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David Ramon Guillen, regidor del Grup Municipal Compromís a l’Ajuntament d'Albal, 

a l’empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la 

Comunitat Valenciana així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, presenta per 

al seu debat i votació en el Ple la següent: 

MOCIÓ 

DE REBUIG ALS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT ESPANYOL DEL 

2016 PEL MALTRACTAMENT FISCAL I EN INVERSIONS TERRITORIALITZADES 

A QUE ES TORNA A SOTMETRE AL TERRITORI VALENCIÀ I ELS QUI 

L'HABITEM I A FAVOR DEL CANVI DE MODEL DE FINANÇAMENT AUTONÒMIC. 

 

Els valencians i les valencianes patim des de sempre un finançament injust. Una 
situació que, a més, no té comparació: estem per baix de la mitjana estatal de renda 
per càpita però aportem com si estiguérem per damunt. És a dir, amb els nostres 
impostos financem territoris més rics que nosaltres.  
Els valencians som un 12% més pobres que la mitjana espanyola i paguem 
com si forem un 12% més rics. 
 

 

Els valencians també som els únics que paguem a l'estat central més del que rebem, 
estant per baix de la mitjana de renda. 
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Mentrestant, els valencians i valencianes patim amb més virulència la crisi. Tenim 
una taxa de desocupació i pobresa que és una tragèdia per al nostre poble i la 
Generalitat es troba en fallida tècnica, sense capacitat de reacció econòmica. 
 
Per altra banda, sent el 11% de la població de l'Estat, a males penes, rebem el 
8% de les inversions. És a dir, tres punts per sota del que ens correspondria 
per justícia. 

Amb els PGE, de nou, el PP menysprea i margina als valencians. 

Aquest dèficit d'inversions ha generat el que els experts consideren un deute històric 
(diferència entre el que hauríem d'haver rebut i el que efectivament vàrem rebre) de 
13.500 milions d'€ des de 2002.  
La gravetat de la situació es pot resumir en una dada: les transferències que 
rebem no arriben a cobrir la despesa en Sanitat i Educació. 
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Aquesta situació d’infra-finançament, sumada al balafiament i el mal govern que hem 
patit, ha generat un deute insostenible que ha crescut exponencialment en els 
darrers anys i que genera cada exercici fiscal una gran quantitat d'interessos a pagar 
(només en 2013 són 1.320 milions d'€, el 10% del Pressupost) i que ens hipoteca 
greument el nostre futur. 

 

   
Actualment, els valencians i valencianes necessitem 16.000 milions d'€ anuals per 
poder pagar les competències de l'estat del benestar que tenim transferides 
(Sanitat, Educació, Dependència, etc.) i la gestió pública, així com poder fer 
inversions productives per al nostre país. Qualsevol model de finançament ha de 
partir d'aquesta consideració. 
 
Atès que el País Valencià és la dotzena comunitat autònoma espanyola en PIB per 

càpita, donat que ha perdut posicions en els darrers vint anys, passant de ser una de 

les autonomies més riques a estar a la cua de riquesa per càpita.  

Que l'infra-finançament ha estat una de les causes de la caiguda del PIB per càpita 

en les darreres dècades i que, en particular, el 90% del dèficit valencià es pot 

explicar per aquest motiu. Cal recordar en aquest punt que el deute públic del 

govern valencià ve causat principalment per aquest dèficit i que el govern espanyol 

justifica el seu intervencionisme en la política valenciana per causa d'un deute 

generat artificialment per l'infra-finançament. 
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Atès que l'esperit del finançament autonòmic i la inversió territorialitzada ha de ser el 

d'equilibrar els desequilibris econòmics entre autonomies i que aquest principi es 

violat sistemàticament en el cas dels valencians. 

Que la sanitat i l'educació, entre d'altres serveis públics bàsics importants, estan 

transferits a les autonomies i recauen sobre el govern valencià, i que les 

administracions locals es veuen clarament afectades per aquesta manca de recursos 

del govern autonòmic. 

Atès, en definitiva, a que els valencians som tractats com ciutadans de segona o 

habitants d'una colònia, que es tracta d'una situació injusta i una anomalia 

democràtica que minva exponencialment la nostra capacitat de recuperació, de 

creixement econòmic, de vertebració social i d'autogovern.  

 
ACORDEM. 

1.- Instar a tots els diputats/des i senadors/res, electes a les circumscripcions del 

territori Valencià, a actuar amb lleialtat, cap al poble pel qual han estat escollits i 

representen,  posicionant-se clarament i votant en contra dels pressupostos generals 

de l'estat espanyol per a l'any 2016. 

2.- Instar al govern de l'estat espanyol a retirar i/o modificar aquests PGE per a 

respectar el manament constitucional en quant a la igualtat de tots els espanyols, 

així com els principis bàsics de la LOFCA pel que fa a garantir l'equilibri econòmic 

entre territoris. 

3.- Instar al Govern de l'estat a iniciar d’immediat el procés necessari per tal de 

modificar l'actual sistema de finançament autonòmic i el reconeixement del deute 

històric pel dèficit acumulat a causa d'aquest, així com a arbitrar els necessaris 

mecanismes de compensació econòmica transitòria. 

4.- Comunicar aquest acord al Govern d'Espanya i als diferents grups polítics del 

Congres dels Diputats i del Senat Espanyol. 

 

 

 

Albal, a 8 de setembre de 2015. 

David F. Ramon Guillen.  
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