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1. Introducció

El passat 30 de setembre de 2005 el Parlament de Catalunya va aprovar la Pro-

posta de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. El títol VI fa referència

al finançament de la Generalitat. La Proposta presentada ha generat un fort de-

bat a la societat espanyola sobre el seu contingut, principalment pel que fa a

l’administració tributària i a la solidaritat interterritorial. En aquestes línies s’a-

nalitzen, en primer lloc, les característiques principals del sistema actual de fi-

nançament de la Generalitat i, en segon lloc, quins són els seus problemes prin-

cipals i, per tant, per què hi ha la necessitat de formular un nou model de

finançament per a la Generalitat de Catalunya. En tercer lloc, s’analitza quin és

el model que es proposa en la Proposta de reforma de l’Estatut.1 I, en quart i úl-

tim lloc, se’n fa una valoració.

2. Característiques principals del sistema de finançament actual
de la Generalitat

2.1. Estructura d’ingressos

Per a l’any 2004, l’estructura d’ingressos liquidats de la Generalitat queda pale-

sa en el gràfic 1. El 76,74% dels ingressos no financers provenien dels impostos
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Gràfic I. Ingressos de la Generalitat, 2004
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1. S’analitza la Proposta aprovada pel Parlament de Catalunya el 30 de setembre de 2005. Per
tant, no s’incoporen les modificacions hagudes en la seva tramitació posterior.
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que l’Estat ha cedit a la Generalitat. Aquesta cessió pot ser més àmplia o menys

(incloent-hi el 100% del rendiment dels impostos o un percentatge menor, ca-

pacitat normativa sobre aquests o no, gestió tributària o no), com es veurà més

endavant. El segon ingrés per la seva importància relativa són les transferències,

que representen el 22,19% del total. Finalment, amb una importància molt

minsa, cal assenyalar els tributs propis (1,02%) i altres ingressos no financers

(ingressos patrimonials, alienació d’inversions reals, etc.) (0,05%).

2.2. Tributs propis

Els tributs propis tenen un pes molt reduït, l’1,02% del total d’ingressos no fi-

nancers el 2004. El motiu és que, en l’establiment d’impostos propis, les comu-

nitats autònomes tenen una capacitat molt limitada. Segons la Constitució, la

potestat originària per establir tributs recau en l’Estat, i les comunitats autòno-

mes només poden establir tributs d’acord amb la Constitució i les lleis. D’altra

banda, la LOFCA estableix que les comunitats autònomes podran establir els

seus propis impostos sempre que no recaiguin sobre fets imposables gravats pel

Govern central. També assenyala que no poden comportar un obstacle a la lliu-

re circulació de mercaderies o factors productius, ni ocasionar fenòmens d’ex-

portació impositiva.

El gràfic 2 mostra els impostos propis de l’any 2004. D’una banda, hi ha

l’impost sobre grans establiments comercials. Aquest impost grava la capacitat

econòmica singular de determinats establiments comercials implantats en grans

superfícies. Constitueix el fet imposable de l’impost la utilització de grans espais

(superfícies a partir de 2.500 m2) amb finalitats comercials per raó de l’impacte

que pot ocasionar al territori, el medi ambient i la trama del comerç urbà de Ca-

talunya. De l’altra, cal destacar el recàrrec en l’impost sobre vendes minoristes

de determinats hidrocarburs. Aquest impost es va crear en l’última reforma del

sistema de finançament autonòmic; se’n va cedir íntegrament el rendiment a les

comunitats autònomes, que es va afectar al finançament de la despesa sanitària.

Conjuntament amb el tipus de gravamen estatal, les comunitats autònomes po-

den aplicar un altre tipus de gravamen (recàrrec) dins d’uns marges, el rendi-

ment del qual també es podrà destinar a finalitats mediambientals i sanitàries.

La Generalitat ha fet ús d’aquesta possibilitat a fi de finançar els serveis sanita-

ris, aplicant el recàrrec a partir de l’agost de 2004, la quantia del qual és la que

mostra el gràfic 2.
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2.3. Impostos cedits

Els impostos cedits són de caràcter estatal. L’Estat en cedeix el rendiment total-

ment o un percentatge a les comunitats autònomes. Sobre alguns d’aquests im-

postos cedits, les comunitats autònomes hi poden tenir certes competències

normatives per regular elements de l’impost (deduccions, tipus impositiu, etc.).

Així mateix, les comunitats autònomes gestionen alguns dels impostos cedits

(vegeu quadre 1).

El gràfic 3 mostra el rendiment dels impostos cedits. Els que proporcionen

a la Generalitat més ingressos són l’IRPF, l’IVA i l’impost sobre transmissions

patrimonials i actes jurídics documentats.
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Gràfic 2. Tributs propis, 2004
(milers d'euros)
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Quadre 1

Impost cedit Participació en Competències normatives Competències en

el rendiment gestió tributària

IRPF 33% Tarifa

Deduccions per habitatge,

circumstàncies personals,

inversions no empresarials No n’hi ha

IVA 35% No n’hi ha No n’hi ha

Impostos 40% No n’hi ha No n’hi ha

especials

Impost sobre 100% Mínim exempt Gestió, liquidació,

el patrimoni Tipus impositiu recaptació, inspecció

Deduccions i bonificacions

Impost sobre 100% Reduccions de la base Gestió, liquidació,

successions i imposable recaptació, inspecció

donacions Tipus impositiu

Deduccions i

bonificacions

Impost sobre 100% Tipus impositiu Gestió, liquidació,

transmissions Deduccions i bonificacions recaptació, inspecció

patrimonials

i actes jurídics

documentats

Impost 100% No n’hi ha No n’hi ha

especial sobre

l’electricitat

Impost de 100% Tipus impositiu Gestió, liquidació,

matriculació recaptació, inspecció

Impost sobre 100% Tipus impositiu Gestió, liquidació,

vendes recaptació, inspecció

minoristes

d’hidrocarburs

Taxes sobre 100% Exempcions de la base Gestió, liquidació,

el joc imposable recaptació, inspecció

Tipus impositiu

Bonificacions

Meritament
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2.4. Transferències

El gràfic 4 detalla el tipus de transferències que rep el Govern de la Generalitat.

La més important en termes quantitatius és el fons de suficiència, transferència

de caràcter general que prové de l’Estat. També cal destacar els fons europeus i

finalment un conjunt de transferències específiques que provenen majoritària-

ment de l’Estat i que van destinades a sectors com ara l’agrícola, l’industrial, etc.

El quadre 2 mostra com es va calcular el fons de suficiència, que és la trans-

ferència que tanca el sistema de finançament autonòmic, en l’últim acord de fi-

nançament (Llei 21/2001, de 27 de desembre, reguladora de les mesures fiscals i

administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes

de règim comú i les ciutats amb Estatut d’autonomia). El primer pas va consis-

tir a establir els recursos que havien de rebre les comunitats autònomes en ter-

mes globals. Es van establir tres àrees de despesa: competències comunes (per

simplificar podem dir que inclouen totes les competències, menys les sanitàries

i les de serveis socials), competències sanitàries i competències en serveis socials.

Agafant com a any base de càlcul el 1999, a cada bloc de competències es van as-

signar uns recursos, que eren el resultat d’agregar el finançament que per a cada

bloc tenia cada comunitat autònoma l’any base. La suma dels tres blocs repre-

sentava el volum total de recursos garantits pel sistema, ja que es garantia que

cada comunitat autònoma rebés, com a mínim, una quantia de finançament

igual a la que rebia en el sistema anterior.

Una vegada calculats els recursos totals de les comunitats autònomes, es

van repartir entre aquestes d’acord amb una sèrie de variables que volien reflec-

tir les seves necessitats de despesa. Els recursos destinats al bloc de competències

Núria Bosch i Roca20
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Gràfic 4. Transferències, 2004
(milions d'euros)
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comunes es van dividir en tres fons: fons general, fons per corregir l’escassa den-

sitat de població i fons de renda relativa. El fons general, una vegada descomp-

tats 39,66 milions d’euros per a cada comunitat en concepte de les despeses 

de funcionament de les institucions autonòmiques, es va distribuir segons la

població (94%), la superfície (4,2%), la dispersió de la població (1,2%) i la in-

sularitat (0,6%). El fons per corregir l’escassa densitat de població (dotat amb

48,08 milions d’euros), que pretén compensar els majors costos de provisió dels

serveis públics de territoris escassament poblats, es va repartir entre les comuni-

tats amb una densitat de població inferior a 27 hab./km2, sempre que tinguin

una superfície inferior a 50.000 km2. Finalment, el fons de renda relativa (dotat

amb 150,3 milions d’euros) es va destinar a aquelles comunitats autònomes

amb una renda per càpita inferior a la mitjana. A les comunitats que el reparti-

ment dels recursos anteriors els proporcionava una xifra inferior a la que rebien

per aquestes competències l’any base, se’ls concedia la denominada garantia de

mínims pel valor de la diferència. Amb tot, una vegada determinades les neces-

sitats de finançament de cada comunitat per competències comunes, es van

aplicar una sèrie de regles de modulació que establien un valor màxim i un de

mínim al creixement del finançament respecte a l’any base, a fi d’evitar desvia-

cions importants entre comunitats autònomes.

Pel que fa al bloc de competències sanitàries, els seus recursos es repartiren

entre les comunitats autònomes mitjançant dos fons: el fons general per finançar

la sanitat i el fons d’estalvi d’incapacitat temporal. El primer es distribuí segons la

població protegida (75%), la població de més de 65 anys (24,5%) i la insularitat

(0,5%). El segon, dotat amb 240,4 milions d’euros, es repartí entre les comunitats

autònomes en funció de la població protegida. El seu objectiu és finançar l’adop-

ció de programes i mesures dirigides al control de la despesa per incapacitat tem-

poral i a la millora de la gestió dels serveis sanitaris per aquesta contingència. Als

recursos obtinguts per cada comunitat per mitjà d’aquests dos fons, s’hi ha d’afe-

gir la garantia de mínims corresponent, quan aquests recursos siguin inferiors als

que disposava, i els ingressos procedents del fons de cohesió sanitària. Aquest fons

té com a finalitat garantir la igualtat en l’accés als serveis sanitaris públics en tot el

territori nacional (substitueix el fons de desplaçats vigent en l’acord anterior).

Finalment, els recursos corresponents al bloc de serveis socials es distribuï-

ren entre les comunitats autònomes en funció de la població més gran de 

65 anys. En aquest cas, el sistema també garantia com a mínim un volum de re-

cursos igual que el que les comunitats autònomes percebien l’any base.

El model de finançament autonòmic del projecte de reforma de l’Estatut de Catalunya 21
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Així doncs, els recursos de cada comunitat són la suma dels recursos calculats

segons les variables representatives de les necessitats de despesa per competències

comunes, per competències sanitàries i per competències en serveis socials.

Quadre 2

Total de recursos de les Distribuïts en funció Recursos de cada

comunitats autònomes per d’una sèrie de variables comunitat

competències comunes, (necessitats de despesa) ⇒ Ri

sanitàries i serveis socials ⇒⇒⇒
⇒⇒

Fons de suficiència = Ri – Tributs cedits – Fons d’estalvi en incapacitat temporal

Una vegada calculats els recursos que ha de percebre cada comunitat, ja es

pot determinar el fons de suficiència, atès que aquesta subvenció és de tanca-

ment del sistema. Està determinada per la diferència entre els recursos calculats

per a cada comunitat autònoma i els recursos procedents dels tributs cedits més

el fons d’estalvi en incapacitat temporal. L’evolució del fons de suficiència al

llarg del temps es fa cada exercici actualitzant la quantia del Fons l’any base amb

la taxa de variació dels ingressos tributaris de l’Estat (ITE).

3. Quins són els principals problemes del sistema actual
de finançament autonòmic?

3.1. En el camp de l’autonomia tributària i la responsabilitat fiscal

S’ha vist que el sistema de finançament autonòmic que va entrar en vigor l’any

2002 és insuficient per afrontar les necessitats de despesa actuals de la Generali-

tat. Aquesta exerceix actualment les competències sobre educació, sanitat i ser-

veis socials, que tenen una dinàmica de creixement per sobre de les altres despe-

ses. En canvi, el poder tributari de la Generalitat per incrementar els seus

ingressos mitjançant actuacions discrecionals no deixa de ser limitat. És cert que

té capacitat normativa per incrementar el tipus impositiu dels impostos cedits

tradicionals, és a dir, d’impostos com el del patrimoni, el de successions o el de

transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. També pot establir el

recàrrec permès sobre l’impost sobre vendes minoristes de determinats hidro-

carburs i, finalment, pot incrementar la tarifa de l’IRPF. Si bé en alguns 

d’aquests ja ha exercit aquesta potestat augmentant-ne el tipus impositiu o esta-
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blint el recàrrec sobre l’impost sobre vendes minoristes de determinats hidro-

carburs, cal dir que, llevat de l’IRPF, són impostos d’un rendiment impositiu li-

mitat i que la tendència en algun és a disminuir-ne la pressió fiscal, com en el cas

de l’impost de successions o l’IRPF. Principalment, en aquest últim cas cap co-

munitat autònoma no ha incrementat la tarifa, ja que té un cost polític evident

davant les reformes fiscals actuals, incloent-hi la del Govern central espanyol,

que anuncien una rebaixa del tipus. Per tant, s’haurien de trobar espais fis-

cals que donessin a la Generalitat una certa capacitat normativa per incidir so-

bre els grans impostos, i d’aquesta manera una gran part dels seus ingressos de-

pendria de les seves mateixes polítiques tributàries.

En el camp tributari, un altre problema del sistema actual de finançament

rau en l’Administració tributària. Actualment les liquidacions definitives dels

impostos estatals en el rendiment dels quals la Generalitat participa, com per

exemple l’IRPF, es fan efectives a la Generalitat amb molt de retard (dos anys

després de l’exercici a què corresponen). També s’ha de millorar la informació

que té la Generalitat sobre aquests impostos, la qual cosa és completament ne-

cessària si es té poder normatiu per decidir-ne certs elements (tipus impositiu,

deduccions, etc.). Actualment, la Generalitat es troba que, per exemple, si 

vol establir una deducció sobre l’IRPF, no disposa de la informació necessària

per saber quin impacte recaptatori tindrà aquesta mesura. Per tant, s’haurien

de trobar fórmules perquè la Generalitat pogués participar en l’administració

dels impostos esmentats. Ara bé, tampoc no crec que el camí sigui crear una

administració tributària de la Generalitat completament independent de la de

l’Estat, ja que sembla lògic que s’administrin de manera integrada impostos en

el rendiment dels quals participen tant l’Estat com la Generalitat. L’establiment

d’un consorci entre la Generalitat i l’Estat pot ser una bona solució per a l’or-

ganització de l’Administració tributària, que n’evita la fragmentació i en fo-

menta la coordinació.

3.2. En el camp de la solidaritat interterritorial

Des del meu punt de vista, el defecte més greu del sistema de finançament au-

tonòmic actual és la manca d’un criteri explícit d’equitat o solidaritat interterrito-

rial, motiu pel qual tenen lloc diferències importants entre les comunitats autò-

nomes pel que fa als recursos disponibles per càpita que no responen a raons que

es puguin justificar des del punt de vista econòmic o de l’equitat interterritorial.
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La distribució de recursos entre les comunitats autònomes del sistema de

finançament és complexa, amb moltes regles de modulació, com s’ha explicat

abans, que encobreixen acords polítics sobre quantitats pactades2 i que pretenen

el manteniment de l’statu quo. Malgrat que en el sistema de finançament vigent

la població és el criteri bàsic per al repartiment dels recursos de caràcter general

entre les comunitats autònomes, es constaten diferències importants entre els

recursos per càpita de les comunitats autònomes que responen a criteris arbi-

traris i al fet que les diverses revisions del sistema de finançament han intentat

sempre garantir l’statu quo. Aquest el va condicionar en el seu moment el mè-

tode de valoració dels serveis que es traspassaven a les comunitats autònomes,

dit del cost efectiu, que representava calcular la despesa de funcionament asso-

ciada al servei en el nivell de prestació previ al seu traspàs. Els recursos que s’as-

signaven a les comunitats havien de cobrir aquest cost. Per tant, si el nivell de

prestació dels serveis per traspassar era baix, també ho eren el cost efectiu i, en

conseqüència, els recursos assignats a la comunitat. Aquest va ser el cas de Cata-

lunya. El mètode de valoració dels serveis mencionats va perpetuar, tant en la

seva distribució territorial com en el volum proporcional de recursos, el model

d’Administració que hi havia a Espanya abans de l’etapa democràtica. Les revi-

sions posteriors del sistema de finançament han anat mantenint aquest statu

quo inicial, ja que en cada revisió hi ha hagut la clàusula de salvaguarda per la

qual cap comunitat autònoma no podia rebre menys recursos que en l’etapa an-

terior. Per tant, en cada revisió les úniques variacions han estat donades pel re-

partiment dels recursos que l’Estat ha aportat addicionalment. Així que només

ha variat en el marge l’estructura del sistema.3

El quadre 3 i el gràfic 5 il·lustren aquest fet en mostrar la posició relativa de

les diferents comunitats autònomes en els recursos incondicionats per càpita

que els proporciona el sistema de finançament autonòmic, és a dir, tributs cedits

més fons de suficiència.4 Les dades s’ofereixen mitjançant un índex en relació

amb la mitjana igual a 100.
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2. Vegeu C. Monasterio (2002), «El sistema de financiación autonómica 2002», a J. Salinas
(dir.), El nuevo modelo de financiación autonómica (2002), Instituto de Estudios Fiscales,
Madrid, p. 15-59.

3. Per a una revisió del finançament de la Generalitat des de l’aprovació de l’Estatut de 1979 fins
a l’actualitat, vegeu Bosch (2005), «Balanç del sistema de finançament de Catalunya i perspecti-
ves de reforma», a Vint-i-cinc anys d’Estatut 1979-2004, Parlament de Catalunya, Barcelona,
p. 223-246.

4. És la quantia de recursos «R» indicada en el quadre 2.
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Quadre 3

ÍNDEX

Recursos del
finançament autonòmic Recursos pels

(tributs cedits més impostos pagats
fons de suficiència) (índex de capacitat fiscal)

Balears 86 142

Madrid 88 142

Múrcia 92 80

C. Valenciana 92 99

Catalunya 97 125

Canàries 98 43

Andalusia 100 77

Castella-la Manxa 109 78

Galícia 111 83

Astúries 111 99

Aragó 113 111

Cantàbria 115 101

Castella i Lleó 116 93

La Rioja 119 100

Extremadura 121 65

MITJANA CA 100 100

Catalunya se situa lleugerament per sota de la mitjana, amb un índex igual

a 97. Les diferències entre les comunitats autònomes són evidents. El seu ràn-

quing va d’un índex de 121 d’Extremadura a un de 86 de les Illes Balears. Per

tant, mentre que hi ha comunitats que se situen en el 21% per sobre de la mitja-

na, altres només assoleixen uns recursos que representen el 86% de la mitjana.

Els mateixos quadre i gràfic comparen els recursos del finançament au-

tonòmic amb la contribució impositiva feta per cada comunitat. En aquest cas,

Catalunya se situa en la posició 125 sobre una mitjana de 100. Per tant, els ciu-

tadans de Catalunya paguen impostos per valor de 125 i reben recursos pel fi-

nançament autonòmic per valor de 97. En canvi, es dóna la situació inversa en

comunitats com Extremadura, on els seus habitants paguen impostos per valor

de 65 i reben recursos per 121.

En el quadre 3 i el gràfic 5 s’observa una inversió de les posicions. Les co-

munitats amb més contribució impositiva, molt per sobre de la mitjana (Illes
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Balears, Madrid, Catalunya), són les que tenen uns recursos per càpita més bai-

xos, per sota de la mitjana, en el finançament autonòmic, i a l’inrevés, les comu-

nitats que contribueixen fiscalment menys (Extremadura, Castella i Lleó, Galí-

cia, Castella-la Manxa) són les que acaben tenint més recursos per càpita pel que

fa al finançament autonòmic. No obstant això, hi ha excepcions a aquesta regla.

Per exemple, Aragó està per sobre de la mitjana tant pels impostos pagats (111)

com pels recursos del finançament autonòmic (113). I Múrcia i la Comunitat

Valenciana estan per sota de la mitjana en totes dues magnituds.

Els resultats de la redistribució d’ingressos a què porta el model de fi-

nançament autonòmic actual són, per tant, arbitraris i poc justificables. Són la

conseqüència de l’absència d’un criteri explícit de solidaritat o equitat inter-

territorial i d’un bon mecanisme d’anivellament. En els països que tenen bons

sistemes d’anivellament, després d’actuar aquests mecanismes, els territoris més

pobres disposen d’uns ingressos pròxims a la mitjana, però en cap cas els terri-

toris més rics, que estan per sobre de la mitjana abans de l’anivellament, passen

a estar-hi per sota després, com passa a Espanya.

Per tant, caldria establir un sistema d’anivellament entre les comunitats

autònomes que fes explícits els fluxos de recursos destinats a la solidaritat i que

respongués a un criteri d’equitat clar, socialment i políticament acceptat.
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Gràfic 5. Redistribució del sistema de finançament
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4. Quin és el sistema de finançament del projecte de reforma 
de l’Estatut d’autonomia de Catalunya?

Al projecte, hi ha dos aspectes que indiquen les característiques bàsiques del sis-

tema de finançament que n’hauria de sorgir. Un és el de l’autonomia tributària

i l’altre el de la solidaritat interterritorial.

4.1. En el camp de l’autonomia tributària

Pel que fa a l’autonomia tributària, el model que proposa l’Estatut és un model

de poder tributari compartit entre l’Estat i la Generalitat en els seus tres ves-

sants: rendiment dels impostos, capacitat normativa i gestió tributària.

Així, s’estableix que l’Estat i la Generalitat participen en el rendiment de

tots els impostos estatals a Catalunya en uns percentatges determinats segons les

seves necessitats de despesa. Aquests percentatges no els pot fixar l’Estatut –així

ho va dictaminar el Consell Consultiu de la Generalitat–, però s’entén que en al-

guns casos la participació de la Generalitat podria ser del 100%, com ja succeeix

ara en alguns impostos cedits.

També s’estableix que la Generalitat té capacitat normativa i responsabi-

litat fiscal sobre tots i cadascun dels impostos estatals a Catalunya, en el marc

de les competències de l’Estat i de la Unió Europea. Aquesta capacitat inclou

la participació en la fixació del tipus impositiu, les exempcions, les reduc-

cions i les bonificacions sobre la base imposable i les deduccions sobre la

quota.

En el camp de l’autonomia tributària, l’últim aspecte que cal destacar és el

de la gestió. Es crea l’Agència Tributària de Catalunya per recaptar, liquidar i ins-

peccionar els impostos propis de la Generalitat i els impostos estatals a Catalu-

nya. Aquesta Agència actuarà en col·laboració amb l’Administració tributària de

l’Estat, subscrivint convenis i fent ús dels altres mitjans de col·laboració que es

considerin pertinents.
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4.2. En el camp de la solidaritat interterritorial

La Proposta de reforma de l’Estatut estableix un criteri de solidaritat que està en

la base dels sistemes d’anivellament dels països federals. Aquest criteri és que la

Generalitat contribuirà a la solidaritat amb les altres comunitats autònomes a fi

que els serveis prestats pels diferents governs autonòmics als seus ciutadans pu-

guin assolir nivells similars sempre que realitzin un esforç fiscal també similar.

Això vol dir que als territoris pobres se’ls ha de garantir la prestació d’un nivell

de serveis públics –anomenem-lo estàndard– sense la necessitat que per assolir

aquest nivell hagin de realitzar un esforç fiscal superior al dels rics. L’establiment

d’aquest criteri és important quan el sistema de finançament autonòmic actual

manca d’un criteri explícit de solidaritat interterritorial i dóna lloc a diferències

importants en els recursos per càpita de les comunitats autònomes que no res-

ponen a raons econòmiques ni d’equitat interterritorial, com s’ha posat de ma-

nifest anteriorment.

A més del criteri anterior, s’estableixen unes pautes sobre la manera com

hauria d’operar aquest criteri per evitar que es generin desincentius econòmics

a causa de la redistribució de recursos que la solidaritat implica. Una primera

pauta és que el major esforç fiscal, és a dir, la major contribució impositiva que

poden realitzar els ciutadans de Catalunya, s’ha de traduir en uns majors in-

gressos per a la Generalitat. L’esforç fiscal es mesurarà a partir de la diferència

entre la quantia dels impostos estatals per càpita a Catalunya i la mitjana de les

comunitats autònomes. Aquesta clàusula vol assegurar que el procés d’anivella-

ment no sostregui tot l’excés de capacitat fiscal (calculada sobre la base d’una

pressió fiscal estàndard) de Catalunya sobre la mitjana, cosa que limita els efec-

tes econòmics desincentivadors que pot ocasionar l’anivellament i atén el prin-

cipi d’eficiència econòmica, a més del d’equitat. Aquests principis són els que

inspiren les subvencions d’anivellament a països de llarga tradició federal, com

Alemanya o el Canadà, on l’anivellament no és complet i, per tant, no s’assoleix

la igualtat de recursos per càpita entre els diferents territoris després de l’anive-

llament, però es garanteix que tots puguin prestar nivells similars de serveis pú-

blics, si així ho desitgen, realitzant un esforç fiscal similar. Un segon requisit 

de l’anivellament és que en cap cas aquest no podrà alterar la situació relativa de

l’ordenació de rendes per càpita existent entre les comunitats autònomes abans

de l’anivellament. Aquesta condició és equivalent a la sentència que va dictar el

tribunal constitucional alemany el 1999, segons la qual el sistema d’anivella-

ment ha de reduir les diferències de capacitat fiscal, però no invertir-les, la qual
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cosa provocaria que després de la seva aplicació els territoris més rics tinguessin

menys recursos que els més pobres.

Per tant, davant els qui qualifiquen la proposta de finançament de la Gene-

ralitat d’insolidària, s’ha de dir que precisament és la primera vegada que a Es-

panya s’estableix un criteri clar i explícit d’equitat interterritorial. Tampoc no és

cert que s’hi posin límits, sinó que el que s’estableix són unes pautes sobre la

manera com el criteri anterior hauria d’operar per evitar que es generin desin-

centius econòmics a causa de la redistribució de recursos que la solidaritat im-

plica. Si, com hem vist, per la seva contribució impositiva Catalunya té un índex

igual a 125 sobre una mitjana igual a 100, el que volen garantir les disposicions

anteriors és que després de l’anivellament Catalunya no es quedi amb uns re-

cursos per sota de la mitjana, com succeeix actualment, sinó que, si bé es reduei-

xi l’índex de 125, es quedi per sobre de la mitjana i en la mateixa posició relati-

va (per exemple, si abans de l’anivellament ocupava la tercera plaça per la seva

renda per càpita, després de l’anivellament haurà d’ocupar també la tercera

plaça).

4.3. Altres aspectes importants

Altres aspectes importants que cal destacar són els següents:

– S’estableix el principi de lleialtat institucional, és a dir, l’Estat ha de ga-

rantir a la Generalitat la cobertura financera en el cas que les seves decisions im-

pliquin una major despesa o menors ingressos per a aquesta.

– Es preveu l’actualització periòdica del sistema de finançament. Les ne-

cessitats de despesa i d’ingressos evolucionen al llarg del temps. Per tant, cal

que el model tingui mecanismes per adaptar-se a les realitats, és a dir, que per-

metin adequar els recursos de la Generalitat a les seves necessitats de despesa al

llarg del temps. Així, es preveu que l’Estat i la Generalitat actualitzaran cada

cinc anys el sistema de finançament, sens perjudici del seguiment i l’actualitza-

ció dels recursos proporcionats pel sistema de finançament durant el quin-

quenni.

– La Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat és l’òr-

gan bilateral de negociació en l’àmbit del finançament autonòmic entre l’Admi-
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nistració de l’Estat i la Generalitat. Aquesta Comissió substitueix l’actual Co-

missió Mixta de Valoracions Estat-Generalitat, i li correspon la concreció, el de-

senvolupament, l’actualització i el seguiment del sistema de finançament, i tam-

bé la canalització del conjunt de relacions fiscals i financeres de la Generalitat

amb l’Estat. És paritària i té una presidència rotatòria entre totes dues parts en

torns d’un any.

– La inversió de l’Estat en infraestructures ha de tendir a equiparar-se al pes

relatiu del PIB de Catalunya en relació amb Espanya. Aquesta disposició, que té

caràcter addicional i no està lligada directament al model de finançament au-

tonòmic, vol corregir el dèficit en infraestructures de Catalunya. En el període

1991-2002, la inversió estatal va ser de 198 euros de mitjana, mentre que a Ca-

talunya va ser de tan sols 133 euros. En canvi, en el mateix període la inversió es-

tatal a Madrid va assolir la xifra de 243 euros per càpita.

– L’aplicació del sistema de finançament haurà de portar a una reducció del

dèficit fiscal de Catalunya amb l’Administració de l’Estat. Objectivament, es pot

afirmar que Catalunya té un dèficit fiscal excessiu que els experts situen al vol-

tant del 7,5% del PIB català. Per tant, la conseqüència de l’aplicació del sistema

de finançament que conté la proposta de reforma de l’Estatut ha de ser la re-

ducció del dèficit fiscal de Catalunya, de manera que en el termini de deu anys a

partir de l’entrada en vigor de l’Estatut s’equipari al de territoris de nivell de

renda relativa similar en altres països de la Unió Europea.

– La capacitat de finançament per habitant de la Generalitat s’ha d’equipa-

rar gradualment, en un termini no superior a quinze anys, a l’obtinguda per les

comunitats autònomes forals. Actualment, les comunitats forals disposen d’un

75% més de recursos per càpita que el conjunt de comunitats autònomes de rè-

gim comú. D’altra banda, la Constitució estableix que les diferències estatutà-

ries no poden comportar privilegis ni econòmics ni socials. Per tant, en el futur

els ingressos de les comunitats forals i els de les de règim comú haurien de con-

vergir.

– El sistema de finançament que conté la proposta de reforma de l’Estatut

es podrà aplicar gradualment. El termini màxim establert és de cinc anys.

Núria Bosch i Roca30

Revista catalana de dret públic, núm. 32, 2006, p. 15-36

RCDP32_pg015-036  30/5/06  10:39  Página 30



5. Valoració del model

Des del meu punt de vista, a l’entorn del model de finançament contingut en la

Proposta de reforma de l’Estatut de Catalunya es poden fer les consideracions

següents:

– Incrementa notablement els recursos de la Generalitat. Actualment te-

nim a Espanya un estat força descentralitzat pel cantó de la despesa, ja que la

distribució percentual de la despesa pública entre el Govern central, les comu-

nitats autònomes i les corporacions locals és del 52%, el 35% i el 13%, respecti-

vament. Les comunitats autònomes presten els serveis que constitueixen el nu-

cli de l’estat de benestar (sanitat, educació, habitatge, serveis socials, etc.), que

tenen una despesa amb una dinàmica de creixement molt per sobre de les altres.

Però això no ha anat acompanyat de la transferència de recursos necessaris per

finançar-les. El nou model garanteix que els ingressos creixin segons les neces-

sitats de despesa de la Generalitat. També permetrà enfortir la cohesió social in-

terna de Catalunya, afrontant els problemes de la immigració, les borses de po-

bresa, l’exclusió social, etc.

– És un model fiscalment responsable. Incrementa substancialment l’auto-

nomia tributària de la Generalitat, ja que fa possible que una gran part dels seus

ingressos depenguin de les seves mateixes polítiques tributàries. D’altra banda,

la gestió dels impostos estatals per part de l’Agència Tributària de Catalunya mi-

llorarà la informació i evitarà el retard en les liquidacions dels impostos en què

la Generalitat participa.

– És un model solidari, que estableix un criteri clar i transparent de solida-

ritat interterritorial per primera vegada a l’Estat espanyol. El model estableix un

principi d’equitat consistent a garantir un mateix nivell de serveis si es realitza

un esforç fiscal similar. Amb l’aplicació del model, les comunitats més pobres no

es veuen obligades a prestar un nivell de serveis més baix o a incrementar la

pressió fiscal sobre els seus ciutadans, ja que aquestes reben recursos de les més

riques.

– El criteri de solidaritat establert combina els principis d’equitat i d’efi-

ciència econòmica. És a dir, intenta assolir l’equitat sense desincentivar econò-

micament ni els territoris aportadors ni els receptors. Entre 1995 i 2004 el crei-

xement mitjà del PIB espanyol va ser del 3,3%, mentre que el de Catalunya es va
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situar en el 2,8%. El nou model de finançament ha de promoure el creixement

tant de Catalunya com d’Espanya, ja que Catalunya continua sent el motor de

l’economia espanyola, atès que el seu PIB representa el 19% del PIB espanyol.

– És generalitzable. El model que es proposa és generalitzable a la resta de

comunitats autònomes, si així ho desitgen, ja que no comporta cap privilegi.

– No és el concert econòmic, per diverses raons. En primer lloc, en el siste-

ma foral el pagament que es fa a l’Estat via «quota» (País Basc) o «aportació»

(Navarra) no té cap relació amb la recaptació impositiva obtinguda al territori

foral. En el model que proposa l’Estatut, l’Estat participa en una part dels seus

impostos a Catalunya. En segon lloc, en el sistema foral l’Administració tributà-

ria es duu a terme independentment de l’Administració tributària de l’Estat. El

model de l’Estatut preveu la col·laboració entre l’Agència Tributària de Cata-

lunya i l’Agència Estatal d’Administració Tributària. En tercer lloc, la contribu-

ció dels territoris forals a la solidaritat és pràcticament inexistent. El model de

l’Estatut de Catalunya preveu mecanismes per fer efectiva la solidaritat inter-

territorial. En quart lloc, el model foral no és generalitzable a la resta de comu-

nitats autònomes. En canvi, ja s’ha dit que el model de l’Estatut hi és perfecta-

ment generalitzable. En cinquè i últim lloc, el sistema foral estableix una relació

bilateral amb l’Estat. El model català combina relacions bilaterals i multilaterals.

– En conclusió, és una proposta de característiques federals, homologable

als models de finançament existents a països com el Canadà o Alemanya que se

sustenten en els principis de responsabilitat fiscal, autonomia i solidaritat.

Aquest és el camí que s’ha de seguir per evitar altres solucions de tipus confede-

ral o unitàries.
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