, o sea, ha debido de ser muchísimo más. Porque si ya tenemos 25 millones 
prácticamente en los tres primeros años, ha debido de ser mucho más.

Bien, el Gaudí, como ustedes saben, desde entonces solo ha arrastrado carencias 
y múltiples incidencias, ¿eh? Y realmente es llamativo –es llamativo– que hoy en 
día todavía se siga sufriendo las consecuencias de esas situaciones, ¿no? ¿Por qué? 
Pues, porque, mire, me han explicado –lógicamente, me he tenido que informar– 
que se siguen arrastrando problemas de información con las propias oficinas liqui-
dadoras, que se han estado arrastrando durante mucho tiempo y siguen arrastrán-
dose, porque, curiosamente, el Gaudí no era capaz de suministrar la información de 
expedientes, plazos y demás a las propias oficinas, a las propias oficinas liquidado-
ras, y se tuvo que hacer un programa externo, que costó más dinero –un programa 
externo, que costó más dinero– para paliar ese déficit.

¿Y qué situación parece ser que sigue viviéndose? Pues, que la información que 
da ese programa externo no es exactamente la misma –no es exactamente la mis-
ma– que la que da el programa Gaudí. Es decir, curiosamente, nos hemos gastado 
dinero en el Gaudí, nos hemos gastado dinero en un programa externo, y en estos 
momentos todavía no hay una información que sea perfectamente casable, perfecta-
mente igual, entre uno y otro.

Por tanto, francamente, que se sustituya o, mejor dicho, que se vaya a sustituir, 
porque la verdad es que hoy, por primera vez..., al menos yo es la primera vez que he 
oído que va a haber una sustitución paulatina, porque hasta ahora parecía ser que la 
sustitución iba a ser inmediata, es decir, que el Espriu sustituiría inmediatamente al 
programa Gaudí..., bueno, pues, parece ser que va a haber una convivencia durante 
como mínimo cinco años. A mí los expertos también me han dicho que serán más 
de cinco años, que podemos incluso irnos a diez años. Pero, bueno, eso significará 
nuevamente gastos de mantenimiento de uno y gastos de mantenimiento del otro 
–de uno y del otro. ¿Por qué? Pues, porque hoy en día se están ya necesariamente 
haciendo programas precisamente que permitan traspasar..., o sea, se está mejoran-
do incluso el Gaudí, se está invirtiendo en el programa Gaudí, no solamente en el 
programa Espriu.

Bien, quiero resaltar, en última instancia, algo que me parece muy significativo: 
mire, ustedes van a provocar un caos y una desorganización importantísima por la 
rapidez con la que quieren transitar hacia un sistema y hacia una modalidad que no 
necesitaremos –eso es lo curioso. ¿Y por qué, ese caos? ¿Y por qué ese caos va a per-
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judicar las arcas públicas? Pues, porque ustedes quieren que 1 millón –sí, digo bien– 
de expedientes vivos tengan que trasladarse de manera rapidísima y urgentísima 
hacia un sistema que, además, implicará el que esos expedientes lleguen a funciona-
rios que no tienen ni idea actualmente de ellos y que se van a tener que hacer cargo 
de unos expedientes que les llegan como nuevos –nuevos–, y precisamente tendrán 
que partir de cero, prácticamente de cero, y eso va a provocar una desorganización 
y una incapacidad de atenderlos, de tal manera que lo que van a conseguir es una 
prescripción de muchísimos expedientes –prescripción de muchísimos expedientes– 
y no se va a poder, por tanto, llevar a cabo su adecuada recaudación.

En definitiva, ustedes lo que pretenden es..., por razones estrictamente políticas 
y una ensoñación en la que están inmersos, precisamente van a hacer que..., incluso 
a perjudicar las arcas públicas, ¿eh?, de todos los catalanes. O sea, van a gastar más 
de lo que necesitamos y vamos a recaudar menos de lo que podríamos, precisamen-
te porque ustedes se han empeñado en hacer las cosas deprisa y mal.

Por lo tanto, yo solamente les pediría...

El president

Diputat, hauria d’anar acabant.

Antonio Espinosa Cerrato

Sí, acabo –acabo. Solo les pediría eso, que hagan el favor de recapacitar, que 
hagan el favor de reconducir los plazos. Y, efectivamente, probablemente es cierto, 
que el programa Gaudí se ha quedado obsoleto desde el punto de vista tecnológico y 
hay que dar un paso adelante hacia otro programa, pero ese programa tiene que ser 
ajustado a la necesidad real que tiene Cataluña, que es la recaudación de impuestos 
propios y cedidos –nada de IVA, nada de IRPF, nada de impuesto de sociedades.

Muchas gracias.

El president

Gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Socialista. Té la paraula la diputada 
Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Bé, gràcies al senyor Salvadó per la seva explicació. Hi ha ha-
gut dos grups parlamentaris que vam demanar aquesta compareixença, perquè, bé, 
saben molt bé, vostè i el seu Govern, que la preocupació dels grups de l’oposició, i, 
en concret, del Grup Socialista pel que fa al futur de l’agència tributària és impor-
tant, no perquè no en compartim el què –l’hi hem dit moltes vegades–, sinó perquè 
probablement no en compartim el com.

I, aquí, que havíem sigut uns abanderats de «la feina ben feta no té fronteres», 
creiem que això comença a trontollar una mica, segurament perquè volem córrer 
més del compte, no? Aquest gran hashtag del #tenimpressa creiem que no ens està 
fent cap bé, i, si no, doncs, temps al temps. Tant de bo ens equivoquem, eh? Ens 
hem equivocat en altres coses i ho reconeixem, però, vaja, no sembla que això tingui 
aquesta previsibilitat.

Jo, si no l’he entès malament, eh? –i en faig un..., molt, molt resum–, en aquests 
moments –fins a l’1 de juliol teníem en marxa el Gaudí, que gestionava els impostos 
propis i cedits– estem impulsant un nou programa, que és l’Espriu, que ens costarà, 
com deia vostè, doncs, 13 milions d’euros, o que ens està costant això, que el que 
pretén és gestionar els impostos propis i cedits que gestionava el Gaudí i que l’1 de 
juliol –és a dir, fa tan sols uns dies– ha començat a gestionar un impost propi, que 
és el de les begudes ensucrades. M’agradaria que em confirmés això; és a dir, en 
aquests moments, l’Espriu només gestiona l’impost de begudes ensucrades?

Després d’aquesta resposta, m’agradaria saber quan gestionarà tots els impostos 
propis i quan sumarà els impostos propis als impostos cedits, que vol dir successions 
i donacions i transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, bàsicament. És 
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a dir, quan, en quines dates tenen vostès previst que el Gaudí ja gestioni tots els pro-
pis i tots els cedits?

En alguna entrevista que vostè ha donat ha dit que l’1 de setembre vol gestio-
nar-los tots, entenem que amb el programa Espriu, que és el nou, que a més a més 
vostè també ha anunciat que té capacitat per gestionar impostos massius. M’agrada-
ria preguntar-li si això és així, és a dir, si l’1 de setembre pretén gestionar els propis 
i els cedits a través d’aquest programa Espriu, i, per tant, com es fa aquesta transició, 
no?, perquè entenem que és un programa que s’està posant en marxa, i, no ho sé, em 
sembla una mica difícil, que en dos mesos puguem gestionar-ho tot, si avui només 
gestionem el de les begudes ensucrades.

Volia preguntar-li, sobre la recaptació executiva que ara farem..., si això ho està 
fent el Gaudí, i si el Gaudí pot funcionar correctament i adequadament per fer aques-
ta tasca o si això preveuen que ho faci l’Espriu, també, i des de quina data. És que és 
molt important –ja ho sap vostè, no?–, la gestió dels impostos. Al final, els impostos 
són importants, perquè ens permeten tenir uns ingressos que acompanyen, evident-
ment, doncs, unes polítiques que després fa el Govern. És veritat que els impostos 
que gestionem des de Catalunya són petits, si ho comparem amb el pressupost glo-
bal, però tant de bo no perdéssim res, és a dir, que cada any anéssim guanyant en 
recaptació. I li hem dit més d’una vegada que de vegades tenim dubtes de que això 
sigui així, per aquesta pressa que tenen vostès.

Després, volia entrar en un altre àmbit, que és que vostès és veritat que han dit 
alguna vegada que volen gestionar tots els impostos i que el Gaudí està preparat per 
gestionar impostos massius. Clar, aquí entraríem en algunes consideracions. Una 
és –és obvi– que per poder gestionar impostos massius –estem parlant bàsicament 
d’IRPF o IVA– necessitem un cens, unes dades que no tenim; tenim algunes dades, 
les dades que aconseguim amb la gestió dels nostres..., dels impostos que gestionem, 
que són els cedits i els propis, però no totes les dades. Per tant, sembla bastant difí-
cil poder gestionar en aquests moments impostos massius com podrien ser l’IVA i 
l’IRPF. No tenim dades, no tenim prou dades per fer això; podríem dir que no tenim 
els programes informàtics preparats, a dia d’avui.

Llavors, per això li vull preguntar, senyor Salvadó, si quan vostè preveu que ges-
tionar tots els impostos massius –que m’agradaria que me’n digués la data, perquè 
abans el senyor Coscubiela deia l’1 de gener, hem llegit l’1 de setembre–..., si a la 
data que vostè té prevista creu que estarem preparats per gestionar-los a nivell in-
formàtic.

I l’altra és que, en recursos humans, evidentment, doncs, clarament no estem pre-
parats per a això, no?

Aleshores, jo, amb aquestes tres dificultats importants, m’agradaria que em po-
gués explicar com pensa portar a terme aquest objectiu tan i tan ambiciós, no?, més 
enllà de que legalment no té competències per fer això, però com que el 2 d’octubre 
comença un nou món, doncs, sembla que en aquest nou món sí que hi tindran com-
petències. Però, més enllà de les competències o no, al final necessites unes dades, 
uns programes informàtics i uns recursos humans que en aquests moments no tenim 
preparats per fer això.

I, per últim, no entenc massa... És que mira que Madrid és dolent i tot això, i la 
culpa sempre és d’Espanya, etcètera, doncs, no entenc per què ens comparem sem-
pre amb ella, si és tan dolenta. És que, clar, senyor Salvadó, l’agència tributària espa-
nyola gestiona 182.000,9 milions d’euros l’any, amb les dades del 2015. És que, clar, 
voler comparar el que dediquen vostès a programes informàtics i el que hi dedica 
l’agència espanyola, home, la veritat és que és una comparació jo crec que bastant 
errònia, no?, bastant mal trobada, perquè el que recapten i gestionen ells és molt més 
que el que gestiona Catalunya, no?

I, per tant, allò de que «els altres sempre ho fan malament i nosaltres ho fem bé», 
doncs, miri, els torno a dir una frase que repeteixo bastant: un país nou no és un país 
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millor, fer un estat nou no vol dir fer un estat millor. Tant de bo fos així, però no és 
sinònim. I, per tant, el que hem d’intentar és comparar-nos amb aquells que ho fan 
molt bé, tot i que crec que l’agència tributària espanyola és un exemple, eh?; però, 
en tot cas, no crec que sigui comparable, una cosa amb l’altra, a l’hora de parlar dels 
recursos que dediquen als programes.

Miri, si el programa Gaudí i el programa Espriu haguessin funcionat bé, fun-
cionessin bé i fossin la resposta a la gestió d’aquests impostos, doncs, ben pagats, 
aquests 41 milions d’euros. Bé, amb el Gaudí sembla que no ens n’hem sortit prou, 
perquè almenys qui gestiona aquest programa, que són bàsicament les oficines li-
quidadores, hi posen molts problemes. Esperem que l’Espriu sí que ho solucioni, i si 
realment és un bon programa per a aquesta gestió, escolti, ben pagats, però això no 
ho podrem saber fins d’aquí un temps.

Bé, li he fet algunes preguntes –ja acabo, president. Espero que me les pugui 
contestar i que, per tant, doncs, puguem tenir una mica més d’informació sobre 
aquest gran tema, diguéssim, que preocupa i afecta la hisenda catalana, l’agència tri-
butària, com una de les grans estructures que, evidentment, hem d’intentar preservar 
per al present i el futur del país.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. És el torn del grup de Catalunya Sí que es Pot. Té la paraula 
el diputat Coscubiela.

Joan Coscubiela Conesa

Gràcies, senyor president. Bé, en primer lloc, molt agraït per la presència de Jo-
sep Lluís Salvadó, secretari d’Hisenda, i del responsable TIC de la secretaria, i per 
aquesta explicació, que, com bé saben, va ser demanada, a més de pel grup Socia-
lista, també pel grup de Catalunya Sí que es Pot.

Bé, ens ha donat vostè una sèrie d’informacions. De moment, ens consta ja una 
cosa important, i és que estem en procés de trànsit entre dos programes informàtics; 
ens consta també la importància que té la informàtica –està bé constatar-ho–, i ens 
consta també la diferència que hi ha entre el back office i el front office.

De tota manera, nosaltres voldríem intentar concretar alguna cosa més, perquè 
hem demanat també la valoració del programa Gaudí, fonamentalment per veure 
si som capaços tots plegats d’aprendre de les experiències d’aquests setze anys, des 
del 2001 fins ara, i intentar no reproduir-les com a errors en la posada en marxa de 
l’Espriu.

Vostès han fet una valoració, de manera educada però jo crec que clarament crí-
tica –m’ho ha semblat, i jo vull demanar que m’ho ratifiquin o no–, al voltant del 
programa Gaudí; no només del seu desenvolupament, sinó fins i tot al voltant de la 
seva concepció –almenys m’ha semblat veure-ho així–, basat en una situació molt 
estàtica, en un determinat tipus de gestió relacionada només amb un determinat ti-
pus d’impostos, amb molt poca capacitat de flexibilitat i d’adaptabilitat.

Però jo no he escoltat una cosa que a mi els que en algun moment han treballat 
en aquest marc m’han dit, i és que és un programa que l’any 2001 es va dissenyar 
amb voluntat deliberada i políticament autàrquica, és a dir, autàrquica amb relació 
a altres administracions públiques, a altres programes informàtics –per exemple, 
el de l’agència tributària espanyola. M’agradaria saber si és així o no, des d’aquest 
punt de vista.

La segona pregunta –en tinc deu, deu enfocaments– és... Fa molt de temps que 
tenim coneixement de les valoracions fetes, fins i tot des de dins de la hisenda ca-
talana, de l’esgotament del programa Gaudí, de l’esgotament de la seva capacitat, i, 
en canvi, s’ha trigat molt en donar aquest pas, no? La pregunta és: no s’ha esperat 
massa, a fer aquest canvi? I això no té res a veure amb la pressa en la implementació 
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i amb la coexistència i amb la prudència. És a dir, alguns dels diners invertits en el 
programa Gaudí no han estat llençats a la paperera, els últims períodes?

Tercera qüestió. Vostès diuen –i jo hi estic d’acord– que s’hi ha fet poca inversió, 
és veritat, vull dir que la inversió que s’ha fet en tractament informàtic de l’agèn-
cia tributària catalana en les seves diferents fases ha estat escàs, quan tots sabem 
que una de les claus de que l’agència estatal tributària espanyola tingui els nivells 
de prestigi internacional que té molt a veure amb la inversió, com també, per exem-
ple, amb els temes de seguretat social del nostre país, eh? Disculpin que jo algunes 
vegades reivindiqui coses que funcionen bé a Espanya, perquè és que, com que les 
visc en sentit positiu, doncs, tinc una certa necessitat d’expressar-les. Ja sé que és un 
anatema polític, però ho dic així, des d’aquesta perspectiva. És només un problema 
de poca inversió, o ha estat un problema de mala inversió, que en l’últim període 
s’ha malbaratat alguna d’aquestes inversions?

Quarta pregunta. Vostès han fet una comparació..., i jo coincideixo amb l’amiga 
Alícia Romero que és molt difícil comparar les inversions fetes en tecnologia infor-
màtica a l’agència catalana i a l’agència estatal tributària, però ho han quantificat en 
el 4,5 per cent, hi hem invertit el 4,5 per cent del que hi ha invertit Espanya. Això, 
així, quan tothom ho mira, diu: «Que poc, no?» Sí, sí, és poc, però no sé si com-
parativament és poc, amb el resultat que se n’ha obtingut. M’atreveixo a dir que el 
nostre plat ha estat molt més car que el plat servit a l’agència estatal tributària, des 
del punt de vista de la gestió.

I vull posar èmfasi en una qüestió, i és que no estic parlant, durant tot aquest 
temps, de problemes tècnics o de problemes de gestió; estic parlant, fonamental-
ment, almenys en el meu enfocament, de problemes polítics. I la cinquena pregunta 
és: no creuen vostès que durant tots aquests anys s’ha aprofitat poc el potencial de 
cooperació entre les diferents agències tributàries? I més tenint en compte que te-
níem un mandat estatutari, que era un mandat estatutari de l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya que no només s’ha plantejat en termes de cooperació, sinó alguna en 
cosa més, del consorci.

Sisena qüestió, relacionada amb aquest tema. Nosaltres som conscients que la vo-
luntat de l’Estat espanyol a l’hora d’establir mecanismes de cooperació no ha estat 
precisament positiva, eh?, des d’aquest punt de vista, però tinc també la impressió de 
que des de la part catalana algun s’ha sentit, i no em refereixo tant a aquest Govern 
–per això insisteixo en les concepcions autàrquiques–..., políticament s’ha estat cò-
mode, amb aquesta voluntat de no cooperar en termes... I, clar, no cooperar en termes 
tributaris és sinònim d’ineficiència absoluta, i vostès ho saben, perquè si hi ha algu-
na clau que dona eficiència en l’àmbit tributari és la cooperació. Si estem disposats a 
cooperar, i cada vegada ho exigim més en temes internacionals, encara més si estan 
relacionats en un mercat amb el que hi han molts elements de relació.

Setè espai. S’ha suscitat aquí un debat, que crec que és interessant, sobre l’abast 
del programa Espriu i la seva projecció de futur. A mi m’agradaria... Des del meu 
punt de vista, a mi personalment no em semblaria malament que un programa infor-
màtic es pensi amb una projecció temporal que no sigui gener del 2018. Ja sé que hi 
ha gent que té moltes ganes de córrer, però a mi, com que soc maratonià, m’agraden 
les llargues distàncies. No hi tinc cap inconvenient, em sembla bé, que es pensi en 
el futur, i, per tant, que no s’hagi d’estar canviant ni llençant inversions –em sembla 
bé. El problema és un altre: el problema és que, a part de les inversions de disseny, 
després hi ha les inversions d’execució, i aquí és on jo subscric algunes de les críti-
ques que s’han formulat des d’altres grups parlamentaris.

I és que, en ocasions, un té la sensació de que, com que el discurs èpic necessi-
ta posar per davant «Construirem la millor administració tributària del món», «Ho 
agafarem tot nosaltres, no necessitem ningú», hi han una sèrie d’esforços que se’n 
van per la claveguera, perquè són esforços més orientats a satisfer aquest discurs 
que no la pràctica.
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En vull posar un exemple: estem discutint encara al Consell de Garanties Estatu-
tàries un codi tributari. Tan positiu que hauria estat, concentrar tots els nostres esfor-
ços en fer una llei tributària de Catalunya, que ja n’hi havia prou; no feia falta aquesta 
ampul·lositat de fer en l’àmbit tributari una cosa que no té cap país del món, que és un 
codi tributari, perquè per definició la legislació tributària és pràcticament impossible 
de codificar, perquè és tan movible i tan canviant, és tan voluptuosa que no és possi-
ble... No, aquí, en canvi, necessitem generar imaginaris grandiloqüents, no? Jo crec 
que això sí que comporta un risc, i és que dediquem més esforços a l’èpica i a la lírica 
que a la gestió quotidiana, des d’aquest punt de vista.

Novena o dècima –m’he perdut...

El president

Diputat, ha d’anar acabant. Si està a la novena ja, ha de ser l’última.

Joan Coscubiela Conesa

Acabo. Poden donar vostès garanties de que el disseny Espriu en aquests moments 
no té els mateixos... –els mateixos, impossible–, no té alguns dels errors autàrquics 
del Gaudí?

I l’última: està prevista una estratègia de cooperació amb l’agència tributària es-
panyola per quan calgui, doncs, posar en marxa la cooperació, i no només la con-
frontació?

El president

Gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Popular. Té la paraula la diputada García.

María José García Cuevas

Gracias, presidente. Bien, en primer lugar, señor Salvadó, darle la bienvenida, a 
usted y a su equipo, a la comisión, y también las gracias, por la exposición que nos 
ha realizado. Bien, en la vida no es tanto el qué como el para qué y el cómo, y na-
die duda de la legitimidad que tiene la Generalitat, el Gobierno de la Generalitat, 
para desarrollar la agencia tributaria catalana como parte de la Administración del 
Estado.

Este desarrollo, esta extensión... Perdón, es que se me hace incómodo hablar si 
no se me...; perdón, ¿eh?, pero es que no puedo hablar y mirarles si no me escuchan. 
(Veus de fons.) Como decía, esta ampliación debe hacerse, entendemos, bajo unos 
principios claros: primero, lealtad institucional; segundo, honestidad democrática, 
y, tercero, responsabilidad social.

La lealtad institucional no se la tengo que explicar. Honestidad democrática..., 
me refiero a no engañar a los ciudadanos, actuando lógicamente siempre bajo el im-
perio de la ley, respetando el marco legal. Y aquí déjeme que le diga que son absolu-
tamente preocupantes las declaraciones de su jefe, el señor Junqueras, diciendo que 
la supuesta legalidad del Estado español no es legal. Claro, la solvencia de esta opi-
nión es bastante dudosa y es muy preocupante para cualquier demócrata, más que 
nada entendiendo que la legalidad que aprobamos en este Parlamento forma parte 
de la legalidad del Estado español. Por tanto, no sé si esto es una confusión, si es un 
calentón de boca, pero a mí me resulta muy preocupante en cuanto a la honestidad 
democrática con la que ustedes están trabajando, si es que están trabajando a las ór-
denes de un señor que dice estas cosas.

Responsabilidad social: en el momento en que estamos, y que hemos pasado de 
crisis económica y de recortes fortísimos en servicios sociales, en educación y en 
sanidad, es mucho más importante cuestionarse la necesidad de nuevas inversiones 
como la que usted nos está planteando.

Bien, nos decía que el programa Espriu sustituye al programa Gaudí para gestio-
nar la recaudación de todos los impuestos. ¿Qué impuestos? ¿Los impuestos cedidos 
y los impuestos propios? ¿Están pensando también en los impuestos que recauda el 
Estado? Lo digo porque no hay que dimensionarse en base a un futuro que puede 
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ser probable o poco probable, porque, ¿qué dice el Gobierno central de todo esto? 
¿Han hablado con ellos?

Esta sustitución del programa Gaudí por el Espriu se enmarca en la gran am-
pliación que están ustedes acometiendo de la Agencia Tributaria de Cataluña, ya le 
digo, legítima, siempre que los objetivos –el cómo y el para qué– sean también le-
gítimos y legales.

En cuanto a recursos económicos, este 2017 la ATC tiene un presupuesto de 93,3 
millones; en el 15 teníamos 35,9 millones; en el 14, 28,6, y en el 12, 25,6 millones 
de presupuesto. O sea, la ATC ha multiplicado su presupuesto por 3,6 desde el 2012 
para un volumen similar de recaudación fiscal.

Todos estos recursos no creemos que estén mejorando la eficiencia de la ATC, 
más bien al revés, la hacen bajar. Y aquí hay algo que ya ha puesto sobre la mesa mi 
compañera del PSC, y es que, claro, los datos absolutos que ustedes nos presentan 
son engañosos. Usted sabe, como persona que ha estudiado física (l’oradora riu), 
que en la vida todo depende del sistema de referencia, porque si uno va en un siste-
ma de referencia que se mueve con el objeto el objeto parece que está parado, pero 
si lo mira en un sistema de referencia quieto, pues, se puede observar el movimiento. 
Claro, usted nos habla de lo que vale la agencia tributaria catalana y de lo que vale 
la española, pero lo que se hace en el mundo, y lo que hace la gente que pretende 
presentar los datos con rigor, es presentarlos en términos relativos.

Así, por ejemplo, según los datos de la OCDE, la ratio que se utiliza, que es el 
del coste de recaudación, es decir, costes administrativos de recaudación divididos 
por la recaudación neta –los datos que tenemos de la OCDE son del 13, y por eso 
son los que le voy a comentar–, en España era del 0,67 por ciento: o sea, para recau-
dar cien euros, en España se gastaron sesenta y siete céntimos. Y este es un coste 
contenido –usted ya lo ha dicho, que la agencia tributaria española es excelente–  
si consideramos que los principales países de la OCDE, según las tablas oficiales, 
pues, se mueven entre los 0,40 céntimos de Estonia y los 1,74 de Japón; nosotros, Es-
paña, 0,67. Y en Cataluña, por el contrario, en el 2015 la ratio fue del 1,35 por ciento. 
Se recaudaron 2.657 millones con un presupuesto, como le he dicho, de 35,9.

Si el presupuesto para este año sube tanto, hasta 93,3 millones, y la recaudación 
se prevé que va a subir solo un poco, hasta 2.667 millones que ustedes prevén, la 
ratio se deteriora hasta el 3,37 por ciento. Es decir, necesitaríamos 3,37 euros para 
recaudar cien euros, frente a los sesenta y siete céntimos que se necesitan en el con-
junto de España. Gastaremos en Cataluña el doble que la agencia más ineficiente de 
la OCDE.

Es decir, tenemos una administración cara, sobredimensionada, a la que tene-
mos que sumarle un agravio comparativo para los catalanes, que somos quienes la 
tenemos que pagar –ustedes también, pero como ciudadanos–, y es que somos los 
españoles que más presión fiscal soportamos.

Dos ejemplos. Cataluña es la comunidad autónoma con más tributos propios 
–tenemos doce, muy por delante de Andalucía, que tiene ocho; Madrid, cuatro–, y 
también nosotros somos la comunidad autónoma con los tipos más altos del tramo 
autonómico del IRPF. Y por estas razones es por lo que el catalán medio es el último 
en llegar, como se dice, al día de la liberación fiscal.

La pregunta, por tanto, es: ¿este nuevo programa va a corregir estos defectos de 
la agencia y este agravio para los catalanes? ¿Se va a conseguir disminuir la presión 
fiscal? ¿Se va a conseguir una mayor eficiencia que libere recursos para mayores y 
mejores servicios para los catalanes?

Usted ya ha dicho que este programa era muy eficiente a la hora de implantar 
nuevos impuestos. ¿Cuántos impuestos nuevos se piensan inventar o necesitan in-
ventarse para bajar esa ratio que le he dicho del 3,37 hasta ponernos, pues, en el 0,67 
que tenemos en el conjunto de España? Porque no parece lógico que pasemos de 
algo excelente y eficiente a algo ineficiente y de dudosa excelencia.
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¿Piensan asumir la recaudación de los impuestos estatales? ¿Lo han hablado con 
el Estado? ¿Qué dice la agencia tributaria española? ¿Cree usted que es eficiente y es 
responsable, socialmente hablando, gastar en algo que la agencia tributaria española 
ya realiza con alta eficacia –usted mismo lo ha dicho?

Y, en el caso de que fuera absolutamente necesario hacer el esfuerzo que estamos 
haciendo, ¿han hablado ustedes con la agencia tributaria española? ¿Se han explora-
do colaboraciones, sinergias? Nosotros, por la experiencia reciente que tenemos de 
las oficinas liquidadoras, pues, vemos que hasta ahora el trabajo de su departamento 
consiste en coger algo que funciona bien a un coste asumible y convertirlo en algo 
más caro y que no sabemos cómo va a funcionar. Sabe usted que, con las oficinas 
liquidadoras, toda la oposición compartimos serias dudas de si ha sido lo mejor para 
Cataluña y lo mejor para los catalanes, la decisión unilateral y drástica que han to-
mado ustedes de denunciar aquel convenio.

En definitiva, ¿cómo piensan ustedes bajar esta ratio? Le repito: del 3,37 donde 
nos vamos a poner al 0,67 que tenemos en el conjunto de España, o, bueno, ya le 
digo, al 1,35 que tenemos ahora, por ejemplo.

Como resumen de todo, este proyecto, no ya el Espriu, sino esta ampliación de 
la agencia tributaria, pues, nos plantea dudas en cuanto a su necesidad, en cuanto a 
las prisas con que ustedes lo están realizando. La agencia tributaria española sí ha 
llegado a ser excelente y muy eficiente, pero ha costado muchos años llegar adon-
de estamos, y parece que aquí, pues, en cinco años vamos a hacer el trabajo que en 
otros sitios se hace en diez.

Y también tenemos dudas en cuanto al objetivo, sobre todo a la lealtad del obje-
tivo, y nos tememos que todo esto, pues, acabe en un fracaso, que, lamentablemente, 
no será un fracaso de ustedes o de su Gobierno, sino que será un fracaso colectivo 
de los catalanes, que habremos pagado entre todos, y que, desde nuestra posición en 
la oposición, en la medida de nuestras posibilidades, querríamos evitar.

Muchas gracias, presidente.

El president 

Gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup de Junts pel Sí. Té la paraula la dipu-
tada Senserrich.

Maria Senserrich i Guitart

Gràcies, president. Gràcies al secretari d’Hisenda, senyor Salvadó, i al senyor 
Bernadas, per la seva presentació i explicació. Crec que ha quedat molt clar. De 
fet, mentre jo anava escoltant, era molt fàcil seguir quines són les diferències entre 
el Gaudí i l’Espriu, crec que ho han fet molt pedagògicament, i ajuda a entendre el 
perquè, doncs, d’aquest canvi o d’aquesta transició que hi ha d’haver d’un programa 
cap a l’altre.

Perquè, mirin, aquí, al Parlament, també hi ha la transició entre el Gaudí i l’Es-
priu. N’hi ha que encara es pensen allò..., miri, explicaré un exemple molt senzill. 
La meva filla petita un dia m’agafa el mòbil, eh?, cosa que no existia, pràcticament, 
l’any que va fer-se el Gaudí, i menys un smartphone..., el va agafar i hi havia una fo-
tografia, i diu: «Mama, no es mou.» Era una fotografia, ells volen vídeos. És a dir, el 
món evoluciona, el món avança. El que veiem ara nosaltres els nostres fills ho veu-
ran totalment diferent, i el que l’any 2001 era el Gaudí no té res a veure amb l’any 
2017. Per tant, ens hem d’avançar, hem de ser proactius al que ens pot venir i al que 
tenim sobre la taula. Per tant, posar en dubte les inversions en qüestions tan trans-
cendentals com la indústria 4.0..., ningú les posaria en dubte; doncs, tampoc les hi 
podem posar en qüestions tributàries, perquè això també és indústria 4.0.

I el que m’agrada de la presentació és que aquest nou programa fa una cosa que 
és imprescindible a dia d’avui, que és que ens hem de centrar en els contribuents i 
els ciutadans directament, que és una de les grans preocupacions d’algunes forma-
cions polítiques d’aquí, d’aquest Parlament; de totes, però alguns ho verbalitzen molt 
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i ho fan poc. Doncs, amb aquest programa, el que s’intenta, almenys per l’explicació 
que ens han donat avui, és que hi hagi aquest focus en els ciutadans, fet que jo els 
haig de felicitar, perquè realment el món es mou per aquí.

De fet, una de les qüestions que teníem sobre la taula és això que han presentat, 
el mòdul SRC, de servei de relació al contribuent, si no m’equivoco, que sembla molt 
innovador i que, bé, pel que ha dit, té a veure amb qüestions de l’eCommerce o al-
tres serveis que ja es donen actualment en altres àmbits. I volíem saber si coneixen 
alguna altra experiència similar d’algun altre país o algun altre espai en què utilit-
zin aquest tipus de serveis de cara al contribuent. Per tant, ens agradaria saber això, 
perquè ens interessa molt que els contribuents i ciutadans tinguin la informació de 
primera mà.

També referent a això, a l’SRC, si està pensat o no –no ho sé– que el mateix 
usuari pugui gestionar les seves dades. És a dir, avui estem acostumats a LinkedIn: 
nosaltres posem qui som i què fem, no esperem a que ens ho facin. Doncs, m’agra-
daria saber això, perquè realment és per on va el món, si realment està plantejat 
d’aquesta manera.

M’agrada molt el fet de que no només són paraules, paraules, sinó que ja hi ha 
fets i hi ha un full de ruta i ja hi ha un dia zero, que va ser aquest cap de setmana. 
I ens agradaria saber, doncs, com ha estat l’experiència de la posada en marxa l’1 de 
juliol, d’aquest primer moment zero de l’Espriu.

Coses que també ens interessen, referents a aquesta presentació que ens han fet 
avui, és que ens parlen de que hi ha aquest nou front office, no?, aquesta explicació 
que ens feien del back office i el front office. Doncs, com funcionarà, més o menys 
per fer-nos-en una mica la idea de cara a aquest nou programa, l’Espriu, perquè els 
ciutadans i els mateixos diputats puguem entendre millor aquest canvi de paradigma 
d’un programa cap a l’altre.

I una altra qüestió que ens interessa, que, bé, el senyor Salvadó n’ha fet esment: 
ha dit que a l’agència espanyola hi ha dos mil informàtics? Bé, no sé si tenen previst, 
almenys a l’agència tributària catalana, fer una aposta estratègica en aquest àmbit, de 
quina manera, i com tenen pensat, els propers anys, que es desenvolupi això, no?

I res més. Jo..., fer només un prec final, un prec de que..., segurament molts no 
l’han posat sobre la taula, però ens preocupa, i sé que a vostès segurament també els 
preocupa, que és la fractura digital, d’això que se’n parla molt, no? Ara estem molt 
avesats a les noves tecnologies i qui pot, més o menys, s’hi posa, però també hi ha 
una transició, durant aquest temps. En el moment que tothom ja vagi definitivament 
amb això, doncs..., hi ha persones d’una certa edat o d’unes circumstàncies perso-
nals que no hi estan avesades. Com tenen previst, diguem-ne, que aquesta fractura 
digital sigui la mínima possible i que els ciutadans tinguin el servei que tots volem 
que tinguin.

Felicitar-los de nou perquè, evidentment, treballar amb el big data, doncs... Si ho 
sentim cada dia a qualsevol lloc: al final, serem experts tecnològics tots. Big data, 
però és que el big data..., si s’inverteix en big data..., no és invertir perquè ens vin-
gui de gust, només, sinó perquè evidentment hem de lluitar contra una cosa que es 
diu «frau fiscal». Que ningú ho ha dit, ningú n’ha parlat, de la importància de lluitar 
contra frau fiscal: és invertint en big data, invertint en programes informàtics que 
ens permetin detectar tots aquests casos de frau fiscal, que se suposa que tots tenim 
ganes de que a aquests que no compleixen les seves obligacions, se’ls trobi. Doncs, 
tenint instruments que no van amb manovella sinó que van amb smartphones, que 
els puguem detectar, perquè el món evoluciona i el món avança molt, molt i molt 
ràpidament.

I res, és un tema d’actituds. Mirin, aquest matí estàvem en una presentació del 
Pacte nacional per a la indústria. Ens explicaven alguns diputats que no confiaven 
gens en això el seu dia –alguns, eh?, un en concret, perdó, perquè hi havia grups..., 
la majoria estaven tots aplaudint, realment, la tasca. Hi havia un diputat que deia 
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que desconfiava des del primer dia d’això i que no veia que fóssim capaços d’arribar 
on s’ha arribat, i havia de reconèixer que, doncs, havia desconfiat d’una cosa que, al 
final, s’ha aconseguit.

Per tant, jo confio, doncs, que aquest programa ens portarà totes aquestes qües-
tions necessàries, no només per al futur sinó per al present, perquè volem una ad-
ministració tributària propera al ciutadà, volem una administració tributària clara, 
senzilla, que tothom pugui entendre. I per això també és necessari tenir un marc nor-
matiu, que es diu Codi tributari, que els codis tributaris serveixen per tenir les normes 
clares, senzilles i que tothom les pugui entendre, i no tenir un garbuix d’un munt de 
lleis i normes, que, al final, et perds en un magma que ja no saps ben bé què és el que 
has de complir com a ciutadà.

Per tant, ho hem de fer tot més proper, més fàcil. I els felicito, doncs, perquè, in-
dependentistes o no, tots tinguem un bon servei.

El president

Gràcies, diputada. Ara, per contestar les qüestions que han plantejat els diputats, 
té la paraula el secretari.

El secretari d’Hisenda

Bé, moltes gràcies per les seues intervencions. Crec que, en el fons, hem contras-
tat i coincidim, la pràctica totalitat dels que som aquí, que el Gaudí és un programa 
que ha tingut els seus encerts i els seus fracassos, perquè n’ha tingut, tant d’encerts 
com de fracassos; que és lògic, que la tecnologia avui en dia s’esgota molt ràpida-
ment, i que també com a motiu, segurament, de que patia alguns problemes d’ori-
gen, doncs, és necessari portar a terme una substitució i una actualització tecnològi-
ca, si és que volem tenir una agència tributària catalana eficient en costos de gestió, 
eficient en la lluita contra el frau.

I això avui en dia –poden accedir a qualsevol llibre bàsic de teoria de la fisca-
litat– es porta a terme a través de sistemes informàtics eficients. I, per tant, podem 
estar més d’acord en algun detall, però em sembla que més o menys tothom hem 
coincidit que el Gaudí ha fet la seua funció i que en estos moments hem de disposar 
i construir noves eines.

Crec que en algun cas algú ha parlat de precipitació, però al mateix temps s’ha 
posat de manifest el que hem presentat: que plantegem una migració de cinc anys. 
Mos sembla més que raonable, una migració de cinc anys. Em sembla que en cap 
cas estem parlant d’un element de precipitació, d’una substitució precipitada. Anem 
fent. Tan bon punt els mòduls han estat madurs, s’han provat en entorn de proves, 
han funcionat, i, si hi ha hagut alguna incidència, s’han millorat. Quan aquell mòdul 
està finalitzat, es posa en proves en entorns de producció, i posteriorment ja es posa 
en aplicació. Per tant, cap element de precipitació, ans al contrari.

Hem pogut contrastar que les primeres liquidacions que s’han portat a terme en 
l’impost de begudes ensucrades en un nou entorn, en la primera versió del nou sis-
tema informàtic, han funcionat perfectament, i això és l’evidència que contrasta que 
no hi ha ni precipitació i que les coses no s’estan fent incorrectament, sinó que quan 
les coses estan madures i funcionals es posen en aplicació.

Feia referència, el senyor Espinosa..., per clarificar-l’hi: l’impost de begudes en-
sucrades no ha estat recorregut per part de l’Estat espanyol, fins i tot el senyor Mon-
toro va reconèixer públicament que no obriria un expedient d’inconstitucionalitat. 
S’ha acabat el termini de tres mesos –s’ha acabat el termini de tres mesos– just el 
dia 30 de juny, que és el temps que té l’Estat per recórrer-lo, no ho ha fet, i, per tant, 
en este sentit pot estar tranquil, que aquest..., tota la resta sí, però aquest, justament 
aquest, no. Tota la resta sí, eh?, tota la resta que hem aprovat, tots han manifestat 
la voluntat de portar-los al Constitucional, però l’impost de begudes ensucrades en 
concret..., s’ha acabat el termini i han fet la seua manifestació pública de que no te-
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nen cap intenció de portar a terme un recurs per part de l’Administració de l’Estat 
en l’àmbit de la inconstitucionalitat.

Més coses sobre l’Espriu. Em sembla que ho hem explicat, què és el que entra a  
1 de juliol. A 1 de juliol l’Espriu es posa en producció amb un impost. Per què? Per-
què som prudents i fem les coses ben fetes. Al mateix temps que se’ns demana pru-
dència, se’ns recrimina que avui l’Espriu només gestiona un impost. Escolti’m, és 
que, a la planificació feta, hi va un impost, el posem en producció, el provem, fun-
ciona correctament, i posteriorment hi anirem entrant la resta d’impostos.

En aquesta imatge –ho dic perquè aquí més o menys..., també el senyor Coscu-
biela hi feia referència, i, per tant, aprofito per explicar-ho tot–..., això és el full de 
ruta que tenim implementat en el desenvolupament de l’Espriu. La primera part, que 
estava en un color marronós, és el back office; la part groga és el nou front office. Per 
tant, això és la migració que progressivament anirem fent de cadascun dels impos-
tos: de l’entorn Gaudí a l’entorn Espriu.

Què hem fet? Allò que és sensat i que faríeu segurament tots els que sou aquí: 
si hem de programar begudes ensucrades, ja no ho fem sobre Gaudí, ja no hi inver-
tim dos vegades i fem un desenvolupament informàtic sobre Gaudí, sinó que aquí, 
al Parlament, s’aprova un impost nou, i, per tant, ja el programem directament sobre 
l’Espriu, amb la qual cosa, evidentment, fem un estalvi, i no fem un esforç en va. 
I, posteriorment, la taxa turística serà..., la propera liquidació es portarà a l’octubre; 
per tant, quan de l’impost turístic se n’executarà una nova liquidació, perquè així ho 
estableix el seu reglament, ja ho farem en un entorn Espriu.

I a l’octubre, que és quan se’ns lliura per part de l’agència estatal tot el que són les 
liquidacions de l’impost de patrimoni, doncs, ja ho abocarem sobre l’Espriu, i l’Es-
priu ja tindrà la possibilitat de fer la feina de gestió, d’inspecció, que són les com-
petències que en aquests moments tenim. I, posteriorment, anirem fent la migració 
progressiva, tal com aniran entrant en liquidació, de tota la resta d’impostos.

Sobre el nou programa, la veritat és que –hem pogut veure les empreses que hi 
participen– cadascuna fa un tros de l’Espriu, i cadascuna fa aquell tros de la que és 
experta. És a dir, T-Systems, que és una empresa alemanya reconeguda a tot arreu 
el món, no és bona en tot, és bona en algunes coses, que són en les que li hem de-
manat que col·labori. Els senyors de VASS, que és una empresa espanyola, és molt 
bona en front office. No en sap, d’altres àmbits dels sistemes tributaris. Els senyors 
de VASS, doncs, col·laboren en el front office. Per tant, incorporem tot un conjunt de  
proveïdors de primera línia, cadascú expert en una funcionalitat concreta d’un sis-
tema tributari.

Què tenia el Gaudí? Una empresa, que és Indra, que ho feia tot. Indra és una em-
presa que és molt bona fent armament militar, i també té un potencial en l’àmbit infor-
màtic, però no és experta en tot, ni de lluny. L’avantatge que tenim de fer un programa 
amb aquesta orientació és que cadascú en fa un tros, no ets captiu d’un únic proveïdor 
en exclusiva, que t’ho gestiona a mida. Aquí treballem sobre productes estàndard i so-
bre un paquet d’empreses, les millors que hi han avui a nivell mundial.

Per tant, que pot tenir problemes? Segur. Que hem disposat de les millors eines 
perquè no hi hagin problemes? També és segur. Vull dir que hem disposat de tot allò 
que mos ha de garantir que el programa funcionarà en un futur de forma adequada.

Senyora Romero, preguntava sobre quan gestionarà tots els propis i tots els ce-
dits. Una mica, en el full de ruta que abans..., aquella carretera que els explicava, 
allà ho veuran. Al març de l’any vinent haurem acabat el cicle; no és perquè deter-
minem el març de l’any que ve, sinó perquè, com bé saben, els impostos se van..., 
cadascun se liquida un mes determinat. I el programa..., una cosa és que el tinguem 
desenvolupat i l’altra cosa és que el posem en producció. I, per tant, quan s’acabarà 
tot el cicle i tots aquests impostos propis i cedits aniran entrant en liquidació, doncs, 
culminarem un cicle que està determinat pels mateixos reglaments d’aquests im-
postos.
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Què farà l’Espriu l’1 de setembre? L’agència tributària –ho dic perquè per aquí 
potser hi ha algun error de concepte: a vegades o no comuniquem prou adequada-
ment o a vegades els mitjans també poden saltar-se alguna coma– gestionarà tots 
els impostos propis i cedits a 1 de setembre, tots –tots–, com ara. El que passa, que 
fins ara ho fèiem delegant-los a l’agència estatal, fèiem una cosa una mica kafkia-
na, si voleu: que l’Estat espanyol ens cedeix competències a Catalunya per gestionar 
els cedits o per fer-ne l’execució, i, després, la Generalitat, en lloc de desenvolupar 
aquestes funcions, li paga 37 milions d’euros a l’Administració estatal perquè ho 
porti a terme. Per tant, el que estem fent és, d’alguna manera, endreçar un element 
històric que segurament no tenia gaire sentit. Si et cedeixen competències, execu-
ta-les, no paguis després a l’Administració tributària de l’Estat perquè les porti a 
terme. Té un punt d’absurd i és car, molt, molt, molt car.

En tot cas, a 1 de setembre gestionarem tots els impostos, els cedits i els propis. 
Quants en gestionarem sobre l’Espriu? Hi gestionarem begudes ensucrades. Per què? 
Perquè abans del setembre no es liquida cap altre impost, ni al setembre es liquida 
cap impost. A l’octubre liquidarem l’IEET, l’impost sobre les estades en establiments 
turístics, a l’octubre liquidarem sobre l’Espriu l’IEET. És a dir que cada liquidació 
futura que vagi arribant anirà migrant d’un sistema a l’altre.

Parlem i a vegades confonem..., jo mateix puc induir a una confusió de termes. 
Quan parlem d’impostos massius..., per exemple, un impost massiu és vehicles con-
taminants. Vehicles contaminants és un impost aprovat aquí, al Parlament, i afecta  
4 milions i mig de contribuents. Això és un impost massiu. El sistema informàtic del 
futur, l’Espriu, estarà preparat per gestionar impostos d’aquestes característiques. El 
Gaudí no ho estava.

Sobre la cooperació, des d’inicis de març reclamem a l’Administració, a la Di-
rección General de Tráfico, que ens cedeixi el cens de vehicles. Per poder recaptar 
l’impost de vehicles contaminants de CO2, necessitem el cens de vehicles de forma 
«impepinable», i fa tres mesos que intentem, reclamem, insistim i apel·lem a aquesta 
extraordinària cooperació que ens entusiasma a tots, i fins ara no hem aconseguit te-
nir ni una resposta. Finalment, la setmana passada ens van donar data per poder tenir 
una reunió. Hem tardat mesos per aconseguir una data per a tenir una reunió per par-
lar d’un tema, que és com hem de cooperar les dos administracions per poder portar 
a terme allò que ha aprovat aquest Parlament en el marc de les seues competències 
actuals.

Per tant, us podem assegurar que... I no és un problema de Catalunya; quan fem 
reunions totes les administracions tributàries de totes les comunitats autònomes de 
l’Estat, tots, tots, tots anem a una exigint-li a l’agència tributària espanyola més co-
operació: que ens deixi més informació, que ens consideri com a adults, que ens 
doni eines per poder ser més eficients en la lluita contra el frau. I aquí totes les ad-
ministracions tributàries autonòmiques –les del PP, les del PSOE i Catalunya, totes– 
anem a una per exigir més cooperació. Per tant, us assegurem que no és pas per les 
comunitats autònomes, no és pas per Catalunya, que no podem aconseguir més co-
operació amb l’agència tributària de l’Estat.

I voldria diferenciar..., amb la Delegació Especial de l’AEAT a Catalunya, la col-
laboració és extraordinària, constant i sistemàtica, una relació excel·lent; on tenim 
mancances i dificultats d’aconseguir cooperació, que ens deixin accedir a informa-
ció per fer les nostres funcions, és en l’organització de caràcter central. Per tant, vol-
dria diferenciar-ho molt: amb el que és l’agència espanyola a Catalunya, cooperació 
extraordinària; amb Madrid, moltes, moltes dificultats, i no Catalunya, sinó totes les 
comunitats autònomes.

No us ha agradat la comparació de costos. Bé, després la senyora García ens 
feia la comparació de costos, també; per tant, poder després hi entraré en detall. És 
complex, aconseguir la informació de les comunitats autònomes. Ho hem intentat, 
eh? Mos hauria agradat poder dir-vos: «Mira, a Andalusia es gasta tant en TIC.» No 
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hem disposat d’aquesta informació. Hem pogut disposar i donar-vos un exemple de 
l’estatal perquè està publicada a l’OCDE; les comunitats autònomes no tenen aquest 
grau de transparència. I, per tant, ens hauria agradat donar-vos més dades compara-
tives perquè tots plegats poguéssim tenir una miqueta més de criteri.

En tot cas, incidir..., el senyor Coscubiela ho comentava, que no li cauen els 
anells per reconèixer que Espanya fa coses bé. Bé, vull dir, ja ho he explicat: l’agèn-
cia tributària espanyola és excel·lent en l’àmbit informàtic, té un sistema informàtic 
molt potent. Després, amb tots aquells contribuents que estan fora del sistema no 
ho és gens, d’eficient, l’agència espanyola. Amb els que estan dins del sistema, l’ei-
na informàtica és molt potent; després, amb els que estan fora del sistema, és molt 
ineficient, com ha estat també demostrat als informes de l’OCDE, que, al mateix 
temps que diu que són molt bons en l’àmbit informàtic, són molt poc eficients amb 
aquells contribuents que estan fora del sistema. I d’aquí que hi hagi un increment 
i un nivell en economia submergida i de frau fiscal molt elevat a l’Estat espanyol, 
en termes comparatius amb la resta dels països de l’OCDE i dels països del nostre 
entorn.

Sobre Gaudí..., a veure, Gaudí es va dissenyar el 2000. El 2000 només teníem dos 
impostos cedits, i Gaudí... No defensaré qui governava l’any 2000, primera, perquè 
no sé qui eren ni en tinc constància, no soc... (veus de fons), no porto tants anys en el 
món de l’Administració pública. En tot cas, l’any 2000 hi havia dos impostos, i es va 
dissenyar un sistema informàtic per donar resposta en aquells dos impostos.

No és fins al 2012 quan comencem a aprovar una bona colla d’impostos propis, 
que aporten molta complexitat i que fan que les necessitats del país siguin molt dife-
rents i molt diverses. Perquè en aquest Parlament de Catalunya s’han anat aprovant 
un conjunt d’impostos propis que tenen molta més..., diversificat. Per tant, comparar 
Gaudí respecte a allò per a què va ser dissenyat segurament donaria una resposta 
correcta; si volem que Gaudí porti a terme de forma eficient funcions per a les quals 
no va ser dissenyat, doncs, evidentment, és lògic que tingui les seues mancances.

Que s’hauria d’haver fet el pas abans? Doncs, possiblement. A partir del 2012, 
quan s’aprova l’impost d’estades turístiques –2012 i 2013– potser ja s’hauria d’haver 
detectat, que feia falta una nova eina, perquè l’eina que teníem no estava dissenyada 
per a aquests nous impostos.

Sobre el tema del Codi tributari, a veure, no hem inventat la sopa d’all. Si ho vol, 
ho tinc en flamenc, no n’he aconseguit la traducció. Tinc el Codi tributari de Flan-
des, el tenim al despatx. No n’entenem ni un borrall, perquè és un idioma indesxi-
frable. Holanda també té un codi tributari. Per tant, no hem inventat re, eh? –no hem 
inventat re. Hem copiat aquells que ho fan millor. En este sentit, ja m’hauria agradat 
dir-li: «No, escolta, és que aquí innovem i som una meravella.» No, no; simplement 
el que hem intentat fer és: aquells que ho fan millor a Europa..., mirem d’aprofitar 
les seues bones pràctiques i les seues experiències.

Respecte –per anar acabant– a la senyora García, a veure, ja l’hi vaig explicar al 
portaveu del Partit Popular en l’anterior compareixença que vaig fer aquí, en aquesta 
sala: comparar els costos d’una agència estatal amb els costos de gestió d’una agèn-
cia autonòmica és absurd. Un impost massiu, com és l’IRPF, té uns costos de ges-
tió molt baixos; els impostos jurídics, com ara successions, requereixen uns costos 
d’una intensitat de recursos humans molt, molt qualificats, elevadíssims, i això fa 
que els costos de les comunitats autònomes... Els costos de gestió els has de com-
parar tribut per tribut. És a dir, pots comparar Catalunya amb Andalusia, com a co-
munitats autònomes, però no pots comparar el que et costa gestionar un impost de 
successions amb un impost d’IRPF que funciona de forma massiva. Per tant, és una 
comparació que no té cap lògica ni té cap sentit.

Per tant, una comparació dels costos de gestió? Amb la resta de comunitats autò-
nomes. I podrà entrar als informes de l’agència estatal: som la comunitat autònoma 
amb una ràtio de recursos humans més baixa de totes les comunitats autònomes. 
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Més baixa, de lluny: n’hi han que tripliquen la ràtio de recursos humans que té Ca-
talunya. I alguns ens ho retrauen com un element negatiu.

I jo vull tornar a la primera imatge: avui, les agències tributàries, és absurd va-
lorar-les en funció dels recursos humans de què disposen. El que ens agradaria i el 
que és rigorós de cara a futur és comparar-les en funció dels recursos econòmics que 
destinen a l’àmbit tecnològic, que, en definitiva, és la clau de l’èxit d’una agència, 
d’una administració tributària avui en dia.

Li’n poso un altre exemple. Poden buscar a través d’internet els diners que es 
gasta Madrid en sistemes informàtics. Poden buscar-ho: «Madrid gasta 18 millo-
nes en un sistema informático que lleva diez años en pruebas.» Facin una cerca a  
Google. Hi han mitjans de comunicació que parlen de 18 i n’hi han que parlen de 
25. No han sigut capaços encara de posar-lo en funcionament, després de deu anys 
de treballar-hi. Per tant, en este sentit...

Si volen, en puc ficar més exemples en l’àmbit autonòmic, però em sembla que... 
He preferit posar-ne un exemple comparant costos amb aquells que ho fan molt bé 
en l’àmbit informàtic, com l’agència tributària estatal, més que no pas amb altres ad-
ministracions autonòmiques que ho fan molt malament, molt pitjor que Catalunya. 
I si fan per internet alguna recerca podran trobar molts, molts exemples en aquest 
sentit.

En tot cas –acabo, perquè em sembla que m’estic allargant un pèl massa–, sobre 
les oficines liquidadores, podrem discrepar-hi, però, en tot cas, no som els primers 
que fem este pas. Balears, Múrcia, Galícia, les Canàries..., avui..., comunitats autò-
nomes que ens estan demanant informació perquè estan treballant per fer exacta-
ment el mateix que estem fent aquí. Comunitats autònomes que van fer el pas en tres 
mesos; nosaltres ho hem fet en pràcticament dos anys. Per tant, escolti’m, no som 
estranys en aquest sentit, eh? S’hi pot estar d’acord o s’hi pot estar en contra, però 
és bastant normal que, dins l’Estat espanyol, es plantegi que un servei que és molt 
car, que forma part d’una lògica del passat..., es pugui en aquests moments fer una 
actualització i una millora en la seua gestió.

I, respecte a la senyora Maria Senserrich, en principi, d’entrada estem fent un sis-
tema que vol estar molt orientat al contribuent. En alguna intervenció parlamentària 
l’altre dia algú semblava com que descobria que existien els gestors tributaris, els in-
termediaris fiscals. N’hi han cinquanta mil. El sistema informàtic Gaudí estava dis-
senyat per a aquests cinquanta mil gestors tributaris, que existeixen des de fa molts i 
molts anys –no els hem inventat amb el Codi tributari–, i aquí el que estem intentant 
és gestionar i dissenyar un sistema informàtic per al contribuent, per al contribuent 
de peu: perquè no necessitin tant intermediari fiscal i que els contribuents puguin 
gestionar de forma molt més senzilla, directament, el pagament de les seues obliga-
cions de caràcter fiscal.

I en aquest nou paradigma és on volem que s’orienti aquest nou front office, i 
evidentment, paral·lelament, mantindrem el sistema presencial, perquè, en definiti-
va, la transformació del món digital es fa amb diverses velocitats: no és la mateixa 
velocitat la de la gent jove que la de la gent de major edat. I per això l’agència tribu-
tària catalana, a 1 de setembre, tindrà les mateixes oficines a Catalunya que l’estatal, 
exactament les mateixes: trenta-dos oficines té l’agència estatal, trenta-dos oficines 
tindrà l’agència tributària catalana, per donar com a mínim el mateix servei de pro-
ximitat que dona avui en dia l’agència estatal, que, com és reconegut per tots els 
aquí presents, dona un servei de molta qualitat.

I, a més a més, a 1 de setembre tindrem 193 oficines dins de la xarxa Tributs de 
Catalunya, amb la qual cosa la capil·laritat i la proximitat del servei tributari del nos-
tre país serà absolutament extensíssima, respecte al conjunt del nostre país.

I l’última qüestió, sobre el sistema informàtic estatal. Evidentment, això no naix 
del no-res: això naix de molta inversió, naix d’un departament amb dos mil infor-
màtics que costa molts recursos de mantenir. I, en tot cas, evidentment, hem fet una 

Fascicle segon
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aposta per fer créixer la nostra àrea informàtica. La gent que depèn avui del Rafa 
Bernadas..., ja són trenta informàtics, que hem anat incorporant durant aquests dar-
rers mesos, amb l’objectiu de poder tenir internalitzat el coneixement dels nostres 
sistemes d’informació; no tenir tots aquests coneixements en mans dels proveïdors, 
sinó tenir una estructura de coneixements internalitzada prou potent, perquè, en de-
finitiva, és l’element estratègic de futur perquè una agència tributària sigui eficient.

I ho deixo aquí.

El president

Gràcies, senyor secretari. Els diputats volen repreguntar a algú? (El president 
dona la paraula a Antonio Espinosa Cerrato.)

Antonio Espinosa Cerrato

Molt ràpidament. Gràcies, president. Miri, des de Ciutadans pensem que hi ha un 
sobredimensionament. I quan dèiem «precipitació»..., miri, que el dia 4 de setembre 
es vulgui substituir la xarxa d’oficines liquidadores per tot el tema..., és el que li deia 
que produirà aquest caos organitzatiu. Per què? Doncs, perquè hi ha 1 milió –1 mi-
lió– d’expedients vius que..., precisament, fer-ho amb tanta precipitació el que farà 
és col·lapsar els nous. Perquè hi ha, després, un canvi des del punt de vista del fun-
cionari que atendrà això, que haurà d’atendre aquests que li venen de nou i els nous, 
realment. És a dir que hi haurà una acumulació de tal envergadura aquests primers 
mesos per fer-ho tot ràpidament, amb un criteri polític més que tècnic, que el que 
pot passar –i el que gairebé segur que passarà– és això: que no podran –no podran– 
donar resposta a aquests expedients i molts d’ells, eh?, prescriuran.

Això és el que li he dit. I això és el que..., vostè tampoc, de fet, no ha entrat en 
aquest tema, perquè jo crec que és un meollo important, i no volen entrar-hi perquè, 
bé, estic gairebé segur que en el fons vostès saben que això es produirà, i que hi ha 
moltes situacions o molts expedients que no es podran atendre. Perquè, hi insisteixo, 
hi ha una nova situació geogràfica i funcionarial, és a dir, competencial; és a dir que 
gent que en aquest moment no sap d’aquests temes, doncs, dirà... Per cert, per això, 
afortunadament, estan contractant com a interins gent de les oficines, per intentar 
pal·liar aquest efecte, però en el fons no es pal·liarà.

Res més.

El president

Gràcies, diputat. Algú més? (Pausa.) Diputat Coscubiela.

Joan Coscubiela Conesa

Molt breu. No és cap pregunta, perquè el que no s’hagi respost a la primera nor-
malment no es respondrà a la segona; per tant, no... Només una cosa: jo ja sé que tots 
tenim la memòria una mica així, però el senyor Josep Lluís Salvadó, si tira de la in-
formàtica i dels sistemes de recerca, podrà comprovar que el conseller d’Economia 
que va posar en marxa el programa Gaudí es deia Artur Mas i Gavarró.

El president

Gràcies, diputat. Secretari.

El secretari d’Hisenda

És cert, eh?, no m’he oblidat de respondre al senyor Espinosa sobre el tema del 
milió d’expedients. La veritat és que a l’anterior intervenció no havia acabat d’ubi-
car on veia el risc, i en aquesta segona intervenció ho ha clarificat de forma molt 
més precisa.

A veure, una de les grans aportacions que va fer el Gaudí..., perquè, hi insisteixo, 
l’any 2000, quan el conseller d’Economia era el senyor Artur Mas, la Generalitat 
gestionava impostos cedits, només, i la gran aportació que va fer el Gaudí en el seu 
moment va ser integrar sistemes informàtics, que cada oficina liquidadora tenia el 
seu –cada oficina liquidadora tenia el seu sistema informàtic–, a la mateixa agència 
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tributària coexistien aquests acrònims tan estranys –el TSI, el TSK, el GDI–, i la 
gran aportació del Gaudí en el seu moment és integrar tot això i fer una eina eficient 
per gestionar els impostos cedits. Després, amb el pas del temps, aquella eina s’ha 
anat degradant, i segurament és lògic que el proveïdor pogués no respondre a totes 
les expectatives que en el seu moment es van posar damunt la taula.

Però, en tot cas, aquesta gran aportació el que ha permès és que avui, quan fem el 
trànsit de les oficines liquidadores, aquest milió d’expedients no estiguin als magat-
zems dels senyors registradors de la propietat: estan dins del nostre sistema informà-
tic. Des de l’any 2001 estan als nostres sistemes informàtics; per tant... Amb això en 
algun moment algú –no d’aquesta sala, eh?– ha intentat fer-hi una certa demagògia. 
Escolta, som l’agència tributària catalana, els propietaris de tots aquests expedients, 
i, per tant, els tenim absolutament controlats.

I és més: les persones que avui els gestionen després els continuaran gestionant, 
perquè, per a satisfacció nostra –molta satisfacció–, la gran majoria de les persones 
que avui treballen a les oficines liquidadores continuaran treballant a l’agència tri-
butària catalana, i és una satisfacció. Cap altra comunitat autònoma ha incorporat ni 
un treballador de les oficines liquidadores: ni Balears, ni Múrcia, ni Canàries, nin-
gú ha incorporat ni un sol treballador. Nosaltres intentem, tal com estan desenvolu-
pant-se els processos, incorporar un percentatge elevadíssim del personal que està 
fent avui feina a les oficines liquidadores. I ens satisfà moltíssim, perquè vol dir que 
hi confien i que visualitzen l’agència tributària catalana com un projecte de futur per 
poder continuar la seua trajectòria professional.

Per tant, l’expedient està dintre del sistema informàtic. Aquest senyor o senyora 
està gestionant aquest expedient. Fins al dia 30 ho farà des de l’oficina del registra-
dor de la propietat, i a partir del dia 4 de setembre continuarà la mateixa persona 
gestionant el mateix expedient des d’una altra oficina. Per tant, en aquest sentit, tran-
quil·litat. També quan vam fer la incorporació del conveni de gravació semblava..., i 
vam rebre crítiques, de que seria tot un drama. Avui –avui– la primera part d’incor-
poració del primer conveni que teníem amb les oficines liquidadores..., no només no 
hi ha hagut cap drama, sinó que avui estem treballant amb terminis més breus que 
amb els que es treballava des de les oficines liquidadores.

Per tant, la primera experiència, èxit absolut: de divuit treballadors a les oficines 
liquidadores, se n’han incorporat quinze. Els que no hem pogut incorporar..., és per-
què no tenien nacionalitat espanyola, i suposo que podran entendre que massa il·lusió 
perquè algú tingui la nacionalitat espanyola no la tinc, però, evidentment, el marc 
legal no ens permet incorporar-les-hi. I estan fent una feina de forma absolutament 
eficient, i, per tant, ho estan tirant endavant tot de forma molt adequada.

Per tant, tranquil·litat: el dia 4 de setembre tot continuarà funcionant exactament 
igual, perquè continuarà dins del mateix sistema informàtic i ho continuaran fent 
exactament les mateixes persones.

Moltes gràcies.

El president

Molt bé. Gràcies, secretari, per la seva compareixença, i gràcies al senyor Ber-
nadas, també.

Aquí acabem aquesta compareixença. I suspenem un minut per donar pas al se-
güent punt, que és la compareixença del secretari d’Economia.

La sessió se suspèn a les cinc de la tarda i tretze minuts i es reprèn a un quart de sis i sis 

minuts.

El president

Reprenem la sessió...
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Compareixences del secretari d’Economia per a informar sobre els 
treballs relatius a l’anàlisi de la sostenibilitat del deute de la Generalitat, 
a l’impacte de la possible planificació i execució d’inversions en el deute 
i a l’anàlisi de l’evolució dels tipus d’interès del deute i sobre l’estat 
d’endeutament de la Generalitat en data del 31 de març de 2017 i sobre 
la sol·licitud de finançament del Fons de Liquiditat Autonòmic acordada 
en el Consell de Govern de la Generalitat del 28 de març de 2017

357-00455/11 i 357-00456/11

...amb la compareixença del secretari d’Economia per informar sobre els treballs 
relatius a l’anàlisi de la sostenibilitat del deute i l’impacte de la possible planificació 
i execució d’inversions en el deute, així com la sol·licitud de finançament del Fons de  
Liquiditat Autonòmic acordada en el Consell de Govern de la Generalitat del 28  
de març del 2017.

Per això donem la benvinguda al senyor Pere Aragonès, secretari d’Economia, 
com he dit; al senyor Josep Maria Sànchez, director general de Política Financera, 
i a la senyora Anna Tarrach, directora general de Pressupostos. Per tant, secretari, 
tens la paraula.

El secretari d’Economia (Pere Aragonès i Garcia)

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, comparec en 
aquestes dues compareixences acumulades relatives a l’endeutament de la Generali-
tat de Catalunya, i les abordaré en tres parts diferenciades acompanyades d’aquesta 
presentació.

(L’exposició del secretari d’Economia és acompanyada d’una projecció de 
xarts, els quals poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Avui també m’acompanyen, com deia ara el president, el director general de Po-
lítica Financera i la directora general de Pressupostos, perquè aquestes dues direc-
cions generals, tant en la gestió diària de l’endeutament com també en l’anàlisi de 
sostenibilitat del deute, han centrat una part dels treballs que avui exposarem aquí.

La compareixença que avui farem està estructurada en tres parts. En primer 
lloc, un repàs de quina és la situació del deute de la Generalitat de Catalunya a  
31 de març de 2017. Alguns dels diputats membres de la comissió van participar 
l’any passat en el grup de treball sobre el deute, que van haver-hi diferents sessions 
que vam fer en el Departament d’Economia, i, per tant, bona part del que avui ex-
plicarem aquí, doncs, ja els sonarà, però, en tot cas, farem aquest repàs de la situa-
ció del deute.

En segon lloc, la part relativa al Fons de Liquiditat Autonòmic: com funciona, 
quins són els procediments i quines són les quantitats i les condicions en les quals 
s’està desenvolupant el FLA aquest any 2017.

I, després, la darrera part serà relativa a exposar els estudis que hem estat fent 
sobre l’anàlisi de la sostenibilitat del deute de la Generalitat de Catalunya, que és 
una part en què hem estat fent tot un treball intern que avui exposem per primera 
vegada i que s’ha portat a terme, bé, partint d’uns criteris que després detallaré i que 
ens han de portar també a unes reflexions polítiques a tots plegats.

Comencem pel primer punt, per la situació del deute de la Generalitat a 31 de 
març de 2017. El total del deute de la Generalitat de Catalunya a 31 de març, el pri-
mer trimestre d’aquest any 2017, és de 77.341 milions d’euros. Hi hem posat la com-
parativa amb el desembre de 2016, fonamentalment, per una banda –i aquí, doncs, 
poden veure-ho, en aquest quadre, el que seria el primer grup de files–, i el que és 
l’endeutament de la Generalitat de Catalunya pròpiament, com a administració.

En primer lloc, el deute l’hem ordenat per tipus de creditors. En primer lloc, 
el deute dels fons de finançament de les comunitats autònomes, que és on hi ha el 
FLA, en el nostre cas –Fons de Facilitat Financera, en el cas d’altres comunitats 
autònomes. En aquests moments, a març de 2017, el deute de la Generalitat de Ca-
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talunya per tots aquests fons, fonamentalment FLA i alguns fons de proveïdors que 
després s’han anat refinançant amb FLA, és de 50.627 milions d’euros.

Després, doncs, hi ha el deute en valors, és a dir, el deute que està emès en di-
ferents títols de deute i que estan en valors que estan al mercat de capitals, i que, 
per tant, són objecte de transaccions en el mercat secundari. L’emissió de deute 
en els mercats, pròpiament –que és aquesta fila corresponent als valors–..., des  
de l’any 2011, si no ho recordo malament, no hi ha hagut emissions noves (veus de 
fons)..., 2012 –perdó–, no hi ha hagut emissions noves. I, per tant, si mirem l’evo-
lució històrica els darrers anys, és una quantitat que ha anat disminuint perquè el 
refinançament es produeix a través del FLA.

En tercer lloc, els préstecs a llarg termini. Els préstecs a llarg termini són aquells 
préstecs de més d’un any: 5.194 milions d’euros, els quals, doncs, també es van reduint 
progressivament, perquè els venciments, durant el temps d’aplicació del FLA, per a 
nosaltres i per a la resta de comunitats autònomes, són assumits pel FLA.

Després, posteriorment, el que són les línies de crèdit i préstecs a curt termini, de 
menys d’un any. I aquí fonamentalment hi ha l’endeutament vinculat al cash pooling, 
que és el sistema de crèdit vinculat a la tresoreria de la Generalitat de Catalunya, que 
es va renovant i que aquest any també es renovarà.

I, després, el factoring sense recurs, que és en aquells casos en què, doncs, hi ha 
deute de la Generalitat cap a entitats financeres que van prestar un servei de factoring 
a proveïdors. En aquest cas, són 17 milions d’euros, i es va reduint.

I, després, el que són associacions publicoprivades per part de la Generalitat de 
Catalunya, és a dir, aquells finançaments estructurats o contractes de concessió en 
els quals, doncs, hi ha un finançament que hi està vinculat i el risc d’aquest endeu-
tament, d’acord amb els criteris de la Intervenció General de l’Estat, l’assumeix la 
Generalitat de Catalunya –recau, el risc, en cas que no es pugui fer front a aquest 
endeutament, en la Generalitat de Catalunya. I, per tant, en aquest cas, les associa-
cions publicoprivades..., una part està computada, seguint els criteris del Banc d’Es-
panya i criteris de la Intervenció General de l’Estat, en l’àmbit de la Generalitat de 
Catalunya.

El segon grup fa referència a l’endeutament de les entitats de la Generalitat de 
Catalunya, el sector públic de la Generalitat: empreses públiques, consorcis, etcè-
tera, que estan adscrits a la Generalitat de Catalunya. Hi han consorcis que són de 
diferents administracions, però que o bé perquè bona part del finançament, fona-
mentalment el finançament, el porta la Generalitat, o bé perquè la majoria de vots 
en els òrgans de direcció d’aquests consorcis, doncs, pertanyen a la Generalitat de 
Catalunya, o bé acumulativament els dos s’adscriuen a la Generalitat de Catalunya. 
Són préstecs a llarg termini i a curt termini. També en aquest cas hi ha factoring 
sense recurs.

I, finalment, també associacions publicoprivades. Per exemple, deutes que poden 
estar vinculats a col·laboracions publicoprivades en el marc de l’ATM, no?, l’Au-
toritat del Transport Metropolità. Quan es fa una inversió en què el concessionari 
assumeix el finançament però, al final, la major part dels ingressos venen per part 
d’una entitat pública, i, en cas de que no pugui assumir-ho, hi ha la garantia pública 
darrere, si finalment el risc recau en una administració pública, doncs, es computa 
com a deute d’aquesta administració.

En diem «entitats SEC» perquè són les que, d’acord amb el Sistema Europeu de 
Comptes, que és el sistema que fa servir Eurostat i que apliquen tots els estats de la 
Unió Europea, i, a partir d’aquí, tota la cadena d’administracions públiques que en 
depenen, són..., amb els criteris SEC, que són els criteris de comptabilitat nacional, 
que són els criteris que serveixen per mesurar el PIB, per mesurar el pes dels di-
ferents sectors en el PIB, l’endeutament, etcètera..., doncs, seguint aquests criteris, 
són aquestes entitats que es computen com a deute de les administracions públiques.
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Per altra banda, hi han entitats que, perquè els seus ingressos són independents, per-
què, doncs, les administracions públiques no assumeixen el risc –són entitats del perí-
metre de la Generalitat, que estan relacionades amb la Generalitat, però que el seu 
deute no computa com a deute, des d’aquest punt de vista, d’Eurostat–, que són les 
entitats que no estan dins del que en diem «perímetre SEC», de les entitats que com-
puten a efectes del Sistema Europeu de Comptes, que tenen un endeutament per valor 
de 2.430 milions d’euros.

Hi ha endeutament cap a la Generalitat o cap a entitats de la Generalitat que 
presta alguna altra entitat vinculada a la Generalitat, en aquest cas, l’Institut Cata-
là de Finances; per tant, hem de consolidar-ho, no? L’Institut Català de Finances és 
una entitat que no és una entitat SEC, i, per tant, quedaria fora del que seria el deute 
pròpiament de la Generalitat de Catalunya.

I, per tant, finalment, el deute total de la Generalitat és d’aquests 77.341 milions 
d’euros; 75.408 són els que mirem a efectes de comptabilitat nacional i a efectes 
també dels objectius d’endeutament que es marquen des de la Unió Europea als es-
tats. Quan hi ha un estat, com l’Estat espanyol, que està sota el protocol de dèficit 
excessiu per haver superat el dèficit establert, al voltant de..., màxim del 3 per cent..., 
doncs, durant uns quants anys està en un protocol de dèficit excessiu, i aquest aplica 
també a les altres administracions els mateixos criteris i marca uns targets, uns ob-
jectius de dèficit i de deute.

Si mirem l’evolució del deute de la Generalitat de Catalunya, des de l’any 2011 
fins a la previsió de finals d’aquest any 2017, doncs, haurà passat d’uns 44.000 
milions d’euros a 77.000 milions d’euros. Veiem que l’increment més important 
es produeix l’any..., també es va produir un increment molt important, del 38 per 
cent, durant l’any 2010, però també durant els anys 2011 i 2012. I a mesura que la 
crisi econòmica ha anat remetent i s’han anat recuperant els ingressos de la Gene-
ralitat de Catalunya, s’ha anat reduint el dèficit, i, per tant, l’endeutament ha anat 
va riant poc.

Per què augmenta l’endeutament? Doncs, bàsicament, augmenta pel dèficit que 
genera cada any, per la diferència entre ingressos no financers i les despeses no fi-
nanceres i els interessos, i perquè pot ser que algun any hi hagi alguna entitat que  
no estava classificada dins d’aquest perímetre de deute atribuïble a la Generalitat que es  
reclassifica, no? Però, fonamentalment, l’augment de l’endeutament es deu a..., po-
dem dir que la pràctica totalitat coincideix amb el dèficit de cada any. Per tant, si un 
any no hi ha dèficit i hi ha superàvit, l’endeutament es redueix, en termes absoluts.

Aquí veiem les mateixes xifres en gràfics, i també, doncs, separant el que forma 
part del sector públic del que és pròpiament l’Administració, i també diferenciant 
curt termini i llarg termini.

A continuació, el calendari de venciments de deute de la Generalitat de Catalu-
nya i de les entitats SEC actualitzats a 31 de març. Aquest any hi haurà uns venci-
ments pendents per a la resta de l’any 2017 a llarg termini, del segon i el quart tri-
mestres, de 4.984 milions d’euros. I uns a curt termini, que es refinancen, i, per tant, 
al final, aquesta xifra del curt, si d’aquí a un any el secretari d’Economia que hi hagi 
fa la compareixença com la meva, hi veuran que, si no és que una part s’ha aconse-
guit passar a llarg termini, fonamentalment, doncs, es torna a repetir, no? Per tant, es 
refinança. Això passa en el nostre cas; passa en el cas de l’Estat espanyol, que cada 
any ha de refinançar a curt termini uns 200.000 milions d’euros, no?

Els venciments, doncs, d’aquest any són d’aquests pràcticament 5.000 milions 
d’euros que queden pendents, i l’any vinent estaran prop de 8.000 milions. I, a partir 
d’aquí, poden veure tot el calendari de venciments, no?

Observaran que hi ha una punta –i això ho veurem, doncs, en el gràfic– l’any 2035, 
que correspon a unes emissions del 2005, si no ho recordo malament, que acaben 
aquell any, no? Aquest gràfic, ho repeteixo, si torna el secretari d’Economia que hi 
hagi d’aquí a un temps, veuran que s’haurà mogut, perquè hi ha una part d’endeuta-
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ment que es va renovant o bé a curt termini, a menys d’un any –perquè fonamen-
talment el de menys d’un any es renova a menys d’un any–, o bé deute que venç i es 
refinança, si és a través del FLA, amb un préstec a deu anys, que s’amortitza a partir 
del tercer any del préstec i que té una vida mitjana de sis anys i mig, no?

Aquí veiem el cost del deute de la Generalitat de Catalunya dels darrers anys. 
Hem calculat el deute viu mitjà durant l’any, perquè va evolucionant, evidentment, 
durant l’any, perquè es van produint també amortitzacions i generació de nou en-
deutament, i el relacionem, finalment, amb els interessos que efectivament hem pa-
gat, que és la primera columna, que és el capítol III de pressupostos, les despeses 
financeres –per tant, els interessos. Hem passat d’un..., aquí hi ha hagut una com-
binació de diferents elements. En primer lloc, la reducció dels tipus d’interès en el 
mercat. Estem en un moment de tipus d’interès molt i molt baixos, extraordinària-
ment baixos. Sembla que l’últim trimestre de 2018 hi hauria un repunt important, 
però, en tot cas, això són prediccions que en l’àmbit dels mercats financers són  
a molt llarg termini, no? Si estem parlant d’un any i pocs mesos, podem dir que és 
molt llarg termini.

Per tant, un context de tipus d’interès reduïts. Això ha provocat que el nou endeu-
tament que es va subscrivint, fonamentalment amb el FLA, és sensiblement més..., 
amb uns interessos més baixos que l’endeutament anterior, i, després, que s’aplica 
el principi de prudència financera, que és un principi establert en les normatives so-
bretot, doncs, que deriva de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària, en el qual 
es fixen uns topalls en el tipus d’interès al qual la Generalitat de Catalunya i la res-
ta d’administracions públiques poden concertar operacions d’endeutament, no? I és 
un diferencial respecte a l’equivalent en aquella operació, l’equivalent en el mateix 
termini, al que el Tresor d’Espanya es finança en els mercats. Per tant, això, aques-
ta limitació per dalt, també ajuda a reduir el cost de deute. En alguns casos ho pot 
dificultar, perquè pots tenir alguna operació que podries renovar un tipus inferior, 
però no tan inferior fins a arribar als tipus de prudència financera que són realment 
reduïts, no?

Per tant, el cost del deute s’ha anat reduint. Aquest any s’ha incrementat una 
mica respecte a l’any anterior, fonamentalment perquè l’any 2016 va ser quan el 
FLA, que el 2015 va estar al zero per cent..., els efectes els vam notar fonamental-
ment durant l’any 2016, tot i que la reducció del 2015 ja va ser important, no?

He fet una mica de repassada ràpida i ho fet una mica escopetejat, perquè sé, 
doncs, que ja porten una estona de comissió, i, sobretot, per, després, donar espai a 
les preguntes.

Entrem a la segona part d’aquesta compareixença, que és el Fons de Liquiditat 
Autonòmic, el FLA. I comencem, doncs, abordant quin és el marc normatiu en el 
qual s’ubica el FLA. El FLA es va crear l’any 2012, però va ser un decret llei de 
l’any 2014 el que va ordenar els diferents instruments de finançament a les adminis-
tracions públiques, comunitats autònomes i ajuntaments que hi havien, no?

Per tant, els fons de finançament de comunitats autònomes s’estructuren bàsica-
ment en quatre fons: el Fons de Facilitat Financera, que se’n beneficien les comuni-
tats autònomes que no accedeixen al FLA; el FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmic; 
el Fons Social, que era destinat també a administracions locals per atendre paga-
ments a entitats socials, etcètera –per això es diu Fons Social–, i aquest es va articu-
lar a finals del 2015, però fonamentalment el 2016, i, després, el Fons de Proveïdors, 
que va ser el primer que es va fer, no? És a dir, pagar deute comercial i després anar 
construint la resta de fons.

Quina va ser la raó de fons de la creació d’aquests instruments? Si ho recorden, 
durant els anys 2011 i 2012 el conseller d’Economia i Coneixement de la Genera-
litat, el senyor Andreu Mas-Colell, va reclamar la creació d’uns hispabons, no? És 
a dir, aquella administració pública que és qui recapta els impostos i que, per tant, 
està en millors condicions a l’hora de sortir al mercat, que sigui la que canalitzi la 
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mutualització d’una part del deute. Allò finalment, doncs, no es va produir, com 
tampoc s’han fet els eurobons a nivell europeu, però es va crear un mecanisme que, 
en certa manera, podria inspirar-se en la mateixa idea: l’Administració que recapta 
en el cas de Catalunya el 95 per cent dels impostos que paguen els ciutadans de Ca-
talunya, que té la capacitat normativa fonamental i que, a més, el seu deute és el deu-
te que és objecte de compra dels programes d’adquisició d’actius del Banc Central 
Europeu, que és el Regne d’Espanya, s’endeuta als mercats, i després deixa diners, 
amb un diferencial, a altres administracions, administracions locals o comunitats 
autònomes.

Aquest és el mecanisme. Això és un mecanisme extraordinari, que, en un mo-
ment de normalització de les finances públiques i de tendir cap a un equilibri, i si 
assolim uns nivells de deute PIB raonables..., això s’hauria de poder superar. I tant el 
Fons Monetari Internacional com l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal 
n’han remarcat aquest caràcter extraordinari, i que el FLA s’hauria d’anar retirant, 
no? I, de fet, veiem que l’actitud o els missatges del Ministeri d’Hisenda comencen 
a anar en aquesta línia.

Com funciona? Doncs, hi ha una sol·licitud per part del govern de la comunitat 
autònoma en qüestió en què es sol·licita l’adhesió, que ha de ser acceptada pel Mi-
nisteri d’Hisenda amb una condicionalitat, amb tot un conjunt de condicions, tant 
les condicions pròpies del préstec com una condicionalitat afegida que no té res a 
veure amb l’operació d’endeutament, sinó que són condicions vinculades a la polí-
tica econòmica, a polítiques en l’àmbit de la gestió pública, en l’àmbit de la matei-
xa autonomia organitzativa de l’administració en qüestió, les quals es posen com a 
condició per accedir al FLA. En el cas de l’any 2017, el 13 de març de 2017 el Mi-
nisteri d’Hisenda va notificar l’acceptació de la sol·licitud d’adhesió presentada per 
la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017.

Nosaltres el que hem plantejat és que aquesta condicionalitat, en què hi ha des 
d’aspectes relatius a la Ley de garantía de la unidad de mercado, que a priori no té 
res a veure amb l’endeutament, fins a l’obligació de comunicació de dades relatives 
al personal al servei de la Generalitat de Catalunya, que a priori no té res a veure 
amb l’endeutament, o relatives, doncs, bé, a molts aspectes diferents..., o relatives, 
per exemple, a la despesa farmacèutica, no? És a dir, aquesta condicionalitat afegi-
da al FLA s’utilitza per part del Ministeri d’Hisenda com un instrument perquè la 
seva política econòmica sigui la que executin les comunitats autònomes, i això s’ha 
d’acceptar. Què hi hem posat, sempre, la Generalitat de Catalunya, el Govern ante-
rior i aquest? Que, en tot cas, s’accepten aquestes condicions, sens perjudici que, si 
alguna vulnera l’Estatut, es pugui recórrer. Bàsicament és un instrument burocràtic 
i de transmissió d’informació important i que hem anat gestionant.

Com deia, abordant una mica més aquesta condicionalitat, el que es requereix és 
que hi hagi un acord de govern que sol·licita l’adhesió al FLA, i després, posterior-
ment, s’ha d’aprovar un pla d’ajust que bàsicament respon a un model preestablert 
pel Ministeri d’Hisenda, en el que es diu: «Escolti, hi ha aquest objectiu de dèficit», 
que determina també el Ministeri d’Hisenda, que té majoria de vots en el Consell de 
Política Fiscal i Financera..., diu: «I vostè ha de quadrar els números i ha de presen-
tar un pla d’ajust que, els anys en què hi ha pressupost, doncs, ha de coincidir amb el 
pressupost», i es fa un seguiment mensual d’aquest pla d’ajust per saber que realment 
es presta aquest suport financer a canvi de que, bé, es vagi en la línia d’aquestes po-
lítiques de consolidació fiscal.

Un cop s’ha acordat aquest pla d’ajust, el que es fa... Els plans d’ajustos són 
públics, estan publicats pel Ministeri d’Hisenda en la seva web. Totes les condi-
cions, les més de quaranta condicions afegides que no són pròpies dels préstecs del 
FLA, hi estan també publicades; per tant, tot això és públic. El que es fa és instru-
mentalitzar-ho també a través de l’Instituto de Crédito Oficial; al final, el préstec, 
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el director general de Política Financera o, en algun cas, jo mateix, com a secretari 
d’Economia, doncs, l’hem firmat amb l’Instituto de Crédito Oficial.

Quines són les quantitats que s’han anat concertant, perquè s’han anat firmant 
préstecs amb el FLA, des del seu inici, des de l’any 2012? Com deia, el FLA co-
breix el dèficit autoritzat, els venciments de deute a llarg termini –a més d’un any– i 
els venciments de títols de deute, de valors, que estan en el mercat, en els mercats 
de capitals. Durant l’any 2017, de moment, fins al juny tenim firmats 5.300 milions 
d’euros d’endeutament, que cobreixen, com deia, el dèficit i les amortitzacions. I en 
aquests moments, doncs, el total fins a dia d’avui, de FLA i fons de pagament a pro-
veïdors i Fons Social, que en part també ha servit per finançar deutes pendents amb 
ajuntaments, està a una mica més de 60.000 milions d’euros, cosa que reprodueix la 
primera imatge que vèiem al principi, de quin és el quadre de l’endeutament.

En l’exercici 2017, el total que està acordat de sol·licitar al FLA... Dic «està acor-
dat de sol·licitar» perquè encara no s’han acabat d’instrumentar, de signar, tots els 
préstecs. Es fa per trimestres. En anys anteriors s’havia fet anualment. L’any passat es 
va fer per trimestres, perquè estaven amb un govern espanyol en funcions; aquest any 
estaven en pròrroga pressupostària i també és per trimestres, i ara que ja han aprovat 
els pressupostos, perquè els convé que segueixin estant així. I, per tant, és una ma-
nera, que s’hagin de signar trimestralment, no?, d’anar fent aquest seguiment del pla 
d’ajust i que finalment, doncs, les condicions que et posen, les vas complint.

Aquests 7.300 milions d’euros inclouen l’objectiu de dèficit del 0,6 per cent del 
PIB, inclouen les amortitzacions de 5.890 milions d’euros –que ara hi entraré en 
detall– i inclouen la devolució de les liquidacions negatives dels anys 2008 i 2009. 
Com alguna vegada hem explicat, en el model de finançament el que es fa és un càl-
cul d’una bestreta. Per tant, estem parlant d’ingressos no financers de la Generalitat, 
és a dir, dels que ens pertoquen del model de finançament. Es fa un càlcul d’una 
bestreta corresponent al 98 per cent del que et toca aquell any. Per tant, tenen un  
2 per cent de marge, que es liquida al cap de dos anys. Els anys 2008 i 2009, un any 
dels dos, que em sembla que va ser..., l’any 2009, era? (Pausa.) Sí? (Veus de fons.) 
Es va fer una bestreta superior al 98 per cent, i també van ser uns anys de caiguda 
de recaptació; per tant, les estimacions s’havien fet a l’alça. Això s’ha de tornar, i el 
que es fa és finançar, diguem-ne, aquest retorn, és a dir, convertir aquest retorn en 
deute amb l’Estat a través del FLA. Cada any són uns 124 milions, i això acabarà 
aproximadament l’any 2020..., perdó, s’ha allargat fins a vint anys més.

De les amortitzacions 2017, és a dir, aquells deutes que van vencent, quotes de 
préstecs a llarg termini, valors que vencen, que s’havien emès a ics anys i en què 
s’ha de retornar el diner invertit, i aquells préstecs vinculats a les associacions pu-
blicoprivades, doncs, es van cobrint mitjançant el FLA, i també els venciments del 
mateix FLA, és a dir, el primer FLA, de l’any 2012, ja l’estem retornant. I aquest és 
aquest mecanisme: que el retornem amb el refinançament del mateix FLA, eh? És 
una mica un peix que es mossega la cua.

I, per tant, és una situació extraordinària, que, en un escenari de continuïtat ins-
titucional –marc autonòmic sense canvis en la relació política Catalunya-Espanya–, 
doncs, s’haurà d’abordar algun dia, això, com es resol, perquè no pots estar en un 
FLA recurrent in aeternum. O, en un escenari de canvi polític, i en funció del que 
surti del referèndum de l’1 d’octubre..., doncs, és un altre escenari en què s’entraria 
en una possible divisió d’actius i passius, etcètera. Per tant, estaríem en un escenari 
absolutament diferent.

En tot cas, el FLA és una situació extraordinària, no durarà eternament, i per això 
qualsevol emissor públic de deute que en aquests moments recorri al FLA –per tant, 
comunitats autònomes adherides al FLA– ha d’anar pensant que hauran de tornar als 
mercats en un futur no gaire llunyà.

Acabo amb la darrera part d’aquesta compareixença, que és l’anàlisi de la sos-
tenibilitat del deute de la Generalitat. En l’anàlisi de la sostenibilitat del deute de la 
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Generalitat el que es fa és mirar quina és l’evolució del deute del sector públic ad-
ministratiu –per tant, Generalitat de Catalunya, entitats públiques administratives, 
Institut Català de la Salut i Servei Català de la Salut–, quina n’és l’evolució amb les 
dades que tenim a hores d’ara, i, sense prendre cap decisió..., és a dir, si no fem res, 
l’evolució tendencial d’ara fins al 2030. I s’hi incorporen quins serien els canvis en 
la situació de l’endeutament davant de canvis econòmics que pot haver-hi, siguin 
canvis en la inflació, siguin canvis en el creixement del PIB, etcètera.

El criteri d’aquesta anàlisi, com de la majoria d’anàlisis de sostenibilitat del 
deute que es fan, és un criteri de continuïtat, és a dir, no s’incorporen possibles 
canvis en la política econòmica que pot haver-hi, perquè ens han de servir, els re-
sultats d’aquesta anàlisi, per prendre les decisions de política econòmica. És a dir, 
si mantenim la mateixa política o si no fem cap nova decisió en l’àmbit normatiu 
que tenim d’impostos; si no prenem cap decisió de nova despesa –evidentment, in-
corporem l’augment de la despesa tendencial–, és a dir, si no oferim cap nou servei 
que comporti un augment de despesa significatiu; si es manté l’actual esquema de 
recursos del finançament de la Generalitat de Catalunya, etcètera, doncs, quina és 
l’evolució. I, a partir d’aquí, veurem els resultats i si convé o no prendre decisions. 
I és evident que convé, de totes totes, prendre decisions, i com que hi ha diferents 
forces polítiques aquí amb posicions diferents, segurament cadascú en prendria, 
però tots n’hauríem de prendre, en qualsevol situació.

Bé, això és l’evolució del deute. El deute a un any ics correspon al deute de l’any 
anterior més l’evolució del saldo no financer, que és el saldo no financer primari més 
els interessos –en tot cas, aquesta és la part més metodològica, no entrarem en el de-
tall–, i també, doncs, el deute amb relació al PIB, reproduint aquesta idea, no?

El plantejament és: definim, a partir de les previsions d’organismes internacio-
nals o d’organismes que no són necessàriament els de la Generalitat de Catalunya 
–per tant, organismes de referència, Comissió Europea, etcètera–, quin és l’escena-
ri macroeconòmic els propers anys, i hi incorporem també quin és l’escenari po-
blacional, que és fonamental per entendre les desviacions en l’àmbit de la despesa. 
A partir d’aquí..., ens permet construir els diferents escenaris d’ingressos que poden 
haver-hi. Des del punt de vista poblacional fonamentalment, ens permet veure com 
evolucionarà la despesa d’acord amb els escenaris poblacionals futurs, i també l’es-
cenari d’interessos, el cost del deute, que tindrem els propers anys.

A partir de l’escenari d’ingressos, de l’escenari de la despesa primària..., la des-
pesa primària és la despesa no financera, és a dir, aquella que no es dedica a..., tota 
aquella despesa que serveix per a despesa corrent més inversions i sense interessos 
és la despesa primària, no?, i ens permet saber quin és el saldo no financer primari. 
Aquí hi sumem la possible evolució del cost del deute, i, per tant, sabem si hi ha in-
crement o decrement del deute, i, per tant, l’evolució de l’endeutament.

Si entrem en l’escenari poblacional, partim com a referència de l’any 2015, que 
va ser l’any que hem pres, amb dades tancades, en aquest treball. Aquí hem analitzat 
l’evolució de dos grups d’edat, no? Per una banda, la població de seixanta-cinc anys 
o més; per tant, ens situem en l’any 2030, que tindrem una població de seixanta-cinc 
anys o més un 30 per cent superior a l’actual. I, en el cas de la població de vint anys 
o menys, doncs, una població un 10 per cent, en termes absoluts, inferior a l’actual.

Això, per què és important? És important perquè podem estimar l’evolució dels 
diferents tipus de despesa que fa la Generalitat en base a l’evolució de la població. 
Tot això, sense prendre cap decisió. És a dir, si aquí incorporem ara un canvi en 
la política educativa molt important, tindrà un impacte; si hi incorporem un canvi 
important en la política d’atenció a la dependència que canviï l’esquema que tenim, 
doncs, tindrà un altre tipus d’impacte, no?

Pel que fa a l’escenari d’ingressos del sector públic administratiu –per tant, Ge-
neralitat, entitats autònomes, Servei Català de la Salut i ICS–, els criteris que es se-
gueixen són: com vam acabar el 2016, és a dir, la situació d’ingressos de l’any 2016; 
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l’evolució del PIB nominal; l’evolució del nivell de preus, de l’IPC; quines són les di-
ferents elasticitats, és a dir, com de sensible és la recaptació d’un determinat impost 
a variacions del PIB en els diferents impostos que tenim –fonamentalment, IRPF, 
IVA i els impostos especials, que són els que constitueixen el nucli dels impostos als 
quals es deriva el model de finançament–; quin és l’objectiu de recaptació tendenci-
al que estimem també a causa de les previsions de l’evolució macroeconòmica –en 
aquest cas, amb referència a l’impost de transmissions patrimonials–, i la liquidació 
del model de finançament, que és una part important dels ingressos.

Si mirem els ingressos del sector públic administratiu, veurem que l’any 2030, 
si seguim l’índex d’ingressos no financers, haurà evolucionat una mica per sobre del 
que és l’evolució del PIB nominal, i es situaria en un..., aproximadament un 80 per 
cent superior als que teníem l’any 2015, no? Això és nominal, eh?; per tant, aquí hi 
hauríem d’aplicar el deflactor, per depurar d’aquí l’evolució de preus. Per tant, es 
preveuen uns ingressos superiors al creixement del PIB en termes corrents.

En l’escenari de despeses del sector públic administratiu, el que es fa és mirar... 
Bé, hi han diferents maneres de preveure-ho: una és l’escenari tendencial, és a dir, 
agafant la despesa dels darrers dotze anys, 2003-2015, quina és la taxa mitjana de 
creixement, no?, del 0,86 per cent anual, i aplicant-hi, doncs, el deflactor previst, és a 
dir, el que és aplicant-hi l’augment de preus de l’IPC previstos des de les estimacions 
i les previsions macroeconòmiques per a cada any, desagregant la despesa en quatre 
àmbits, cada un dels quals..., el pes dels diferents grups de població determina la 
despesa: salut, educació, dependència i la regla de la despesa.

Un altre escenari de despeses és el que en diem «escenari de control», en què pre-
veiem que la despesa evolucioni d’acord amb la regla de la depesa. Què és la regla 
de la despesa? La regla de la depesa és una regla que s’aplica en molta normativa en 
l’àmbit de política econòmica, també a l’Estat espanyol, que és que la despesa no..., 
s’intenta..., és a dir, s’han de prendre decisions polítiques perquè la despesa no aug-
menti més que una taxa de referència de creixement del PIB. És a dir, un any el PIB 
puja molt, no?... L’any 2015 el PIB va pujar un 3,5 per cent; l’any 2016, un 3,4 per 
cent; aquest any, l’estimació en pressupostos és del 2,7 per cent, però això pot estar 
per sobre del 3, no? No pots fer pujar la despesa en el 3 per cent i escaig. Per tant, 
has d’agafar..., quina és la previsió mitjana, no? Aquesta és la que en diem «taxa de 
referència del PIB». Aquesta regla de la despesa la calcula el Ministeri d’Hisenda.

I, per tant, tenint en compte també la taxa de referència del PIB com la mitjana 
del PIB potencial d’aquests darrers anys, doncs, podem veure quin és aquest «esce-
nari de control», que en diem, aplicant la regla de la despesa, i, per tant, no superant 
aquella en aquells límits que són els límits que ens estableix la normativa des de 
l’àmbit estatal.

Per als interessos, es parteix de diferents supòsits, hi insisteixo, en un supò-
sit de continuïtat de la situació actual, que són: el FLA permet el refinançament 
d’acord amb les condicions de l’any 2016 i els tipus d’interès són les operacions del 
FLA –com deia, el termini mitjà és de sis anys i mig, i el tipus de referència, el Tresor 
d’Espanya, el Tesoro–, i les operacions amb la banca resident..., doncs, els interessos 
del Tresor més els marges de prudència financera que estaven aprovats al febrer de 
2015. Això va evolucionant una mica, es van reformant, però, en tot cas, els que hem 
fet servir en aquest treball, que eren els que..., això està en procés de canvi, però eren 
els que teníem en el moment, i vam començar a desenvolupar en aquest treball uns 
diferencials del 0,30 a curt termini i del 0,20 a llarg termini.

Aquí el que veiem és l’evolució possible de la despesa, no? La despesa tendencial 
evolucionaria per sota del creixement del PIB nominal i per sobre de la regla de la 
despesa, és a dir que l’evolució tendencial de la despesa supera el màxim permès. 
És a dir, les actuals polítiques que fem de despesa superen el màxim permès per la 
regla de la despesa establerta pel Ministeri d’Hisenda.
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Aquí, doncs, ho veiem en la taxa de creixement de la despesa. En tots aquests 
quadres d’evolució de la taxa de creixement, veurem que són els primers anys..., que 
són dels que tenim previsions macroeconòmiques més acurades. A partir de l’any 
2021 totes les previsions macroeconòmiques segueixen un lineal, perquè és impos-
sible, a hores d’ara, o molt difícil, saber si el PIB de l’any 2024 serà més gran o més 
petit que el del 2022. És complicat, no? Les estimacions tenen un horitzó de quatre, 
cinc anys vista; no les nostres només, sinó les que fan també la Comissió Europea, 
el Fons Monetari Internacional, etcètera.

Per tant, veiem el que reproduíem, no?, és a dir, l’increment de despesa tenden-
cial es situa per sobre del màxim permès de la regla de la despesa com a mínim fins 
a l’any 2025 i per sota del potencial del creixement del PIB nominal. Això reflecteix, 
en part, que la despesa creix en l’àmbit de la regla de la despesa per sobre... Quan 
fem servir com a referència el PIB i posem amb relació al PIB percentatges de des-
pesa en qualsevol àmbit, quin és el pes de l’endeutament, és útil per tenir la foto, 
però a l’hora de prendre decisions nosaltres no controlem el nostre PIB com fa un 
estat, és a dir, no el controlem com el controla un estat, que tampoc el controla del 
tot, però no tenim capacitat normativa per generar impacte suficient en els ingres-
sos en l’impost sobre la renda ni en l’impost de societats –no hi tenim cap capacitat 
normativa–, ni en l’IVA, i molt limitada en els impostos especials, no? Per tant, el 
PIB està bé com a taxa de referència per a les fotos, diguem-ne, per saber com es-
tem, però a l’hora de saber quina és la nostra capacitat d’incidència a vegades no és 
tan útil.

Aquí ho veiem en evolució del PIB. La tendencial fins a l’any 2015 és la que hi 
ha hagut, no? Per tant, veiem que la despesa no financera de la Generalitat que s’ha 
produït des de l’any 2009 ha caigut en el seu pes respecte al PIB. Des de l’any 2010 
i podem dir que fins a l’any 2015..., fins al 2014, sencer, es deu fonamentalment a 
l’ajust en la despesa, que es va produir pràcticament reduint la inversió i reduint un 
7 per cent les retribucions dels treballadors públics, que va ser la retirada d’una paga 
extra. Aquestes van ser..., és a dir, per regles generals, les retallades que podem dir 
que es van efectuar, no?

El 2015 es recupera aquesta paga extra dels treballadors públics, però augmen-
ta el PIB i la despesa segueix bastant congelada, eh?, tot i que ja l’any passat, 2016, 
va haver-hi un augment de la despesa meritada, un total d’uns 400 milions d’euros, 
en termes absoluts, aquest any 2017 també hi serà, però el PIB creix molt més que 
no pas el creixement de la despesa, no? Per tant, per això es modera una mica, però 
segueix caient. En tot cas, segons la regla de la despesa del Ministeri d’Hisenda, 
hauríem de fer molta menys despesa, eh?; per tant, hauríem de retallar despesa i no 
incrementar com fem i com ens demana aquest Parlament.

Aquí fem referència a la despesa primària –per tant, excloent-ne interessos. Ve-
iem que hi ha una diferència important fonamentalment en la caiguda del pes dels 
interessos, que es reflecteix en aquest gràfic d’aquí, on els interessos, en termes PIB, 
amb relació al PIB, l’any 2015 es van reduir per l’efecte que deia abans, no?, pels 
canvis en l’evolució en els tipus del mercat, pel fet que durant un any els tipus del 
FLA van estar al zero per cent i pel fet que el nou deute que es fa, que bàsicament 
es fa a través del FLA, doncs, assigna als préstecs uns interessos inferiors, uns tipus 
d’interès inferiors als que s’havien fet els anys 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012..., 
en què els tipus d’interès eren molt més elevats.

Aquí, quan veiem sobre l’evolució de la despesa quin és l’impacte de l’envelli-
ment, si pensem en els gràfics anteriors, en els que vèiem quina era l’evolució de la 
població, doncs, vèiem que sobre la despesa total el factor de l’envelliment cada ve-
gada..., té un impacte important, fins que un 4,5 per cent de la despesa del 2015, dels 
canvis que s’hauran produït, s’explicaran per l’envelliment de la població.

Hem mirat ingressos, hem mirat despeses, quina és l’evolució..., és a dir, quan 
deixaríem d’estar en dèficit si mantenim les condicions actuals aplicant aquesta pro-
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jecció cap al futur, no? Si no prenem cap decisió, quan deixarem d’estar en dèfi-
cit? Mai. Per tant, amb l’actual escenari d’ingressos de la Generalitat actual, sense 
canvis, o bé amb la capacitat normativa que tenim, crec que aquí no corregiríem 
gaire cosa, perquè estan molt esgotats, o, en tot cas, el marge que hi hauria podria 
també afectar el creixement del PIB, etcètera, aquí hi ha molta discussió, no?, sobre 
l’impacte de la fiscalitat en l’economia, en l’evolució de l’economia. Però, fonamen-
talment, amb l’estructura d’ingressos derivada del finançament autonòmic actual, 
doncs, la Generalitat no assoliria l’equilibri pressupostari.

Per tant, això ens porta a una conclusió fonamentalment política: que aquells qui 
treballem perquè Catalunya sigui un estat independent en forma de república..., ha 
de servir, aquest canvi polític, per recaptar tots els impostos que corresponen a un 
estat, i actualment, doncs, en una comunitat autònoma..., a Catalunya, recaptar-los 
des del Govern de Catalunya, i, per tant, això canviaria sensiblement. Evidentment, 
aquesta possibilitat, com la d’un nou model de finançament, que algunes opcions po-
lítiques segurament avui aquí proposarien per canviar aquesta situació, no està con-
templada; però, en tot cas, sabem que, si no hi ha canvi de model de finançament, 
si no hi ha canvi per superació de les relacions polítiques entre Catalunya i l’Estat, 
l’autonomia catalana continuarà en dèficit.

Per tant, avançar cap a l’equilibri pressupostari, que és important per no aug-
mentar el deute en termes absoluts, doncs, si no hi han decisions polítiques, no es 
pot assolir, no? Per tant, calen decisions polítiques, i aquí, al menú, cadascú hi té 
les seves, no?

Si ho mirem en estalvi corrent, és a dir, ingressos corrents, que bàsicament són 
els impostos, les transferències que ens venen d’altres administracions i despesa cor-
rent –per tant, excloent-ne les inversions–..., hauríem d’estar en una situació d’estalvi 
corrent per poder fer inversions, no? Doncs, en l’escenari de la regla de la despesa, 
que és l’«escenari normatiu», en podem dir, al que se’ns diu que hem d’anar per part 
del Ministeri d’Hisenda..., s’hauria d’assolir l’any 2019, aquest equilibri en l’estalvi 
corrent, però el tendencial apunta que no anirà cap aquí i que ens mouríem al voltant 
d’un saldo negatiu d’uns 1.000 milions d’euros els propers anys.

Aquí veiem, com a resum, l’evolució dels ingressos i les despeses sobre el PIB; 
per tant, la diferència entre els ingressos i tant les despeses des del punt de vista nor-
matiu, les que en teoria hauríem de fer d’acord amb la regla de despesa establerta 
pel Ministeri d’Hisenda..., no arriben a cobrir-ho. I en el tendencial, d’acord amb els 
serveis que oferim projectats cap al futur, el cost que poden tenir..., doncs, tampoc 
s’arriba a l’equilibri, i la ràtio del deute sobre el PIB millora perquè millora el deno-
minador, és a dir, perquè millora el PIB, no? Per tant, no és suficient per arribar als 
objectius que se’ns estableixen d’acord amb la normativa d’estabilitat pressupostària, 
que és arribar al 13 per cent del PIB de deute públic, no?

Per tant, això segur que ni amb tot l’esforç i intel·ligència acumulada que pugui 
tenir aquesta Comissió d’Economia ni la que faci el Govern, doncs, evidentment..., 
o hi han canvis polítics fonamentals que es tradueixin en els ingressos de la Gene-
ralitat o en el pes del deute, o no arribarem a uns nivells de deute assumibles, con-
trolables en el futur, no?

Des del punt de vista del deute, com dèiem, ha de ser a uns nivells raonables. Per 
part del Pacte d’estabilitat i creixement –que aquest és el criteri de les institucions 
europees, eh?, i que es pot discutir i es pot qüestionar–, el deute hauria d’estar al 
voltant del 60 per cent del PIB. Si ho traslladem al pes de la despesa en el PIB en el 
nostre cas, doncs, hauríem d’estar al voltant del 15 per cent del PIB, no?, i ens mo-
vem en un escenari del 25 al 29 per cent.

Després, hem aplicat –i això ja és la part final– el que en diem l’«anàlisi de sen-
sibilitat», no? És a dir, si el PIB evoluciona mig punt menys del que està previst, si 
l’índex de preus evoluciona mig punt menys, si els tipus d’interès augmenten un punt 
percentual, i si en comptes de fer servir l’escenari de població de l’Idescat fem ser-
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vir el de l’INE, no? I aquí hi han, bé, els diferents escenaris. Com veiem, doncs, a 
mesura que van passant els anys, els escenaris divergeixen; però, en tot cas, això ho 
podem explicar en el torn de preguntes.

Per finalitzar, repeteixo el criteri que hem seguit en l’anàlisi de sostenibilitat del 
deute: és un escenari fonamentalment econòmic, que serveix, doncs, sabent que, si 
no es pren cap decisió..., cap on anem. És evident que cal prendre decisions, i entenc 
que això també serà objecte de les seves intervencions.

I, doncs, estaré disposat a comentar-ho i a poder respondre a allò que sigui pos-
sible.

Gràcies.

El president

Gràcies, secretari. Ara és el torn dels grups parlamentaris. Per tant, el primer és 
el Grup de Ciutadans. Diputat Espinosa, té la paraula.

Antonio Espinosa Cerrato

Gracias, presidente, y gracias al señor Aragonès, también, por su exposición, así 
como a su equipo, el señor Sànchez y la señora Tarrach. De verdad, agradecerles el 
carácter técnico y riguroso de su exposición. Especialmente interesante y necesario 
es el análisis que ha hecho sobre la sostenibilidad de la deuda. Esperamos sincera-
mente que nos lo pase. Nosotros, al menos, queremos, el grupo nuestro, disponer 
de esta información para precisamente hacer un análisis aún más detallado, ¿eh?, o 
más en profundidad.

Dicho esto, bueno, pues, se ha puesto de manifiesto lo que ya sabemos, ¿no?, que 
la deuda está creciendo porque, a su vez, los déficits anuales continúan creciendo. 
Y, es verdad –es verdad–, la conclusión final resulta bastante evidente: son nece-
sarios unos cambios, son necesarios cambios legislativos, cambios normativos..., 
tomar, en definitiva, decisiones políticas, lo cual resulta evidente. Y yo creo que se 
deben tomar tanto por el lado de los ingresos como por el lado del gasto.

Es decir, yo creo que hay posibilidades de ahorro y hay posibilidades también 
de mayores ingresos. Se ponían de manifiesto muy rápidamente; bueno, pues, es 
verdad: la financiación autonómica es un terreno que creo que hay que recorrer 
para buscar mejor financiación autonómica. Una mejor financiación autonómica de 
la cual no solo se beneficiaría Cataluña, sino que un sistema de financiación más 
equitativo significaría también unas posibilidades, digamos, financieras para otras 
comunidades autónomas que todos sabemos, como, por ejemplo, todo lo que es  
la Comunidad Valenciana, ¿no? Hay, por tanto, posibilidades de corregir el tema de 
los ingresos.

Hay, creo, posibilidades precisamente para corregir también el tema impositivo. 
Es decir, nosotros pensamos que hay margen para mejorar la recaudación de los im-
puestos; es decir, es posible aumentar las bases imponibles, es posible aumentar los 
ingresos por ese lado, desde el impuesto de sociedades hasta todo un tema de mejora 
de lucha contra el fraude fiscal, mejora y afloramiento de la economía sumergida... 
Es decir, hay una serie de políticas de impacto.

Se decía..., por ejemplo, yo creo que hay grandes cambios que pueden venir pre-
cisamente de mejoras en la educación, que sí que es verdad que son a más largo pla-
zo, pero es que ya hacíamos previsiones a largo plazo, ¿no? Por tanto, yo creo que, 
a largo plazo, todo lo que sea inversión en conocimiento redundará en un mayor 
crecimiento de nuestra economía, y, por tanto, de la capacidad también de ingresos 
de esa economía.

Y, naturalmente, yo creo que hay un tema que, a mi modo de ver, nuestro grupo 
quiere afrontar con valentía, y es también la evaluación de las políticas públicas. 
Nosotros estamos absolutamente convencidos de que por esa vía es posible ahorrar. 
Es posible hacer precisamente muchas políticas..., muchos programas que están..., 
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de dudosa utilidad –de dudosa utilidad–, podríamos ahorrarnos dinero, y, por tan-
to, dedicarlo..., de una manera mucho más eficiente y mucho más eficaz.

Hay un camino a recorrer en el lado de los ingresos y en el lado del gasto que yo 
creo que nos hace plantear el tema con suficiente optimismo, sobre todo en una co-
munidad autónoma que es verdad que, superando una situación de cierta injusticia 
en el sistema de financiación, pues, puede ver, desde un punto de vista autonómico 
–no necesariamente desde la independencia–, un panorama mucho más positivo y 
de un futuro con esperanza.

Nada más. Muchas gracias.

El president

Gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Socialista. Té la paraula la diputada 
Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Volia també donar la benvinguda al senyor Aragonès i al seu 
equip, el senyor Sànchez i la senyora Tarrach, i moltes gràcies per les seves explica-
cions. Realment –ho ha dit el senyor Espinosa, però jo també ho vull repetir, no?– el 
rigor en la informació, en l’anàlisi, i el debat que vostès ens plantegen contrasten so-
vint amb el que ens fan altres membres del Govern, i crec que cal agrair-ho, perquè 
és veritat que el pressupost és una cosa molt seriosa, el més important que s’aprova 
en el Parlament, i, per tant, doncs, totes les polítiques relacionades amb això són de 
vital importància. Per tant, aquest rigor s’agraeix molt.

Jo intentaré ser molt concisa per fer-li tres o quatre preguntes i perquè no ens 
allarguem molt, perquè suposo que els diputats també, al final, acabem tenint el 
cap com un timbal, no?, quan ja hi portem moltes hores. Jo els volia dir... Clar, ha 
fet una frase..., vostè diu: «El problema del deute és el dèficit», no? Ha fet una frase 
així, molt... Clar, en part, sí. De fet, portem uns quants anys en què hi ha dèficit a la 
Generalitat, i alguns anys perquè s’han pressupostat malament els ingressos. I hem 
vist anys en els que ens hem inventat ingressos, ens hem inventat que arribarien in-
gressos de l’Estat quan no s’havien negociat –no des de que vostè hi és, eh?, senyor 
Aragonès–, hem inflat ingressos per venda de patrimoni que no han estat així... És 
a dir, en fi, que hem vist, doncs, pressupostos..., sobretot ingressos ficticis que evi-
dentment han generat dèficit, que vol dir deute. Per tant, en alguna part jo crec que 
aquest augment del deute ha vingut per una mala gestió del pressupost, sobretot jo 
crec que per un engany volgut en els ingressos, no?

Deia vostè: «Clar, hi han diferents solucions per a això», i és veritat que segura-
ment cada grup deu tenir la seva recepta. Bé, nosaltres hem dit, al llarg dels debats, 
també, dels pressupostos..., creiem que s’ha de fer una anàlisi de la despesa, això és 
veritat, segur que vostès estan fent aquesta feina, però cal fer-la amb més profundi-
tat. Per la part dels ingressos, nosaltres creiem que hi hauria possibilitat d’augmentar 
alguns impostos, ja ho hem dit: IRPF, successions... Evidentment, la no negociació 
del model de finançament autonòmic, doncs, al final ens perjudica, perquè sempre 
que hi ha hagut una actualització del model de finançament autonòmic n’hem sortit 
millor parats, no?, del que estàvem. Per tant, sempre s’ha millorat la situació, i crec 
que no haver fet aquesta negociació ens ha portat a que en aquests moments potser 
tinguem menys ingressos dels que tindríem.

I després vostè ha dit, i també ho havia dit als mitjans, que una altra solució és 
sortir als mercats exteriors, també perquè algun dia..., deia: «S’acabarà el FLA, pot-
ser, no?», i, per tant, haurem de veure si emetem deute a mercats exteriors, que no 
es fa des del 2012.

A mi en aquest sentit m’agradaria dir-li –perquè, a més, van fer alguna visita als 
Estats Units, i crec que al Regne Unit també–..., com ha anat aquesta voluntat seva 
d’analitzar com està la possibilitat d’emetre deute al mercat exterior per intentar de-
pendre menys del FLA? És una de les coses que vostè també havia dit, i això m’in-
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teressaria que ens ho pogués explicar, perquè és cert que s’han de buscar solucions, 
però, bé, tenint en compte que depenem tant del FLA, que la situació a Catalunya, 
doncs... És veritat que millora el PIB, etcètera, però jo crec que la situació política..., 
no sé si ens ajuda massa a generar seguretat a l’hora d’anar a buscar segons què al 
mercat exterior, i, doncs, m’agradaria que ho pogués explicar.

Es va aprovar fa temps una moció de la CUP sobre l’auditoria del deute. No sé 
com està, això, senyor Aragonès –és a dir, si estem auditant el deute en la línia del 
que demanava aquella moció que molts van votar favorablement–, però m’interes-
saria..., potser m’avanço al senyor Salellas, però, bé, és un interès que tenim i que 
teníem abans. En tot cas, si hi pot aprofundir més, no?, perquè aquest és un element 
que teníem apuntat.

I, per últim, ja sé que no és el motiu de la compareixença, i, per tant, pot no res-
pondre’m i ho entendré perfectament, però ha sortit fa unes hores la sentència del 
Tribunal Constitucional amb relació a les partides del referèndum, i almenys en la 
petició que nosaltres havíem fet al Consell de Garanties Estatutàries..., el Tribunal 
Constitucional ens dona la raó, perquè declara inconstitucional i nul·la la disposició 
addicional 40 amb relació a la partida en la que es deia que, si hi havia disponibili-
tats pressupostàries el 2017, es desenvoluparia per fer..., es realitzaria el referèndum 
i tal. Les altres, no; totes les que parlaven de processos electorals diversos i consul-
tes populars, aquestes no es declaren anticonstitucionals i nul·les, però sí la primera. 
(Veus de fons.) Bé, veig que vostè potser no... És igual, entenc que fa molt poques 
hores. Si pot fer una valoració en el sentit de dir: «Bé, doncs, veurem què passa» 
o «En aquests moments, doncs...» Clar, és que és un tema molt d’actualitat, perquè 
ahir vostès presentaven la possibilitat de fer un referèndum l’1 d’octubre –encara 
no està convocat–, però, clar, el fet que es declari inconstitucional i nul·la aquesta 
partida sembla que impossibilita aquesta realització del referèndum, no? I, per tant, 
volia..., si vostè em podia fer algun comentari al respecte.

I ja està. Moltes gràcies, senyor Aragonès.

El president

Gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup de Catalunya Sí que es Pot. Té la pa-
raula el senyor Coscubiela.

Joan Coscubiela Conesa

Gràcies, senyor president. Benvinguts. I, de veritat, un agraïment sincer pel rigor 
tècnic i l’honestedat política amb els que es plantegen les coses, que, en la mesura 
que contrasten amb altres comportaments, els fan encara més meritoris. En qualse-
vol cas, dir-li que crec que tenim una oportunitat de millora en aquesta comissió, i 
és que, si d’aquests informes en poguéssim disposar abans, potser vostè podria fer 
una intervenció més curta i nosaltres una intervenció més intel·ligent, des d’aquest 
punt de vista.

Entro en matèria. A veure, amb relació a l’origen i la sostenibilitat del deute, 
permeti’m que discrepi de l’enfocament que vostè ha fet, perquè m’ha semblat que 
el seu era un enfocament molt ortodox. Jo crec que hi han algunes coses que val la 
pena posar sobre la taula.

Una part de l’origen d’aquest deute té a veure amb la feblesa del nostre sistema 
fiscal, claríssimament. I, en aquest sentit, deixi’m que li digui que és incomprensible 
la política fiscal feta per aquest Govern, és incomprensible el que ha passat amb el 
tema del debat de pressupostos i la Llei d’acompanyament i la seva negativa a incor-
porar nous mecanismes d’ingressos, però sobretot és absolutament incomprensible 
el grau de disciplina i d’assumpció amb relació a la política d’austeritat europea i 
espanyola. Perquè jo entenc que vostès diguin que no se la poden saltar; ara, el que 
no entenc és l’ostentació que sol fer el conseller i vicepresident del Govern de l’or-
gull que expressa de ser un dels principals complidors d’aquesta política d’austeritat.
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Perquè no ens enganyem: hi poden haver canvis d’estatus polític de Catalunya, 
però si no hi han canvis d’orientació fiscal i, sobretot, no hi ha un canvi d’aquesta 
política d’austeritat, aquesta projecció que vostè ha fet aquí de la insostenibilitat del 
deute es mantindrà en una Catalunya autonòmica i, si em permet la meva opinió, 
en una Catalunya independent. Dins de les polítiques d’austeritat europees és im-
possible un canvi significatiu d’aquestes polítiques, i val la pena... Llavors, només li 
demano que li diguin al seu conseller que no faci tanta ostentació de ser el més dis-
ciplinat de tots en aquestes coses.

Sobre el tema dels tipus d’interès, vostè ha dit una cosa important: els tipus d’in-
terès ara del Fons de Finançament a Comunitats Autònomes, anomenat FFCA –que 
no és FLA–, són més baixos que els anteriors, continuen sent més baixos que el mer-
cat, en aquests moments, crec, tot i que la cosa està així... Però hi ha una cosa que 
continuo no entenent, de la política del Govern i del seu vicepresident: ens sotmet 
a una dutxa escocesa constant, perquè al matí insisteix en advertir-nos del risc que 
té la pujada del tipus d’interès a tot el món i també per a nosaltres, però a la tarda 
insisteix en comprometre’s a sortir a buscar finançament als mercats. Potser soc jo, 
el que no ho entén, eh? Ens ho pot explicar, vostè?

I, llavors, des d’aquest punt de vista, quan està previst sortir als mercats a bus-
car finançament que substitueixi els actuals mecanismes del Fons de Finançament 
a Comunitats Autònomes? Perquè, tant d’anunciar-ho..., ja estem ansiosos de saber 
quan es produirà això. I saben vostès amb quin tipus d’interès, i quina incidència 
tindria això en el futur?

Sobre el tema del FLA, sincerament, m’ha agradat molt la sinceritat amb què 
vostè ha dit: «Nosaltres tenim el FLA, com a finançament de les comunitats autòno-
mes.» És un element de condicionament que no té res a veure amb la sostenibilitat 
del deute, sinó que és clarament una imposició de polítiques: et finanço i t’imposo 
polítiques. És així, és una salvatjada, si em permet l’expressió, des d’un punt de vis-
ta polític.

Però m’ha semblat important una cosa que vostè ha dit, que és que vostès hi po-
sen una clàusula salvaguarda, i és: «sempre que no es vulneri l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya» –a mi em sembla molt important–, la qual cosa pressuposa que vostè 
considera que l’Estatut d’autonomia de Catalunya està vigent. Aleshores, com ahir 
es va dir exactament el contrari, jo volia preguntar-li quina és l’opinió col·legiada 
del Govern: l’Estatut d’autonomia de Catalunya està vigent o no està vigent? És im-
portant saber-ho, eh?, perdoni, perquè, clar, l’Estatut d’autonomia no és una carta 
en la que un escull els articles que estan vigents i els que no. Necessitem saber-ne 
alguna cosa.

Escenari de futur. Clar, continuant amb aquesta relació... Perquè, clar, vostè és 
rigorós, però amb el Govern en el que està situat contrasta tant que no queda més re-
mei que posar-lo davant de les preguntes de si el seu rigor..., que sigui vostè un bala 
perduda i tingui els dies comptats, vull dir. A veure, amb l’escenari del 3 d’octubre 
del 2018, que jo crec que s’ha dibuixat com una possibilitat de declaració d’indepen-
dència, ens pot explicar vostè... (Veus de fons.) Del 2017, sí, perdó, perdó –ui–, 2017. 
(Veus de fons.) Sí, sí. Em podria vostè explicar exactament com té previst el Govern 
encarar aquest escenari el 3 d’octubre del 2017?

M’ha semblat entendre que vostè, quan parlava del tema d’un escenari de futura 
independència, estava dient que això s’abordaria al voltant d’una cosa, que és el re-
partiment d’actius i passius. Està bé, no?, teòricament està bé, però pressuposo que 
això comporta una negociació. I, aleshores, em pot explicar per què no és possible 
pactar un referèndum, i, en canvi, sí que és possible pactar una independència uni-
lateral? Disculpi que estigui una mica torpe jo avui, eh?, des d’aquest punt de vista, 
però són conceptes que m’interessen.

I, per últim, amb relació a aquesta qüestió, hi ha un pla B en el cas de que aquest 
escenari es complís i no hi hagués aquesta negociació amb l’Estat espanyol, per veu-
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re com s’implementaria la independència des del punt de vista del deute públic, de 
la seva sostenibilitat? És a dir, si el dia 3 hi ha la declaració d’independència, quan 
hi haurà capacitat per sortir als mercats per no dependre del fons de finançament 
autonòmic? El 4, el 5 d’octubre? O en un altre moment?

I, per últim, el mateix que li ha preguntat l’amiga Alícia Romero, però perdo-
ni’m que jo no li faciliti la vàlvula de sortida fàcil de que vostè no coneix la sentèn-
cia, perquè crec que aquesta sentència era bastant previsible i espero que vostès hi 
tinguin ja prevista una resposta. I la pregunta és: quina resposta pensen donar a la 
sentència del Tribunal Constitucional que anul·la les disposicions dels pressupostos? 
La compliran o no la compliran? Perquè és important, i ja que està vostè aquí, ens 
ho pot dir.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Popular. Té la paraula la diputada García.

María José García Cuevas

Gracias, presidente. Bien, señor Aragonès, muchas gracias, bienvenido a la co-
misión. Yo también quiero agradecerle el contenido y el rigor de su exposición. Lo 
que también es cierto es que me ha sorprendido, porque se me hace incompatible 
con la actitud y las declaraciones del Gobierno en general.

Antes al secretario de Hacienda le leía estas declaraciones del señor Junqueras, de 
su jefe, de que la legalidad española es ilegal. Y, bueno, da la sensación de que hay 
dos gobiernos: uno que habla, dice y actúa..., sobreactúa de cara a la galería, y otro 
que trabaja en los despachos, de lo cual..., bueno, pues, por lo menos me alegro de que 
haya este segundo gobierno que trabaja en los despachos intentando hacerlo con rigor, 
y, lo reconozco, con todo el interés profesional por hacer las cosas bien.

Efectivamente, en marzo de 2017 la deuda de la Generalitat era..., nosotros te-
níamos unos datos ligeramente diferentes, pero, bueno, 75.000 y casi 500 millones, 
y otros 2.000 de empresas públicas. En total, esto es el 27 por ciento de la deuda de 
las comunidades autónomas. Esto ¿es mucho o es poco? Lo de siempre, vale: para 
que esto sea sostenible, es necesario que el déficit sea menor que el incremento del 
PIB, como usted ha dicho. Si el incremento de la deuda es menor que el incremento 
del PIB, la ratio de deuda sobre PIB no aumenta; es lo que sería la sostenibilidad 
que usted ha dicho. Entonces, o bien reducimos el déficit o bien aumentamos el PIB, 
no hay más.

Esto quiere decir que reducir el déficit o hacer una política de contención del dé-
ficit no es tan negativo, como a veces hemos oído también de su Gobierno. Es que 
es necesario controlar el déficit, y deberíamos funcionar con déficit cero, como se 
intenta funcionar en la economía familiar, para ir bien. Porque, al final, esto es una 
política social positiva a medio plazo, porque ya hemos visto que un déficit descon-
trolado es una deuda acumulada, y es una bola de deuda que se nos acaba comiendo 
en deuda, renovación de la deuda e intereses.

En un entorno de crisis como el que hemos vivido, los ingresos han bajado y, 
además, son difíciles de recuperar. Más allá de los recortes que ha aplicado la Ge-
neralitat, que ha sido la gráfica que usted ha puesto, de cómo bajó el gasto, nosotros 
echamos en falta políticas un poco más audaces por parte del Gobierno de la Gene-
ralitat estos años en el ámbito de sus competencias. Creemos que el Gobierno de Es-
paña en eso ha sido más valiente, más audaz, así se reconoce internacionalmente... 
(Veus de fons.) No se me ría: España se pone como ejemplo de país que ha acome-
tido la crisis con reformas estructurales que están dando sus frutos –se pone como 
ejemplo. Nos da la sensación de que el Gobierno de la Generalitat se ha quedado en 
el lamento por la falta de financiación. Luego entraremos ahí.

Hay una cosa que nos preocupa, que usted no ha mencionado, y es el tema de las 
inversiones con métodos de pago diferido. Esto es una cosa –camuflar deuda como 
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gasto– que utilizó mucho el tripartito, el famoso método alemán: se contrata a una 
empresa para que haga una inversión importante, se le alquila, la empresa se endeu-
da, hace la inversión, y la Generalitat lo va computando año a año como un gasto. 
Pero, claro, esto al final es también una bola de deuda.

De hecho, en los informes de la Sindicatura de Cuentas..., yo era portavoz hace 
años, y en el 2012 veíamos la cuenta general del 2009. Y en estos años –de las cuen-
tas generales del 8, del 9, del 10– se veía muy bien de dónde viene el problema que 
usted ha explicado, y fue básicamente de la política expansiva de gastos y de inver-
siones del gobierno tripartito, de vivir –como se decía al inicio de la crisis– por en-
cima de nuestras posibilidades, de una manera irresponsable.

Porque no era solamente el que los presupuestos eran voluntaristas en ingresos, 
cosa que ha seguido haciendo el Gobierno de Convergencia y ahora el Gobierno que 
usted representa; también los gastos eran elevados para el nivel de ingresos que ha-
bía –ahí ustedes acometieron los recortes, pero antes no era así, y se siguió viviendo 
de una manera artificial–, pero también había una contabilidad deficiente y maqui-
llada. Y ahí entra, por ejemplo, el tema del método alemán. Se utilizaba una serie 
de argucias contables para hacer parecer en cada año que los gastos y la deuda eran 
inferiores a los que había.

Pero como todo acaba saliendo –los números, al final, cuadran, porque todo, al 
final, es un juego de suma cero–, pues, con el tema de los gastos diferidos –eso de 
las facturas en el cajón que luego salen, al año siguiente– y con el tema este, pues, 
realmente en el 9 la Generalitat llegó a una situación patrimonial de fondos propios 
negativos por 2.200 millones de euros. Esto es una quiebra en toda regla. Y esa era la 
situación que tenía la Generalitat cuando estábamos en la situación álgida de crisis.

Y, es más, es que en este informe de la sindicatura se veía que las mismas re-
comendaciones que hacía la sindicatura en aquel momento llevaba haciéndolas seis 
años, y no se había corregido absolutamente nada. Bueno, la pregunta es si usted 
sabe si algo de esto se ha corregido o si usted cree que se va a corregir, o cuál es su 
opinión.

Con relación a los tipos de interés, hay también que recordar los bonos que la 
Generalitat emitió en el 2011 a tipos absolutamente extraordinariamente atractivos 
y podríamos decir también que irresponsables –del 4,75 en la primera y del 5,25 
en la segunda emisión. Tanto fue así, y tan patética era la situación financiera de la 
Generalitat, que el mercado de deuda se cerró. Porque la Generalitat –usted lo dice– 
acudió al FLA porque no tenía más remedio, no porque le apeteciera, y nadie obligó 
a la Generalitat a llegar a esa situación.

En el 2012 nació el FLA; FLA con tipos que, al principio, efectivamente tenían 
un coste, porque el dinero también tenía un coste para el Reino de España, además 
de una prima de gestión mínima. Pero a partir del 2015 el FLA se siguió mantenien-
do a tipo cero; «tipo cero» quiere decir que alguien está perdiendo dinero ahí, y es el 
Reino de España, que pide en los mercados y presta a la Generalitat de Cataluña a  
tipo cero.

La reducción de partida de intereses de la Generalitat por haber ido al FLA y no 
haber ido a los mercados, aparte de porque no podía..., este año creo que son 930 
millones, y en todo el periodo del FLA, 5.700 millones. Entonces, aquí, bueno, apar-
te de que creo que el FLA ha sido un mecanismo que ha ayudado de una manera ex-
traordinaria a que Cataluña pueda afrontar o empezar a salir de esta bola de deuda 
heredada del tripartito, y, desde nuestro punto de vista, no gestionada de la manera 
más eficiente ni por el Gobierno de Convergencia del señor Mas ni tampoco por 
ustedes, aunque ustedes es cierto que se han encontrado ya con la consecuencia de 
todo esto, pero..., ¿cuándo tiene previsto la Generalitat dejar el FLA? ¿O va a seguir 
la Generalitat recurriendo al FLA? Más allá del tema este onírico, ¿no?, de la inde-
pendencia y del 1 y del 3 de octubre y todo eso, que de eso podemos hablar... Eso 
forma parte de la política esa de la galería que le decía al principio, pero, hablando 
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en serio, ¿existe una previsión por parte de su Gobierno para dejar el FLA? ¿Tiene 
la Generalitat hoy previsión a corto o a medio plazo –si me puede decir cuándo...– 
de poderse financiar yendo a los mercados a un tipo más interesante que el FLA? 
Hombre, al cero por ciento ya sé que no, pero a un tipo relativamente interesante.

Luego, usted ha hablado de más capacidad normativa: si esto es para poner más 
impuestos, y si esto es lo que ustedes nos prometen o nos auguran, con una mayor 
capacidad normativa, para solucionar el tema de los ingresos. Si es más impuestos, 
pues, sí, es lo que nos temíamos. Alguien había hablado de que en una Cataluña in-
dependiente los impuestos subirían; esto nos preocupa extraordinariamente. Afor-
tunadamente, es un escenario que no se va a dar.

Con relación al modelo de financiación, creo que hay que recordar que fue Es-
querra Republicana de Catalunya quien votó a favor del modelo de financiación del 
2009, junto con el PSOE y con Iniciativa –los actuales «comunes» o Catalunya Sí 
que es Pot. Nosotros votamos en contra, porque no creíamos que fuera un modelo 
justo. Pero, efectivamente, hay que renegociarlo y hay que plantear un nuevo mode-
lo de financiación. Que, en un momento de crisis y de riesgo de rescate, usted, que 
es una persona profesional y rigurosa, entenderá que no era el momento de abrir un 
melón de financiación que ya sabíamos que era imperfecto –lo sabíamos todos me-
nos se ve que Esquerra, que lo votó a favor.

Pero ahora, que estamos en otro momento –gracias a la evolución más positiva 
de la economía, no porque hayamos superado la crisis–, se está abriendo la nego-
ciación del modelo de financiación, y el Gobierno de Cataluña no está allí. Pues, no 
lo entendemos: si es tan importante como nosotros creemos, renegociar un modelo 
de financiación más favorable para Cataluña... Pero, luego, tampoco seamos inge-
nuos, y no nos olvidemos de que hay unos compromisos de solidaridad y también 
de asunción de gastos –de costes comunes, costes de estructura– que ahora asume 
el estado. Por tanto, tampoco es eso, decir: «El dinero se va y no vuelve», porque el 
que se va y no vuelve también se emplea en cosas de las cuales nos beneficiamos los  
catalanes.

Y, en cuanto a reducir costes, yo he echado en falta que usted hable de funcionar 
en la Administración pública catalana con una mayor eficiencia, de evitar duplici-
dades, de evitar gastos innecesarios. Tenemos, sobre todo en el sector público cata-
lán, que es el más caro y el más pesado de España, el que tiene más entes, agencias 
absolutamente duplicadas, sin competencias, que colaboran con agencias españolas 
y que son innecesarias en un escenario y en un marco autonómico, que es el que 
tenemos y que es el que responsablemente tenemos que gestionar. O gastos innece-
sarios, como los 93 millones de la agencia tributaria catalana, que comentábamos 
antes; el referéndum ilegal, que ya le han dicho..., partida anulada por el Constitu-
cional; los 300..., más de 300 millones de euros que nos cuesta la corporación cata-
lana de medios...

Y no hablemos aquí y comparemos con España, que si España, entonces, tiene 
embajadas y tal, porque yo lo que creo es que tenemos que ser responsables del di-
nero y del gasto que hacemos y poderlo justificar. Y creo que nuestra obligación es 
ser lo más eficientes posible en las cosas que gestionamos. No me vale la compara-
ción con los demás, siempre habrá quien lo haga mejor y quien lo haga peor. Pero 
yo les pediría también un cierto compromiso para, en esto, ya que en otras cosas 
nos miramos tanto el ombligo..., pues, en la capacidad que tenemos de ser más efi-
cientes, también.

Gracias, presidente.

El president

Gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup Parlamentari de la CUP - Crida Cons-
tituent. Té la paraula el diputat Salellas.
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Benet Salellas i Vilar

Gràcies, president. I dir que, bé, actuo en substitució de la companya Eulàlia Re-
guant, que segur que hauria pogut afrontar aquesta intervenció amb molta més sol-
vència i capacitat i rigor que qui ho farà. Però, bé, està precisament a la cimera del 
G-20, avui a Hamburg, penso, plantant cara a les polítiques del deute. I, bé, doncs, 
sort d’ella, que ha pogut assistir allà, no? (Veus de fons. L’orador riu.)

Jo li he de mostrar..., és a dir, tothom l’ha felicitat, senyor Aragonès. Jo, en canvi, 
he de traslladar-li la meva sorpresa. Potser, diguem-ne, no estic tan avesat a la cor-
tesia o a l’ofici parlamentari, no?, però a mi em decep profundament que una compa-
reixença sobre el deute acabi sent bàsicament un acte de transparència, perquè vostè 
ens ve aquí a explicar un informe, que el Govern ja tenia, que els grups l’hi havíem 
demanat i no se’ns havia proporcionat. I, per tant, que la seva compareixença com 
a membre del Govern, com un dels màxims membres del Govern en aquesta matè-
ria, es limiti a un acte de transparència i ens vingui aquí a dir que aquestes són les 
dades i ara el que cal és decidir quines polítiques..., doncs, comprendrà que és, com 
a mínim, decebedor. Perquè vostè havia de venir aquí a explicar-nos quines són les 
polítiques que estan fent, i nosaltres, com a grups polítics, dir-li si estem d’acord o 
no estem d’acord amb aquestes polítiques.

He de dir-li que em dol, i al nostre grup parlamentari ens dol, que pel que vingui 
aquí sigui per explicar-nos com funciona el FLA. Perquè que de llegir reials decrets, 
diguem-ne, encara en tenim capacitat, els grups parlamentaris. I, per tant, el que li 
agrairia és que vostè, quan vingui aquí a parlar del FLA, ens digui si el FLA és bo o 
el FLA és dolent, si a vostè li agrada el FLA o si el FLA no li agrada, si el FLA ens 
dona sobirania o si el FLA ens la treu. Però no ens vingui a explicar el FLA, perquè 
això ja sabem com funciona. Ja ho sabem, nosaltres, no?

I, per tant, quan ara veiem que aquest informe d’anàlisi de sostenibilitat del deu-
te –i permetin-me que em tiri a la piscina– feia projeccions per a finals del 2016, 
i, per tant, es dedueix que era un informe del 2016..., potser hauria estat bé que els 
grups d’aquest Parlament haguéssim disposat d’aquest informe en el moment en què 
el Govern el va tenir a les seves mans, o com a mínim els mesos posteriors, i que no 
hagués vingut vostè a explicar-nos-el aquí el mes de juny. Potser perquè alguns som 
molt fusterians, i potser vostè també, no?, i aquella màxima de Fuster que deia que 
aquella política que no fem nosaltres de ben segur que serà feta en contra nostra, 
doncs..., potser seria interessant que vostè aquí ens vingués a parlar de polítiques, 
de les polítiques que fan vostès, i no de les polítiques que fan en contra nostra des 
d’altres llocs.

Sobre el deute, a mi m’agradaria recordar la declaració del 9-N. Ja sé que deu ser 
paper mullat per a molts dels que hi ha a la sala, però potser als que som així, ro-
màntics, ens agrada recordar com va començar la legislatura. I en aquella declaració 
del 9 de novembre hi havia un punt final, el punt número 9 –per cert, els grups, els 
meus companys de l’esquerra d’ordre parlamentari, doncs, no van afegir-se a votar 
aquesta qüestió–, en què precisament es demanava que el futur Govern impulsés la 
renegociació dels finançaments estructurats, que sobretot intentés evitar aquelles si-
tuacions de pagament excessiu, no?, respecte als tipus d’interès, i que amb relació, 
sobretot, a la banca resident, procedís a la renegociació del pagament dels interes-
sos. I m’agradaria saber què s’ha fet –què s’ha fet–, quines polítiques s’han fet, sobre 
aquesta qüestió.

Perquè és cert que vam aprovar una moció, la 38/XI, sobre auditoria ciutadana 
del deute, que era una moció, jo penso, molt ambiciosa quant a objectius, quant a 
mandats i, d’alguna manera, quant a deures que posava al Govern. I vostè suposo 
que deu tenir coneixement d’una sol·licitud d’informació que li vam entrar a març 
del 2017, com a grup parlamentari, en què li demanàvem que es concretessin preci-
sament tots aquells punts, no?, que es contenien en aquesta moció.
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Com, per exemple, el que deia: «Permetre a la ciutadania conèixer i entendre el 
procés d’endeutament»; com aquell punt que deia: «Posar fi a l’opacitat i que es per-
meti, doncs, que en un format obert i treballable puguem accedir a les dades sobre 
composició del deute» –composició. (Veus de fons.) Avui no... Home, això... (Veus 
de fons. L’orador riu.) Però de forma (l’orador riu) una mica més aterrada i detalla-
da: quins són els processos de contractació d’aquest deute, com estan en fase d’exe-
cució, les conseqüències, els tipus d’interès, les irregularitats que hi han hagut en 
tots aquests processos –si és que n’hi ha, eh?–, i, per tant, quines són les mesures de 
control democràtic que posem sobre la taula.

Nosaltres, quan li hem demanat totes aquestes dades, o bé no ens les ha donat, o bé 
no ens ha contestat, o bé ens ha contestat amb les dades del ministeri, que ja les teníem 
i que ja les coneixíem, i, per tant, no hem pogut accedir a tot aquest conjunt d’informa-
ció. Per exemple: l’estudi d’impacte de la possible planificació i execució d’in versions 
en deute, que vostès ens diuen..., sabem que el tenen, i no ens han donat aquesta in-
formació; el mateix document d’anàlisi de sostenibilitat, que ens l’ha presentat avui, 
però que fa mesos que nosaltres l’hi demanàvem; l’anàlisi d’evolució dels tipus d’in-
terès del deute, que vostès també tenen i no ens l’han fet arribar, als grups parlamen-
taris.

En definitiva, tota la informació que té aquest Govern, que hauria de ser l’antece-
dent necessari de la comissió que estem celebrant avui, en la que, doncs, ens han fet 
una gran explicació amb dades a través de la pantalla, però, ho repeteixo, no se’ns 
ha parlat ni d’una sola política.

I, en aquest sentit, m’afegeixo a les preguntes que ja han sortit, de... A mi m’agra-
daria saber, de veritat, si quan vostès van al món a visitar els Estats Units i a buscar 
finançament, doncs, a qui visiten, amb quin objectiu, i què és el que busquen, con-
cretament, eh?, quin tipus de finançament, quina és la política que en aquest sentit 
vostès volen plantejar.

Perquè, al final, si no, ens sembla que és cert..., i en aquest sentit nosaltres hem 
votat en contra de la compareixença sol·licitada pel Partit Popular sobre aquesta 
qüestió, perquè és evident que el Partit Popular no ho feia amb la voluntat de buscar 
alternatives a l’economia, diguem-ne, de mercat i de la financerització de l’econo-
mia, sinó que ho feia per una mera voluntat de desgast del Govern, però el que és evi-
dent és que hem de començar a construir alternatives. I, per tant, quan vostès visiten 
els Estats Units, a mi m’agradaria saber exactament què hi han anat a fer.

Perquè demà tenim sessió a la Comissió de la Sindicatura de Comptes i estic se-
gur que en els informes que analitzarem tornaran a aparèixer problemàtiques vin-
culades a irregularitats en la reestructuració i renegociació del deute. Perquè, per 
posar-ne un exemple, a l’Agència Catalana de l’Aigua, quan vam analitzar l’informe 
corresponent, vam poder observar com, precisament en el procés de renegociació i 
de refinançament del deute, s’havia modificat el tipus d’interès, diguem-ne, el que 
disposava l’any 2011 l’ACA en el moment en què va entrar en col·lapse, com aquesta 
renegociació va ser aprofitada per determinades entitats bancàries per fixar un inte-
rès d’entre el 4,37 i el 5 per cent en els crèdits que té l’ACA.

I aquest Parlament, a petició d’aquest grup parlamentari, va aprovar una resolu-
ció al març del 2017 en què instava l’Agència Catalana de l’Aigua a estudiar econò-
micament i jurídicament una millora de les condicions de l’acord de reestructuració. 
I, per tant, torno al principi del que li deia: quina feina ha fet aquest Govern amb 
relació a la reestructuració del deute? Seguim en «debitocràcia» o estem intentant 
construir algun tipus de sobirania enfront d’això?

I, si us plau, senyor Aragonès, parli’ns de quines són les polítiques d’aquest Go-
vern. Volem més FLA? Volem menys FLA? Volem sortir del FLA? Volem ja en-
trar-hi de ple? Digui’ns què pensa fer el seu Govern, i deixem, d’alguna manera, de 
construir aquest discurs neutre sobre les dades, que en principi són dades que són 
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de tots, no són del Govern; el que és del Govern són les polítiques. I sobre això és 
sobre el que hauríem de discutir, i sobre el que vostè no ha dit ni una sola paraula.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Té la pa-
raula la diputada Castellví.

Carmina Castellví i Vallverdú

Gràcies, president. Gràcies també al secretari d’Economia, per comparèixer en 
aquesta comissió, i als seus acompanyants. A veure, no descobriré res de nou quan 
dic que el finançament de la Generalitat es regeix per un sistema de finançament au-
tonòmic que perpetua el dèficit fiscal, ja que no respecta ni el principi d’ordinalitat, 
i situa Catalunya per sota de la mitjana dels recursos per capita.

Els ingressos de la Generalitat es decideixen en gran part pels càlculs del Mi-
nisteri d’Hisenda del Govern de l’Estat. I des de la modificació de l’article 135 de la 
Constitució espanyola, a més a més, el Govern de l’Estat marca les prioritats de pa-
gament de la Generalitat. La deslleialtat del Govern central s’ha manifestat en el re-
partiment injust, també, dels objectius de dèficit: és l’Estat espanyol qui centrifuga tot 
el dèficit cap a les comunitats autònomes, i és aquesta deslleialtat la que penalitza les 
administracions locals i autonòmiques. I no hem d’oblidar els reiterats incompliments 
de tots els compromisos contrets per l’Estat espanyol.

A més a més, la Generalitat, que és l’administració que presta els serveis bàsics 
de l’estat del benestar, es veu obligada a incórrer en dèficit per finançar-se gairebé 
sempre únicament i exclusivament a través del FLA. I, a més a més, la Generali-
tat tampoc no pot decidir ni els seus propis ingressos, perquè qui recapta el 95 per 
cent de l’esforç fiscal dels catalans és precisament l’Estat espanyol. I, a més a més, 
ha d’estar pendent dels capricis del ministre Montoro, d’obrir i tancar l’aixeta en el 
finançament, si s’aprova o no la sol·licitud formulada per la Generalitat amb relació 
al FLA, si es compleixen les condicions, etcètera.

Veiem que l’economia catalana guanya força: almenys durant aquest primer tri-
mestre del 2017, el PIB ha crescut un 0,7 per cent, la taxa de variació interanual s’es-
tà situant al 2,9 per cent, la majoria dels sectors d’activitat mostren increments i les 
exportacions creixen un 13,6 per cent.

Nosaltres estem convençuts que només disposant de les eines d’un estat que ens 
permetin gestionar els nostres propis ingressos, fruit del nostre esforç fiscal, podem 
donar millor benestar als nostres conciutadans i reduir també el deute, no? Però, 
mentrestant, jo també li pregunto: quines mesures en concret, més enllà de la matei-
xa evolució positiva de l’economia, es poden realitzar per reduir el dèficit?

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Ara és el torn del secretari, per donar resposta a les qüestions. 
Secretari...

El secretari d’Economia

Bé; moltes gràcies, president. Senyores i senyors diputats, tinc aquí la carta de la 
presidenta del Parlament que diu que s’ha aprovat la meva compareixença, i la com-
pareixença era per informar sobre els treballs relatius a l’anàlisi de la sostenibilitat 
del deute, a l’impacte de la possible planificació i execució d’inversions en el deute, 
i a l’anàlisi de l’evolució dels tipus d’interès del deute –que va ser una sol·licitud pre-
sentada per la CUP, si ho no recordo malament–, i per informar sobre l’estat d’endeu-
tament de la Generalitat en data 31 de març i sobre la sol·licitud de finançament del 
Fons de Liquiditat Autonòmic acordada en el Consell de Govern de 28 de març de 
2017 –si no ho recordo malament, aquesta va ser una sol·licitud presentada en el seu 
moment per Catalunya Sí que es Pot.
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Per tant, aquest és l’objecte de la compareixença. Si l’objecte fos més ampli, 
doncs, abordaríem més debat. Jo crec que és bo, sempre, que es puguin posar totes 
les dades sobre la taula, i, a partir d’aquí, que pugui haver-hi discussió. Bona part 
del debat que hi ha hagut avui aquí..., algunes de les qüestions que s’hi han plantejat 
excedeixen el que són la compareixença, no?, és a dir, l’objecte de la compareixença 
en els termes en què se’ns ha formulat, i molts són temes d’actualitat política, rela-
cionats amb el referèndum, o més globals, sobre la política econòmica del Govern.

Intentaré, en la mesura que sigui possible, doncs, contestar a tot el que se m’ha 
formulat i fer comentaris.

Al diputat Espinosa..., evidentment, enviarem aquesta presentació a la comissió, 
i, per tant, que puguin tenir-ho. (Veus de fons.) Ja està enviat? (Pausa.) Doncs, ha 
anat molt ràpid; molt bé, lletrat. Doncs, ja la tenen. En tot cas, si volen aprofundir en 
informació, estem a la seva disposició.

Deia el diputat Espinosa: «El deute continua creixent i el dèficit també.» No, el dèfi-
cit no continua creixent, i això és molt important que ho remarquem. El dèficit de l’any 
2015 va ser del 2,88 per cent del PIB, uns 5.000 milions d’euros. El dèficit de l’any 2016 
va ser d’un 0,93 per cent del PIB, uns 2.000 milions d’euros. Per tant, una reducció 
molt important. Perdó, el del 2015, 6.000 milions d’euros. Per tant, s’han reduït 4.000 
milions d’euros, 3.911, eh?, en termes concrets. De tot el dèficit que ha reduït l’Estat 
espanyol –totes les administracions públiques han reduït el dèficit–, si mirem quant ha 
reduït el dèficit la Generalitat i ho comparem, equival al 85 per cent; per tant, déu-n’hi-
do, l’esforç que ha fet la Generalitat.

Això vol dir que nosaltres apostem pel dèficit zero sempre i en qualsevol cir-
cumstància? No, però apostem per la sostenibilitat de les finances públiques, i en 
un context en què creixen els ingressos, has de mirar de que se’t redueixi el dèficit, 
i tant de bo poguessis estar en una situació de superàvit; és la política contracíclica. 
Si no fas política contracíclica en un moment de millora econòmica, en termes agre-
gats..., després has d’acompanyar-ho d’una política de despesa per reduir les des-
igualtats, que, malgrat el creixement econòmic, hi segueixen sent, i en determinats 
sectors es concentren excessivament, les desigualtats, però això és sobre la política 
de despesa de la Generalitat.

Però, si ho mirem des d’un punt de vista agregat, quan millora l’economia i mi-
lloren les finances, has de fer calaix per a quan les coses vagin malament. Si no, 
quan les coses vagin malament estaràs en uns nivells de deute molt elevats, i fins i 
tot si segueixes mantenint un dèficit sostingut, elevat, doncs..., i no podràs reaccio-
nar. Per tant, ara és el moment de fer-ho. I això és política contracíclica, keynesia-
nisme de primer curs, diguem-ne, no?

Per tant, ara és el moment de poder reduir el dèficit, i fer-ho acompanyant-ho de 
mesures per recuperar un nivell de prestació dels serveis públics adequat. Perquè, 
evidentment, durant un moment de crisi econòmica i de reducció dels ingressos i 
d’augment de les despeses –en aquest cas, vinculades als interessos, també–, doncs, 
es va haver de reduir la despesa primària, i, per tant, això va afectar els serveis pú-
blics, especialment els treballadors públics, eh?, perquè l’opció en termes quantita-
tius més important va ser que se’ls va retirar una paga durant els anys 2012, 2013 i 
2014, i ara les estem retornant, no?

Deia el diputat Espinosa que hi ha marge per millorar la recaptació. En l’àmbit 
del frau fiscal hi estem treballant. Em sembla que abans ha comparegut el secretari 
d’Hisenda. Precisament, en tot l’àmbit informàtic un dels elements més importants  
és gestió de dades, creuament de dades, i, per tant, actuar contra el frau fiscal. I això és  
fonamental i està tenint èxits. I està tenint èxit el desenvolupament de l’Agència Tri-
butària de Catalunya, i, amb l’avaluació de polítiques públiques, hi estem totalment 
compromesos.

De fet, la Direcció General de Pressupostos té una àrea d’avaluació de polítiques 
públiques, que abans la responsable era la directora general de Pressupostos –per 
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tant, qui està més sensibilitzada a la Generalitat en aquest àmbit és la nostra direc-
tora general de Pressupostos–, i s’està portant a terme un procés de revisió de la des-
pesa que vam anunciar a principi de legislatura, que va anunciar el vicepresident en 
aquell pla d’eficiència. S’està fent un procés de revisió de la despesa; s’ha començat 
al Departament de Justícia i al Departament d’Empresa i Coneixement, i això serà 
permanent, s’anirà fent per departaments i aplicant les pràctiques que hi han, que 
s’han portat a terme en altres llocs, de revisió de la despesa.

De fet, hem anat una mica, diguem-ne, a l’avançada, perquè en aquests moments 
s’estan plantejant també uns programes de revisió de la despesa a nivell de tot l’Es-
tat, i, de fet, la Generalitat de Catalunya ha anat en fòrums convocats per l’Auto-
ritat Independent de Responsabilitat Fiscal a explicar el que estem fent. Per tant, en 
aquest sentit, bé, com a mínim en aquest àmbit es prenen les actuacions que fem 
com a referència; després, caldrà veure’n els resultats. Per tant, l’avaluació hi és.

I aquí vull introduir una cosa: l’avaluació és molt important ex post, però també 
ex ante, abans de prendre les decisions. Aleshores, jo faig una crida perquè ens aju-
din, perquè el Parlament pren moltes decisions, i aquestes decisions estaria bé..., i, 
per tant, nosaltres ens oferim i oferim els recursos tècnics, eh? –és a dir, aquí els res-
ponsables polítics no hi intervenen–..., ens oferim al Parlament per a aquelles deci-
sions que hagi de prendre el Parlament i que tenen un impacte econòmic. Escolti’m, 
el Departament d’Economia està al servei del Parlament per si en volen calcular 
l’impacte, perquè, al final, a la política es tracta d’establir prioritats, i tota prioritat 
té costos d’oportunitat. Si tot és prioritari, no hi ha cap prioritat; per tant, «prioritat» 
vol dir que unes coses passen davant en el temps i que algunes les deixem de fer, 
com a mínim durant un temps.

Aleshores, estaria bé que també ex ante –per tant, en aquesta anàlisi cost- 
benefici–..., com a mínim, saber el que costen, les decisions, això ho intentem fer des 
del Govern. Que també ens oferim perquè el Parlament també ho pugui fer, perquè 
es tiren endavant moltes iniciatives que persegueixen, evidentment, objectius molt 
lloables, però totes alhora prioritàries no ho poden ser, no? I un exemple en són els 
darrers pressupostos, amb centenars de disposicions addicionals que no estan vin-
culades a cap partida concreta de despesa, i que si..., perquè ja sabem el joc que s’hi 
donava, però si ens hem de posar a prioritzar-ho, no ens en sortim.

Per tant, «prioritzar» vol dir que unes coses passen per davant de les altres. Per 
tant, aquesta avaluació crec que ha de ser una eina compartida, i des del Govern ens 
oferim al Parlament perquè també es pugui fer en les decisions que pren el Parla-
ment.

La diputada del PSC deia, resumint, que..., el resum seria: «El problema és el dè-
ficit.» Home, en part, sí, no?, però el dèficit es pot abordar de moltes maneres. Una 
manera és dir: «Escolti’m, retallem despesa», i l’altra és: «Augmentem ingressos.» 
Probablement la mesura està en fer una mica a cada lloc, eh?, i això és el que crec 
que hem intentat fer, i ho fem també, com deia abans, en els temes d’avaluació de 
polítiques públiques, d’anàlisi de la despesa, aquest spending review que estem fent 
intentant seguir bones pràctiques d’altres països.

I em parlava de la política fiscal. Jo vull fer un recordatori de les mesures fiscals que 
s’han portat a terme des de que els partits que configuren l’actual Govern de Junts pel 
Sí van començar a col·laborar en política econòmica a finals de 2012. Vam incremen-
tar l’impost de patrimoni, vam incrementar l’impost de successions, vam incremen tar 
l’impost de transmissions patrimonials, hem creat tota una sèrie de fiscalitat ambien-
tal, i, en la darrera etapa, hi ha hagut, en col·laboració, doncs, amb la CUP, una propo-
sició de llei d’un impost sobre els actius no productius, que tindrà una gran capacitat, 
en termes censals, de ressituar actius sota l’impacte de l’impost de patrimoni, no?

Hi ha hagut mesures en l’àmbit d’impostos destinats també a reduir els impactes 
sobre la salut i sobre la despesa en salut de determinats consums, com l’impost sobre 
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begudes ensucrades. Hem impulsat i desenvolupat i ampliat, recentment, els tipus, 
en determinats àmbits, de la taxa turística.

I això ho relaciono –i després tornaré a la intervenció del PSC– amb una part de 
la intervenció del senyor Coscubiela. Diu: «Hi ha alternatives a la política dominant 
de pro austeritat i que té com a objectiu el dèficit zero, no?, per a part de consoli-
dació fiscal accelerada, que està prenent la Comissió Europea.» El candidat de la 
moció de censura que es va discutir fa poc en el Congrés dels Diputats, el senyor Pa-
blo Iglesias, diu: «Aprenguem de Portugal.» Què ha fet Portugal? Portugal ha posat 
una taxa turística als apartaments turístics, com nosaltres; Portugal ha incrementat 
l’impost de patrimoni, com nosaltres; Portugal ha desenvolupat impostos en l’àmbit 
ambiental, com nosaltres. Per tant, hi ha moltes mesures que coincideixen; la dife-
rència..., que nosaltres no som un estat. Hi ha una cançó que diu: «L’autonomia que 
ens cal és la de Portugal.» Jo no sé si hauríem d’anar per aquí (l’orador riu), però, en 
tot cas, a mi em va agradar, quan el senyor Pablo Iglesias va dir això.

I això ho ha fet un govern que hi han partits que provenim del que en podríem 
dir «republicanisme socialdemòcrata», i també d’altres que a vegades són molt do-
lents. Doncs, miri, a vegades allò que deia el senyor Pablo Iglesias ho han fet alguns 
que a vegades són molt dolents a Catalunya. Per tant, sí que hi han alternatives, en 
el marc de la Unió Europea, al pensament dominant, no?, que també se’ns han estat 
aplicant, i en la mesura que hem pogut ho hem anat aplicant.

Torno a la intervenció del PSC. Diu: «Vosaltres..., no han negociat el model de 
finançament.» L’Estat tampoc. És a dir, l’Estat planteja, en un determinat moment, 
per una qüestió d’oportunitat política, la negociació del model de finançament per-
què ens oblidem del referèndum d’independència. I, escolti’m, no són intercanvia-
bles: són dues qüestions polítiques absolutament diferents. Si guanya el no, a nego-
ciar el model de finançament, el Govern que hi hagi, quan sorgeixi de les eleccions 
autonòmiques.

Nosaltres, què hem fet? Estar atents a com evoluciona la comissió d’experts del 
model de finançament, i hem de dir que els resultats són absolutament decebedors. 
A part de que n’han canviat alguns dels membres, perquè a mig debat d’experts el 
Govern pacta un nou «cupo», una revisió del «cupo» amb el País Basc, que tot allò 
de la solidaritat que deien, que és un vector que sempre està en discussions, del fi-
nançament autonòmic, salta pels aires..., a part d’això i de que han anat canviant els 
experts, al final aquí pot passar com a la Comisión Lagares, que és que els experts 
acaben fent un document i després veurem què en diu el Ministeri d’Hisenda.

Per tant, que el Ministeri d’Hisenda posi sobre la taula una proposta. I ja l’hi dic 
ara, la prioritat política d’aquest Govern no és negociar un model de finançament, 
perquè nosaltres treballem per un altre objectiu, i, a més, amb uns terminis molt pro-
pers, eh?, per tant, no sé si tindrem temps per dedicar-lo a això. En tot cas, qui hi hagi, 
si no va com alguns voldríem que anés, ja ho portarà; no serem nosaltres, no?

Per altra banda, el FLA i deixar el FLA i sortir als mercats. Aquí hi han dife-
rents elements. El FLA comporta una condicionalitat afegida de caràcter..., és un 
instrument de recentralització. Quan s’utilitza, es diu: «Escolti’m, veniu aquí, depe-
neu..., en moltes de les coses que plantegem, i, per tant, jo ho aprofito per imposar 
les meves polítiques.» Bé, probablement tothom faria una mica el mateix, no?, en el 
seu àmbit. No en aquesta línia, però diu: «Escolti’m, ja que ve, jo li poso unes con-
dicions per alinear la política econòmica en la línia que planteja aquest determinat 
govern.» Per tant, sortir del FLA ens alliberaria d’una part d’això, tot i que hi ha 
una part de la condicionalitat que, fins que no acabem de pagar el préstec, hi seria 
present, eh?

Evidentment, n’has de sortir amb un cost de l’endeutament que sigui raonable. 
També és veritat que estem en uns principis de prudència financera que, estiguem 
o no estiguem al FLA, se’ns aplicarien –per tant, tens un topall. Bé, hi han algunes 
operacions en les que es poden portar a terme..., potser no directament sortir als 
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mercats, però noves operacions d’endeutament a un cost reduït que es poden explo-
rar i que en aquests moments, doncs, estem explorant.

En poso dos exemples. Un que és necessari, i que no necessàriament vol dir 
acudir al FLA, que és: tenim un endeutament a curt termini, bona part està en el 
cash pooling, que, al final, podríem dir que és la pòlissa de crèdit de la Generalitat, 
que una part està disposada i que té uns costos de gestió, a part del tipus d’interès. 
Si això ho passéssim a llarg termini, els costos de gestió ens els estalviaríem. Ho 
hem demanat, de passar-ho a llarg termini. És una qüestió tècnica, hi està tothom 
d’acord; no hi ha autorització del Ministeri d’Hisenda per fer-ho.

Un altre exemple és el tema dels finançaments estructurats –aquí ja hi entraré 
amb posterioritat–, en què es poden establir acords bilaterals amb finançadors per 
fer-ho a un cost relativament, doncs, més reduït.

Un altre aspecte que comentaven –després entraré en el tema dels finançaments 
estructurats–..., un altre aspecte que comentava la diputada Romero era el tema de 
l’auditoria del deute. És una auditoria ciutadana. Per tant, nosaltres oferim infor-
mació, i en el moment en què aquesta auditoria es porti... És a dir, no l’ha de fer la 
Generalitat, aquesta auditoria, i d’informació n’hi ha molta, disponible, i més que 
n’hi haurà, i fins i tot préstec per préstec, a llarg termini, en els informes del compte 
general..., allà n’hi ha amb detalls, i, a més, mirarem de posar-n’hi més, de detalls, 
en el proper compte general. Per tant, la informació hi és disponible, i déu-n’hi-do, 
el que es pot fer.

I ja sabem que l’Estat posarà totes les traves possibles per a la celebració del 
referèndum d’autodeterminació del proper 1 d’octubre. Ho sabíem ahir; ho sabem 
avui, que hi ha una sentència del Tribunal Constitucional, i, per tant, jo crec que no 
hi ha cap dificultat nova, no? Per tant, és veritat que l’Estat intentarà posar-hi totes 
les traves, però igual de veritat és que hi ha la determinació d’aquest Govern de por-
tar-lo a terme.

I deia el diputat Coscubiela: «Com es pot pactar una declaració unilateral d’in-
dependència si no es pot pactar un referèndum d’autodeterminació?» Però és que, 
clar, el referèndum d’autodeterminació, qui no el vol pactar és el Govern espanyol. 
Nosaltres el pactem avui mateix, però (l’orador riu) qui no el vol pactar és el Go-
vern espanyol. Per tant, jo crec que això ho ha de comentar amb el Govern espanyol. 

I entro en la intervenció del senyor Coscubiela. Deia..., bé, és el joc que vostè fa 
sempre, no? Diu: «El contrast entre aquesta intervenció del Govern...». El Govern 
és un, el Govern és únic, i el Govern el que fa és desenvolupar diferents polítiques, 
cadascú amb les tasques que té encomanades, i tots amb el mateix compromís amb 
els objectius polítics d’aquest Govern, no?

I diu: «Fan gala de la disciplina.» Home, estàvem en uns nivells de dèficit molt 
elevats. Per tant, la reducció d’aquest dèficit és una bona notícia. Si la reducció d’a-
quest dèficit durant l’any 2016 hagués suposat una reducció de la despesa de salut 
o ensenyament respecte al 2015, diríem: «Home, aquí hi ha un cost d’oportunitat 
que..., hem de discutir, políticament, no?, quines són les prioritats.» Bé, doncs, resul-
ta que no, que s’ha pogut reduir dèficit, i que, gràcies a l’augment d’ingressos, s’ha 
pogut augmentar també la despesa.

I el dèficit no finançat té impacte sobre els proveïdors. I els proveïdors de la Ge-
neralitat no són una cosa etèria, no?, ni són uns senyors de negre amb americana 
i corbata, sinó que són centres especials de treball, són ajuntaments, són hospitals 
públics, són entitats del tercer sector. Aquests són els proveïdors de la Generalitat. 
Perquè, bàsicament, la Generalitat en el que gasta és en salut, en ensenyament, tam-
bé, i en polítiques socials. Aquest és el gruix. Després, la diputada del PP –que no 
hi és– en qüestiona altres coses, però el gruix està aquí, i els proveïdors estan aquí, 
al gruix. Per tant, és important no afectar aquests proveïdors, que són tercer sector 
i no són grans corporacions financeres, no?
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Quan sortirem als mercats? Doncs, quan o bé canviïn les condicions polítiques i, 
per tant, es pugui sortir als mercats..., i, en tot cas, bé amb un nou model de finança-
ment que ens situï en uns ingressos molt més raonables amb relació al nostre deute o 
bé amb un escenari d’un nou estat. En aquests casos, la sortida als mercats la farem 
com fan els altres, com fan els altres sempre, no?, això són..., no?, aquesta idea, amb 
normalitat. I, per tant, dependrà de la situació.

Sobre els canvis d’orientació fiscal que vostè creu que serien necessaris, em re-
meto a totes les mesures fiscals que s’han adoptat des de l’any 2012, i a l’exemple, 
com deia abans, de Portugal, no?

A la diputada del PP –bé, en tot cas, ho deixo perquè quedi anotat–..., som un sol 
Govern, evidentment, i, per tant, cadascú som responsables del nostre àmbit. Ella 
deia que l’important és el dèficit zero. No; l’important és que..., sí que, a llarg termini, 
tinguis un dèficit controlat, un equilibri, però en determinats moments et convé fer 
dèficit per mesures contracícliques. Per no contreure més l’economia, en moments de 
bonança, doncs, et convé reduir aquest dèficit i realitzar estalvi corrent.

Deia: «L’Estat espanyol sí que ha fet reformes estructurals.» Bé, en tot cas, en 
queden moltes de pendents, perquè tenim una seguretat social insostenible, un mer-
cat de treball dualitzat que castiga especialment dones, joves i immigrants que ocu-
pen els llocs de treball reservats a la temporalitat i la precarietat... Per tant, de refor-
mes n’hi han. Les reformes també entenem que han de ser a favor de la gent, i les 
reformes les fa un estat. I, miri, som tan reformistes que volem un estat, per poder 
fer reformes a favor de la gent, no?

Feia referència a una comptabilitat «maquillada i deficient». No. Això nosal-
tres..., és a dir, la comptabilitat amb relació a la classificació de determinades ope-
racions es fa sempre d’acord amb els criteris. Els criteris no els fa el Departament 
d’Economia, els fan la Intervenció de la Generalitat i la Intervenció General de l’Es-
tat. Per tant, la comptabilitat està revisada per dalt i per baix. Bé, la comptabilitat 
que sí que no estava ben feta era la del Partit Popular al País Valencià, que ha me-
rescut una multa de la Comissió Europea.

Sobre els pagaments diferits i els finançaments estructurats –entro aquí perquè 
se n’ha parlat per part de diferents intervinents–, hi ha la resolució del 9-N, que ens 
mandatava a la revisió dels finançaments estructurats, i hi ha també una resolució 
de pobresa que ens mandatava a fer el mateix. Què hem estat fent? Doncs, bé, te-
nim una unitat en el Departament d’Economia que està monitorant com funcionen 
aquests finançaments estructurats. En alguns casos, es preveuen finestres de sortida, 
és a dir que, en un determinat moment, pagant una determinada quantitat, queda 
cancel·lada, la col·laboració publicoprivada. Llavors, simplement has de veure..., i 
comparar si et surt a compte o no et surt a compte.

I estem estudiant operacions..., a la premsa va sortir, fa quinze dies, alguna ope-
ració que estem estudiant de cara a que en alguna operació publicoprivada s’hi gene-
ra un estalvi, i en algunes genera un estalvi important cancel·lar-les, fins i tot pagant 
el preu de la finestra de sortida, doncs, i poder-ho portar a terme, no? En concret, 
una de les que va sortir en premsa és l’eix Transversal, que en aquests moments hi 
ha una col·laboració publicoprivada, la C-25, i la possibilitat d’exercir la finestra de 
sortida que es preveu aquest any. Simplement és una qüestió del finançament per 
fer això.

Clar, al final, estem tan limitats que dius..., una mesura que pots fer ara, que pot 
tenir una repercussió positiva en el futur..., has de finançar. Ho estem estudiant. I si 
aconseguíssim aquest finançament –i això també va amb relació a acords que po-
den anar més enllà del FLA, que és el que tenim actualment–, doncs, es miraria de 
portar a terme. Ens assisteix el contracte, no hi haurien dubtes legals; per tant, seria 
una operació neta. En tot cas, és una operació que està en estudi.

El que dic ara no és cap novetat, perquè se sap –està en el compte general publi-
cat i ho ha dit la Sindicatura de Comptes– que aquest any hi ha la possibilitat d’exer-
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cir aquest finançament, com hi és els anys següents. En alguns casos es pot fer amb 
molt d’estalvi; en aquest cas, estaríem parlant d’un estalvi corrent de 1.140 milions 
d’euros en termes corrents, 700 milions si en descomptem..., doncs, en termes anua-
litzats, és dir, amb preu constant, no?, descomptant-ne la inflació. I, per tant, és una 
operació que mereix ser estudiada, que tenim l’obligació d’estudiar i que estem es-
tudiant per veure si es pot portar a terme.

Aquest és un exemple en l’àmbit dels finançaments estructurats, i això pot per-
metre reduir molt els costos financers. I, per tant, l’ús dels finançaments estructurats 
no és dolent, per ell mateix; el problema és quan potser en fas un ús massa gran i ho 
fies a una millora o a uns ingressos de la disposició addicional tercera que han de 
venir en un futur que et permeten exercir algunes finestres de sortida. El problema 
és quan els ingressos de la disposició addicional tercera no arriben, no?

Continuo amb la intervenció del diputat de la CUP. En tot cas, ja he comentat que 
l’objecte de la compareixença és el que se’ns ha facilitat. Nosaltres fem servir dades de 
finals del 2016. Això no vol dir que el que avui hem presentat aquí estigui fet des de fi-
nals del 2016; és un treball constant que hem agrupat, que, de fet, hem actualitzat les 
darreres setmanes, i no hi ha un informe físicament, sinó que el que es fa és agrupar tots 
els càlculs que hi han, totes les estimacions que hi han fragmentades, i les hem posat en 
un mateix document, no?

Els detalls de molta de la informació que es demana estan publicats. Els detalls 
dels préstecs amb entitats financeres, un per un, estan publicats en el compte gene-
ral, ho publica la Intervenció, i fins i tot es pot aprofundir en alguna part de la in-
formació, si no és suficient.

Pel que fa als tipus d’interès, n’hem explicat l’evolució, i, simplement, els estudis 
d’impacte d’inversions es fan a cada inversió que es proposa. Quan es fa un com-
promís de despesa, s’adopta un compromís de despesa per part del consell execu-
tiu, que l’ha d’aprovar, que va més enllà d’aquest exercici; mirem quina repercussió 
tindria en un escenari en què el departament ics en qüestió que el proposa, doncs, 
mantingués el mateix pressupost els anys següents, quin pes tindria això sobre el to-
tal de la seva despesa, com el limitaria, i, a partir d’aquí, se’n fa l’anàlisi. En aquests 
moments, les inversions que fem són pressupostàries, perquè tot l’endeutament és 
per dèficit, és a dir, per pagar despesa corrent. Precisament per això és pel que hem 
d’intentar aprofitar un context de millora econòmica per anar-ho tancant.

Sobre l’ACA, jo no conec els detalls de l’operació amb profunditat, però, a ve-
gades, fixar-nos en un sol element ens pot oferir una foto que no és del tot correcta, 
no? Vostè comentava la diferència en tipus d’interès; s’ha de mirar si són deutes a 
curt termini, que tenen un tipus d’interès més reduït, que s’han de finançar a llarg 
termini, i, per tant, augmenta el tipus d’interès –compres temps–, però, en tot cas, 
l’ACA està fent un procés de desendeutament molt important i molt accelerat. De 
fet, farà un procés de desendeutament major del que es preveia; ho va fer l’any pas-
sat i segurament aquest any també. I ho comença a fer ara i ara podrà recuperar la 
dinàmica d’inversions.

Per tant, a priori..., jo no conec amb profunditat el detall d’aquest procés de re-
estructuració, però jo no el posaria com un exemple de mala pràctica. Podem entrar 
en algun aspecte concret, però... Hi insisteixo, eh?, si agafem l’indicador del tipus 
d’interès i no mirem, per exemple, si els crèdits eren a curt termini –si tu has de re-
finançar un crèdit molt gran, de centenars de milions d’euros, que és d’un any..., si 
l’has de refinançar a deu anys, el tipus d’interès és més elevat, i és així–..., i també 
el context del mercat, no? Però, en tot cas, podrem entrar en el detall un cop ho hagi 
pogut estudiar.

I coincideixo amb la diputada de Junts pel Sí en el fet que tenim una economia 
que exhibeix una fortalesa important, però necessitem els instruments perquè això 
es reverteixi en les finances de la Generalitat i perquè aquest dinamisme de l’eco-
nomia catalana serveixi també per millorar les condicions de vida de la ciutadania 
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d’aquest país. Nosaltres no controlem el PIB, no tenim els instruments que té un es-
tat per, en un context de creixement, poder aprofitar això per a uns majors recursos 
públics, i, per tant, per fer millors polítiques públiques, no? Per tant, això ho anem 
arrossegant.

Mesures per reduir el deute, més enllà de poder arribar a una situació de superà-
vit, doncs, són..., tenim un volum important de finançaments estructurats, i això és 
millor ordenar-ho. I, en la mesura que sigui possible, escolta’m, respectant els con-
tractes signats, es pot fer, hi ha molt de camí per córrer, eh? Abans, fins i tot..., algú 
segurament podria dir: «No, no, hem d’anar més enllà d’això, hem d’anar a revisar 
els contractes.» Doncs, fins i tot amb els contractes signats, podem tenir un camí per 
córrer important per reduir dèficit futur.

I és cert: hi ha un repartiment injust del dèficit. Avui ens han donat l’almoina 
d’un 0,1 per cent més, de cara al 2018, però pel que treballem aquest Govern és per-
què el 2018 la discussió no hagi de ser sobre els objectius de dèficit amb l’Estat es-
panyol, sinó que siguin d’altres aspectes molt diferents.

Gràcies.

El president

Molt bé. Gràcies, secretari.
Si no hi han més qüestions... (Veus de fons.) No? (Pausa.)
Doncs, aleshores, aixecaríem la sessió. Gràcies.

La sessió s’aixeca a un quart de vuit del vespre i nou minuts.
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