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4.40. ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACI-
ONS DELS ÒRGANS DE LA CAMBRA

Criteris sobre el nou model de finança-
ment aprovats per la Comissió d’Estu-
di sobre el Concert Econòmic com a
Via per a l’Adequat Finançament de
l’Autonomia de Catalunya, el dia 14 de
maig de 1999

COMISSIÓ D’ESTUDI SOBRE EL CONCERT ECONÒMIC COM

A VIA PER A L’ADEQUAT FINANÇAMENT DE L’AUTONOMIA

DE CATALUNYA

La Comissió d’Estudi sobre el Concert Econòmic com
a Via per a l’Adequat Finançament de l’Autonomia de
Catalunya, en sessió tinguda el dia 14 de maig de 1999
ha adoptat per majoria els criteris sobre el nou model
de finançament següents:

CRITERIS SOBRE EL NOU MODEL DE FINANÇAMENT

APROVATS PER LA COMISSIÓ D’ESTUDI SOBRE EL CONCERT

ECONÒMIC COM A VIA PER A L’ADEQUAT FINANÇAMENT

DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA, EL DIA 14 DE MAIG DE

1999

01. Criteris relatius als objectius del nou model

01.00. El nou model de finançament de la Generalitat
ha de respondre a les necessitats i les característiques
pròpies de la nacionalitat històrica que és Catalunya.

01.01. El nou model de finançament de la Generalitat
ha de garantir els recursos necessaris per a assegurar
prioritàriament la cohesió social i l’increment de la
competitivitat de l’economia productiva a Catalunya,
per tal d’aprofitar al màxim els avantatges del procés
d’integració europea.

01.02. El finançament de la Generalitat a partir de l’any
2002 ha de superar el model vigent i ha d’assolir una
veritable autonomia financera, amb un sistema clar de
repartiment de competències i de recursos entre la Unió
Europea (UE), l’Estat i la Generalitat.

01.03. La concreció de propostes sobre el nou model de
finançament ha d’ésser, tant com sigui possible, el re-
sultat d’un acord polític d’abast ampli; per tant, cal
donar prioritat a la negociació i al consens entre els
partits polítics amb representació al Parlament de Ca-
talunya.

02. Criteris relatius a la definició del nou model

02.01. El dèficit fiscal de Catalunya amb l’Estat és ex-
cessiu i s’ha de reduir fins que assoleixi un nivell simi-
lar al dels altres territoris europeus amb un nivell de
renda semblant al de Catalunya. Només un dèficit fis-
cal raonable pot esdevenir sostenible en el futur.

02.02. La Generalitat de Catalunya ha de participar en
tots els impostos de l’Estat pagats a Catalunya, per tal
de disposar de recursos suficients per a afrontar les se-
ves competències, i ha de poder decidir lliurement so-
bre la distribució dels seus recursos.

02.03. S’ha de garantir un sector públic català –Gene-
ralitat i ens locals– amb un pes equivalent al dels paï-
sos europeus més avançats, i amb una capacitat real i
efectiva d’influir en l’activitat econòmica i de bastir un
veritable estat del benestar a Catalunya.

02.04. El desenvolupament dels articles 44 a 48 de
l’Estatut d’autonomia ha de fer possible consolidar uns
ingressos de la Generalitat situats, com a mínim, a l’en-
torn de la mitjana entre la població i l’esforç fiscal.

02.05. Els objectius generals de reducció del dèficit
públic i de millora de l’eficàcia de la despesa pública i
la tendència generalitzada cap a una integració més ele-
vada del sistema tributari fan necessàries la coordina-
ció i l’harmonització entre els diferents nivells de go-
vern.

02.06. El nou model ha de basar-se en l’acord bilateral
entre la Generalitat i l’Estat. En conseqüència, Catalu-
nya només ha de participar en el Consell de Política
Fiscal i Financera (CPFF), de l’Estat, a efectes de con-
sulta i deliberació.

03. Criteris relatius a especificitats de Catalunya

03.01. Atès que la demanda de serveis públics a Cata-
lunya presenta una elasticitat positiva en relació amb el
nivell de renda i atès el criteri de l’eficiència de la in-
versió pública, cal que el sistema públic català pugui
atendre l’increment real de la demanda de serveis i de
prestacions.

03.02. El nou model de finançament de la Generalitat
ha de fer possible a curt termini la recuperació dels
dèficits de dotacions de capital públic que tradicional-
ment ha patit Catalunya.

03.03. El nou model ha de fer possible assimilar de
manera progressiva els recursos per capita de Catalu-
nya als nivells de què disposen les autonomies de règim
foral per a desenvolupar les mateixes competències. Per
a evitar desequilibris financers, pot establir-se un perí-
ode de transició, en el transcurs del qual s’haurà d’anar
reduint substancialment el pes de l’Estat central en el
total dels recursos públics.

03.04. El nou model de finançament de la Generalitat
de Catalunya, l’anomenat Pacte fiscal, desenvolupat
sota criteris de recursos mínims a l’entorn de la mitja-
na entre la població i l’esforç fiscal, pot tenir una apli-
cació perfectament viable per al conjunt de l’Estat.

04. Criteris relatius a la solidaritat

04.01. Correspon a l’Estat la promoció de polítiques
destinades a corregir els desequilibris econòmics entre
territoris i a garantir un nivell idoni dels serveis públics
fonamentals.

04.02. El nou model de finançament ha de donar clare-
dat i transparència a les aportacions de Catalunya a la
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solidaritat entre territoris, tant si són per a corregir des-
equilibris econòmics com si són per a garantir un nivell
idoni dels serveis públics fonamentals.

04.03. L’establiment d’un sistema transparent i ben
delimitat de contribucions a la solidaritat s’ha de reflec-
tir en els saldos de les balances fiscals de cada comu-
nitat autònoma amb l’Estat. És molt urgent que aquests
saldos es calculin i se’n difongui el resultat.

04.04. La política de solidaritat, cooperació o redistri-
bució entre territoris té dos components: les polítiques
d’anivellament dels serveis públics i les polítiques de
desenvolupament regional. Per tant, sembla convenient
tenir-les en compte de manera diferenciada.

04.05. Per a calcular l’aportació de Catalunya a la so-
lidaritat entre territoris, també caldrà tenir en compte
els costos de les especificitats i dels dèficits que pateix
Catalunya en relació amb l’Estat i amb la Unió Euro-
pea.

05. Criteris relatius als recursos tributaris

05.01. Els ingressos de la Generalitat han de dependre
dels impostos generats a Catalunya. La Generalitat ha
de recaptar tots els impostos i ha d’aportar a l’Estat la
part que li correspongui per a atendre les càrregues i els
serveis que l’Estat continuï assumint com a propis, in-
closa la contribució a la solidaritat.

05.02. La Generalitat ha de participar, totalment o par-
cialment, segons que es determini, en tots els impostos
generats a Catalunya. A més dels tributs cedits actual-
ment, la Generalitat ha de participar, com a mínim, en
els rendiments de l’impost sobre la renda de les perso-
nes físiques (IRPF), de l’impost de societats, de l’im-
post sobre el valor afegit (IVA) i dels impostos especi-
als.

06. Criteris relatius a la capacitat normativa

06.01. La Generalitat ha de tenir capacitat normativa
sobre tots els impostos que tingui cedits.

06.02. L’ampliació de la capacitat normativa de la Ge-
neralitat en matèria tributària ha d’ésser compatible
amb un model de sobirania tributària compartida amb
la Unió Europea i amb l’Estat espanyol.

07. Criteris relatius a l’administració tributària

07.01. S’ha d’aconseguir que la Generalitat sigui l’ad-
ministració única a Catalunya en matèria tributària i
que recapti tots els impostos de l’Estat pagats a Catalu-
nya.

07.02. Els mitjans humans i materials de l’Agència
Tributària de l’Estat a Catalunya haurien d’ésser tras-
passats a la Generalitat.

07.03. El fet que corresponguin a la Generalitat de
Catalunya la gestió, la recaptació, la liquidació i la ins-
pecció dels recursos tributaris de l’Estat ha d’ésser
compatible amb uns mecanismes de coordinació que
garanteixin la lluita contra el frau i l’efectivitat neces-
sària.

08. Criteris relatius al finançament de la sanitat

08.01. El finançament dels serveis sanitaris i
assistencials de la Seguretat Social s’han d’incorporar
en el bloc del finançament general, després de fer els
estudis que corresponguin per a garantir-ne la suficièn-
cia.

08.02. Ateses les característiques especials de les des-
peses de la sanitat, resulta recomanable preveure meca-
nismes de seguiment de l’evolució d’aquestes despeses,
per tal de garantir sempre un finançament suficient.

08.03. Mentre no s’assoleixi aquesta integració en el
sistema de finançament general, l’Estat ha de garantir
un finançament de la sanitat que tingui en compte els
elements diferencials en les despeses sanitàries de Ca-
talunya basats en el més elevat grau d’envelliment de la
població, la presència de centres d’excel·lència, els usu-
aris desplaçats, l’elasticitat positiva de la renda i el cost
diferencial de la vida.

09. Criteris relatius a les entitats locals

09.01. Cal traspassar definitivament a la Generalitat de
Catalunya la participació actual de les entitats locals en
els tributs de l’Estat. El Parlament de Catalunya ha de
poder decidir sobre les competències i els recursos que
han de correspondre als diferents nivells locals, o sigui,
exercir la capacitat legislativa pel que fa a la tributació
local.

09.02. El Fons de cooperació local de Catalunya i el Pla
únic d’obres i serveis han de contribuir al desenvolupa-
ment del model territorial de reequilibrament de pobla-
ció i d’activitats de Catalunya.

09.03. S’ha de produir una redistribució de la despesa
pública entre les diferents administracions públiques, i
evitar la duplicació de competències i avançar cap a un
nivell de recursos dels ens locals més gran, en la línia
dels països de la Unió Europea.

10. Criteris relatius als fons europeus

10.01. Els fons europeus destinats al desenvolupament
regional han de tenir un paper cabdal en la necessària
correcció dels desequilibris econòmics entre territoris
i en el finançament de grans infraestructures.

10.02. Catalunya, que es troba situada en la mitjana
europea de PIB per capita, no pot continuar tenint un
saldo negatiu amb la Unió Europea, i, per tant, s’ha de
millorar el saldo de la balança fiscal de Catalunya amb
la Unió Europea, situant-lo en un nivell similar al d’al-
tres territoris amb un nivell de renda equivalent al de
Catalunya.

10.03. Els fons destinats al desenvolupament regional
han de tenir un tractament conjunt però diferenciat dels
recursos de caràcter general que constitueixen la base
del sistema de finançament de les autonomies.

10.04. Cal exigir que els fons europeus es reparteixin
en funció de les necessitats de cada territori; el
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sobreesforç de les regions europees més desenvolupa-
des integrades dins un estat globalment menys desen-
volupat, amb la finalitat que les comarques catalanes en
regressió puguin rebre més fons.

11. Criteris relatius a les inversions de l’estat

11.01. Les inversions de l’Estat a Catalunya s’han d’in-
crementar per a corregir la discriminació que hi ha ha-
gut durant molts anys i compensar el dèficit reiterada-
ment demostrat en les dotacions de capital públic.

11.02. Les inversions de l’Estat a Catalunya han d’es-
tar entre un mínim que sigui el percentatge de població
i un màxim representat pel percentatge de l’esforç fis-
cal.

11.03. En coherència amb el criteri de l’administració
única, cal tendir a canalitzar la gestió de les inversions
de l’Estat a Catalunya per mitjà de la Generalitat.

12. Criteris diversos

12.01. En el marc de l’assoliment de l’equilibri econò-
mic de la Generalitat, cal que l’endeutament no sigui la
via principal del finançament de les inversions. D’altra
banda, el Pacte d’estabilitat i de creixement, signat en
l’àmbit de la UE, també ho manifesta.

12.02. El Senat ha d’esdevenir d’una vegada una cam-
bra de representació territorial que reconegui la
plurinacionalitat de l’Estat i que accepti l’asimetria
entre autonomies, i aleshores podrà ésser el marc ade-
quat per a tractar qüestions relatives al finançament de
les comunitats autònomes i als impostos el rendiment
dels quals els correspongui totalment o parcialment a
les comunitats autònomes.

12.03. La transparència del sistema de finançament i de
l’ús dels recursos públics ha d’ésser una garantia per a
l’estabilitat del nou model. Per a superar malfiances i
generar confiança, cal que se subministri tota la infor-
mació sobre els antecedents i l’evolució de la compta-
bilitat pública de l’Estat, adequadament regionalitzada.

12.04. El finançament de la Generalitat de Catalunya,
a partir de l’any 2002, ha de superar el model dels cos-
tos efectius i les limitacions de la Llei orgànica de fi-
nançament de les comunitats autònomes (LOFCA) i del
CPFF. Cal arribar a una veritable autonomia financera,
mitjançant un pacte fiscal bilateral entre l’Estat i la
Generalitat que, tot respectant l’Estatut d’autonomia,
estableixi un sistema clar de repartiment de competèn-
cies i de recursos.

Palau del Parlament, 14 de maig de 1999.

El secretari El president de la Comissió
Josep M. Rañé i Blasco Ramon Camp i Batalla

ANTECEDENTS

INFORME RESUM DELS TREBALLS DE LA COMISSIÓ

D’ESTUDI DEL CONCERT ECONÒMIC COM A VIA PER A

L’ADEQUAT FINANÇAMENT DE L’AUTONOMIA DE

CATALUNYA

1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS

La Constitució espanyola de 1978 incorpora, entre els
principis estructurals de l’Estat, continguts al seu títol
preliminar, el que hom anomena «principi autonòmic».

El principi autonòmic implica que les nacionalitats i les
regions, constituïdes en comunitats autònomes dins
l’Estat, són titulars d’un conjunt de competències, les
quals han de poder exercir amb autonomia política i
normativa, en el marc definit a la Constitució i als es-
tatuts d’autonomia.

Les comunitats autònomes han de disposar dels recur-
sos econòmics suficients per a exercir les competènci-
es de què són titulars. L’obtenció d’aquests recursos
s’ha de produir de manera que no es disminueixi la
capacitat d’autogovern ni la capacitat de determinar
polítiques pròpies en l’àmbit competencial de cada
comunitat. No és estrany, doncs, que el finançament
autonòmic hagi concentrat bona part del debat polític
dels darrers anys.

Cal recordar que l’Estatut d’autonomia de Catalunya
estableix un sistema propi de finançament en els termes
següents:

«Article 44

»La hisenda de la Generalitat es constitueix amb:

»1. Els rendiments dels impostos que la Generalitat
establirà.

»2. Els rendiments dels impostos cedits per l’Estat als
quals es refereix la disposició addicional sisena i de tots
aquells la cessió dels quals sigui aprovada per les Corts
Generals.

»3. Un percentatge de participació en la recaptació to-
tal de l’Estat per impostos directes i indirectes, inclosos
els monopolis fiscals.

»4. El rendiment de les seves pròpies taxes per aprofi-
taments especials i per la prestació de serveis directes
de la Generalitat, siguin de pròpia creació o com a con-
seqüència de traspassos de serveis estatals.

»5. Les contribucions especials que estableixi la Gene-
ralitat en l’exercici de les seves competències.

»6. Els recàrrecs sobre impostos estatals.

»7. Si s’escau, els ingressos procedents del Fons de
compensació interterritorial.

»8. Altres assignacions a càrrec dels pressupostos gene-
rals de l’Estat.

»9. L’emissió de deute i el recurs al crèdit.

»10. Els rendiments del patrimoni de la Generalitat.

»11. Ingressos de dret privat; llegats i donacions, sub-
vencions.
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»12. Multes i sancions en l’àmbit de les seves compe-
tències.

»Article 45

»1. Quan es completi el traspàs de serveis, o en com-
plir-se el sisè any de vigència d’aquest Estatut, si la
Generalitat ho sol·licita, la participació anual en els in-
gressos de l’Estat citada al número 3 de l’article ante-
rior i definida a la disposició transitòria tercera, es ne-
gociarà damunt les bases següents:

»a) La mitjana dels coeficients de població i esforç fis-
cal de Catalunya, aquest últim mesurat per la recapta-
ció al seu territori de l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques.

»b) La quantitat equivalent a l’aportació proporcional
que correspongui a Catalunya pels serveis i càrregues
generals que l’Estat continuï assumint com a propis.

»c) El principi de solidaritat interterritorial al qual es
refereix la Constitució, que s’aplicarà en funció de la
relació inversa de la renda real per habitant a Catalunya
respecte a la de la resta d’Espanya.

»d) Altres criteris que es considerin procedents.

»2. La fixació del nou percentatge de participació serà
objecte de negociació inicial i serà revisable a sol·lici-
tud del Govern o de la Generalitat cada cinc anys.»

El Parlament de Catalunya, des de la primera legislatu-
ra, ha adoptat nombroses iniciatives per tal de configu-
rar i dotar de contingut les previsions constitucionals i
estatutàries. En aquest sentit, són remarcables les se-
güents:

a) La Resolució 28/I, del 25 de setembre de 1981
(BOPC 44/I), en l’apartat 9 de la qual es reivindica el
concepte de cost efectiu definit a la disposició transitò-
ria tercera de l’Estatut i la no interferència d’organis-
mes no previstos en aquest.

b) La Resolució 51/I, del 19 de maig de 1982 (BOPC
84/I), sobre el Projecte de llei del Fons de compensació
interterritorial, en la qual, entre d’altres qüestions, el
Parlament es ratifica en el principi de solidaritat entès
com un element bàsic per a l’equilibri interterritorial
entre les diverses nacionalitats i regions del conjunt de
l’Estat, principi fonamental alhora per al necessari
reequilibri intern entre aquestes nacionalitats i regions.
En la mateixa Resolució, el Parlament reclama l’auto-
nomia de les inversions de la Generalitat de Catalunya,
i el fet que el finançament d’aquestes s’adeqüi a la re-
alitat del país, disminuint el valor que s’atorgava a la
renda per habitant i introduint el factor poblacional com
a element corrector de la distribució del finançament.

c) La Resolució 9/II, del 26 de setembre de 1984
(BOPC 15/II), en què es reclama un nou sistema de fi-
nançament de les comunitats autònomes que complei-
xi els principis de garantia jurídica, suficiència finance-
ra, automatisme i solidaritat i que, en tot cas, respecti
les previsions de l’article 45 de l’Estatut. Al mateix
temps, reclama el desenvolupament de l’article 15 de la
LOFCA, a fi de concretar les compensacions finance-
res de les comunitats autònomes per atendre els serveis
públics que no assoleixen els nivells mínims, un cop
fixat el percentatge de participació en els pressupostos

generals de l’Estat. En aquesta Resolució també s’en-
comana al Govern l’elaboració d’un llibre blanc sobre
el finançament de Catalunya.

d) La Resolució 51/II, del 10 d’octubre de 1985 (BOPC
91/II), en la qual el Parlament constata greus insufici-
ències i mancances en el sistema de finançament vigent
a Catalunya durant el període transitori, i la necessitat
urgent de revisar aquest sistema d’acord amb el que
estableix en l’article 45 de l’Estatut, i l’article 13 i la
disposició transitòria primera de la LOFCA. En aquesta
Resolució es reclama que el nou model de finançament
s’ha de basar en els criteris de suficiència de recursos,
autonomia de la despesa i solidaritat i que es garantei-
xi l’automatisme.

e) La Resolució 88/II, del 3 d’octubre de 1986 (BOPC
185/II), en la qual el Parlament torna a reivindicar el
compliment de l’article 45 de l’Estatut, amb l’objecte
que durant l’exercici pressupostari de 1987 entrés en
funcionament un sistema definitiu de finançament que
fos just i suficient, sens perjudici del principi de solida-
ritat.

f) La Resolució 106/II, del 13 de febrer de 1987 (BOPC
182/II), en la qual el Parlament reivindica el compli-
ment de l’Estatut d’autonomia, entès com un pacte
d’Estat, i, entre d’altres, es reclama l’efectivitat de l’au-
tonomia de la despesa i la coresponsabilització fiscal
com a passos essencials cap a l’aproximació a un sis-
tema just del finançament de la Generalitat.

g) La Resolució 93/III, del 17 de novembre de 1989
(BOPC113/III), en la qual s’insta el Govern a empren-
dre, com a actuació prioritària, el diàleg amb les forces
polítiques a Catalunya i amb el Govern de l’Estat per a
revisar el finançament autonòmic que s’havia d’aplicar
a partir del 1991. Es torna a reclamar que el marc del
nou finançament ha de ser l’article 45 de l’Estatut, i es
proposen com a principis la distribució dels recursos en
funció del nivell competencial, la coresponsabilitat fis-
cal en les figures impositives de més capacitat recapta-
tòria, la coordinació de les administracions tributàries,
la disminució del caràcter condicionat de les subvenci-
ons, la reforma del Fons de compensació interterrito-
rial, a fi que aquest esdevingui un instrument de redis-
tribució i perdi el caràcter d’instrument de finançament
de la inversió nova i la reforma del sistema de finança-
ment sanitari, el qual es qualifica de quantitativament i
substancialment injust. L’objectiu declarat és que la
revisió del sistema ha de permetre superar la discrimi-
nació amb les comunitats autònomes que tenen esta-
blert el règim de concert o conveni econòmic.

h) La Resolució 153/III, de 23 de setembre de 1990
(BOPC 200/III), en la qual es reclama el perfecciona-
ment del sistema de finançament autonòmic per a apro-
fundir els principis d’autonomia i suficiència finance-
ra, i que es prevegi la coresponsabilització fiscal i els
mecanismes de solidaritat interterritorial. En aquest
sentit, es reclama del Govern que la negociació amb
l’Administració de l’Estat tingui en compte els princi-
pis de suficiència, de garantia de la igualtat de serveis
als ciutadans de tot l’Estat, d’automatisme i de partici-
pació creixent en els ingressos tributaris per la via de la
coresponsabilització fiscal.
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i) La Resolució 229/III, del 7 d’octubre de 1991
(BOPC 304/III), en la qual s’insta el Govern a continu-
ar les negociacions per a la revisió del sistema de finan-
çament a partir dels principis de suficiència i autonomia
financeres, la igualtat de recursos per habitant entre
comunitats autònomes d’un mateix nivell competen-
cial, una major coresponsabilització fiscal que atorgui
un automatisme més gran en els ingressos, la participa-
ció efectiva de la Generalitat en la gestió de les grans
figures tributàries de l’Estat, la disminució del condici-
onament de les subvencions, l’equiparació progressiva
de finançament amb els sistemes de concert o conveni
econòmic i l’actualització dels mecanismes de solida-
ritat interterritorial, al marge del finançament de les
competències entre les comunitats autònomes.

j) La Resolució 32/IV, del 18 de setembre de 1992
(BOPC 39/IV), en la qual es reclama que, en compli-
ment de l’acord del Consell de Política Fiscal i Finan-
cera aprovat el 20 de gener de 1992, es concreti la par-
ticipació de la Generalitat en el 15% de la recaptació
territorial de l’IRPF i, al mateix temps, s’insta el Go-
vern perquè negociï amb el Govern de l’Estat un nivell
més gran de coresponsabilitat fiscal que afecti tant la
participació en el rendiment dels tributs estatals com
l’assoliment de capacitat normativa sobre aquests i so-
bre els tributs cedits, amb l’objectiu d’avançar en la
igualació dels ingressos per habitant de totes les comu-
nitats autònomes, incloses les que tenen establert el sis-
tema de concert o conveni econòmic.

k) La Resolució 409/V, del 17 d’octubre de 1997, sobre
l’orientació política general del Consell Executiu
(BOPC 214/V), en la qual, en el primer apartat relatiu
al finançament, es diu:

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a inici-
ar durant l’any 1998 un ampli procés de negociació per
tal d’assolir un nou sistema de finançament basat en
l’increment de recursos que permetin ampliar l’autono-
mia financera, sota els principis de la coresponsabilitat
i la solidaritat. En aquest sentit, cal que la negociació
abordi la incorporació al sistema dels impostos especi-
als i de l’IVA en fase minorista, tot complint en un pri-
mer estadi el que estableixen els articles 44 i 45 de l’Es-
tatut d’autonomia de Catalunya.

»2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a em-
prendre les accions necessàries per a obtenir la gestió
i la recaptació dels impostos especials en l’actual quin-
quenni de finançament 1997-2001, i aproximar la des-
pesa pública de l’Estat a Catalunya al percentatge de
població de Catalunya.

»3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a plan-
tejar que els pressupostos de l’Estat incorporin inversi-
ons a fer a Catalunya que totalitzin el 16% de la inver-
sió territorialitzada.

»4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a em-
prendre una acció que comprengui diversos àmbits,
dins i fora de Catalunya, per a evidenciar i donar a co-
nèixer la realitat del dèficit fiscal de Catalunya.»

l) La Resolució 679/V, de l’1 d’octubre del 1998
(BOPC 327/V), en la qual es diu literalment:

«1. El Parlament de Catalunya:

»a) Manifesta la persistència de la situació de tracte
econòmic injust per a Catalunya que produeix el siste-
ma actual de finançament, la qual cosa amenaça el
manteniment de la competitivitat, la sostenibilitat de
l’estat del benestar i, fins i tot, la mateixa autonomia de
Catalunya, i vulnera, a més, l’esperit que informa l’ar-
ticle 138 de la Constitució.

»b) Insta el Govern, en conseqüència, a situar com a
primera prioritat a partir de l’any 2000-2001 la revisió
del sistema actual de finançament, de manera que en el
període següent la Generalitat recapti tots els tributs i el
dèficit fiscal es redueixi fins arribar al nivell més usu-
al de les regions més desenvolupades d’Europa.

»2. El Parlament de Catalunya declara que la consecu-
ció d’un nou sistema de finançament més just és
prioritari per al futur del país i el benestar dels seus ciu-
tadans, i insta el Govern a treballar i reivindicar, ferma-
ment, un conveni tributari propi.

»3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

»a) Promoure el consens de tots els grups parlamenta-
ris per a definir les característiques del nou model de
finançament.

»b) Promoure, davant el Govern de l’Estat, les actuaci-
ons necessàries per a impulsar el compliment de les
mocions aprovades pel Parlament de l’Estat que dema-
nen la confecció d’un estudi que avaluï les balances
fiscals de les diferents comunitats de l’Estat.

»4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a avan-
çar en la millora del sistema de finançament de Catalu-
nya, amb l’aprofundiment dels principis de
coresponsabilitat fiscal, d’autonomia financera, de su-
ficiència i de solidaritat.

»5. El Parlament de Catalunya:

»a) Manifesta la conveniència que en la Comissió d’Es-
tudi sobre el Concert Econòmic, com a via adequada
del finançament de Catalunya, es cerqui l’acord màxim
entre les forces parlamentàries per a millorar el sistema
de finançament i reduir el dèficit fiscal elevat que pateix
Catalunya.

»b) Insta el Govern a presentar en el si de la Comissió
d’Estudi sobre el Concert Econòmic un estudi per a
l’establiment d’un pacte fiscal bilateral Catalunya -
Estat, que signifiqui la recaptació per la Generalitat de
tots els impostos, amb la capacitat normativa correspo-
nent.»

Aquest conjunt de resolucions citades, que no té caràc-
ter exhaustiu, posa de manifest la preocupació constant
del Parlament de Catalunya per garantir la suficiència
financera de l’autogovern. Entre les resolucions no ci-
tades, la Resolució 5/V del Parlament de Catalunya, del
7 de febrer de 1996 (BOPC 18/V), va crear la Comis-
sió d’Estudi sobre el Concert Econòmic com a Via per
a l’Adequat Finançament de l’Autonomia de Catalu-
nya.

Aquest document recull els treballs de la Comissió
d’Estudi citada i, alhora, vol resumir el conjunt d’apor-
tacions fetes en el marc de les compareixences tingudes
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amb experts i responsables de l’Administració pública.
El que es pretén és recollir el conjunt d’informació
obtinguda, amb l’objectiu d’oferir una perspectiva per
a la reflexió sobre una qüestió clau en la política auto-
nòmica.

El text s’ha articulat al voltant dels grans aspectes que
han estat objecte de debat, i resumeix els grans eixos de
cada qüestió. La referència de les sessions tingudes per
la Comissió es presenta relacionada en un annex, i el
contingut de la majoria de les sessions tingudes pot
ésser consultat al Diari de Sessions del Parlament de
Catalunya.

2. EL MARC JURÍDIC DEL FINANÇAMENT AUTONÒMIC:
PREVISIONS CONSTITUCIONALS I ESTATUTÀRIES

Els articles 2 i 156 de la Constitució són els que reco-
neixen el dret a l’autonomia i el seu reflex financer. El
finançament de la nova estructura política es recull als
articles 138, 156, 157 i 158, però cal remarcar el caràc-
ter obert i no uniforme del sistema, tot recollint un con-
junt de principis de caràcter general que cal preservar.

Així, l’article 138 desenvolupa el principi de solidari-
tat que ha de regir entre les diferents regions i naciona-
litats de l’Estat, el qual estableix inicialment l’article 2.
L’Estat es constitueix en garant de l’efectiva realització
del principi de solidaritat i resta obligat a vetllar per un
equilibri adequat i just entre els diferents territoris.

L’article 156 estableix els principis que han de guiar el
finançament de les comunitats autònomes: coordinació
amb la hisenda estatal i solidaritat entre els ciutadans.
Cal remarcar que la solidaritat a què fa referència l’ar-
ticle 156 té més relació amb l’obligació de tots els ciu-
tadans a contribuir al sosteniment de les despeses pú-
bliques establert a l’article 31 de la Constitució, i a la
prohibició de privilegis econòmics o socials establerta
a l’article 138.2, que a un deure genèric de les comu-
nitats autònomes en el compliment del principi de so-
lidaritat interterritorial.

Els articles 157 i 158 estableixen l’origen dels recursos
de què disposaran les comunitats autònomes, i ho dei-
xen obert a múltiples possibilitats: cessió total o parcial
dels impostos per part de l’Estat, recàrrecs sobre impos-
tos estatals, altres participacions en els ingressos de
l’Estat, impostos propis, taxes, contribucions especials,
transferències del Fons de compensació interterritorial,
altres assignacions amb càrrec als pressupostos gene-
rals de l’Estat, rendiments procedents del propi patri-
moni i ingressos de dret privat i el producte d’operaci-
ons de crèdit.

A l’article 158 s’estableixen dos mecanismes per a ga-
rantir el principi de solidaritat: les assignacions als
pressupostos generals de l’Estat per a garantir un nivell
mínim en la prestació de serveis públics fonamentals,
i el Fons de compensació amb destinació a despeses
d’inversió, que té com a finalitat corregir els desequi-
libris econòmics territorials.

El procés de construcció de l’Estat autonòmic no impli-
ca necessàriament una homogeneïtzació del conjunt de
les comunitats autònomes pel que fa a les seves compe-

tències i al seu finançament. La Constitució, malgrat el
seu caràcter estructuralment autonòmic, no dissenya de
forma tancada el model, sinó que remet aquesta concre-
ció a l’Estatut d’autonomia de cada comunitat autòno-
ma, la qual cosa ha estat identificada doctrinalment
com el «principi dispositiu» de les comunitats autòno-
mes. Malgrat tot, aquest plantejament inicial ha d’ésser
matisat: si bé la Constitució no incorpora un «mapa
autonòmic» complet, una part d’aquest mapa és direc-
tament definit en la seva disposició transitòria segona
per a determinades comunitats històriques –Catalunya,
País Basc i Galícia–, a les quals es reconeix l’accés di-
recte al sostre competencial no reservat a l’Estat per
l’article 149 de la Constitució, per la via del procedi-
ment de l’article 151.2. Aquesta diferència de principi,
a la qual cal afegir els casos d’Andalusia i Navarra,
implica, d’entrada, una diferenciació entre les comuni-
tats a partir del seu nivell competencial. Certament, la
diferenciació relativa el sostre competencial màxim té
un caràcter temporal, d’acord amb l’apartat 2 de l’arti-
cle 148 de la Constitució, i un cop que totes les comu-
nitats assumeixin les competències i rebin els
traspassos corresponents als grans blocs de la despesa
–sanitat i educació, fonamentalment–, els requeriments
de finançament seran més homogenis, sense que neces-
sàriament hagin de ser idèntics, perquè justament el
model autonòmic descrit a la Constitució és un model
de respecte al dret de ser diferent.

Els diversos sistemes de finançament de les comunitats
autònomes resten recollits en la Constitució i els esta-
tuts d’autonomia, i posteriorment són regulats per la
Llei orgànica de finançament de les comunitats autòno-
mes. A més del sistema de finançament comú, s’esta-
bleix el règim foral, vigent únicament al País Basc i a
Navarra, el qual es regula mitjançant el sistema de con-
cert econòmic, i la situació particular referida a la
fiscalitat de les Illes Canàries {o les comunitats autòno-
mes uniprovincials, que acumulen els recursos de les
diputacions extingides.}

Mentre que des del vessant de les competències es pre-
veu un procés que tendencialment porta a uns àmbits de
decisió similars per part de les comunitats autònomes,
des del finançament les diferències es preveuen com a
permanents. Aquestes diferències podrien ser irrelle-
vants si no afectessin els efectes del principis establerts
a la Constitució i que s’han assenyalat abans. En la
mesura que els diferents sistemes de finançament
acompleixin de forma diferent els criteris previstos es
fa necessària una reforma de la situació actual. D’ençà
de l’aprovació de la Constitució hi ha hagut un desen-
volupament constant i continuat. S’han incorporat di-
ferents mecanismes per tal de donar resposta als
desajustaments que s’observaven i d’aquesta manera
tractar de configurar un model coherent amb els prin-
cipis establerts. Malgrat tot, aquest procés resta enca-
ra obert.

3. DESCRIPCIÓ I EVOLUCIÓ DEL SISTEMA DE FINANÇAMENT

AUTONÒMIC

Els canvis periòdics en el sistema de finançament auto-
nòmic reflecteixen, per una part, un dinamisme per a
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atendre les modificacions en competències assumides
per les autonomies, però alhora una preocupació per les
insuficiències del model existent. Així, doncs, el finan-
çament autonòmic cal entendre’l en les modificacions
continuades que s’han esdevingut en els darrers anys.

El finançament de les comunitats autònomes es divi-
deix en recursos transferits per l’Estat i recursos propis.
Alhora, els fons transferits per l’Estat es descomponen
en finançament incondicionat i finançament condicio-
nat. A les comunitats de règim comú, el finançament
incondicionat correspon a: participació en els ingressos
de l’Estat, tributs cedits i taxes pels serveis transferits.
A les comunitats uniprovincials s’hi afegeixen el recur-
sos provinents de l’Estat, assignats a la província. El
finançament condicionat es correspon amb subvenci-
ons vinculades a finalitats específiques. Cal destacar, en
aquest sentit, els següents: el Fons de compensació
interterritorial, les subvencions de la Unió Europea, el
finançament dels serveis transferits de la Seguretat
Social, els contractes programa (quan subvencionen
empreses de transport, per exemple), les subvencions
estatals que gestionen les comunitats autònomes i els
convenis d’inversió per a accions conjuntes.

Els recursos propis es divideixen en aquells de natura-
lesa tributària (tributs propis i recàrrecs sobre tributs
estatals), preus públics i aquells de naturalesa financera
(recursos procedents d’endeutament) (Taula 1).

Taula 1. Fonts d’ingressos de la Generalitat (1998)

Font Percentatge

Participació en els ingressos de l’Estat 27%
Tributs cedits 21%
Participació ingressos de l’Estat, corp. locals 19%
IRPF tram autonòmic 15%
Operacions de deute a llarg termini 6%
Transferències diverses (Estat, UE, etc.) 6%
Tributs propis 2%
Altres ingressos 1%

Font: Pressupostos de la Generalitat.

A fi de comprendre els canvis esdevinguts en el finan-
çament autonòmic, cal tenir presents els cinc períodes
que s’han produït fins a l’actualitat.

1. Primer període (1979-1983)

Durant aquests anys es va produir el procés inicial de
traspàs de competències, aprovació dels primers esta-
tuts d’autonomia i reajustaments en les valoracions dels
serveis transferits. Això va donar lloc a un període de
provisionalitat, on l’Estat estava obligat a garantir el
finançament dels serveis transferits per una quantitat
igual al cost efectiu del servei en el moment de la trans-
ferència. La fixació d’un percentatge de participació en
els ingressos de l’Estat no es produiria fins el 1982, i la
seva aplicació efectiva fins el 1984. L’acord del Consell

de Política Fiscal i Financer, de 18 de febrer de 1982,
estableix la forma per determinar el cost efectiu i defi-
neix els seus elements: costos directes, indirectes i des-
peses d’inversió. Dins els costos directes s’incloïen les
despeses de personal i de funcionament relacionades
amb la prestació del servei. Els costos indirectes es
corresponien amb costos de funcionament per tal de
realitzar funcions de suport, direcció i coordinació dels
serveis transferits. I dins les depeses d’inversió s’exclo-
ïa la inversió nova i, per tant, es corresponia tant sols
amb inversió de reposició.

El mètode del cost efectiu suposava un coneixement
precís dels costos abans de la transferència, i això no va
ser possible en múltiples ocasions donades les dificul-
tats d’assignació territorial de la despesa. El resultat a
la pràctica va suposar un elevat nivell de negociació
política en els recursos a transferir.

Donat que les despeses de nova inversió no eren inclo-
ses al mecanisme, van introduir-se al Fons de compen-
sació interterritorial, fet que va distorsionar-ne els ob-
jectius inicials.

El Fons de compensació interterritorial previst a l’arti-
cle 158 de la Constitució va ser aplicat per primera
vegada l’any 1982, i a partir de l’any 1990 s’hi van
introduir reformes en profunditat. Els objectius que es
pretenien amb aquest Fons eren corregir els desequili-
bris territorials, però va constituir-se com un mecanis-
me de finançament parcial de la inversió nova que re-
alitzaven les comunitats amb serveis ja traspassats. Les
dificultats en la determinació del cost efectiu dels ser-
veis traspassats implicava la inexistència d’un mecanis-
me d’aplicació automàtica de criteris en el finançament,
i aquest fet va donar lloc a múltiples dificultats d’ordre
econòmic i polític.

2. Segon període (1984-1986)

Des del gener de 1984 es va iniciar el sistema anome-
nat formalment «transitori’, el qual mantenia el criteri
del «cost efectiu» dels serveis transferits al territori,
d’acord amb el que estableix la disposició transitòria
primera de la Llei orgànica de finançament de les co-
munitats autònomes i l’aplicació del Fons de compen-
sació interterritorial. El finançament a rebre per cada
comunitat es corresponia amb el cost efectiu, amb de-
ducció dels ingressos obtinguts a conseqüència de les
taxes recaptades sobre els serveis transferits.

El percentatge de participació d’una comunitat autòno-
ma als ingressos de l’Estat s’obtenia deduint del cost
efectiu esmentat la recaptació dels impostos que l’Es-
tat havia cedit, per delegació, a aquella comunitat.
Aquest sistema limitava els incentius a una gestió efi-
cient de la recaptació dels tributs cedits, ja que les dis-
minucions en la recaptació donaven lloc a una partici-
pació en els ingressos de l’Estat superior, i a un finan-
çament més gran per a la comunitat autònoma. A par-
tir de 1986 aquest problema va corregir-se mitjançant
l’establiment del criteri de recaptació «normativa’,
aquella que s’espera obtenir per la comunitat en condi-
cions normals. Les diferències entre recaptació efecti-
va i normativa (fruit de l’eficiència en la gestió dels tri-
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buts cedits) repercutirien en el finançament d’aquella
comunitat.

Mitjançant els recursos anteriors, s’incorporava la in-
versió de reposició però no el finançament de nova in-
versió, el qual restava atribuït al Fons de compensació
interterritorial, de forma similar al període anterior.
Fins aleshores, l’esmentat Fons es regulava mitjançant
disposicions a la Llei de pressupostos. La regulació
general del Fons s’estableix per la Llei 7/1984. Atès
que el Fons finançava nova inversió, totes les comuni-
tats autònomes n’eren creditores. El Fons es repartia
entre les comunitats autònomes, fruit de la suma de les
quantitats següents: el 70%, en funció d’una variable
que corresponia a la inversa de la renda per capita; el
20%, en funció de una variable migratòria; el 5%, en
funció de l’atur, i, el 5% restant, en funció d’una vari-
able que recollia la superfície. A més a més es tenia en
compte el fet insular de les Balears i les Canàries.

Aquest sistema transitori va donar lloc a una àmplia
controvèrsia. Entre els aspectes més discutits es troba-
ven: el procés de valoració dels costos de les competèn-
cies transferides i el bloqueig en les assignacions pre-
vistes a l’article 15 de la LOFCA, que anaven destina-
des a garantir un nivell mínim de provisió de serveis
públics fonamentals. Aquestes assignacions no s’han
dut a terme a la pràctica, i la seva interpretació era di-
fícil d’articular des d’un inici.

Les diferències existents en la prestació de serveis pú-
blics amb anterioritat a les transferències ha estat una
de les qüestions de debat més rellevants des de l’inici
del procés descentralitzador. El sistema de valoració del
cost efectiu no va tendir a corregir la tendència histò-
rica prèvia a les transferències. D’aquesta manera agu-
ditzava els dèficits històrics en la prestació de serveis
públics, però situava el nivell competencial més a prop
dels ciutadans i, per tant, més subjecte a la pressió po-
lítica.

3. Tercer període (1987-1991)

El criteri de cost efectiu es va substituir per un reparti-
ment del total del finançament per a les comunitats de
règim comú, segons un conjunt de variables demogrà-
fiques, geogràfiques (població, superfície, insularitat i
nombre d’unitats administratives), així com
redistributives (riquesa relativa –diferència entre la
població relativa i la renda relativa de cada comunitat
respecte a la resta de comunitats de règim comú– i es-
forç fiscal –diferència entre quotes líquides relatives
declarades a l’IRPF pels residents i la renda relativa de
cada comunitat).

Donades les diferències a nivell competencial en matè-
ria d’educació, va caldre estimar ponderacions de les
variables atenent a dos grups de comunitats, les que en
disposaven i les que no. En l’establiment de les esmen-
tades ponderacions va afegir-se una restricció impor-
tant: cap comunitat havia de rebre menys recursos que
a l’etapa anterior.

Es va avançar en l’objectiu de reduir diferències de fi-
nançament per capita en diferents comunitats amb les
mateixes transferències, però no van corregir-se defici-

ències prèvies a les competències com les relatives a la
inversió pública.

Durant aquest període es va augmentar el finançament
incondicionat mitjançant la participació en els ingres-
sos de l’Estat, i es va avançar així en l’objectiu d’aug-
mentar l’autonomia des del vessant de la despesa, tot i
mantenir una elevada dependència de les transferènci-
es de l’Estat. El finançament condicionat resulta fona-
mentalment dels fons provinents de la Unió Europea i
del Fons de compensació interterritorial. Els recursos
propis fruit d’impostos cedits (patrimoni, successions
i donacions, transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, i taxes sobre el joc) no es va modificar
substancialment. Cal ressenyar però, que va cedir-se
l’impost d’actes jurídics documentats, per tal de com-
pensar reduccions fruit de la introducció de l’IVA.

4. Quart període (1992-1996)

A inici d’aquest període es van introduir canvis menors.
Les variables utilitzades per determinar les ponderaci-
ons van ser objecte de modificació i es van aplicar les
esmentades ponderacions a les comunitats autònomes,
segons estiguessin acollides a l’art 143 o a l’article 151,
a diferència del període anterior en què es relacionaven
amb les competències transferides en educació. La va-
riable «població» va tenir un pes superior en el finan-
çament de les comunitats autònomes de l’art 151, men-
tre que el canvi va ser menor per a les de l’art. 143. Però
el finançament definitiu rebut va ser fixat en base a un
conjunt de criteris establerts pel Consell de Política
Fiscal i Financera, fet pel qual nou comunitats no rebi-
en els diners en relació directa a la formula establerta.

La introducció a partir de l’any 1994 d’un mecanisme
de coresponsabilitat fiscal suposa un canvi substancial
respecte a la previsió establerta per a aquest període.
D’aquesta manera se cedia el 15% de l’impost de la
renda de les persones físiques, alhora que es reduïa en
una quantitat corresponent el percentatge de participa-
ció en els ingressos de l’Estat. D’una situació prèvia
que reconeixia a les comunitats autònomes uns ingres-
sos en funció d’uns criteris, es passa a una altra on el
finançament depèn de forma parcial també de les vari-
acions en la recaptació efectiva al seu territori. Alhora
també es van establir criteris per limitar els possibles
efectes de la mesura, i això va donar lloc que les vari-
acions van ser poc significatives en general.

La importància d’introduir la coresponsabilitat fiscal,
mitjançant la participació en el 15% de l’IRPF, va su-
posar un canvi qualitatiu rellevant respecte als desenvo-
lupaments anteriors.

5. Cinquè període (1997-2001)

L’acord de finançament de les comunitats autònomes
per al quinquenni 1997-2001 va ser aprovat pel Consell
de Política Fiscal i Financera en la sessió de 23 de se-
tembre de 1996 i, pel que fa a Catalunya, per la Comis-
sió Mixta de Valoracions Estat-Generalitat, el 16 de
gener de 1997. Els aspectes principals de l’acord són
els següents:
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– S’amplia el percentatge de participació de les comu-
nitats autònomes en l’IRPF i s’estableixen dues parts:
un IRPF autonòmic d’un 15% i una participació d’un
15% en les quotes líquides de l’IRPF de la comunitat
autònoma.

– S’atorga més capacitat normativa a les comunitats
autònomes per modificar alguns aspectes dels tributs
cedits i del tram d’IRPF autonòmic, el qual passa a ser
com un tribut cedit de forma parcial.

– S’estableix la participació de les comunitats autòno-
mes en les tasques de direcció i control de l’Agència
Estatal d’Administració Tributària, en relació amb
l’IRPF del seu territori.

– Es dissenya un fons de garantia per tal d’evitar distor-
sions i desequilibris financers entre les comunitats au-
tònomes.

Durant aquest quinquenni, el finançament de les comu-
nitats autònomes provindrà de: tributs cedits i taxes pels
serveis transferits, l’IRPF autonòmic, la participació en
les quotes líquides de l’IRPF, i la participació en els
ingressos generals de l’Estat. A més, cal considerar els
Fons de Desenvolupament que es reben en certes co-
munitats autònomes per part de la Unió Europea.

Els tributs cedits per aquest quinquenni són els matei-
xos del període anterior (patrimoni, successions i dona-
cions, transmissions patrimonials i actes jurídics docu-
mentats i taxa del joc) i alhora el tram autonòmic de
l’IRPF. La capacitat normativa de les comunitats autò-
nomes en aquests tributs se centra en la possibilitat de
modificar les tarifes i els mínims exempts.

5. EL FINANÇAMENT SANITARI

Els serveis transferits de la Seguretat Social a les comu-
nitats autònomes (Insalud i Inserso) són finançats al
marge del sistema que regula la LOFCA. El finança-
ment sanitari esdevé una partida fonamental del pres-
supost d’una comunitat autònoma una vegada s’ha
transferit la competència i pot suposar fins al 40% de la
despesa de la comunitat autònoma.

Els principis per al finançament sanitari es recullen a la
Llei general de sanitat, de 1986. En aquesta norma es
configura el procés descentralitzador de l’Estat en ma-
tèria sanitària, que ja s’havia iniciat anteriorment, com
és el cas de Catalunya, l’any 1981, i que ha anat com-
prenent amb el temps un major nombre de comunitats
autònomes (Andalusia, País Basc, Navarra, València,
Galícia, Canàries).

L’article 79 estableix que el finançament de l’assistèn-
cia sanitària prestada es realitzarà amb càrrec a:

– Les cotitzacions socials.

– Les transferències de l’Estat (participació de l’Estat
al sosteniment de la Seguretat Social, compensació de
l’Estat per extensió de l’assistència sanitària a persones
sense recursos econòmics i compensació per integració
dels hospitals de les corporacions locals al Sistema
Nacional de Salut).

– Les taxes per la prestació de determinats serveis.

– Les aportacions de les comunitats autònomes i de les
corporacions locals.

El procés gradual de canvi en el finançament sanitari ha
portat a una disminució de les aportacions per la via de
les cotitzacions socials i a un augment de la participa-
ció de les transferències de l’Estat. A l’avantprojecte de
pressupostos de l’Estat per a 1999 es preveu que el fi-
nançament sanitari ja sigui exclusivament per via fiscal
i, per tant, no hi haurà fons provinents de la Seguretat
Social.

A més del finançament estatal, les comunitats autòno-
mes han fet aportacions addicionals les quals per terme
mitjà, han suposat el 8% del total finançat, segons me-
canismes de finançament territorial (López i Casasno-
vas, 1998).

L’article 82 de la Llei general de sanitat estableix que
el finançament dels serveis sanitaris transferits a les
comunitats autònomes es basarà en el criteri de pobla-
ció protegida i admet un procés gradual d’adaptació
durant deu anys, per tal de fer efectiu l’esmentat crite-
ri. Aquelles despeses en excés sobre aquest import han
d’aportar-se per part de la comunitat autònoma (excep-
te en els casos en què hi hagin disposicions vinculants
de caràcter general). Es pretén, doncs, mitjançant la
Llei general de sanitat, garantir un nivell mitjà de ser-
veis similar, i que les diferències que puguin establir-se
fruit de l’autonomia siguin suportades directament pels
ciutadans que se’n beneficiïn.

El principi de solidaritat pel que fa a la sanitat es reflec-
teix a l’article 12, quan s’assenyala que els poders pú-
blics orientaran les seves polítiques de despesa sanità-
ria, per tal de corregir desigualtats sanitàries i garantir
la igualtat d’accés als serveis en tot el territori.

L’aplicació dels criteris esmentats ha estat subjecte a
una diversitat d’interpretacions en l’adaptació a les di-
ferents comunitats autònomes i segons el moment en
què han tingut lloc els traspassos. Cada traspàs de com-
petències ha comportat acords singulars. Alhora, fins
1995, els recursos a obtenir se subordinaven a les deci-
sions sobre el pressupost anual d’Insalud–Gestió Direc-
ta que adoptava l’Administració de l’Estat. Es projec-
taven per al conjunt de comunitats autònomes que te-
nien les competències sanitàries transferides, tant els
recursos previstos com també les seves desviacions. De
forma repetida aquest mecanisme va donar lloc a múl-
tiples disfuncions. El motiu fonamental és que Insalud
Gestió Directa establia uns recursos insuficients en el
pressupost inicial i apareixien desviacions sistemàtica-
ment. En aquesta situació els augments en finançament
de les comunitats autònomes depenien de les desviaci-
ons realitzades per una altra Administració, les quals
eren compensades amb retards.

Les desviacions produïdes respecte als pressupostos
dels anys 1988 a 1994 van comportar en el seu conjunt
835.000 milions de pessetes. La cobertura d’aquest di-
ferencial va resoldre’s mitjançant els acords de saneja-
ment dels anys 1989, 1992 i 1994.

Per a trobar un mecanisme comú per a finançar la sa-
nitat transferida i evitar l’espiral creixent de desvia-
ments, va sorgir la necessitat d’un nou model. El nou
model de finançament per al període 1994-1997 s’es-
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tableix per acord del Consell de Política Fiscal i Finan-
cera, el 21 de setembre de 1994. Els aspectes rellevants
del sistema per a aquest període van ser els següents:

– Base de càlcul. Es determina a partir de la despesa
efectiva d’Insalud Gestió Directa de 1993.

– Criteri d’actualització. Per a cada any s’incrementa-
ran els recursos segons la variació anual del PIB nomi-
nal, i s’estableix un mecanisme pel qual les desviacions
entre el PIB previst i el real de caràcter positiu donaran
lloc a una revisió automàtica i es distribuiran proporci-
onalment.

– Criteri de població protegida. La població protegida
resulta del cens de 1991, de l’Institut Nacional d’Estadís-
tica, i s’exclouen aquells col·lectius del mutualisme admi-
nistratiu protegits per entitats d’assegurança lliure.

– Mesures de racionalització de la gestió. Per tal d’es-
tablir el pressupost de 1994, a partir de la base de càl-
cul i el criteri d’actualització, va reduir-se el total en
90.000 milions, fruit de l’efecte esperat de mesures de
racionalització de la despesa. Es rebaixava així la base
de càlcul per a períodes futurs. Però en realitat la liqui-
dació d’Insalud Gestió Directa va ser de 152.000 mi-
lions de pessetes menys, i es pretén traslladar aquest
efecte al pressupost de l’any 1995.

– Limitacions a l’ampliació de crèdit. Les partides del
pressupost de l’Insalud perden el seu caràcter d’ampli-
ables i, per tant, caldrà tramitar crèdits extraordinaris o
suplements de crèdits, mitjançant l’aprovació d’una llei
per les Corts.

Aquest acord ha estat objecte de controvèrsia continu-
ada, atès que la base de partida es va considerar inade-
quada des de diferents perspectives. Es prenia com a
punt de referència la despesa i es corregia a la baixa per
mesures de les quals se’n desconeixia l’impacte con-
cret. En qualsevol cas, va ser la primera ocasió en què

es va trencar el criteri de despesa de les comunitats
autònomes en funció de l’Insalud Gestió Directa. Fins
aleshores les comunitats autònomes rebien els fons
depenent dels resultats obtinguts per L’Insalud - Ges-
tió Directa, i això no permetia una previsió pressupos-
tària realista ja que el seu finançament depenia dels
desviaments de final d’any.

El finançament sanitari per al període 1998-2001 va ser
aprovat pel Consell de Política Fiscal i Financera de
novembre de 1997, i ha suposat un canvi menor respec-
te als criteris anteriors. Es manté el criteri de creixe-
ment de la despesa segons PIB nominal al cost dels
factors, i el criteri de població protegida com a base per
al repartiment. Alhora, l’esmentat acord estableix un
escenari de finançament addicional del sistema i una
nova distribució territorial dels recursos, basada en cor-
reccions al criteri capitatiu per disminucions censals. A
la pràctica, l’acord separa finançament general (98,5%)
del finançament específic (destinat a corregir canvis
censals o docència i assistència a desplaçats, el qual
representa el 1,5% restant).

Malgrat l’existència d’estudis que assenyalaven la con-
veniència d’adoptar un ajust que tingués en compte a
més de la població, el seu envelliment no va incorpo-
rar-se tal ajust. L’ajust necessari en la negociació polí-
tica va donar lloc a un acord que només té en compte
el criteri poblacional. L’impacte de l’envelliment en la
despesa sanitària és un fet reconegut arreu. Habitual-
ment, una persona més gran de 65 anys gasta tres vega-
des més en serveis sanitaris que una que no ho és. Si la
proporció d’habitants de més de 65 anys no és homo-
gènia a tot Espanya, aquest fet impacta de forma nega-
tiva en aquelles comunitats que com Catalunya tenen
una proporció d’envelliment relatiu superior. L’estima-
ció de l’impacte dels ajustos proposats sobre la situació
del finançament sanitari abans del 1998 es recull a la
Taula 2.

Taula 2. Ajustos proposats i impacte potencial sobre finançament existent (%)

Comunitat autònoma Demografia Desplaçats Docència Ajust s/ finançament actual

Andalusia -7,27 0,47 0,80 -6,0
Catalunya 1,63 0,76 1,11 3,5
Canàries -10,91 0,95 1,14 -9,0
Galícia 5,99 -0,38 0,87 6,5
C. Valenciana -0,69 0,10 0,59 0,0

Font: López i Casasnovas, 1998.

Catalunya, fruit dels ajustos finalment establerts (do-
cència i desplaçats), rep una proporció del 16,27 del
Fons total. Malgrat que en població representa el 15,75
segons el darrer cens, el conjunt d’ajustos incorporats
ha donat lloc a un ajust del 3,5%, a la pràctica. Els per-
centatges de població i la participació en el finança-
ment autonòmic de la sanitat, segons l’acord per al pe-
ríode 1998-2001, són els que es reflecteixen a la Tau-
la 3.
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Taula 3. Percentatge de població i participació en finançament
sanitari

Comunitat Població censal Participació
Autònoma 1996 (%)  en finançament (%)

Andalusia 18,07 18,07
Catalunya 15,75 16,27
Canàries 4,07 4,02
Galícia 6,91 6,93
C. Valenciana 10,23 10,13

Font: López i Casasnovas, 1998.

Els criteris que fonamenten l’actual sistema de finança-
ment sanitari són els següents (Cabasés, 1998):

– Suficiència estàtica. El volum inicial de recursos a
assignar ha de respondre a les necessitats reals de des-
pesa.

– Homogeneïtat distributiva. El criteri de distribució
dels recursos ha de tenir validesa universal.

– Suficiència dinàmica. L’evolució dels recursos ha de
garantir el creixement de la despesa durant el període.

– Equilibri financer o modulació financera. Garantia
que la incidència de la variable de distribució (població
protegida) no sobrepassarà certs límits i, per tant, es
limiten les oscil·lacions. La interpretació realitzada per
l’acord és la següent: la pèrdua de finançament com a
conseqüència de variacions en la població no podrà
suposar més del 0,25% dels recursos pressupostaris.

En aquest període no ha estat objecte de debat la incor-
poració del finançament sanitari al sistema LOFCA. Tot
i així, cal preveure que en la mesura que el finançament
sigui completament via fiscal, això donarà lloc a nous
escenaris per al proper període.

6. L’IMPACTE DEL FINANÇAMENT TERRITORIAL EN

L’ECONOMIA CATALANA

El finançament territorial té dos tipus d’impactes fona-
mentals: en matèria de despesa corrent i d’inversió. El

nivell de despesa corrent en serveis públics està
influenciat pels recursos disponibles a nivell territorial,
i especialment pels provinents de l’Estat. Un nivell de
despesa o inversió pública més baix dóna lloc potenci-
alment a una major complementarietat i impacte en la
despesa i inversió privades. Com a resultat, l’efecte en
l’economia catalana és múltiple i en diversos vessants.

L’instrument que permet comparar els impostos dels
residents en un territori amb els retorns en forma de
despesa pública que en reben de l’Administració cen-
tral és la balança fiscal. Es tracta d’una metodologia
que permet aproximar el grau de solidaritat interterrito-
rial si es disposa de dades comparatives homogènies
entre els diferents territoris.

Per al càlcul de la balança fiscal hi ha dues aproxima-
cions possibles. Mitjançant el criteri de beneficiari, es
prenen en consideració els individus com a destinata-
ris últims de la despesa pública. En canvi, amb el cri-
teri de flux de diners es tracta de determinar el que els
ciutadans aporten mitjançant impostos i el que en reben
sense atendre el nombre determinat de beneficiaris, per
tant, es preocupa de la incidència territorial de la des-
pesa. Aquesta aproximació de flux monetari ha estat la
base d’una estimació recent de la balança fiscal catala-
na per al període 1989-1994 (Martínez, 1998).

La balança fiscal de Catalunya amb la resta de l’Estat
és negativa. És previsible que així sigui donada la
progressivitat del sistema fiscal, però l’abast de la
seva magnitud és el que requereix una anàlisi. Men-
tre que cada resident a Catalunya realitzava l’any
1994 una contribució mitjana de 601.079 PTA, la
mitjana d’un resident a Espanya era de 485.420
PTA. En canvi, les depeses per habitant a Catalunya
(480.469 PTA) han estat sempre inferiors a les de la
resta d’Espanya (548.416 PTA) durant aquest perí-
ode (Taula 4). Segons aquesta estimació, doncs,
s’aporta un 23% més que la mitjana, i se’n rep un
13% menys. Aquesta situació descrita pot estendre’s
més enllà d’aquest període, i respon a un patró con-
tinuat, donat que les estimacions per a períodes pre-
cedents (Colldeforns, 1991) i posteriors (Castells,
1998) assenyalen la mateixa tendència.

Taula 4 . Balança fiscal per habitant

Espanya Resta CC.AA. Catalunya

1. Ingressos Administració central 485.920 464.650 601.079
2. Despeses Administració central 548.416 560.959 480.469
Despeses/Ingressos (%) 112,86 120,73 79,93

Font: Martínez, 1998

Mentre que les estimacions fetes per a l’any 1994 im-
plicaven un dèficit fiscal proper als 781.680 milions de
PTA, corresponent al 6,6 % del valor afegit brut de
Catalunya, les darreres estimacions realitzades assenya-
len una xifra entorn als 1,2 bilions de pessetes, i aquesta

magnitud es correspon amb un 9,8% del producte inte-
rior brut català (Castells, 1998). En primer lloc, obser-
vem que mentre que la progressivitat del sistema fiscal
pren com a punt de referència els individus, els retorns
en forma de despesa i serveis públics a nivell territori-
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al acaben essent diferents. Això és justament el que
motiva la crítica al sistema actual. Mentre que l’apor-
tació de fons addicionals per part de Catalunya es jus-
tificaria des d’un criteri de solidaritat, no pot justificar-
se un nivell de recursos inferiors provinents de l’Estat
en forma de despesa pública en serveis per habitant.

La inversió pública a Catalunya

La inversió pública contribueix al desenvolupament
econòmic si s’orienta cap als objectius que impliquen
una major productivitat del capital públic i, per tant,
suposen una sinèrgia amb la inversió privada. Els aug-
ments en la dotació de capital públic poden contribuir
aleshores a la productivitat del sector privat. D’aques-
ta manera doncs, ambdues formes de capital –públic i
privat– són complementàries i s’interaccionen. L’aug-
ment en la inversió pública genera productivitats mar-
ginals superiors per al capital privat i, per tant, incentiva
la inversió privada.

Mentre que la dotació de capital públic existent no es
correlaciona necessàriament amb el nivell de desenvo-
lupament econòmic d’una comunitat autònoma deter-

minada, sí que pot afectar diferencialment les seves
capacitats de desenvolupament futur.

El nivell d’autonomia financera existent permet la fixa-
ció de les prioritats d’inversió pública. Hi ha dos ele-
ments a tenir presents. En primer lloc, la inversió publi-
ca contribueix a reduir les diferències en desenvolupa-
ment socioeconòmic i, per tant, contribueix a l’accés als
serveis pels ciutadans en cada territori, mitjançant una
determinada dotació de capital públic. El segon ele-
ment és la interrelació entre dotació de capital públic i
nivell de desenvolupament socioeconòmic.

Capital públic a Catalunya

La dotació de capital públic a Catalunya el 1991 se si-
tuava en uns 2,2 bilions de pessetes i representa un
11,8% del capital públic regionalitzat a Espanya (apro-
ximadament 18,5 bilions de pessetes). Això represen-
ta a Catalunya 360.818 pessetes per habitant, enfront de
les 476.894 per habitant al conjunt espanyol. En tots els
sectors estudiats, excepte en el sector d’infraestructures
locals, la dotació de capital públic de Catalunya és in-
ferior a la mitjana espanyola (Taula 5).

Taula 5. Dotació de capital públic per habitant (1991)

Sectors Catalunya Espanya Posició relativa

Carreteres (15) 89.038 133.890 15
Infraestructures hidràuliques(13) 55.316 87.712 13
Ports(10) 2.685 4.355 10
Educació(16) 60.150 69.781 16
Sanitat(17) 22.404 30.950 17
Estructures urbanes. Corp. locals(9) 56.123 55.254 9
Altres(14) 75.102 94.943 14
Total administracions públiques 360.818 476.894
Autopistes(1) 52.808 30.057 1
Ports No OA.(2) 17.931 17.651 2
Aeroports(3) 6.523 6.165 3
Total no administracions públiques 77.262 53.873
Total 438.080 530.767

Font: IVIE (1995).
Nota: la posició relativa es refereix a la comparació de Catalunya amb el conjunt de comunitats autònomes.

En tots els sectors de les administracions públiques,
Catalunya ocupa les darreres posicions pel que fa a
dotació de capital públic dins el conjunt de comunitats
autònomes. Pel que fa a dotació de capital públic feta
mitjançant concessions privades i altres organismes,
Catalunya ocupa la primera posició en autopistes, la
segona en ports i la tercera en aeroports. Però, en gene-
ral, en carreteres, educació i sanitat, la posició de Ca-
talunya és als darrers llocs en dotació de capital públic.
La posició de Catalunya en els darrers llocs de dotació
de capital públic només és superada per la Comunitat
de Madrid. Cal assenyalar, però, que és la mateixa po-
sició que es tenia deu anys abans, el 1981. La dotació
de capital públic continua al voltant del 76% de la mit-

jana espanyola. Entre 1981 i 1991 totes les comunitats
autònomes espanyoles excepte Catalunya, Balears,
València i Madrid han tingut un creixement superior en
relació amb la mitjana espanyola. La proporció que sig-
nifica de capital públic a Catalunya és del 24%, i tant
sols Madrid resta al darrera d’aquesta posició.

Inversió pública a Catalunya

Entre els anys 1980 i 1991 la inversió pública a Cata-
lunya va ser de l’11,9% del total regionalitzat (és a dir,
aquelles inversions que es troben clarament territorialit-
zades). Per tant, la inversió realitzada s’aproxima a la
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mateixa proporció de dotació de capital públic de què
disposa Catalunya. En cap any d’aquest període la in-
versió publica s’acosta al percentatge de població, és a
dir, al 16% de la inversió regionalitzada espanyola.

Ara bé, la inversió pública es realitza a tres nivells: es-
tatal, autonòmica i local. Les limitacions en la informa-
ció disponibles són importants. Per exemple, no es dis-
posa de la informació regionalitzada de la inversió es-
tatal i, a més, ha anat disminuint amb els anys. Mentre
que a inicis dels 80 es trobava entorn al 80%, en l’ac-
tualitat se situa entre el 40 i 50%.

En el període 1981-1997, la inversió regionalitzada per
a Catalunya en els pressupostos generals de l’Estat se
situa tots els anys per sota del 13%, tres punts per sota
del percentatge de població, com a mínim. Només en
tres anys se supera el 10%, i els altres tretze, aquest
percentatge se situa per sota del 10%.

Entre els anys 1981 i 1989 Catalunya ocupa el penúl-
tim lloc en inversió de l’Estat, i el País Basc ocupa la
darrera posició. Entre els anys 1990 i 1997, Catalunya
se situa en tretzè lloc i només el País Basc, Balears,
Navarra i Canàries es troben al darrera. Les dificultats
en les dades assenyalades anteriorment no permeten
afirmar amb claredat aquesta tendència i, per tant, cal
prendre aquestes informacions amb la cautela necessà-
ria.

La inversió pública durant aquest període no ha anat
dirigida a corregir les diferències en dotació de capital
públic. Per tant, les polítiques d’inversió publica han
tingut en compte criteris diferents al de la dotació exis-
tent. Aquest fet no és estrany, donat que els mecanismes
de redistribució com el Fons de compensació territori-
al no utilitzen com a variables la dotació de capital, sinó
d’altres de tipus socioeconòmic com renda, taxa d’atur,
o densitat de població. Els altres dos instruments d’in-
versió publica destinats al reequilibri territorial han
estat el Fons de compensació territorial i el Fons euro-
peu de desenvolupament regional.

Catalunya va rebre el 8,4 d’aquest fons entre els anys
1982 i 1989. A partir de 1990 ja no va participar-hi. En
relació amb el Feder i per al període 1990-1996, Cata-
lunya rep entorn del 5,4% del total que rep Espanya.

A part dels instruments de reequilibri regional esmen-
tats, hi ha el Fons de cohesió de la Unió Europea, des-
tinat a finançar inversió. Durant el període 93-95, Ca-
talunya rep el 16,1% del total.

Inversió pública i desenvolupament econòmic

L’impacte de la inversió pública es produeix a dos ni-
vells: directe i indirecte. L’impacte directe és aquell que
es produeix a curt termini, quan té lloc la inversió pu-
blica, i que es tradueix en una més gran ocupació i pro-
ducte interior brut de la regia en aquell període. En
canvi, l’impacte indirecte és aquell que provoca nova
activitat econòmica privada, fruit dels avantatges de la
localització d’empreses en aquell entorn. D’aquesta
manera l’impacte indirecte és aquell que contribueix
realment al creixement sostingut de la regió i que per-
met reduir les diferencies entre regions a llarg termini.

La inversió pública ha de procurar un efecte indirecte,
ja que és el que permet sostenir que la inversió públi-
ca és rendible.

Garcia-Milà i Marimon (1996) mostren com l’efecte de
la inversió pública a Espanya, per al període 1980-
1991, ha estat fonamentalment de caire directe. Per
tant, no ha estimulat el desenvolupament de l’activitat
econòmica privada. Malgrat això, aquest esforç inver-
sor pot haver limitat a curt termini l’efecte negatiu de
la disminució de la renda agrícola en algunes regions
on aquesta hi té un gran pes.

L’assignació de fons regionals amb caràcter redistribu-
tiu (Feder, Feoga i Fons de compensació interterritorial)
pretenen reduir les diferencies regionals. Per tal d’ava-
luar l’impacte que han tingut aquests fons, cal compa-
rar l’abans i el després, i mesurar-lo mitjançant algunes
variables. Garcia-Milà i McGuire (1996) van prendre el
període 77-81 com a anterior, i 88-91 com a posterior.
En el seu estudi observen com en el grup de regions
relativament més pobres i que han rebut més fons no
s’ha tingut l’impacte positiu que es desitjava en la in-
versió privada, el PIB o l’ocupació. Donades les dife-
rents dotacions de capital públic i inversió pública a les
comunitats autònomes, resulta necessari comprendre
quina és la rendibilitat marginal del capital públic. És
a dir, si hi ha poc capital públic en una regió on hi ha
molt capital privat, una unitat addicional de capital
públic serà molt rendible. Estimacions de diferents au-
tors (Garcia-Milà i Xavier Sala-i-Martin, 1996) perme-
ten conèixer aquest impacte. La rendibilitat del capital
públic de Catalunya resta en segon lloc després de
Madrid. Fins i tot, al llarg del temps (anys 64, 85 i 91),
aquesta relació s’ha mantingut. Del conjunt d’observa-
cions anteriors cal concloure que els criteris purament
redistributius no permeten generar desenvolupament
econòmic en regions deprimides, si no s’acompanyen
d’una planificació global de les actuacions i d’una anà-
lisi costbenefici de les intervencions. Donat que els re-
cursos per a inversió pública són limitats, si aquests no
obtenen l’efecte desitjat en les regions més deprimides
poden frenar el desenvolupament de les regions més
dinàmiques, el qual coincideix parcialment amb les que
la rendibilitat marginal del capital públic és més gran.

7. EL CONCERT ECONÒMIC

A part del sistema de finançament autonòmic per a les
comunitats de règim comú, la mateixa Constitució, en
la seva disposició addicional primera, fa esment dels
drets històrics dels territoris forals que en el moment de
promulgar-se eren vigents a Navarra i a Àlaba, mentre
que a Biscaia i Guipúscoa havien estat suprimits.

El finançament que reben les comunitats de règim fo-
ral depèn de la recaptació dels impostos concertats,
descomptant la quota («cupo»). Es tracta, doncs, d’un
sistema via ingressos, a diferència de les comunitats de
règim comú, en què prenen com a referència els costos
de les competències assumides, i és un sistema via des-
pesa.

El sistema foral es divideix en dos elements: el concert
impositiu, que regula les competències de les hisendes
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forals en els impostos concertats, i la quota que esta-
bleix els procediments per determinar les aportacions
financeres a la hisenda central. Així, doncs, el règim
foral dóna lloc a una àmplia descentralització i autono-
mia des del vessant dels ingressos, a diferència de les
comunitats de règim comú, en què tenen tan sols im-
postos cedits i coresponsabilitat fiscal.

Les comunitats forals poden desenvolupar un sistema
impositiu propi en un marc predeterminat. El conjunt
d’impostos concertats comprèn pràcticament la totali-
tat d’impostos existents a Espanya. S’hi troben impos-
tos directes, com l’impost de la renda de les persones
físiques, l’impost de societats, el de patrimoni i el de
successions i donacions. Els impostos indirectes con-
certats són l’IVA, el de transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats, l’impost especial de matri-
culació i les taxes sobre el joc. Els impostos que no
s’inclouen al concert són el de l’alcohol i begudes al-
cohòliques (excepte per Navarra) el tabac i els hidrocar-
burs.

La capacitat normativa sobre els impostos esmentats és
relativa. A l’impost de successions i donacions i al de
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
(excepte en el cas de documents mercantils) la capacitat
normativa és total. A l’impost de societats també hi ha
àmplia capacitat normativa per a aquelles empreses que
operen en el territori de la comunitat foral. Respecte a
l’impost de la renda de les persones físiques, hi ha ca-
pacitat normativa en a la determinació de rendes em-
presarials (règim d’estimació objectiva, coeficients
d’amortització, actualització de balanços), certes de-
duccions personals i donatius a entitats benèfiques. La
diferència entre comunitats forals i comunitats de règim
comú és substancial, atès que aquestes no tenen cap
capacitat normativa sobre els impostos cedits.

La gestió tributària es considera una competència prò-
pia de les comunitats forals, mentre que a les de regim
comú es considera una competència delegada i només
sobre la gestió, la liquidació i la recaptació dels tributs
cedits.

L’evolució del sistema de concert per a les comunitats
forals ha suposat que amb el temps s’incrementés l’àm-
bit i les competències, a diferència de les comunitats de
règim comú, on fins i tot s’ha limitat la cessió tributà-
ria en el temps, després de les previsions de la LOFCA
(a partir de l’aplicació de l’IVA l’any 1986 i la supres-
sió de l’impost de luxe recaptat en destí). A les hisen-
des forals, l’any 1986 va concertar-se l’IVA. L’any
1990 va augmentar-se la capacitat normativa respecte
a l’impost de societats per a aquelles entitats amb do-
micili fiscal al País Basc, amb excepció de les que ob-
tenen més del 75% dels seus ingressos en territori
comú.

L’any 1993 es concerta l’impost de matriculació i les
adquisicions intracomunitàries que abans eren recapta-
des per la hisenda central (importacions).

Els efectes del concert en les comunitats de règim fo-
ral respecte a les comunitats de règim comú poden ana-
litzar-se des de diferents punts de vista: distorsions al
mercat i diferent pressió fiscal entre territoris. El pro-
cés d’integració europea obliga a garantir la lliure cir-

culació i a evitar qualsevol impediment al funciona-
ment del mercat intern. El problema de l’autonomia en
l’àmbit tributari per part de les comunitats forals pot
donar lloc a distorsions si no es garanteixen uns crite-
ris equivalents dins un estat, encara que el procés
harmonitzador fiscal dins la Unió no s’ha establert com
a prioritat fins a l’actualitat.

La determinació de la quota

Des del punt de vista de les competències, els territoris
forals no presenten diferències significatives amb co-
munitats de règim comú, amb un sostre de competèn-
cies elevat com Catalunya, Andalusia, València, Galícia
o les Canàries, i caldria pensar que la despesa dels ser-
veis transferits hauria de ser similar.

L’aportació de la quota o «cupo» de les hisendes forals
cap a la hisenda central es realitza en concepte de pa-
gament pels serveis de titularitat estatal que es presten
en territori foral.

Per a la determinació de la quota, cal establir el valor de
les càrregues no assumides (serveis de titularitat esta-
tal) i l’índex d’imputació (la part d’aquestes que corres-
pon assumir a la hisenda foral). Cal deduir d’aquest
import el conjunt d’ingressos no concertats que la hi-
senda central segueix percebent als territoris forals.
Fruit d’aquests tres factors es disposa del que s’anome-
na «quota líquida», que es calcula per un any base i que
es fa evolucionar durant el quinquenni d’acord amb
l’evolució de la recaptació d’impostos concertats (ex-
cepte en el cas dels serveis sanitaris –Insalud-, socials
–Inserso-, i policia autonòmica, els quals s’ajusten anu-
alment).

Per tal d’obtenir les càrregues no assumides es deduei-
xen tots els capítols de despesa corresponents dels pres-
supostos generals de l’Estat, cosa que s’anomenen càr-
regues assumides, és a dir, el valor de les competènci-
es que han passat a ser competència autonòmica. En el
cas de les comunitats de règim comú, i per tal de fixar
el cost efectiu, tan sols es prenien les despeses dels ca-
pítols I, II i part del VI. Dins les càrregues no assumi-
des hi ha el Fons de compensació interterritorial, les
transferències i subvencions de l’Estat a favor d’ens
públics que desenvolupin competències no assumides
per la comunitat autònoma, i els interessos i quotes
d’amortització de tots els deutes de l’Estat.

Les diferències entre la quota bruta i la quota líquida es
deuen als impostos no concertats i al dèficit. Fins al
1997 els impostos no concertats es corresponien fona-
mentalment amb els impostos especials, diferències per
retencions en la font ingressada en la hisenda central i
ingressos de naturalesa no tributària.

El valor de l’índex d’imputació s’estableix inicialment
en relació amb la renda. Així, per exemple, es va fixar
a Navarra en 1,6 per a l’any 1990, que correspon al
valor afegit brut al cost dels factors de 1986. Per al cas
del País Basc, es va establir en 6,24, i es considera més
aviat fruit d’un procés de negociació política.

L’índex d’imputació proporcional ofereix clars avantat-
ges a les regions de renda elevada, mentre mantinguin
la situació.



28 de juliol de 1999 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 417

33848

4. 40.

4. INFORMACIÓ

Donada la forma de computar l’índex d’imputació, fa
que la progressivitat del sistema fiscal actuï a favor de
les hisendes forals per al seu finançament via ingressos.
En les comunitats de regim comú amb nivell de renda
equiparable a les forals, la progressivitat del sistema
fiscal fa que reverteixin finançament cap a regions de
menor nivell de renda i participin de forma progressi-
va en el finançament dels serveis de titularitat estatal.

Els efectes i el seu potencial d’aplicació

El concert proporciona una àmplia autonomia fiscal a
les comunitats forals i, per tant, els seus ciutadans per-
ceben com les responsabilitats sobre unes competències
són finançades, fruit d’unes càrregues fiscals establer-
tes al seu territori.

Dins el conjunt d’impostos concertats poden aparèixer
problemes en la mesura que hi hagi possibilitats de trans-
lació de l’impost, bàsicament en l’impost de societats.

El principi de solidaritat, mitjançant l’establiment
d’una quota, no resta plenament acomplert. En la deter-
minació de les càrregues no assumides, que evita la

incorporació del FCI; així com el valor proporcional de
l’índex d’imputació, que ofereix uns recursos superiors
a les comunitats d’elevat nivell de renda per l’efecte de
la progressivitat fiscal, hi manquen criteris objectius per
al seu establiment.

Per a establir un finançament autonòmic per la via del
concert que respecti el principi de solidaritat, caldria
introduir modificacions en l’establiment de la quota.

Una de les alternatives és introduir un sistema que cor-
regeixi l’efecte de la progressivitat sobre la recaptació.
L’índex d’imputació caldria ajustar-lo per un índex re-
latiu de progressivitat fiscal.

En el cas de plantejar-se una generalització del concert
i la quota al conjunt de les comunitats autònomes, cal-
dria una anàlisi i reconsiderar l’índex d’imputació.
L’aplicació d’aquest índex d’imputació, proporcional al
conjunt de les comunitats autònomes, és favorable per
a regions de renda alta. Si ens trobem en una de renda
baixa, no tindria recursos per a finançar els serveis as-
sumits i, a més, pagar una quota proporcional a la hi-
senda. Per a observar aquests efectes, pot considerar-se
l’estimació feta per Zubiri y Vallejo, a la Taula 6.

Taula 6. Estimació de l’efecte de substituir el règim comú pel foral (1991)

Ingressos addicionals Despeses addicionals Saldo Saldo ajustat

Andalusia 1.109.878 1.131.087 -21.209 -288.497
Aragó 302.795 226.758 76.037 7.990
Astúries 222.795 180.056 42.739 -13.138
Balears 186.594 147.839 38.755 -6523
Cantàbria 107.229 87.099 20.130 -5735
Castella-Lleó 484.722 446.798 37.924 -88.208
Castella La Manxa 281.051 263.867 17.184 -53.105
Catalunya 1.784.801 1.005.246 779.555 412.861
Extremadura 129.087 153.061 -23.974 -61.177
Galícia 478.130 441.462 36.668 -74.719
Madrid 1.347.095 958.000 389.095 81.951
Múrcia 201.696 157.259 44.437 -4.632
La Rioja 57.946 50.286 7.660 -7.357
País Valencià 891.948 596.061 295.887 100.290

Font: Zubiri y Vallejo (1994).

La llei quinquennal de la quota o «cupo» (1997-2001)

En l’actualitat, la llei quinquennal per al període 1997-
2001 és el mecanisme que regula el finançament de les
comunitats forals. Els canvis rellevants que s’introdu-
eixen en aquest període són:

– Impost sobre assegurança de risc. Si el bé assegurat
és un immoble aquest impost (4%) es pagarà a la comu-
nitat foral. Així mateix es farà en el cas de matriculació
de cotxes. A la resta el pagament es produirà segons el
lloc de residència de l’assegurat.

– Impost de societats i IVA. Fins a l’actualitat, les em-
preses que facturaven menys de 300 milions de pesse-
tes només estaven obligades a tributar per impost de
societats i IVA en una de les dues administracions (cen-

tral o Foral), segons on estiguin domiciliades i indepen-
dentment d’on lliurin els serveis. El límit s’incremen-
ta a 500 milions.

– Actes jurídics documentats. Abans l’impost es paga-
va on s’escripturava l’immoble. Ara es paga a la comu-
nitat autònoma on es trobi el registre de propietat.

– Impost sobre patrimoni. Es manté la capacitat norma-
tiva i podrà exigir l’impost als no residents.

– Impost de successions i donacions. Aplicable als que
resideixin a la comunitat foral per més de 5 anys (abans
eren 10 anys).

– Impostos especials. Es manté la competència en la
recaptació, però no es transfereix la capacitat normati-
va.
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– Tributació de no-residents. El pagament dels impos-
tos sobre la renda, patrimoni, successions i donacions
per operacions realitzades en la comunitat foral per no-
residents l’haurà de recaptar la hisenda foral.

Els resultats d’aquests canvis en el nivell de recursos
relatius de les comunitats forals haurà d’analitzar-se en
un futur proper, a fi de comprendre’n l’abast i compa-
rar-lo amb les altres comunitats autònomes.

8. EL FINANÇAMENT AUTONÒMIC I ELS MODELS

ALTERNATIUS

Hi ha diversitat de models de finançament territorial
que atenen a les condicions específiques de cada país.
La comprensió dels diferents sistemes pot ajudar en la
definició de models alternatius de finançament autonò-
mic, tot i que l’adaptació dels seus criteris a les condi-
cions de l’entorn espanyol pot resultar complexa, tant
per motius històrics com de punt de partida.

Canadà

El model canadenc combina un elevat grau d’autono-
mia tributària amb solidaritat entre territoris. Tant la
federació com les províncies comparteixen sobirania
fiscal. Mentre que la federació pot establir tota mena
d’impostos, les províncies inicialment només podien
posar impostos directes. Malgrat aquesta previsió cons-
titucional, als anys vint va considerar-se que també
podien gravar la darrera fase de venda minorista, mit-
jançant impostos sobre consum al detall.

Canadà és un cas de federalisme asimètric. Algunes
províncies com el Quebec o Ontàrio han optat respec-
tivament per un impost de la renda o de societats res-
pectivament de caràcter diferenciat del federal. El
Quebec, d’aquesta manera, manté legislació pròpia
sobre l’impost de la renda i, alhora, una administració
tributària pròpia. A la resta del Canadà, les administra-
cions tributàries federal i provincial comparteixen les
responsabilitats en la recaptació.

El criteri d’anivellament entre províncies que s’utilitza
és a igualtat d’esforç fiscal corresponen uns recursos
iguals per capita. Per tant, es traspassen recursos a les
províncies que tenen un nivell inferior a la mitjana, que
es calcula en base a cinc províncies «representatives»
i que exclou Alberta (de capacitat fiscal més alta) i les
quatre províncies atlàntiques (de capacitat més baixa)
o l’equivalent al 9,2% del cens total.

Per tant, l’objectiu d’ordre redistributiu és igualar la
capacitat fiscal de les diferents províncies, deixant de
banda un esforç fiscal diferent. El sistema tracta d’igua-
lar els recursos per habitants, sense tenir en considera-
ció altres variables que no siguin la població. D’això
resulta un sistema senzill d’aplicar, adaptable i clar
(Solé Vilanova, 1990). Cada cinc anys s’estableixen
acords fiscals que actualitzen el mecanisme d’anivella-
ment. Aquestes subvencions generals anivelladores dels
recursos provincials prenen en consideració trenta-set
figures impositives diferents i representen aproximada-
ment el 35% de les subvencions federals a les provín-
cies. Existeixen també subvencions específiques que

cobreixen variacions interprovincials i que prenen la
forma de transferències o deduccions fiscals, les quals
suposen el 65% restant. La quantia de les subvencions
específiques es destina a assistència sanitària, educació
universitària i programes d’assistència social.

Alemanya

El poder tributari a Alemanya és de caràcter centralit-
zat. Encara que hi ha competència concurrent entre la
Federació o Bund i els estats o Länder, a la pràctica,
s’ha establert una prioritat de la Federació en la legis-
lació tributària. Malgrat això, cal tenir present que la
legislació tributària ha de ser ratificada per la cambra de
representació territorial, el Bundesrat, i per aquest
motiu els representants dels Länder tenen capacitat per
decidir sobre la legislació tributària que els afecta.

Els mecanismes de recaptació i la titularitat sobre els
ingressos es troben descentralitzats. Hi ha un conjunt
d’impostos que corresponen a un únic nivell de govern.
Per exemple, a la Federació li corresponen els impos-
tos sobre consums específics (tabac, alcohol), el de
transaccions de capital, impostos sobre assegurances,
lletres de canvi i una contribució suplementària de l’im-
post de la renda destinada a la unificació dels Länder de
l’est. Als Länder els corresponen els impostos de patri-
moni, successions, vehicles, adquisició de terrenys, jocs
i impostos sobre la cervesa. A nivell local corresponen
impostos sobre la propietat, negocis i activitats econò-
miques i altres impostos específics.

La titularitat sobre els rendiments de figures
impositives clau, com ara renda de persones físiques,
societats o IVA, es reparteix entre diferents nivells de
govern.

La gestió es troba altament descentralitzada als Länder,
excepte pel que fa a duanes i certs impostos sobre con-
sum, que corresponen a la Federació. La resta es ges-
tiona des dels estats, i des d’aquests es fa la transferèn-
cia als nivells corresponents de l’Administració, segons
la proporció fixada.

A fi de corregir les diferències en capacitat fiscal dels
diferents Länder, es disposa d’un mecanisme d’iguala-
ció en tres nivells. En primer lloc, la participació en
l’IVA per part dels Länder es fa amb criteris d’iguala-
ció fiscal. Un 75% de la participació dels Länder en
l’IVA es reparteix segons el criteri de població, i el 25%
restant s’atorga als estats la capacitat fiscal dels quals
no arriba al 92% de la mitjana del país. En segon lloc,
hi ha transferències entre els Länder. I, finalment, trans-
ferències directes des de la Federació. Per a les trans-
ferències entre els Länder cal establir un índex de ca-
pacitat fiscal i un índex de necessitats. L’índex de capa-
citat fiscal s’obté sumant tots els ingressos impositius
propis i compartits del Land. L’índex de necessitat
s’obté a partir de la ponderació per la població dels
ingressos impositius mitjans de tota la Federació. Per
tant, aquest índex de necessitat, de fet, es correspon
amb la mitjana de capacitat fiscal. Les transferències
entre regions no tenen en compte tan sols aquest índex,
sinó que s’estableixen uns marges pels quals, encara
que es tingui superàvit, no cal fer-ne una aportació per
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la seva globalitat, sinó que només es fa parcialment. Per
a aquells estats que tenen un dèficit s’estableixen tam-
bé els mecanismes de cobertura de les necessitats mit-
jançant les transferències.

El sistema alemany busca mecanismes de compensació
de la diferent capacitat fiscal dels estats, i ho fa mitjan-
çant un sistema clar i explícit que és conegut per totes
les parts implicades.

Suïssa

Els cantons suïssos comparteixen sobirania fiscal amb
l’estat federal. Això dóna lloc a un sistema divers en
què cada cantó decideix sobre el nivell impositiu. A
nivell federal hi ha exclusivitat en la renda de duanes,
en l’impost sobre el valor afegit i certs impostos sobre
consum (tabac, cervesa, carburants) i carreteres. La ti-
tularitat de les rendes de l’impost sobre la renda de les
persones físiques i societats és compartida entre els
nivells federal, cantonal i municipal. Alhora, els can-
tons estableixen impostos sobre capital de les societats,
patrimoni de persones físiques.

Els mecanismes redistributius entre els diferents can-
tons no són estables i no depenen d’una formulació
estricta. S’actualitzen constantment. En qualsevol cas,
es mesuren els ingressos fiscals per capita i en resten
una part que és fruit de l’esforç fiscal. Per a la determi-
nació de la capacitat fiscal prenen el valor del produc-
te interior brut cantonal per capita. Cal assenyalar que
es tracta d’un sistema singular en què subsisteixen pro-
blemes importants de coordinació, de falta d’harmonit-
zació fiscal i, per tant, de competència fiscal entre can-
tons.
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PROPOSTES PRESENTADES PEL G. P. DE CONVERGÈNCIA

 I UNIÓ

CONSTATACIONS

1. El finançament de la Generalitat de Catalunya és una
assignatura encara pendent, tot i haver estat objecte de
debats polítics continuats.

Tots els estudis fets posen de relleu mancances i dificul-
tats per fer efectiu el principi constitucional d’autono-
mia financera. Es pot afirmar que Catalunya no ha es-
tat ben tractada en aquesta qüestió.

2. La balança fiscal de Catalunya amb l’Estat és forta-
ment negativa. Diversos autors parlen de xifres a l’en-
torn d’un bilió de pessetes cada any que els catalans
paguen de més a l’Estat que no pas en reben. A partir
de l’acord de 1987 el dèficit s’incrementa cada any.
Amb l’acord de 1992 hi ha una certa inflexió conse-
qüència de la crisi de 1993. En resum i segons les es-
timacions de l’any 1994, cada català aporta un 23%
més que la mitjana espanyola i en rep un 13% menys.

3. La conseqüència d’aquestes mancances ha estat un
endeutament important i creixent de la Generalitat de
Catalunya. La necessita de donar serveis a la ciutada-
nia i de donar-los en millors condicions que abans del
traspassos, han fet inevitable aquest alt nivell d’endeu-
tament que ara no pot continuar sense posar en perill la
competitivitat de Catalunya.

4. A l’actualitat no existeix un únic model de finança-
ment autonòmic a l’Estat. A diferència del règim comú
que regeix per a Catalunya, el concert econòmic apli-
cable al País Basc i Navarra garanteix una important
autonomia fiscal i dóna lloc a una capacitat financera
més elevada. També té un règim singular el de Canàri-
es.

El finançament de les Comunitats de Règim Foral cons-
ta de dos elements el concert impositiu, que regula les
competències en els impostos concertats, i la quota, que
estableix els procediments per determinar les aportaci-
ons financeres a la Hisenda Central. L’aportació de la
quota des de les Hisendes Forals a la Hisenda Central
es realitza en concepte de pagament pels serveis de ti-
tularitat estatal que es presten al territori foral. En l’ac-
tualitat els criteris per a la determinació de la quota, són
principalment fruit d’un procés de negociació.

5. Hi ha tres grans models de finançament territorial:
sobirania fiscal única del govern central (per exemple,
França), sobirania fiscal dels diferents nivells de govern
(Estats Units i Canadà) i sobirania fiscal compartida
(Alemanya). El concert econòmic pertany preferent-
ment a aquesta darrera categoria.

6. Canadà és un cas de federalisme asimètric. Hi ha
províncies que exerceixen capacitat normativa sobre
impostos directes i responsabilitat en la recaptació,
mentre que d’altres ho comparteixen amb l’administra-
ció tributària federal. El criteri d’anivellament entre
províncies que s’utilitza és a igualtat d’esforç fiscal
corresponen uns recursos equivalents per càpita. Les
transferències anivelladores representen el d’una terce-
ra part de les subvencions federals a les províncies,
mentre a la resta són subvencions específiques que cor-
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responen a assistència sanitària, educació universitària
i programes d’assistència social.

7. La dotació de capital públic a Catalunya al 1991 se
situava en uns 2,2 bilions de pessetes i representa un
11,8% del capital públic regionalitzat a Espanya (apro-
ximadament 18,5 bilions de pessetes). Això represen-
ta a Catalunya 360.818 pessetes per habitant enfront les
476.894 per habitant al conjunt espanyol. En tots els
sectors estudiats, excepte en el sector d’infraestructures
locals, la dotació de capital públic de Catalunya és in-
ferior a la mitjana espanyola.

8. Entre els anys 1985 i 1995 la inversió pública a Ca-
talunya va ser del 9,7% del total regionalitzat. Per tant
la inversió queda fins i tot per sota de la dotació de ca-
pital públic que disposa Catalunya. En cap any d’aquest
període la inversió pública s’acosta al percentatge de
població, és a dir el 16% de la inversió regionalitzada
espanyola.

9. La inversió pública durant aquest període no ha anat
dirigida a corregir les diferències en dotació de capital
públic. Per tan les polítiques d’inversió pública han tin-
gut en compte criteris diferents al de la dotació existent.
Els mecanismes de redistribució com el Fons de Com-
pensació Territorial o el Fons de Compensació Territo-
rial no utilitzen com a variables la dotació de capital
sinó d’altres tipus socioeconòmics com renda, taxa
d’atur o densitat de població.

10. Els altres dos instruments d’inversió pública desti-
nats al reequilibri territorial han estat el Fons de Com-
pensació Territorial i el Fons Europeu de Desenvolupa-
ment Regional. Catalunya va rebre el 8,4 del primer
fons entre els anys 1982 i 1989. A partir de 1990 ja no
hi participa. En relació al FEDER i per al període 1990-
1996, Catalunya rep entorn del 5,4% del total que rep
Espanya.

11. L’impacte de la inversió pública es produeix a dos
nivells directe i indirecte. L’impacte directe és aquell
que es produeix a curt termini quan té lloc la inversió
pública i que es tradueix en una més gran ocupació i
producte interior brut de la regia en aquell període. En
canvi, l’impacte indirecte és aquell que provoca nova
activitat econòmica privada fruit dels avantatges de la
localització d’empreses en aquell entorn. D’aquesta
manera l’impacte indirecte és aquells que contribueix
realment al creixement sostingut de la regió i que per-
met reduir les diferències entre regions a llarg termini.
La inversió pública ha de procurar doncs un efecte in-
directe ja que és el que permet sostenir que la inversió
pública és rendible.

12. L’efecte de la inversió pública a Espanya pel perí-
ode 1980-1991 ha estat fonamentalment de caire direc-
te. Per tant no ha estimulat el desenvolupament de l’ac-
tivitat econòmica privada.

Malgrat això, aquest esforç inversor pot haver limitat a
curt termini l’efecte negatiu de la disminució de la ren-
da agrícola en algunes regions on aquesta té un gran
pes.

13. Donades les diferents dotacions de capital públic i
inversió pública a les comunitats autònomes, resulta
necessari comprendre quina és la rendibilitat marginal

del capital públic. És a dir, si hi ha poc capital públic en
una regió on hi ha molt capital privat, una unitat addi-
cional de capital públic serà molt rendible. La rendibi-
litat del capital públic de Catalunya resta en segon lloc
després de Madrid. Fins i tot al llarg del temps aques-
ta relació s’ha mantingut .

Els criteris purament redistributius no permeten gene-
rar desenvolupament econòmic en regions deprimides
si no s’acompanyen d’una planificació global de les
actuacions i d’una anàlisi cost-benefici de les interven-
cions. Donat que els recursos per a inversió pública són
limitats, si aquests alhora no obtenen l’efecte desitjat en
les regions més deprimides, alhora poden frenar el des-
envolupament de les regions més dinàmiques i que
coincideix parcialment amb les que la rendibilitat mar-
ginal del capital públic és més gran.

CRITERIS

1. El saldo fiscal de Catalunya amb l’Administració de
l’Estat s’ha de reduir fins assolir un nivell similar al
d’altres regions europees amb una situació econòmica
semblant a Catalunya. El dèficit fiscal de Catalunya
sobre el PIB ha de ser equiparable al de les regions
europees.

2. Els ingressos de la Generalitat han de dependre dels
impostos generats a Catalunya. La Generalitat ha de
recaptar tots els impostos i aportar a l’Estat la part que
li correspongui per les competències estatals, la qual
cosa significa contribuir a la solidaritat interterritorial.

3. El nou model de finançament ha de clarificar les
aportacions de Catalunya per a la solidaritat interterrito-
rial. Per saber amb exactitud l’abast de la solidaritat
existent cal que es donin a conèixer les balances fiscals
de les comunitats autònomes amb l’Estat.

4. El finançament de Catalunya ha de tenir un caràcter
diferencial respecte el conjunt de les comunitats autò-
nomes amb l’objectiu de reforçar la competitivitat de
l’economia per mitjà d’un augment de les inversions
per mantenir i potenciar el creixement econòmic i pro-
curar un major benestar per als ciutadans.

5. La Generalitat ha de participar en tots els impostos
generats a Catalunya. A més dels tributs cedits actuals,
la Generalitat ha de participar en els rendiments de
l’IRPF, de l’impost de societats, de l’IVA i dels impos-
tos especials.

6. Les inversions de l’Estat a Catalunya s’han d’incre-
mentar corregint la distribució actual, per tal de com-
pensar el dèficit en les dotacions de capital públic a
Catalunya.

7. El nou model de finançament ha de proporcionar un
volum de recursos d’acord amb el nivell de renda i de
capacitat fiscal dels ciutadans. Aquest volum de recur-
sos ha de proporcionar un increment de les dotacions
actuals per tal d’assimilar el pes que representa el pres-
supost de la Generalitat sobre el PIB català al d’altres
CA d’un nivell competencial similar.

8. El nou model de finançament ha d’assimilar els re-
cursos de la Generalitat de Catalunya als que disposen
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les CA de règim foral per a desenvolupar el mateix
volum de competències.

9. S’ha d’aconseguir l’Administració Única a Catalu-
nya en matèria tributària, perquè la Generalitat recapti
tots els impostos estatals.

10. Cal potenciar la capacitat normativa sobre els tri-
buts. La Generalitat ha de tenir més capacitat normativa
per decidir sobre els tributs ja cedits (inclòs l’IRPF), i
també ha d’assumir nova capacitat normativa sobre al-
guns aspectes de l’impost de societats i dels impostos
especials.

11. S’ha de millorar el saldo de la balança fiscal de
Catalunya amb la Unió Europea. Cal corregir el fet que
Catalunya no pugui accedir als mateixos fons que altres
entitats territorials europees de nivell similar de renda.

12. El finançament de la Generalitat de Catalunya a par-
tir de l’any 2002 ha de superar el model dels costos efec-
tius, de la Lofca i del Consejo de Política Fiscal i Finan-
cera. Cal passar a una veritable autonomia financera mit-
jançant un sistema clar de repartiment de competències i
de recursos entre la Unió Europea, l’Estat i la Generali-
tat de Catalunya, inclosos als seus ens Locals.

13. El desenvolupament dels articles 45 a 48 de l’Esta-
tut d’Autonomia ha de permetre consolidar uns nivells
d’ingressos de la Generalitat equivalents a la mitjana
entre la població i l’esforç fiscal, després de valorar el
cost de les càrregues i dels serveis que l’Estat continua
assumint com a propis i l’aportació de Catalunya a la
solidaritat amb les regions menys desenvolupades.

PROPOSTES PRESENTADES PEL G. SOCIALISTA

AL PARLAMENT DE CATALUNYA

FINANÇAMENT AUTONÒMIC

EL MODEL 1997-2001

El model de finançament vigent per al període 1997–
2001 ha mostrat de forma evident les seves insuficièn-
cies. Les de major incidència són:

– S’ha formulat un model sense obtenir un nivell de
consens polític suficient. Això ha comportat un nivell
de bel·ligerància molt elevat, que ha dificultat la discus-
sió de les alternatives raonables de canvi del model.

– El model es va pactar sobre la base de la participació
en un únic impost, l’IRPF, quan aquest tribut estava
destinat, d’acord amb la voluntat expressada pel partit
governant a nivell estatal –i palesa en el seu programa
electoral-, a disminuir clarament el seu pes en el con-
junt tributari.

– Per tal de corregir aquest efecte s’han produït acords
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, els quals
han desvirtuat totalment una bona part dels elements de
corresponsabilitat fiscal que s’havien establert en ante-
riors acords.

– Aquests acords han eixamplat la discriminació entre
els resultats obtinguts per les comunitats de règim
comú i les comunitats forals. La no resolució d’aquest

problema, encara que sigui amb un plantejament a mig
termini, mantindrà oberta la discussió. Cal formular
alternatives que contribueixin a millorar aquest equili-
bri.

PRINCIPIS PER A LA FORMULACIÓ D’UN NOU MODEL

– Consens polític

Les bases del nou model de finançament i la seva con-
creció en propostes determinades han de ser la resultat
d’un acord polític d’ampli abast. És important, doncs,
que situem en un clar primer terme la necessitat d’un
ampli consens entre les forces polítiques catalanes, per
analitzar després les coincidències amb representant
d’altres àmbits.

En el camí d’aquest consens entenem que els principis
que han d’inspirar el model de finançament autonòmic
són:

– Autonomia

Els governs han de poder decidir lliurement la distribu-
ció dels seus recursos entre les diferents funcions de
despesa que tenen atribuïdes. El recursos destinats al
finançament de les comunitats autònomes han de ser,
doncs, ingressos tributaris i subvencions de caràcter
general i incondicionat.

– Responsabilitat fiscal

Una part important dels ingressos de les comunitats
autònomes han de procedir directament dels tributs
pagats pels ciutadans d’aquestes comunitats. Els go-
verns i els parlaments han de tenir, a més, capacitat de
decisió (normativa i administrativa) sobre aquests in-
gressos.

– Suficiència

El governs autonòmics han de disposar dels recursos
suficients per fer front a les seves competències.

– Igualtat

Els ingressos de les comunitats autònomes han de ga-
rantir raonablement l’objectiu d’igualtat d’ingressos
per habitant entre les diferents comunitats. En iguals
condicions de pressió fiscal i de nivell de competènci-
es, totes les comunitats autònomes han de poder aten-
dre els seus ciutadans amb les mateixes prestacions.
Aquest principi es concreta en dos sentits:

Solidaritat. Que es manifesta a través de la distribució
de les subvencions de caràcter general s’ha d’efectuar
per tal d’assegurar la consecució d’aquest objectiu.

No discriminació. L’existència de diferents sistemes de
finançament (comú i foral) no té perquè conduir a di-
ferències apreciables, pel que fa a resultats que vagin en
contra d’aquest objectiu d’igualtat. Caldrà doncs esta-
blir un procés d’apropament entre els ingressos per
habitant d’unes i altres comunitats autònomes. Aquest
procés ha de ser necessàriament gradual, per evitar
desequilibris financers inassumibles, bé per l’Estat, bé
pels govern forals. Però, al mateix temps, l’objectiu
d’avançar en aquesta direcció ha de ser clarament i
explícitament establert, així com els mecanismes per
assolir-lo.
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Mentre que els ciutadans han de contribuir al finança-
ment del conjunt dels serveis públics en funció de la
seva renda, també els ciutadans tenen dret a rebre de
l’administració el mateixos serveis en condicions
d’equitat.

– Reequilibri territorial

Els poders tenen l’obligació de contribuir a reduir les
diferències de renda entre territoris; les polítiques adre-
çades a aquesta finalitat s’han d’aplicar a través de
mecanismes específics (FCI, Fons europeus), clarament
diferenciats dels que tenen per objecte el finançament
dels serveis autonòmics. Caldria definir el tractament
concret que s’ha de donar als Fons europeus, en funció
de les perspectives que s’estan generant.

– Coordinació

Els compromisos de reducció del dèficit públic i de la
despesa pública i la tendència generalitzada cap a una
major integració del sistema tributari, fan necessària la
coordinació entre el govern de l’Estat i els de les comu-
nitats autònomes.

CRITERIS PER A LA FORMULACIÓ D’UN NOU MODEL

El sistema de finançament s’ha de reformar d’acord
amb aquests principis. En concret, els criteris que han
de fonamentar el disseny bàsic del seu contingut són els
següents:

1. Una part important dels ingressos de la Generalitat
han de procedir directament dels impostos pagats pels
ciutadans de Catalunya.

1.1. Aquests ingressos han de procedir dels rendiments
(totals o parcials, i en aquest segon cas en percentatges
a determinar) proporcionats per un conjunt d’impostos
(cistella): IRPF, IVA, impostos especials, actuals tributs
cedits.

1.2. La Generalitat ha de tenir capacitat de decisió nor-
mativa sobre determinats elements tributaris d’aquests
impostos. En especial, ha de tenir la possibilitat d’inci-
dir de forma efectiva sobre el tipus impositiu de l’IRPF.

1.3. L’administració tributària s’ha de realitzar de for-
ma consorciada entre les diferents administracions be-
neficiàries dels rendiments dels impostos. La Genera-
litat ha de tenir un paper rellevant en l’administració
tributària a Catalunya.

2. La igualtat d’ingressos per habitant entre comunitats
autònomes és un objectiu bàsic del sistema de finança-
ment.

2.1. El disseny del sistema de subvencions, actualment
canalitzades a través del PPI, ha de permetre que comu-
nitats autònomes amb similars nivells competencials
puguin disposar d’un volum de recursos sensiblement
similar si realitzen un esforç fiscal similar, amb inde-
pendència de la seva capacitat fiscal.

2.2. El mecanisme d’anivellament s’ha d’estendre a
totes les comunitats autònomes, incloent les que gau-
deixin de sistemes de finançament específics. En tot
cas, per tal d’evitar desequilibris financers excessius,
s’establirà un període de temps prou dilatat (20 anys?)

al final del qual s’ha de produir la convergència dels
resultats obtinguts aplicant els diferents sistemes.

3. El finançament dels serveis de sanitat s’ha d’incor-
porar al sistema de finançament de caràcter general,
establert en els punts anteriors. En tot cas, les especials
característiques del comportament de la despesa sani-
tària fan recomanable preveure mecanismes de segui-
ment de la seva evolució que permetin garantir-ne, en
tot moment, un finançament suficient.

4. Els fons destinats al desenvolupament regional (FCI,
FEDER, Fons de cohesió) tenen un objecte diferent i,
per tant, han de quedar al marge dels recursos de caràc-
ter general que constitueixen la base del sistema de fi-
nançament autonòmic. En qualsevol cas, és recomana-
ble l’establiment de mecanismes interinstitucionals per
al finançament de les infraestructures, en els quals els
fons europeus han de jugar un paper rellevant. Així
mateix, s’han d’establir els mecanismes necessaris per
tal que l’equilibri fiscal entre Catalunya i la Unió Eu-
ropea es situï en un nivell semblant al de altres territo-
ris amb un nivell de renda relatiu semblant al nostre.

5. En el marc de la reconstitució de l’equilibri econò-
mic de la Generalitat cal limitar el volum d’endeuta-
ment de la Generalitat i controlar el creixement de la
despeses corrents. A més, en la perspectiva establerta
pel Pacte d’estabilitat i creixement signat a nivell de la
Unió Europea, aquests criteris han de ser coordinats
amb l’Estat i les altres comunitats autònomes.

6. La transparència del conjunt del sistema de finança-
ment i, en general, el conjunt de l’aplicació dels recur-
sos públics és una garantia de l’estabilitat del model.
Per tal de generar un clima de confiança és necessari
que se subministri tota la informació necessària sobre
l’evolució del sistema de finançament.

7. El Senat ha de ser reformat per a transformar-se en
una Cambra legislativa en la que s’integrin els repre-
sentants dels poders autonòmics. Aquesta Cambra ha
de tenir capacitat normativa decisòria en totes aquelles
qüestions que afectin la distribució territorial del poder
polític. Entre elles, per tant, la normativa relativa al fi-
nançament autonòmic i la d’aquells impostos estatals,
els rendiments dels quals corresponen, totalment o par-
cialment, a les comunitats autònomes.

8. En aquest moment de reflexió sobre el finançament
autonòmic no hem d’oblidar les seves implicacions en
el reforçament de l’administració local. Cal veure com
aquest nou model preveu la incidència del traspàs de
competències i recursos cap a l’administració local, en
aplicació del principi de subsidiarietat. La constitució
d’un veritable Fons de cooperació entre la Generalitat
i les corporacions locals ha de ser una peça essencial en
la definició del model de desenvolupament territorial de
Catalunya.

Març 1999
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PROPOSTES PRESENTADES PEL G. P. D’INICIATIVA

PER CATALUNYA - ELS VERDS

(IC-EV)VALORACIÓ SOBRE EL FINANÇAMENT ACTUAL DE

LA GENERALITAT DE CATALUNYA

1. Insuficiència del sistema de finançament actual.
Existència d’un dèficit fiscal excessiu.

Catalunya amb una població que representa el 15,7%
del total de l’Estat, ha aportat en els darrers anys, a l’en-
torn del 19% dels recursos fiscals de l’Estat, i ha rebut
únicament el 13,5% de les despeses de l’Administració
Central.

L’any 1994 la contribució mitjana per resident a Cata-
lunya va ésser un 23% més que la mitjana de l’Estat i
se’n rebé per despeses un 13% menys que la mitjana
espanyola.

La inversió pública a Catalunya ha significat en els
darrers anys un 10% del total de l’Estat, d’altra banda
la dotació de capital públic a Catalunya representà
l’any 1991 únicament un 11,8% del total d’Espanya,
ambdós percentatges estan per sota del 15,7% que re-
presenta la població de Catalunya.

2. Negociació «partidista», no consensuada, implica
responsabilitats polítiques per G. P. de Convergència i
Unió.

Els governs de CiU no han estat capaços de resoldre el
problema de finançament. CiU ha realitzat negociaci-
ons i pactes sobre el finançament sense el necessari
consens amb el conjunt de les forces parlamentàries de
Catalunya, d’aquesta actuació es deriven, al nostre en-
tendre, responsabilitats polítiques.

3. Gestió deficient de la Hisenda de la Generalitat.

4. La insuficiència del sistema fiscal i la gestió defici-
ent del govern CiU han provocat un procés d’endeuta-
ment creixent i d’un volum considerable i insostenible
a mig termini.

5. No s’ha produït un procés de descentralització cap a
les corporacions locals, ni s’ha desenvolupat un siste-
ma de finançament local a Catalunya que sigui sufici-
ent i atorgui corresponsabilitats fiscals als municipis.

6. Per part d’IC-EV

a) S’ha manifestat pública i reiteradament la nostra dis-
conformitat amb l’actual sistema de finançament iniciat
l’any 1987 i hem presentat des de temps la seva propos-
ta pel Concert Econòmic i Solidari.

El nostre representant va votar negativament en contra
de l’actual sistema de finançament en el si de la Comis-
sió de Valoracions.

b) El grup parlamentari d’IC-EV ha presentat diverses
resolucions demanant un nou sistema de finançament i
una negociació pel consens entre les forces parlamen-
tàries de Catalunya, en concret en l’actual Legislatura
s’han presentat resolucions en els Debats de Política
General i dues mocions subsegüents a interpel·lacions
(302-00126/05 i 302-0019705) en les que demanàvem:

– Iniciar un procés de negociació amb participació de
totes les forces polítiques amb representació al Parla-

ment de Catalunya, que comporti un nou sistema de
finançament per a Catalunya, amb suficiència, autono-
mia financera, corresponsabilitat i solidaritat?.

Finalment hem presentat la proposició no de llei 250-
02015/05 amb continguts similars als anteriors.

PROPOSTES

1. Augmentar el sostre competencial de les Comunitats
Autònomes i dels Municipis.

2. Concert Econòmic solidari, que comporti suficièn-
cia, autonomia financera, corresponsabilitat fiscal, so-
lidaritat i coordinació.

3. El Concert Econòmic Solidari es fonamenta en que
la Generalitat recapta, gestiona i percep la totalitat dels
impostos, distribueix posteriorment els recursos desti-
nats a cobrir els serveis de l’Estat a Catalunya així com
els fons de solidaritat. Amb l’horitzó del que s’estableix
en els articles 44 i 45 de l’Estatut d’Autonomia de Ca-
talunya (els ingressos fiscals de Catalunya es determi-
naran per la mitjana dels coeficients de població i es-
forç fiscal).

A curt termini caldria aconseguir que si bé els paga-
ments fiscals a Catalunya es fessin segons el nivell de
renda, Catalunya rebés per serveis i inversions igual
quantitat per càpita que la mitjana del conjunt de
CCAA.

4. Sanitat integrada en el sistema de finançament gene-
ral.

5. Autonomia, suficiència i corresponsabilitat fiscal per
les corporacions locals. Horitzó de distribució de la
despesa pública entre administracions central, autonò-
miques i locals (40/30/30).

6. El sistema determinat ha de poder ésser generalitza-
ble a la resta de CCAA.

7. L’assignació dels recursos tributaris entre les Comu-
nitats Autònomes i l’Administració central ha de con-
sistir en una distribució de les participacions en els di-
ferents impostos rellevants existents (IRPF, Impost de
Societats, IVA, Impostos Especials, Impostos Cedits) -
cistella d’impostos.

8. El sistema de finançament ha de contemplar políti-
ques destinades a reduir les desigualtats territorials
existents. Totes les Comunitats, tant les de Règim
Comú com les de Règim Foral, han de participar en la
dotació de recursos per les polítiques redistributives.

9. La política de solidaritat o redistribució interterrito-
rial té dues components: les polítiques d’anivellament
dels serveis públics i les polítiques de desenvolupament
regional; i per tant sembla convenient instrumentar dos
mecanismes diferents per afrontar cadascuna d’elles.

10. L’establiment d’un sistema transparent i ben delimi-
tat de contribució als fons de solidaritat per part de les
distintes Comunitats tindrà el seu reflex en els saldos de
les balances fiscals de les diferents Comunitats amb
l’Administració central, el càlcul de les quals de forma
oficial no pot demorar-se més i per tant instem al go-
vern central que amb rapidesa compleixi amb el man-
dat existent al respecte.
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11. S’ha de modificar la posició de Catalunya com con-
tribuïdora neta al finançament de la Unió Europea.

12. El traspàs de l’Agència Tributària a les Comunitats
Autònomes pel que fa a la potestat de gestionar i recap-
tar tots els impostos, mantenint una estructura comuna
(Administació Central, Comunitats Autònomes i repre-
sentació de l’Administració Local) pel que fa a les tas-
ques d’inspecció a fi de garantir la necessària efectivi-
tat i coordinació en la lluita contra el frau fiscal.

13. La reforma del Senat, configurant-lo com una ve-
ritable cambra de representació territorial on, a més
d’altres funcions sigui especialment competent pel que
fa a les decisions sobre finançament autonòmic i la
coordinació que aquest exigeix entre les distintes Co-
munitats Autònomes.

14. S’ha d’establir una negociació entre totes les forces
polítiques amb representació al Parlament de Catalu-
nya, per tal de consensuar un nou sistema de finança-
ment i la seva posterior negociació amb l’Estat.

PROPOSTES PRESENTADES PEL G. P. D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA

VALORACIONS

Escenari econòmic previ

Existeix un procés de globalització de l’economia que
obliga a plantejar els sistemes fiscals de forma molt
diferent a les èpoques d’economies locals tancades
(1700), o d’economies regionals tancades (1841-87
primers Convenis i Concerts Forals).

El procés de globalització de l’economia farà més di-
fícil gravar les rendes de capital a nivell regional i, fins
i tot, estatal.

El sistema d’Estat del Benestar dels països occidentals
comporta uns nivells mínims d’ensenyament, sanitat,
habitatge, serveis socials i subsidis o pensions que re-
quereixen uns nivells importants de redistribució terri-
torial i personal, a menys que el país sigui molt ric.

La pertinença a la Unió Europea (UE) obliga als països
integrants a un grau d’harmonització elevat en imposi-
ció indirecta (IVA i I. Especials), i a unes regles de joc
determinades en el tractament de les empreses (tipus
d’ajuts i desgravacions) per evitar competències fiscals
(lleials o deslleials) suïcides fiscalment.

En impostos de base global com l’IRPF i l’Impost de
Patrimoni, una part de les rendes o béns patrimonials
dels catalans tenen el seu origen o estan situats fora de
Catalunya.

A diferència dels països anglosaxons, la mobilitat de la
població catalana i espanyola és baixa entre regions,
tant a nivell de mà d’obra com de directius, degut a
raons sociològiques i alts costos de mobilitat. A nivell
local, dins de cada regió, la mobilitat està augmentant
i augmentarà més en el futur.

Mancances de l’actual model de finançament

Les principals mancances de l’actual model de finança-
ment, segon es desprèn de les diferents compareixen-
ces, són cinc:

Manca de responsabilitat fiscal que queda del tot palesa
en el fet que la gran part dels ingressos de la Generali-
tat procedeixen de subvencions de l’Estat i no d’ingres-
sos tributaris propis on es tingui una capacitat de deci-
sió.

Desigualtat en els ingressos, la qual s’hauria de mesu-
rar en termes per càpita. Tot i que en els últims anys
s’ha anat ajustant, i avui per avui, entre les comunitats
del 151 gairebé no existeixen diferències. Però on si
que hi trobem diferencies és entre les de règim comú i
les de règim foral. Aquestes últimes tenen un finança-
ment per càpita molt superior, el qual no ve justificat ni
per un nivell de competències molt més gran, ni per
unes majors necessitats, ni per un major esforç fiscal.

Insuficiència dels mecanismes de coordinació: el nivell
de despesa de les CA respecte el total del Sector Públic,
és molt elevat, i si es volen emprendre polítiques
macroeconòmiques a nivell de l’Estat s’ha de tenir en
compte la influència de la despesa de les CA sobre ele-
ments com el dèficit, la inflació...

Finançament de la sanitat que genera dues qüestions.
Per una banda, s’ha de determinar si s’ha de continuar
mantenint com un finançament a banda o s’ha d’inte-
grar dins del finançament global de les CA. D’altra
banda també cal controlar l’evolució del seu dèficit,
perquè si no es fa, en un futur no es podrà finançar dins
un sistema de tipus general.

Fragmentació d’instruments de finançament: cal desta-
car que encara avui hi ha recursos condicionats a cer-
tes despeses, amb el qual es limita molt l’autonomia en
la despesa, i a més a més, cal repensar el tractament
d’aquells instruments de reequilibri com el FCI, al qual
Catalunya ja no té dret. S’ha de mirar si es continuen
deixant de banda del sistema, ja que el seu objectiu no
és el propi finançament, o si s’hi inclouen, doncs, al cap
i a la fi s’utilitzen per a això.

El problema clau, però, és la manca de responsabilitat
fiscal. Hi ha un sistema que fa dependre a les CA de les
transferències de l’Estat i això és nociu. És nociu per-
què crea una dependència respecte al poder central,
dependència política i econòmica. I és un mecanisme
que dificulta la fiscalització del ciutadà al govern, en la
mesura que no hi ha transparència i els ciutadans no
saben què costa el que reben, i que emmascara, a més
a més, les relacions de solidaritat entre regions.

Aquesta corresponsabilitat hauria d’existir pel que en el
món acadèmic s’anomena principi d’equivalència: cada
Administració hauria de poder autofinançar-se perquè,
tant els polítics com els ciutadans, relacionessin d’una
manera clara i transparent els ingressos i les despeses.

A més a més el model de la LOFCA és un model basat
bàsicament en les transferències, en les participacions
d’impostos de l’Estat. Per tant és un sistema poc trans-
parent perquè elimina la corresponsabilitat fiscal. A
aquest fet cal afegir que aquest sistema amaga l’eleva-
da solidaritat que Catalunya ha tingut vers les CA més
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pobres. I aquesta poca corresponsabilitat (o transparèn-
cia) ha fet que la solidaritat desmesurada de Catalunya
no hagi estat percebuda per la resta de CA i això com-
porta que qualsevol revisió del sistema sigui titllat
d’insolidari.

Balança fiscal amb l’Estat

La balança fiscal de Catalunya amb l’Estat Espanyol és
clarament negativa. En els darrers anys aquesta s’ha
situat al voltant de l’1,2 Bilions de pessetes, unes
200.000 ptes. per habitant i any. Aquest dèficit fiscal ha
arribat a representar prop del 10% del PIB català (Font:
Esther Martínez, La Balança de pagaments de Catalu-
nya).

Si prenem magnituds per habitant, s’observa que l’any
1994, de cada 100 ptes. que aporta un ciutadà català,
l’Estat només li retorna 79,93 ptes. Per contra a la res-
ta de CA, per cada 100 ptes pagades per un habitant
seu, l’Estat li retorna 120,73 ptes. (Font: Esther
Martínez, La Balança de pagaments de Catalunya).

Inversió Pública

La inversió pública s’ha utilitzat com un element més
de redistribució de riquesa i de solidaritat i no ha seguit
cap tipus de criteri d’equitat en funció de la població ni
de l’eficiència econòmica a l’hora de realitzar-se. Tal
com va remarcar el Sr. Joaquim Trigo en la seva com-
pareixença «A Espanya de fa dècades la inversió públi-
ca s’ha utilitzat com a element de política regional(…)
Normalment no ha tingut èxit (…) Aquestes inversions
el que fan és reduir la diferència quant a renda dispo-
nible, però no quant a la capacitat de generació de ren-
da per càpita».

La inversió pública de l’Estat (inversions reals) en les
diferents CA ha discriminat sistemàticament a Catalu-
nya. Així en el període 87/96, la mitjana espanyola es
situa en 134.616 ptes. per habitant i Catalunya només
rep 85.926, mentre Astúries ha rebut 226.482 ptes. per
habitant. (Font: PGE. Annexos Inversions reals).

La inversió regionalitzada procedent dels Pressupostos
de l’Estat a Catalunya (82-98) és el 8,5% del total, quan
Catalunya representa el 16% de la població, el 20% del
PIB i el 23% de la recaptació d’impostos.

En conjunt, les accions territorials de l’Estat per CA en
el període 1987-1996, Catalunya ha rebut 242.304 ptes.
per habitant, essent la mitjana estatal de 360.828 ptes.
per habitant i Extremadura 695.947. (Font: M. Escardó.
Nota d’economia 61-62).

L’estoc de capital públic situa a Catalunya en
l’avantdarrera posició del conjunt de CA. L’estoc de
capital per habitant de Catalunya és de 438.080 ptes. i
la mitjana espanyola de 530.767, diferència que enca-
ra s’accentua més si només es té en compte l’estoc de
capital aportat únicament per l’administració pública
(360.818 front les 476.894 de mitjana espanyola).

La inversió pública a l’Estat Espanyol només ha tingut
un efecte directe (a curt termini) i no ha anat acompa-
nyada de l’efecte més desitjat, l’indirecte (inducció a

l’autodesenvolupament), que és el que, a llarg termini,
ajuda a la redistribució de riquesa. A les zones més
deprimides de l’Estat espanyol s’hi ha mantingut una
certa activitat econòmica a base d’invertir-hi cada ve-
gada més, provocant una absoluta dependència dels
fons públics (tant en èpoques recessives com de creixe-
ment econòmic) i mai creant una activitat econòmica
autosostenible. Com deia la Sra. Teresa Garcia Milà
que «la inversió pública ha estat motor d’activitat direc-
tament relacionada amb la seva intervenció però no
sembla haver estat capaç d’impulsar una activitat eco-
nòmica privada».

La utilització de les infraestructures és molt més alta a
Catalunya que a altres zones on s’hi ha invertit més. Per
tant, el desitjat efecte indirecte de la inversió pública
s’ha assolit amb un més alt percentatge a Catalunya.

Catalunya, degut a l’elasticitat renda positiva de la in-
versió pública, té una necessitat d’inversió més eleva-
da. Aquest és un efecte que apareix com a conseqüèn-
cia del major desenvolupament de la població, que exi-
geix més i millors serveis públics al sector públic del
que és usuària.

I tal com va recordar el Sr. Salvador Maluquer en la
seva compareixença «una insuficiència en la inversió
(pública) el que fa és limitar d’alguna forma l’autono-
mia d’un govern».

La sanitat

La despesa pública en sanitat a Espanya en relació al
PIB encara està molt per sota de la mitjana europea (pel
97 ho està en 330.000 milions, el 16% dels quals hau-
rien de ser per Catalunya).

El dèficit de la sanitat és espectacular, degut en bona
part a la seva infrapressupostació: el 95, el total pressu-
postat era d’uns 3.2 bilions i a l’hora de la veritat se’n
van gastar 900.000 milions de més.

Les CA amb la competència de sanitat són molt perju-
dicades per aquesta infrapressupostació i, per tant, pel
dèficit sanitari.

Catalunya, a més a més, té un seguit de costos diferen-
cials respecte la resta de CA, degut a que el criteri de
repartiment és la població beneficiària total, sense tenir
en compte els elements que encareixen la despesa sa-
nitària, i que el Sr. Guillem López recordava davant la
Comissió d’Estudi:

– Envelliment de la població catalana superior.

– Desplaçats que usen la sanitat catalana.

– Centres d’excel·lència on es fa recerca sanitària pun-
ta a l’Estat.

– L’elasticitat renda positiva de la sanitat: més desenvo-
lupament més demanda.

– Cost de la vida diferencial superior a Catalunya.

La solidaritat

La desigualtat regional de l’Estat espanyol, tot i ser de
les més baixes a la UE, ha permès discriminar a deter-
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minades zones (en finançament, inversió…) sense
aconseguir el desenvolupament real de les altres.

Segons deia Teresa Garcia-Milà la seva desigualtat so-
cial interna és la principal causa dels desequilibris so-
cials, i les zones receptores netes de la solidaritat no
han assolit nivells de creixement similars al de les con-
tribuents netes, ni han aconseguit reduir la seva desi-
gualtat interior. Així, després de vint anys de contínu-
es polítiques redistribuidores, el seu nivell de desigual-
tat interna o es manté o ha augmentat; i si s’han acos-
tat al nivell de creixement de les regions més riques no
ha estat per una millora seva sinó per un alentiment del
creixement de les altres.

S’han utilitzat molts mecanismes per aplicar la solida-
ritat. No només s’han utilitzat els mecanismes propis de
solidaritat (FCI, Fons europeus...), sinó que amb l’ex-
cusa de ser solidaris s’ha utilitzat el propi sistema de
finançament (el finançament no s’ha igualat per càpita),
la inversió pública, que ha tendit a invertir més a les
zones més desafavorides sense vertaders efectes indi-
rectes o d’inducció a l’autodesenvolupament, oblidant
que el seu estoc de capital públic, heretat del franquis-
me, ja era més gran que a moltes altres regions; i molts
altres mitjans (beques, vivendes de protecció oficial,
recursos per la recerca o per l’esport…) que han fet que
a la fi determinades zones de l’Estat hagin rebut per
habitant molt més que les altres, sense que això signi-
fiqui un acostament de les potencialitats de desenvolu-
pament. Això vol dir que, de fet, els baixos recursos
públics que reben els ciutadans més pobres de Catalu-
nya, faciliten que els ciutadans poderosos de les zones
receptores es beneficiïn especialment del flux de capi-
tal públic.

El fenomen de concentració de recursos públics, però,
s’ha produït bàsicament entorn de Madrid que reté
bona part de l’estructura burocràtica nova, el control
polític i les inversions públiques complementàries.
Aquest fet, lluny de trencar-se amb l’arribada de la
democràcia, s’agreuja amb l’expansió de l’Estat del
benestar en aquest període que fa que prop del 50% del
PIB es mogui entorn de l’administració pública. Per
això s’ha produït la concentració del poder polític de-
cisori a Madrid i la concentració allà de les inversions
no regionalitzables de l’Estat, juntament amb els fons
«solidaris» de procedència bàsicament catalana i euro-
pea que reben Castilla La Mancha i Castilla y León,
àrea metropolitana natural de Madrid.

Efectes socials i econòmics del model de finançament

La fuga de recursos públics de Catalunya a qui primer
afecta és a les capes menys privilegiades que deixen de
rebre en forma de salari social, benestar social o serveis
públics més de 200.000 ptes anuals per persona. Això
implica un agreujament relatiu de la injustícia social, de
la mala redistribució social de la renda a Catalunya.

Un altre aspecte que afecta a tots els ciutadans és el
baix nivell relatiu dels serveis públics en relació a
l’aportació que fan els ciutadans de Catalunya, només
emmascarat en part gràcies a un enorme endeutament
de la Generalitat que ha arribat a uns nivells molt ele-
vats, que el fan insostenible a mitjà termini.

La baixa inversió pública acumulada impacta directa-
ment en un baix nivell de competitivitat pel que fa a les
infraestructures públiques viàries, de recerca, de suport
a l’economia productiva, o de finalitat social. Situació
més alarmant de cara al futur, ja que en el marc de la
moneda única, l’eficiència del sector públic i el nivell
de formació i civilitat restarà quasi com a únic element
de competitivitat real en l’entorn empresarial.

El baix nivell d’infraestructures públiques i de recursos
públics per habitant afecten a la cohesió social de la
societat catalana. El Professor Jacint Ros i Hombravella
remarca que «si volem una cohesió territorial dins de
Catalunya i potser millorar alguns aspectes de cohesió
social, no ens en sortirem sense un replantejament qua-
litatiu de l’acord fiscal amb l’Estat espanyol».

Tal com recordava Jordi Gual en la seva compareixen-
ça, la política de finançament autonòmic és una políti-
ca més (de les) polítiques microeconòmiques que afec-
ten l’economia productiva

Balança fiscal amb la Unió Europea (UE)

El finançament autonòmic també depèn de la política
pressupostària de la UE. Però Catalunya pateix d’un
greuge comparatiu: és un territori «ric», d’un estat «po-
bre». Aquest fet priva Catalunya de rebre els fons eu-
ropeus que altres regions reben (en estar per sobre el
75% de la mitjan de PIB per càpita europeu) i fa que
sigui aportadora neta al pressupost comunitari.

La balança fiscal amb la Unió Europea és, també, ne-
gativa: entre els 30.000 mptes i 80.000 mptes en els
darrers anys. Produint-se la paradoxa que Catalunya,
com ha assenyalat Antoni Soy en la seva compareixen-
ça, amb un PIB per càpita inferior a la mitjana europea,
en ser considerada una «regió rica» dins un «estat po-
bre», és aportadora neta a la UE, amb una mitjana del
0,4% del seu PIB que és el percentatge aproximat que
destinen a Europa potències econòmiques com Alema-
nya i Holanda. Altres estats molt més rics que Catalu-
nya com Dinamarca i Luxemburg són receptors nets de
la UE, així com la majoria de les 50 regions europees
de nivell de renda similar a Catalunya.

CRITERIS

El nou sistema de finançament autonòmic hauria de
basar-se en un seguit de criteris mínims:

– El finançament de la Generalitat de Catalunya ha de
garantir que els recursos generats a Catalunya assegu-
rin prioritàriament la cohesió social a Catalunya. Ha de
garantir els recursos públics suficients per tal de bastir
un autèntic Estat del Benestar Català.

– El finançament de la Generalitat de Catalunya ha de
garantir que els recursos generats a Catalunya assegu-
rin un increment de la competitivitat de l’economia
catalana acostant-la a la de les zones més desenvolupa-
des del continent, per assolir amb garanties d’èxit el
procés d’integració europeu.

– El finançament de la Generalitat de Catalunya ha de
garantir que els recursos generats a Catalunya assegu-
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rin un sòlid Sector Públic Català. Perquè només amb
aquest es podrà garantir el benestar dels ciutadans. Un
Sector Públic d’igual pes que el dels països europeus
més avançats, amb una capacitat real i efectiva d’influir
en l’activitat econòmica, perquè cal recordar que l’ac-
tual procés d’integració europeu elimina bona part de
les polítiques econòmiques dels governs i que només
deixa en les seves mans la política pressupostària.

– El finançament de la Generalitat de Catalunya ha de
garantir que els recursos públics per habitant de Cata-
lunya s’han de situar en la mitjana entre esforç fiscal i
població.

– El finançament de la Generalitat de Catalunya ha de
garantir, a curt termini, la igualació dels estocs de ca-
pital públic entre les diferents Comunitats autònomes.
Però per tal d’assolir aquest últim objectiu, cal recupe-
rar el deute històric que pateix Catalunya en matèria
d’inversió pública (reflectit en un estoc de capital molt
inferior al pes relatiu de la població catalana). Per tal de
recuperar aquest deute històric, la inversió pública, a
curt termini, ha de ser superior a la que correspondria
per habitant.

– El finançament de la Generalitat de Catalunya ha de
garantir que a mig termini es garanteixi un increment
d’aquest percentatge en base a l’elasticitat renda posi-
tiva dels serveis públics que tenen certs territoris com
Catalunya i en base al criteri de la eficiència d’aques-
ta inversió pública. És a dir, cal que els sistema públic
català faci front a les demandes superiors de prestaci-
ons públiques que té com a societat avançada i alhora
cal que el nivell de prestacions públiques reflecteixin
l’alt nivell d’eficiència que aquestes presenten compa-
rativament.

– El finançament de la Generalitat de Catalunya ha de
garantir que la solidaritat interterritorial que exerceix
Catalunya sigui sostenible per la seva estructura pro-
ductiva i per la cohesió social de la seva població. I per
ser sostenible s’ha de reduir l’actual dèficit fiscal fins
a un percentatge situat entre el 2 i 3% del PIB català.
S’ha de començar a parlar no de solidaritat sinó de lliu-
re cooperació; la cooperació ha de ser clara i transpa-
rent; la cooperació s’ha d’exercir a través de programes
finalistes, cofinançats pels governs dels territoris que la
reben i ha d’avaluar-se a posteriori; la cooperació,
doncs, ha de buscar l’eliminació de les desigualtats en
origen i ha de potenciar l’economia productiva. Aques-
ta cooperació s’hauria de definir en termes de recursos
mínims garantits (en pessetes) per habitant, però pos-
sibilitant uns majors recursos per a les CA que tinguin
major capacitat fiscal i/o facin un major esforç fiscal.

– A nivell de Corporacions Locals, s’hauria de traspas-
sar definitivament a Catalunya l’actual Participació dels
Municipis en els tributs de l’Estat, la qual seria
redistributiva entre els ens locals de Catalunya segons
competències que cadascun d’ells tingués assignades,
i segons els criteris demogràfics, econòmics i fiscals
que determinés el Parlament de Catalunya.

– El poder sobre els impostos sobre bases tradicional-
ment locals hauria de ser de les CA. La resta d’impo-
sició local seria de competència dels Parlaments auto-
nòmics.

– Cal exigir que els fons europeus es reparteixin en
funció de les estadístiques a nivell europeu (no exclu-
sivament en base al pes relatiu al si de l’estat) i que es
compensi el sobre-esforç fiscal de les regions europe-
es «riques» que formen part d’un estat «pobre». Ha de
canviar la zonificació actual a nivell europeu, ja que
aquesta prima a certes zones i en perjudica d’altres.
L’àrea metropolitana de Madrid forma part de diferents
Comunitats Autònomes, que en estar separades estadís-
ticament de la de Madrid, els permet rebre gran quan-
titat de fons europeus. I per contra, zones deprimides de
Catalunya en estar compreses dins una macrozona més
gran (una província) estan privades dels Fons que li són
indispensables per el seu desenvolupament.

PROPOSTES PRESENTADES PEL G. MIXT

RESUM DE LA POSTURA DEL PARTIT PER LA INDEPENDÈN

CIA RESPECTE LES CONCLUSIONS DE LA COMISSIÓ

D’ESTUDI SOBRE EL CONVERT ECONÒMIC

1. Objectius de cara al nou sistema de finançament

A. Reducció de la Balança Fiscal. L’objectiu primer ha
de ser acabar amb el dèficit que pateix Catalunya.

B. Canvi de model. Per aconseguir l’anterior i amb l’ex-
periència acumulada durant aquests anys de finança-
ment autonòmic, Catalunya necessita modificar el mo-
del.

2. Principis del nou model

A. Aconseguir el màxim de consens polític i social.

B. Bilateralitat. Sortida de Catalunya del finançament
de règim comú per optar a un pacte bilateral i exclusiu
amb l’Estat.

C. Sobirania Fiscal. Traspàs de l’Agència Tributària a
Catalunya i recaptació i gestió de tots els tributs.

D. Suficiència Financera. Tracte just per a Catalunya
d’acord amb el nivell competencial, els serveis que es
presten, i el deute històric en estoc de capital.

E. No discriminació. Catalunya ha de rebre en recursos
de l’Estat i en gestió de recursos propis un muntant per
habitant equivalent als de la resta de l’Estat. Descomp-
tant els fons que es dediquen a solidaritat interterrito-
rial.

F. Solidaritat Catalunya aportarà a partir del pacte amb
l’Estat, la quantitat de recursos destinats a solidaritat a
les altres CCAA. En el còmput d’aquests recursos es
valoraran aspectes com el cost territorial dels peatges,
les destinacions dels fons europeus i un índex d’efici-
ència i repercussió econòmica sobre el territori de les
inversions publiques d’exercicis anteriors.

G. Fiançament Local. Els ens locals propis de Catalu-
nya (municipis i consells comarcals) participaran, en el
nou sistema, dels tributs de la Generalitat.
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3. Fórmula

– Conveni tributari propi. Gestió i recepció de tots els
tributs, participació a les despeses per serveis exclusius
de l’Estat i al fons de solidaritat interterritorial.

4. Altres qüestions d’interès

– Incorporació del finançament sanitari al de la Gene-
ralitat.

– Publicitació immediata de les balances fiscals autonò-
miques amb l’Estat.

– Propostes per modificar el tractament negatiu respec-
te la hisenda europea.
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PROPOSTA DE CRITERIS I ESMENES PRESENTADES DE LA

COMISSIÓ D’ESTUDI SOBRE EL CONCERT ECONÒMIC COM

A VIA PER A L’ADEQUAT FINANÇAMENT DE L’AUTONOMIA

DE CATALUNYA

PRINCIPIS GENÈRICS

G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds (IC-EV)

Principis genèrics

«El nou model de finançament per a Catalunya, tant
per a les seves característiques com pel seu nivell de fi-
nançament hauria de poder ésser generalitzable a la
resta de les CCAA.

D’altra banda estimem necessària la consideració dels
ens locals en el sistema de finançament de Catalunya
així com la realització d’un procés de descentralització
cap a les entitats locals del país.

Cal un compromís per a impulsar una Reforma del
Senat, configurant-lo com una veritable Cambra de
Representació Territorial.

Cal desenvolupar el nou Sistema de Finançament per
un ampli consens que superi els acords partidistes
d’epoques anteriors.»

G. Socialista al Parlament de Catalunya

«La diversitat de posicions que s’han expressat, tant en
les aportacions de cada grup com en l’intent de redac-
ció d’un document base, en l’inici del debat en relació
amb els criteris que han de conformar el nou model de
finançament creiem que fan necessaris  alguns pronun-
ciaments envers els elements que poden representar la
base sobre la que s’han d’establir els possibles ele-
ments de consens posterior.

És per això que, més enllà de les esmenes de caràcter
concret que després s’acompanyen a continuació, de-
manaríem que la comissió es pronunciés inicialment
sobre els temes següents:

1. La viabilitat d’una proposta sobre finançament au-
tonòmic exigeix, des del nostre punt de vista, com a mí-
nim dues característiques:

a) Explicitar la voluntat d’arribar a un acord amb al-
tres ens d’àmbits polítics i territorials, tant de Catalu-
nya com de la resta de l’Estat, per tal d’assolir un con-
sens el més ampli possible. Si la voluntat de la majoria
de la comissió és iniciar un camí que no consideri la
necessitat d’un consens que condueixi a l’estabilitat del
model a llarg termini pel conjunt de les comunitats es-
panyoles, nosaltres ja manifestem des d’ara el nostre
desacord.

En aquest sentit, si es tracta de manifestar la voluntat
de construcció d’un nou model que també pugui ser as-
sumit per altres comunitats autònomes cal evitar ex-
pressions del tipus: “el model nou de finançament de la
Generalitat de Catalunya”, que caldria substituir per
altres fórmules del tipus “el nou model de finança-
ment.“ Segurament l’eliminació dels títols, per les in-
terpretacions que se’n pot fer, també facilitaria possi-
bles acords.

b). En aquest context cal acceptar la necessitat d’esta-
blir un, o més d’un, paràmetres per tal de mesurar
l’equitat en la distribució dels recursos entre les dife-
rents comunitats autònomes. La nostra proposta passa
per una distribució que tingui com a base l’anivella-
ment en el volum de recursos per habitant, sens perju-
dici que segurament cal introduir altres elements com-
plementaris per a definir millor les diferents realitats
territorials. Algunes de les esmenes presentades van en
aquest sentit.

2. El dèficit fiscal és el resultat dels moviments de dife-
rents magnituds econòmiques. La reducció del dèficit
fiscal no pot ser l’objectiu bàsic del nou model de fi-
nançament. Si estem d’acord que els ciutadans han de
contribuir a les depeses publiques en funció de la seva
renda i participar de les despeses en termes equitatius
per habitant, hem d’admetre que el sistema de finança-
ment autonòmic és tan sols una part d’aquestes despe-
ses – que, a més, avui no és desfavorable per a Cata-
lunya- mentre que la part que més diferències està ori-
ginant és el volum de les inversions que l’Estat està
efectuant a Catalunya. Dir que el finançament autonò-
mic és la solució del dèficit fiscal és enganyar els ciu-
tadans.

3. Referències com “a partir del 2002” donen per fet
que el model actual funciona correctament, cosa amb
la que estem en desacord. En el moment de presentar
les constatacions el nostre grup explicitarà aquests
desacords sobre el model vigent. En la mesura que pot
ser necessària una revisió abans d’aquesta data, ente-
nem que caldria suprimir aquestes referències parlant
tan sols del nou model de finançament .

L’acord o desacord de la majoria de la comissió sobre
aquest elements és per a nosaltres un element previ per
a continuar avançant en els treballs de la comissió.»

01. CRITERIS RELATIUS ALS OBJECTIUS

01.01

TEXT PROPOSAT

01.01 El model nou de finançament de la Generalitat de
Catalunya ha de garantir els recursos necessaris per
assegurar prioritàriament la cohesió social de Catalunya
i l’increment de la competitivitat de l’economia pro-
ductiva catalana envers una integració plena a la Unió
Europea.

ESMENES PRESENTADES

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«… productiva catalana per tal d’aprofitar al màxim els
possibles avantatges del procés d’integració europeu i
evitar, dins del possible, el efectes negatius d’aquesta
integració.»
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2
ESMENA NÚM. 2
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds
(IC-EV)

« El model nou de finançament de la Generalitat de
Catalunya ha de garantir els recursos necessaris per
assegurar la cohesió social de Catalunya i permetre
proveir els serveis públics en la qualitat i quantitat que
les necessitats de la ciutadania demanda »

3
ESMENA NÚM. 3
G. Socialista al Parlament de Catalunya

«01.01 El nou model de finançament de la Generalitat
de Catalunya s’ha d’inserir en el conjunt del sistema de
finançament autonòmic garantint l’estabilitat, l’autono-
mia financera i la no discriminació en relació amb el
volum de recursos de cada comunitat. El nou model
hauria d’incorporar elements que prioritzin la gestió
eficient dels recursos.»

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS

4
ESMENA NÚM. 4
D’addició
Grup Mixt

«01.00 El nou model de finançament de la Generalitat
de Catalunya ha de respondre a les necessitats i carac-
terístiques pròpies de la nacionalitat històrica que és
Catalunya.»

01.02

TEXT PROPOSAT

01.02 El finançament de la Generalitat a partir de l’any
2002 ha de superar el model vigent i ha d’assolir una
veritable autonomia financera amb un sistema clar de
repartiment de competències i de recursos entre la UE,
l’Estat i la Generalitat de Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

5
ESMENA NÚM. 5
De modificació
Grup Mixt

«una veritable sobirania financera».

6
ESMENA NÚM. 6

De modificació

G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds
(IC-EV)

«El finançament de la Generalitat a partir de l’any 2002
ha de superar el model vigent i ha d’assolir una verita-
ble autonomia financera suficiència, corresponsabilitat
fiscal, solidaritat i coordinació amb un sistema clar de
repartiment de competències i recursos entre la UE,
l’Estat, la Generalitat de Catalunya i les Corporacions
Locals.»

7
ESMENA NÚM. 7

G. Socialista al Parlament de Catalunya

«01.02 El nou model finançament autonòmic ha de
superar el model vigent i ha d’assolir un veritable nivell
d’autonomia financera que, a la vegada, sigui coherent
amb un nou repartiment de competències, aplicant el
principi de subsidiarietat, entre la UE, l’Estat, la Gene-
ralitat de Catalunya i els ens locals.»

01.03

TEXT PROPOSAT

01.03 La concreció de propostes sobre el model nou de
finançament ha d’ésser, tant com sigui possible, el re-
sultat d’un acord polític d’abast ampli, per tant cal do-
nar prioritat a la negociació i al consens entre els par-
tits polítics amb representació al Parlament de Catalu-
nya.

ESMENES PRESENTADES

8
ESMENA NÚM. 8

De modificació

G. Socialista al Parlament de Catalunya

«01.03 La concreció de propostes sobre el nou model
de finançament ha d’ésser el resultat d’un acord polític
d’abast ampli. Cal donar prioritat, en primer lloc, a la
negociació i el consens entre els partits polítics amb
representació al Parlament de Catalunya, per analitzar,
posteriorment, les coincidències i els possibles acords
amb representants d’altres àmbits en la formulació de
mesures concretes.»
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ADDICIÓ DE NOUS APARTATS

01.04

9
ESMENA NÚM. 9
D’addició
Grup Mixt

«01.04. El nou model de finançament de la Generali-
tat de Catalunya ha de comportar, al mateix temps, un
canvi substancial en el finançament dels ens locals de
Catalunya. Aquest canvi ha de fonamentar-se en la
participació en els tributs gestionats per la Generalitat
i ha de significar una major aportació de recursos
supra-municipals que en l’actualitat.»

10
ESMENA NÚM. 10
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds
(IC-EV)

«01.04. El model de finançament determinat ha de
poder ésser generalitzable a la resta de les CCAA.»

02 - CRITERIS RELATIUS A LA DEFINICIÓ DEL MODEL NOU

02.01

TEXT PROPOSAT

02.01 El dèficit fiscal de Catalunya amb l’Estat es ex-
cessiu i s’ha de reduir fins assolir un nivell similar al de
les altres regions europees amb una situació semblant
a Catalunya. Només un dèficit fiscal raonable podrà
esdevenir sostenible en el futur.

ESMENES PRESENTADES

11
ESMENA NÚM. 11
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«El dèficit fiscal de Catalunya amb l’Estat és excessiu
i s’ha de reduir fins assolir un nivell similar al dels al-
tres territoris europeus amb un nivell de renda similar
al de Catalunya. Només un dèficit fiscal raonable po-
drà esdevenir sostenible en el futur.»

12
ESMENA NÚM. 12
G. Socialista al Parlament de Catalunya

«02.01. El dèficit fiscal és el resultat d’un conjunt de
decisions tant en el camp dels ingressos com de les
despeses. El finançament autonòmic no és, ni de lluny,
la més influent en la valoració final. Les magnituds que
més incideixen en aquest concepte són la despesa pú-
blica estatal i el model de fiscalitat. Malgrat tot, possi-
blement és necessari fer algun tipus de referència a
aquest concepte –com la que s’assenyala a continuació-
però que caldria situar en un moment més avançat del
document.

Cal reduir el dèficit fiscal de Catalunya en relació amb
l’Estat per tal de fer present el principi que els ciutadans
participen en els ingressos públics en funció de la seva
renda, resultant del conjunt del sistema fiscal, i reben
serveis i inversions en condicions d’equitat per habi-
tant.

Així mateix, caldrà vetllar perquè el volum de dèficit de
cada comunitat se situï en termes comparables al d’en-
titats similars de la UE. »

02.02

TEXT PROPOSAT

02.02 La Generalitat de Catalunya ha de participar en
tots els impostos de l’Estat pagats a Catalunya per tal de
disposar de recursos suficients per a fer front a les se-
ves competències i ha de poder decidir lliurement so-
bre la distribució dels recursos seus.

ESMENES PRESENTADES

13
ESMENA NÚM. 13
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds
(IC-EV)

«... en un marc d’harmonització fiscal tant a nivell
d’Estat com a nivell d’Unió Europea.»

14
ESMENA NÚM. 14
G. Socialista al Parlament de Catalunya

«02.02. Els recursos derivats del nou model s’han de
basar en la participació en una cistella d’impostos
pagats pels ciutadans en cada territori per tal de dis-
posar de recursos suficients per a fer front a llurs com-
petències i poder decidir lliurement sobre la distribu-
ció dels seus recursos.»
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02.03

TEXT PROPOSAT

02.03 S’ha de garantir un Sector públic català, Genera-
litat i ens locals, amb un pes equivalent al dels països
europeus més avançats, amb capacitat real i efectiva
d’influir en l’activitat económica.

ESMENES PRESENTADES

15
ESMENA NÚM. 15
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«… amb capacitat real i efectiva d’influir en l’activitat
econòmica i de bastir un veritable Estat Català del
Benestar»

16
ESMENA NÚM. 16
G. Socialista al Parlament de Catalunya

«02.03. Podríem estar-hi d’acord ja que és molt genè-
ric. Malgrat això cal recordar que el nivell de partici-
pació de les administracions publiques en el conjunt de
l’economia en els estats de la UE és molt variable. A
més, potser la reivindicació d’un sector públic creixent
no és la més adient en aquest moment.»

02.04

TEXT PROPOSAT

02.04 El desenvolupament dels articles 44 a 48 de l’Es-
tatut d’Autonomia ha de fer possible consolidar uns
ingressos de la Generalitat situats com a mínim a l’en-
torn de la mitjana entre la població i l’esforç fiscal.

ESMENES PRESENTADES

17
ESMENA NÚM. 17
G. Socialista al Parlament de Catalunya

«02.04 La viabilitat del sistema de finançament exigeix
que el volum de recursos de cada comunitat autònoma

es determini en funció d’un conjunt de paràmetres ob-
jectius que, respectant la legalitat vigent, ratifiquin l’es-
tabilitat del model a llarg termini evitant tot tipus de
discriminacions i corregint les existents. Entenem que
l’element bàsic de distribució de recursos ha d’ésser el
nombre d’habitants»

18
ESMENA NÚM. 18
G. Socialista al Parlament de Catalunya

«02.04 bis L’altra alternativa de redacció seria la trans-
cripció total de l’article 45 de l’Estatut, el que no sem-
bla adient és fer-ne lectures i interpretacions parcials.»

19
ESMENA NÚM. 19
G. Socialista al Parlament de Catalunya

«02.04 ter Cal definir un Fons d’anivellament que per-
meti que comunitats autònomes amb uns nivells de
competències similars puguin disposar d’un volum
semblant de recursos per habitant, mesurat en condici-
ons d’idèntic esforç fiscal i amb independència de qui-
na sigui la seva capacitat fiscal.»

20
ESMENA NÚM. 20
G. Socialista al Parlament de Catalunya

«02.04 quarter. Així mateix el model inclourà, amb fi-
nançament específic i aïllat, fons destinats al reequilibri
territorial que es distribuiran en raó inversa al nivell de
desenvolupament de cada territori. En tot cas, instru-
ments com l’actual FCI i els Fons europeus formarien
part d’aquest tipus de recursos.»

02.05

TEXT PROPOSAT

02.05 Els objectius generals de reducció del dèficit
públic, de millora de l’eficàcia de la despesa pública i
la tendència generalitzada cap una major integració del
sistema tributari, fan necessària la coordinació i l’har-
monització entre els diferents nivells de govern.

ESMENES PRESENTADES

El G. Socialista al Parlament de Catalunya es manifesta
d’acord amb l’apartat 02.05
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ADDICIÓ DE NOUS APARTATS

02.06

21
ESMENA NÚM. 21
D’addició
Grup Mixt

«02.06. Els pressupostos de la Generalitat de Catalu-
nya, desprès de la posada en marxa del nou model, han
de representar un percentatge del PIB català similar a
la mitjana autonòmica de l’estat.»

22
ESMENA NÚM. 22
D’addició
G. Socialista al Parlament de Catalunya

«02.06 (Anul·lant el 03.02) El nou model de finança-
ment ha de tenir en compte les dotacions de capital
públic, per superar els dèficits existents en aquelles
comunitats que estiguin per sota la mitjana.»

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS

02.07

23
ESMENA NÚM. 23
D’addició
Grup Mixt

«02.07. El nou model ha de basar-se en l’acord bilate-
ral entre la Generalitat de Catalunya i l’Estat. En con-
seqüència, Catalunya deixarà de formar part del Con-
sell de Política Fiscal i Financera en aquells acords
que no li són propis, com són els que impliquin poder
de decisió.»

24
ESMENA NÚM. 24
D’addició
G. Socialista al Parlament de Catalunya

«02.07 (Anul·lant el 03.03) El nou model ha de fer pos-
sible assimilar de forma progressiva els recursos per
càpita de les comunitats de règim foral amb la resta, en
condicions d’un nivell de competències equivalent. Per
evitar desequilibris financers s’establirà un període de
transició.

03 - CRITERIS RELATIUS A ESPECIFICITATS DE CATALUNYA

03.01

TEXT PROPOSAT

03.01 Atès que la demanda de serveis públics a Catalu-
nya presenta una elasticitat positiva en relació amb el
nivell de renda i atès el criteri de l’eficiència de la in-
versió pública, cal que el sistema públic català pugui
atendre aquesta major demanda real de serveis i de
prestacions.

ESMENES PRESENTADES

25
ESMENA NÚM. 25
De supressió
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds
(IC-EV)

supressió de l’apartat 0301

El G. Socialista al Parlament de Catalunya manifesta
que els criteris que s’estableixen en la definició del la
integració de la sanitat els semblen suficients.»

03.02

TEXT PROPOSAT

03.02 El model nou de finançament de la Generalitat de
Catalunya ha de fer possible a curt termini la recupera-
ció dels dèficits de dotacions de capital públic que tra-
dicionalment ha patit Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

26
ESMENA NÚM. 26
De modificació
Grup Mixt

«03.02. Atès que Catalunya pateix un deute històric en
estoc de capital públic, el nou model de finançament ha
de contemplar algun tipus de mecanisme que en plani-
fiqui la seva recuperació en exercicis pressupostaris
successius»

27
ESMENA NÚM. 27
G. Socialista al Parlament de Catalunya

«03.02 Traslladada amb modificacions al grup 02»
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03.03

TEXT PROPOSAT

03.03 El model nou ha de fer possible assimilar de for-
ma progressiva els recursos per càpita de Catalunya als
nivells de que disposen les autonomies de règim foral
per desenvolupar les mateixes competències. Per evitar
desequilibris financers pot establir-se un període de
transició.

28
ESMENA NÚM. 28
De supressió

G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds
(IC-EV)

supressió de l’apartat 0303

29
ESMENA NÚM. 29
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«…Per evitar desequilibris financers pot establir-se un
període de transició i ha de tendir-se a reduir el pes de
l’Estat central fins a percentatges inferiors al 40% del
total de recursos públics.»

30
ESMENA NÚM. 30
G. Socialista al Parlament de Catalunya

«03.03 Id. Al grup 03»

03.04

TEXT PROPOSAT

03.04 El model nou de finançament de la Generalitat de
Catalunya, l’anomenat Pacte fiscal, desenvolupat sota
criteris de recursos mínims a l’entorn de la mitjana
entre la població i l’esforç fiscal, pot tenir una aplica-
ció perfectament viable per al conjunt de l’Estat.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha presentada cap esmena

04 - CRITERIS RELATIUS A LA SOLIDARITAT

04.01

TEXT PROPOSAT

04.01 Correspon a l’Estat la promoció de polítiques
destinades a corregir els desequilibris econòmics
interterritorials i a garantir un nivell idoni dels serveis
públics fonamentals.

ESMENES PRESENTADES

El G. Socialista al Parlament de Catalunya es manifesta
d’acord amb l’apartat 04.01

31
ESMENA NÚM. 31
G. Socialista al Parlament de Catalunya

«04.01 bis La solidaritat s’establirà a partir d’uns fons
d’anivellament, que ha de contribuir a l’equitat en la
prestació de serveis, i la d’un fons de reequilibri que ha
de permetre dissenyar polítiques de creixement diferen-
cial per a les comunitats menys desenvolupades. El
primer ha de formar part del sistema de finançament
autonòmic mentre que el segon ha ser un element amb
finançament separat.»

04.02

TEXT PROPOSAT

04.02 El model nou de finançament ha de donar clare-
dat i transparència a les aportacions de Catalunya a la
solidaritat interterritorial, tant si són per corregir dese-
quilibris econòmics com si són per garantir un nivell
idoni dels serveis públics fonamentals.

ESMENES PRESENTADES

32
ESMENA NÚM. 32
G. Socialista al Parlament de Catalunya

«04.02 i 03 Per tal de clarificar les diferents relacions
econòmiques entre les

 comunitats i amb el conjunt de l’estat, és important que
es doni publicitat de forma oficial a l’evolució de les
diferents balances fiscals i econòmiques.

Tan sols des de la publicitat i transparència de les rela-
cions econòmiques interterritorials i de l’evolució glo-



28 de juliol de 1999 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 417

33868

4. 40.

4. INFORMACIÓ

bal del model de finançament es podrà efectuar una
avaluació correcta del nivell de solidaritat.»

04.03

TEXT PROPOSAT

04.03 L’establiment d’un sistema transparent i ben de-
limitat de contribucions a la solidaritat s’ha de reflec-
tir en els saldos de les balances fiscals de cada autono-
mia amb l’Estat. El càlcul i la difusió d’aquests saldos
és avui de la màxima urgència.

ESMENES PRESENTADES

33
ESMENA NÚM. 33
De modificació
Grup Mixt

« ... amb l’Estat. El càlcul i la difusió d’aquest saldos
és obligatòria d’acord amb una resolució del Congrés
de Diputats i perquè és un exigència de l’estat de dret.»

34
ESMENA NÚM. 34
G. Socialista al Parlament de Catalunya

«04.02 i 03 Per tal de clarificar les diferents relacions
econòmiques entre les comunitats i amb el conjunt de
l’estat, és important que es doni publicitat de forma
oficial a l’evolució de les diferents balances fiscals i
econòmiques.

Tan sols des de la publicitat i transparència de les rela-
cions econòmiques interterritorials i de l’evolució glo-
bal del model de finançament es podrà efectuar una
avaluació correcta del nivell de solidaritat.»

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS

04.04

35
ESMENA NÚM. 35
D’addició
Grup Mixt

«04.04. L’aportació de Catalunya per a solidaritat
interritorial s’haurà d’avaluar, a part dels paràmetres
vigents, pel cost territorial dels peatges, les balances
fiscals de les CCAA amb la UE i l’eficiència econòmi-
ca de les inversions públiques en exercicis anteriors.»

36
ESMENA NÚM. 36
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«04.04.Cal concebre la solidaritat com a lliure coope-
ració; la cooperació ha de ser clara i transparent; la
cooperació s’ha d’exercir a través de programes fina-
listes, cofinançats pels governs dels territoris que la
reben i ha d’avaluar-se a posteriori; la cooperació,
doncs, ha de buscar l’eliminació de les desigualtats en
origen i ha de potenciar l’economia productiva.»

37
ESMENA NÚM. 37
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds
(IC-EV)

«04.04. El sistema de finançament ha de contemplar
polítiques destinades a reduir les desigualtats territo-
rials existents.

Totes les comunitats, tant les de règim comú com les de
règim foral, han de participar en la dotació de recur-
sos per a les polítiques redistributives.»

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS

04.05

38
ESMENA NÚM. 38
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«04.05. La política de solidaritat, cooperació o redis-
tribució interterritorial té dues components: les políti-
ques d’anivellament dels serveis públics i les polítiques
de desenvolupament regional; i per tant sembla conve-
nient instrumentar dos mecanismes diferents per afron-
tar cadascuna d’elles. La solidaritat ha d’instrumen-
tar-se a través de mecanismes específics (FCI, Fons
Europeus), clarament diferenciats dels que tenen per
objecte el finançament dels serveis autonòmics.»

39
ESMENA NÚM. 39
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds
(IC-EV)

«04.05. La política de solidaritat o redistribució terri-
torial té dues components : les polítiques d’anivella-
ment dels serveis públics i les polítiques de desenvolu-
pament regional i per tant sembla convenient
instrumentalitzar dos mecanismes diferents per afron-
tar cadascuna d’elles».
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04.06

40
ESMENA NÚM. 40
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«04.06. El finançament de la Generalitat de Catalunya
ha de garantir que la cooperació interterritorial que
exerceix Catalunya sigui sostenible per a la seva es-
tructura productiva i per a la cohesió social de la seva
població. Per ser-ho, s’ha de reduir l’actual dèficit fis-
cal fins a un percentatge situat entre el 2 i 3% del PIB
català.»

05 - CRITERIS RELATIUS ALS RECURSOS TRIBUTARIS

05.01

TEXT PROPOSAT

05.01 Els ingressos de la Generalitat han de dependre
dels impostos generats a Catalunya. La Generalitat ha
de recaptar tots els impostos i ha d’aportar a l’Estat la
part que li correspongui per atendre les càrregues i els
serveis que l’Estat continuï assumint com a propis, in-
closa la contribució a la solidaritat.

ESMENES PRESENTADES

41
ESMENA NÚM. 41
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«La Generalitat ha de recaptar, gestionar i tenir capa-
citat normativa sobre la totalitat dels impostos generats
a Catalunya i aportar a l’Estat la part »

42
ESMENA NÚM. 42
G. Socialista al Parlament de Catalunya

«05.01 Els ingressos de les comunitats autònomes han
de dependre essencialment dels impostos generats en el
seu territori. En el cas de la Generalitat els recursos
s’han de vincular a impostos pagats pels ciutadans de
Catalunya.»

05.02

TEXT PROPOSAT

05.02 La Generalitat ha de participar, totalment o par-
cialment segons es determini, en tots els impostos ge-
nerats a Catalunya. A més dels tributs cedits actuals, la
Generalitat ha de participar al menys en els rendiments
de l’IRPF, de l’impost de societats de l’IVA i dels im-
postos especials.

ESMENES PRESENTADES

43
ESMENA NÚM. 43
De modificació i de supressió
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«05.02 La Generalitat ha de participar, totalment o par-
cialment segons es determini, en tots els impostos ge-
nerats a Catalunya. A més dels tributs cedits actuals, la
Generalitat ha d’assumir al menys els rendiments de
l’IRPF, de l’impost de societats de l’IVA i dels impos-
tos especials.»

44
ESMENA NÚM. 44
G. Socialista al Parlament de Catalunya

«05.02 A més dels tributs cedits, el finançament auto-
nòmic s’ha de vincular als rendiments de l’IRPF, de
l’impost de societats, de l’IVA i dels impostos especi-
als.»

06 - CRITERIS RELATIUS A LA CAPACITAT NORMATIVA

06.01

TEXT PROPOSAT

06.01 Cal potenciar la capacitat normativa sobre els
tributs, La Generalitat ha de tenir més capacitat norma-
tiva per decidir sobre els tributs cedits (inclòs l’IRPF),
i també ha d’assumir nova capacitat normativa sobre
alguns aspectes dels impostos de societat i especials.

ESMENES PRESENTADES

45
ESMENA NÚM. 45
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

« La Generalitat ha de tenir la capacitat normativa
sobre la totalitat dels impostos que tingui cedits»
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El G. Socialista al Parlament de Catalunya es manifesta
d’acord amb l’apartat 06.01

06.02

TEXT PROPOSAT

06.02 L’ampliació de la capacitat normativa de la Ge-
neralitat en matèria tributària ha d’ésser compatible
amb un model de sobirania tributària compartida amb
la Unió Europea i amb l’Estat espanyol.

ESMENES PRESENTADES

46
ESMENA NÚM. 46
G. Socialista al Parlament de Catalunya

«06.02 La capacitat normativa de les comunitats autò-
nomes en matèria tributària ha de ser compatible amb
els processos d’harmonització fiscal de la Unió Euro-
pea.»

07 - CRITERIS RELATIUS A L’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA

07.01

TEXT PROPOSAT

07.01 S’ha d’aconseguir que la Generalitat sigui l’ad-
ministració única a Catalunya en matèria tributària i
que recapti tots els impostos de l’Estat pagats a Catalu-
nya.

ESMENES PRESENTADES

47
ESMENA NÚM. 47
G. Socialista al Parlament de Catalunya

«07.01 L’Agència Tributària s’ha de constituir en for-
ma de consorci entre les diferents administracions be-
neficiàries dels rendiments dels respectius impostos. En
la constitució d’aquest organisme caldria establir la
prevalença de cada administració en aquells actes que
formessin part del seu àmbit competencial.»

07.02

TEXT PROPOSAT

07.02 Els mitjans humans i materials de l’Agència Tri-
butària de l’Estat a Catalunya podran ésser objecte de
traspàs a la Generalitat

ESMENES PRESENTADES

48
ESMENA NÚM. 48
De modificació
Grup Mixt

« ... a Catalunya haurien d’ésser ...».

49
ESMENA NÚM. 49
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

« ... a Catalunya seran objecte de traspàs ...»

50
ESMENA NÚM. 50
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds
(IC-EV)

esmena de substitució dels punts 07/02 i 07/03 per un
nou punt 07/02

«07.02 El traspàs de l’Agencia Tributària pel que fa a
la potestat de gestionar i recaptar tots els impostos,
mantindrà una estructura comuna (Administració de l’
Estat, Generalitat de Catalunya i representació de
l’Administració Local) pel que fa a les tasques d’ins-
pecció, a fi de garantir la necessària efectivitat i coor-
dinació en la lluita contra el frau fiscal. »

El G. Socialista al Parlament de Catalunya es manifesta
d’acord amb l’apartat 07.02

07.03

TEXT PROPOSAT

07.03 El fet de que correspongui a la Generalitat de
Catalunya la gestió, la recaptació, la liquidació i la ins-
pecció dels recursos tributaris de l’Estat, ha d’ésser
compatible amb uns mecanismes de coordinació que
garanteixin la lluita contra el frau i la necessària efec-
tivitat.

ESMENES PRESENTADES

51
ESMENA NÚM. 51
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds
(IC-EV)

esmena de substitució dels punts 07/02 i 07/03 per un
nou punt 07/02
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«07.02 El traspàs de l’Agencia Tributària pel que fa a
la potestat de gestionar i recaptar tots els impostos,
mantindrà una estructura comuna (Administració de l’
Estat, Generalitat de Catalunya i representació de
l’Administració Local) pel que fa a les tasques d’ins-
pecció, a fi de garantir la necessària efectivitat i coor-
dinació en la lluita contra el frau fiscal. »

52
ESMENA NÚM. 52
G. Socialista al Parlament de Catalunya

«07.03 La distribució de responsabilitats dels diferents
nivells de l’Agència Tributària no ha de perjudicar l’ob-
jectiu bàsic de la lluita contra el frau i la necessària
efectivitat.»

08 - CRITERIS RELATIUS AL FINANÇAMENT DE LA SANITAT

08.01

TEXT PROPOSAT

08.01 El finançament dels serveis sanitaris i
assistencials de la Seguretat Social s’han d’incorporar
en el bloc de finançament general, després de fer els
estudis que correspongui per garantir-ne la suficiència.

ESMENES PRESENTADES

53
ESMENA NÚM. 53
D’addició
Grup Mixt

« ... garantir-ne la suficiència. Aquests estudis haurien
de tenir en compte la piràmide d’edat de Catalunya, la
població immigrada (legal o sense papers) i els traslla-
dats a Catalunya.»

El G. Socialista al Parlament de Catalunya es manifesta
d’acord amb l’apartat 08.01

08.02

TEXT PROPOSAT

08.02 Ateses les característiques especials de les despe-
ses de la sanitat resulta recomanable preveure mecanis-
mes de seguiment de l’evolució d’aquestes despeses,
per tal de garantir en tot moment un finançament sufi-
cient.

ESMENES PRESENTADES

El G. Socialista al Parlament de Catalunya es manifesta
d’acord amb l’apartat 08.02

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS

08.03

54
ESMENA NÚM. 54
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«08.03. Mentre no s’assoleixi aquesta integració al sis-
tema de finançament general, l’Estat garantirà un fi-
nançament per la Sanitat que tingui en compte aquells
elements diferencials en les despeses sanitàries de Ca-
talunya basats en el major grau d’envelliment de la
seva població, la presència de centres d’excel·lència,
els usuaris desplaçats, la elasticitat renda positiva i el
cost de la vida diferencial.»

09 - CRITERIS RELATIUS A LES ENTITATS LOCALS

09.01

TEXT PROPOSAT

09.01 Cal traspassar definitivament a la Generalitat de
Catalunya l’actual participació de les entitats locals en
els tributs de l’Estat. El Parlament de Catalunya ha de
poder decidir sobre les competències i els recursos que
han de correspondre als diferents nivells locals.

ESMENES PRESENTADES

55
ESMENA NÚM. 55
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«… en els tributs de l’Estat, així com la capacitat legis-
lativa sobre els impostos locals.»

56
ESMENA NÚM. 56
G. Socialista al Parlament de Catalunya

«09.01 Pot haver-hi problemes de legalitat constituci-
onal i, en tot cas, l’encaix d’aquesta proposta hauria de
ser objecte de consens amb les associacions del món
local.»
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09.02

TEXT PROPOSAT

09.02 El Fons de Cooperació local de Catalunya i el Pla
Únic d’Obres i Serveis, entre la Generalitat i les entitats
locals, han de contribuir al desenvolupament del model
territorial de reequlibri de població i d’activitats de
Catalunya.

ESMENES PRESENTADES

57
ESMENA NÚM. 57
De modificació
Grup Mixt

«09.02. Les transferències incondiconades (Fons de
Cooperació Local de Catalunya) i les incondicionades
(PUOSC o el Pla Director d’Inversions Locals) han de
garantir un nivell adequat en les inversions locals per tal
d’incidir decisivament en el reequilibri territorial de
Catalunya.»

El G. Socialista al Parlament de Catalunya es manifesta
d’acord amb l’apartat 09.02

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS

09.03

58
ESMENA NÚM. 58
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«09.03. S’ha de produir una redistribució de la despe-
sa pública entre les diferents Administracions Públi-
ques evitant la duplicació de competències i garantint
que el nivell de recursos de les Corporacions Locals
assoleixi els nivells mitjans del països de la UE»

59
ESMENA NÚM. 59
D’addició
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds
(IC-EV)

«09.03. a) Cal avançar en el procés de descentralitza-
ció cap a les entitats locals a Catalunya, incrementant
les seves competències i el seu nivell de finançament en
un horitzó de participació de les corporacions locals en
un 30% del total de la despesa pública, tot respectant el
principi de subsidiarietat i proximitat als ciutadans.

b) Les entitats locals tindran autonomia, suficiència fi-
nancera i corresponsabilitat fiscal, i participaran dels
ingressos de determinats tributs de caràcter general.

c) Cal realitzar un pacte fiscal pel finançament local a
Catalunya, efectuat en col·laboració amb les entitats
associatives dels ens locals.

10.- CRITERIS RELATIUS ALS FONS EUROPEUS

10.01

TEXT PROPOSAT

10.01 Els fons europeus destinats al desenvolupament
regional han de tenir un paper cabdal en la necessària
correcció dels desequilibris econòmics interterritorials
i en el finançament d’infrastructures grans.

ESMENES PRESENTADES

El G. Socialista al Parlament de Catalunya es manifesta
d’acord amb l’apartat 101

10.02

TEXT PROPOSAT

10.02 Catalunya que es troba situada a la mitjana euro-
pea de PIB per càpita no pot continuar tenint un saldo
negatiu amb la Unió Europea.

ESMENES PRESENTADES

60
ESMENA NÚM. 60
G. Socialista al Parlament de Catalunya

«10.02 Catalunya ha tenir un saldo fiscal amb la UE
semblant al que tenen altres territoris que es troben en
situacions semblants.»

10.03

TEXT PROPOSAT

10.03 Els fons destinats al desenvolupament regional
han de tenir un tractament conjunt però diferenciat dels
recursos de caràcter general que constitueixen la base
dels sistema de finançament de les autonomies.
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ESMENES PRESENTADES

61
ESMENA NÚM. 61
De supressió
Grup Mixt

supressió de l’apartat 10.03.

El G. Socialista al Parlament de Catalunya es manifesta
d’acord amb l’apartat 10.03

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS

10.04

62
ESMENA NÚM. 62
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«10.04. S’ha de millorar el saldo de la balança fiscal
de Catalunya amb la Unió Europea, situant-lo a un
nivell similar al d’altres territoris amb un nivell de ren-
da similar al de Catalunya i corregir el fet que Catalu-
nya no pugui accedir als mateixos fons que altres en-
titats territorials europees de nivell similar de renda.»

ADDICIÓ DE NOUS APARTATS

10.05

63
ESMENA NÚM. 63
D’addició
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«10.05. Cal exigir que els fons europeus es reparteixin
en funció de les estadístiques a nivell europeu (no ex-
clusivament en base al pes relatiu al si de l’estat) i que
es compensi el sobre-esforç fiscal de les regions euro-
pees “riques” que formen part d’un estat “pobre”. Per
aquesta finalitat cal canviar la la zonificació actual a
nivell europeu, especialment de les NUTS-2, per tal que
les comarques catalanes menys desenvolupades no es
vegin afectades a l’hora de rebre fons europeus en ser
incloses en el mateix grup estadístic que la resta de
comarques de Catalunya, com passa en l’actualitat.»

11 - CRITERIS RELATIUS A LES INVERSIONS DE L’ESTAT

11.01

TEXT PROPOSAT

11.01 Les inversions de l’Estat a Catalunya s’han d’in-
crementar corregint la discriminació de molts anys i
compensant el dèficit reiteradament demostrar en les
dotacions de capital públic.

64
ESMENA NÚM. 64
G. Socialista al Parlament de Catalunya

«11.01. Les inversions de l’Estat, s’han de distribuir
d’acord amb la població i tendint a equilibrar els dèfi-
cits de capital públic d’aquelles comunitats que presen-
ten uns índexs més baixos.»

11.02

TEXT PROPOSAT

11.02 Les inversions de l’Estat a Catalunya han d’estar
entre un mínim que sigui el percentatge de població i
un màxim representat pel percentatge de l’esforç fiscal.

ESMENES PRESENTADES

65
ESMENA NÚM. 65
G. Socialista al Parlament de Catalunya

«11.02. Estaria inclòs en el 11.01»

11.03

TEXT PROPOSAT

11.03 En coherència amb el criteri d’administració
única caldrà tendir a que la gestió de les inversions de
l’Estat a Catalunya es canalitzin a través de la Genera-
litat.

ESMENES PRESENTADES

66
ESMENA NÚM. 66
G. Socialista al Parlament de Catalunya

«11.03. En la gestió de les inversions de l’Estat, l’ad-
ministració central estarà obligada a coordinar les seves
actuacions amb les diferents comunitats autònomes en
tots aquells casos que es produeixi una confluència de
competències. (Parlar d’administració única en relació
a temes d’inversió sembla molt poc adient).»
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12 -CRITERIS DIVERSOS

12.01

TEXT PROPOSAT

12.01 En el marc de l’assoliment de l’equilibri econò-
mic de la Generalitat cal que l’endeutament no sigui la
via principal del finançament de les inversions. Per al-
tra banda el Pacte d’estabilitat i de creixement signat a
nivell d’UE també ho diu.

ESMENES PRESENTADES

67
ESMENA NÚM. 67
De supressió
Grup Mixt

De supressió de l’apartat 12.01.

68
ESMENA NÚM. 68
G. Socialista al Parlament de Catalunya

«12.01. En el marc de l’assoliment de l’equilibri eco-
nòmic de la Generalitat, el govern limitarà l’ús de l’en-
deutament i promourà una política de control de les
despeses corrents per tal de crear un estalvi que permeti
un nou model de finançament de les inversions a Cata-
lunya.»

12.02

TEXT PROPOSAT

12.02 Quan el Senat esdevingui Cambra de representa-
ció territorial, que reconegui la plurinacionalitat de
l’Estat i que accepti l’asimetria entre autonomies, ales-
hores podrà ésser el marc adequat per tractar qüestions
relatives al finançament de les autonomies i als impos-
tos els rendiments dels quals els correspongui totalment
o parcialment.

ESMENES PRESENTADES

69
ESMENA NÚM. 69
De modificació
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya

«12.02. El Senat ha d’esdevenir d’una vegada una
Cambra de representació territorial, que reconegui…»

70
ESMENA NÚM. 70
De modificació
G. P. d’Iniciativa per Catalunya-Els Verds
(IC-EV)

«12.02 La Reforma del Senat configurant-lo com una
veritable Cambra de Representació Territorial que re-
conegui la plurinacionalitat de l’Estat, on, a més d’al-
tres funcions sigui especialment competent pel que fa a
les decisions sobre Finançament Autonòmic i la Coor-
dinació que aquest exigeix entre les diferents Comuni-
tats Autònomes»

71
ESMENA NÚM. 71
G. Socialista al Parlament de Catalunya

«12.02 Un Senat reformat, transformant-se en una cam-
bra legislativa en la que s’integrin els representats dels
diferents governs autonòmics, ha de ser el marc adequat
per tractar qüestions relatives al finançament de les
autonomies i als impostos els rendiments dels quals els
correspongui totalment o parcialment »

12.03

TEXT PROPOSAT

12.03 La transparència del sistema de finançament i de
l’ús dels recursos públics, seran una garantia per l’es-
tabilitat del model nou. Per superar malfiances i gene-
rar confiança cal que se subministri tota la informació
sobre els antecedents i l’evolució de la compatibilitat
pública de l’Estat, adequadament regionalitzada.

ESMENES PRESENTADES

El G. Socialista al Parlament de Catalunya es manifesta
d’acord amb l’apartat 12.03

12.04

TEXT PROPOSAT
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