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1. Introducció 
Espanya, des de 1978, ha sofert una sèrie de canvis, des de canvis de les 
necessitats dels ciutadans espanyols, fins canvis en aspectes econòmics i 
financers. A l’any 1980 apareix el primer model de finançament de les 
Comunitats Autònomes de Règim Comú, que és, juntament amb la Constitució 
Espanyola, una gran passa cap a la descentralització d’Espanya. Així doncs, 
Espanya va passar de ser un país fortament centralitzat on totes les decisions 
les prenia l’Estat, a subdividir-se en Comunitats Autònomes i Ciutats 
Autònomes amb capacitat tant normativa com de recaptació. 

Aquest treball té com motivació donar a conèixer les principals característiques 
dels models de finançament des de 1980, així com valorar els 2 darrers models 
(2002 i 2009) amb un poc més de precisió que la resta. Així, doncs, passem 
d’un primer model transitori a l’any 1980, on es calculaven els costs de la 
transferència de serveis mitjançant el cost efectiu, al model de 2009 que és un 
model molt més complex que intenta complir els 3 principis bàsics del model de 
finançament: Suficiència, Autonomia i Solidaritat. 

No obstant, encara que pretén ser un model equitatiu i eficient com es veurà a 
la resta del treball, ha presentat sempre greus problemes de distribució i 
assignació de recursos, així com problemes passats que no s’han arribat a 
corregir. 

Encara que és un treball de caire acadèmic, és impossible abordar totes les 
qüestions referides a cada model de finançament, pel qual es farà un anàlisi 
general de cadascú, així com una valoració també general dels 2 darrers. 

2. El model de finançament autonòmic a Espanya: Un punt de 

vista teòric 

2.1. L’inici del sistema: El model transitori (1978-1986) 

2.1.1. Primeres passes i context històric 

Amb la caiguda del règim dictatorial de Franco a l’any 1975 y l’aprovació a l’any 
1978 de la Constitució Espanyola, va començar un procés el qual posteriorment 
es coneixeria com “El procés descentralitzador” que tenia com finalitat la 
descentralització del Sector Públic Espanyol, delegant competències i 
responsabilitats a las Comunitats i Ciutats Autònomes per gaudir d’un major 
grau d’autonomia respecte l’Estat Central. No obstant, aquest no va ser un 
procés senzill i es pot dividir en 2 parts: 

1) Primera part: (Primers anys del model) L’objectiu era el repartiment de la 
despesa i les transferències de competències als Ens Preautònoms (en 
el futur Comunitats/Ciutats Autònomes) per part de l’Estat 
 

2) Segona part: L’objectiu era la construcció d’un sistema fiscal centralitzat 
en el qual les Hisendes Autonòmiques poguessin gaudir de suficiència i 
autonomia, i a més compliren els criteris d’harmonització impositiva 
compartida amb la Unió Europea 
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A més de ja conèixer les implicacions d’un canvi a un estat federal, Espanya 
tenia 3 grans problemes:  

1) Espanya havia estat un país molt fortament centralitzat durant l’etapa 
franquista, a on les comunitats autònomes no eren més que diputacions 
y totes les responsabilitats i decisions les prenien el govern central. 
 

2) Al mateix temps es duia a peu una gran reforma fiscal (1978) motiu pel 
qual els nous imposts massificats (a nivell personal i a nivell societari) 
varen crear una gran incertesa sobre l’Administració  
 

3) El complicat moment macroeconòmic que es vivia a tot el mon conegut 
com “La crisi del petroli” es sumava ja a la delicada situació espanyola 
de transició democràtica, el qual suposava un càrrec addicional a la 
difícil situació que vivia Espanya durant els anys 70 

Aquest traspàs de competències que es va donar entre els anys 1978 i la 
meitat dels 80 es va solidificar sobre un pilar fonamental: la normativa 
constitucional dels articles 148 a 151, on es limiten les competències que 
l’Estat Central pot traspassar a les Comunitats Autònomes, les facultats 
legislatives harmonitzades en matèria d’interès general i per últim, les facultats 
normatives de les comunitats en matèria competencial. No obstant, cal 
remarcar que l’article més important d’aquest interval es l’article 1481, on 
s’anomenen les competències que es poden traspassar a l’àmbit autonòmic.  

Cal fer una menció i recordar de que tracta la teoria del Federalisme Fiscal des 
del punt de vista de W.Oates, ja que pràcticament el model de finançament 
recolza sobre aquesta teoria analitzada al treball de Manuel Díaz “Federalismo 
Fiscal y asignación de competencias : una perspectiva teòrica”. En aquest 
treball comenta: “El federalismo fiscal se plantea como objetivo fundamental 
establecer una combinación óptima entre la centralización y la 
descentralización en la asignación de competencias entre los diferentes niveles 
de gobierno que conforman una federación. Su potencial como forma de 
gobierno reside precisamente en aprovechar las ventajas que cada uno de 
estos procesos tiene respecto a la eficiencia y la equidad en la provisión de 
bienes y servicios públicos. En este contexto, el poder central tiene la 
responsabilidad de todas aquellas funciones que, por su naturaleza nacional y 
movilidad, rebasan el ámbito local o regional y que de no reconocerse 
de esta manera provocaría serias distorsiones en la asignación eficiente de los 
recursos públicos. De la misma manera, los gobiernos subnacionales (estatales 
y municipales) pueden ser más eficientes y eficaces en el desempeño de 
funciones que se circunscriban a su localidad y a factores cuya movilidad no 
rebase su jurisdicción. Sin embargo, el conflicto se manifiesta en el terreno de 
los recursos financieros necesarios para cumplir con las competencias 
asignadas”. Per tant, la teoria del Federalisme Fiscal no tracta més que 
d’optimitzar el repartiment dels diferents recursos per tal de garantir la màxima 
equitat i eficiència a la vegada.  

                                                             
1
 L’article 148 de la CE estableix una sèrie de competències que les autonomies poden assumir. No obstant això, 

existeix la possibilitat de que aquestes també puguin optar per les competències estatals anomenades a l’article 149 
de la CE si compleixen uns requisits. 
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2.1.2. El mètode del cost efectiu i els primers FCI (Fons de Compensació 

Interterritorial) 

El mètode del cost efectiu va estar vigent a Espanya fins el 1986. Aquest 
model, regulat per la Disposició Transitòria de la Llei Orgànica de finançament 
de les Comunitats Autònomes hauria de durar fins que es completés el traspàs 
de competències de l’Estat Central cap a les autonomies o com a màxim 6 
anys. Es pot dividir en 3 parts: 

 Principi de suficiència: Amb l’adquisició de la competència per 
aprovisionar un be o servei públic, la Comunitat Autònoma s’assegurava 
que l’administració central li traspassés el cost de personal, d’inversió i 
de funcionament per mantenir els bens de capital al mateix estat al que 
es trobaven. Una vegada calculat aquest cost, l’Administració podia 
traspassar-ho mitjançant 2 mecanismes: Un primer mecanisme 
anomenat “Cessió de tributs” o per un percentatge dels ingressos de 
l’Estat (a partir d’ara l’anomenarem PIE) 
 

 Principi d’autonomia: Amb els recursos que obtenien progressivament 
segons els Estatuts d’Autonomia de cada comunitat, podien oferir cada 
vegada més serveis i bens públics. 
 

 Principi de solidaritat: L’article principal que suporta aquest principi és el 
158.2 de la CE, a pesar de només va funcionar el FCI (Fons de 
Compensació Territorial)  

Una vegada quantificat el cost efectiu, cal mencionar que les Comunitats 
Autònomes tenien unes vies de finançament resumides a l’article 4.1 de la 
LOFCA, segons l’article 157 de la Constitució Espanyola. Per tant, a més del 
cost efectiu, les altres fonts de finançament són: 

 Els ingressos procedents del seu patrimoni i demés de Dret Privat 
 

 Els seus propis imposts, taxes i contribucions especials 
 

 Els tributs cedits, total o parcialment, per l’Estat. Eren imposts cedits: 
l’Impost sobre el Patrimoni, l’Impost sobre Successions i Donacions, 
l’Impost sobre el Luxe i les taxes sobre el Joc. Cal remarcar que la 
primera Comunitat Autònoma que disposa d’aquests tributs es Catalunya 
(llei 41/1981), mentre que les Comunitats Autònomes restants varen 
començar a rebre aquests tributs a partir dels anys 1984 i 1985. Abans 
d’aprovar-se aquesta llei, les Comunitats Autònomes rebien finançament 
a través d’una transferència directa que apareixia dins la secció 32 dels 
Pressuposts Generals de l’Estat.  
 

 Els recàrrecs obtinguts sobre els imposts de l’Estat 
 

 La participació als ingressos de l’Estat.  Aquesta participació es 
comença a articular amb l’aprovació de la llei 43/1984, que regula la 
participació als ingressos de l’Estat (Tributs no cedits). Abans d’aprovar-
se aquesta llei, les Comunitats Autònomes rebien finançament a través 
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d’una transferència directa que apareixia dins la secció 32 dels 
Pressuposts Generals de l’Estat. 
 

 La recaptació de sancions i multes dins la seva competència 

A més, apareix una altra figura molt important a la historia del sistema de 
finançament de les Comunitat Autònomes: El Fons de Compensació 
Interterritorial. Aquest fons apareix amb l’aprovació de la Llei Orgànica 8/1980, 
de 22 de Setembre de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA). 
En un primer moment, aquest fons es dotava anualment amb una quantitat no 
inferior al 30% de la inversió publica2 que per a cada exercici fos aprovat als 
PGE (Pressupostos Generals de l’Estat). Fins que al 1984 apareix una nova 
llei, la llei 7/1984, de 31 de març, del Fons de Compensació Interterritorial en el 
que apareixen 2 objectius: el primer, finançar les inversions de les Comunitats 
menys afavorides, i en segon lloc, finançar les noves inversions lligades als 
serveis transferits.  
 
FIGURA 1. FCI AL PERÍODE TRANSITORI (1978-1986) 

Quantia Global 
CCAA 
afavorides 

Variables de repartiment i 
ponderacions 

Mínim: 30% de la inversió real 
civil nova de l'estat 

Totes 

Inversa de la renta per habitant (70%) 

Saldo migratori (20%) 

Atur (5%) 

Superfície de cada territori (3%) 

Correcció expost per reconèixer la 
insularitat  

Tractament especial per Ceuta i 
Melilla 

Font: IEF i elaboració pròpia 
 

A la figura 1 es representa la quantia global, les CCAA afavorides i les variables 
de repartiment i ponderacions d’aquest fons fins l’any 1990, quan es va 
reformar profundament. 

2.1.3. Valoració de l’etapa transitòria: 

 
1) Es va suposar que anteriorment a la descentralització es tractava per 

igual a totes les Comunitats/Ciutats Autònomes, és a dir, que a totes les 
Comunitats es proporcionaven els mateixos serveis i bens públics. Per 
realitzar aquesta valoració es va utilitzar el mètode del cost efectiu. El 
principal problema d’aquest mètode era la seva obertura a la negociació 
per part de les Autonomies i l’Estat central. Aquesta negociació 
provocava que les Autonomies que eren més afines a l’Administració 
Central es veiessin afavorides. Amb el pas dels anys s’ha demostrat que 
no a totes les Comunitats es subministrava el mateix i per tant aquest 
error ha desembocat en una distribució molt desigual dels recursos per 
les distintes Comunitats Autònomes. 
 

                                                             
2
 Aquesta definició apareix regulada a la llei 7/1984, on es defineix com el conjunt de les despeses destinades a 

inversions reals que figuren als Pressupostos Generals de l’Estat. 
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2) Per optimitzar la distribució competencial, les Comunitats haurien 
d’igualar el cost mitjà dels serveis públics a la mateixa mida de les 
jurisdiccions de les que disposen. Aquest fet no va passar a Espanya 
degut que tenim mides diferents  de Comunitats Autònomes, ja siguin o 
bé petites (La Rioja, Illes Balears...) o bé grans (Catalunya, Andalusia...) 

3) L’FCI de 1984 va anar perdent força amb el pas dels anys, ja que es va 
evidenciar que afavoria molt a les Comunitats Autònomes amb renta 
alta3 

4) Aquesta etapa presenta una forta absència de Coresponsabilitat Fiscal 
donat que es va començar parlant de l’autonomia de la despesa. Per 
tant, mentre que les Comunitats Autònomes començaven a disposar de 
certa autonomia en les seves despeses, encara depenien fortament de 
l’Estat a l’hora de gestionar els seus ingressos propis. 
 

2.2.  El primer acord quinquennal de 1987-1991 
Aquest nou sistema de finançament va ser aprovat l’any 1986 pel Consell de 
Política Fiscal i Financera4 i va provocar una discussió de quin seria el pes 
relatiu que anava a assignar-se a la descentralització tributaria en el sistema de 
transferències.  

Aquest model es diferencia de l’anterior bàsicament en la manera de com es 
financen les Comunitats Autònomes. Per explicar el model d’una manera més 
senzilla, recolzarem l’explicació amb la figura 2, on es resumeix com 
funcionava aquest model. 

FIGURA 2. ESQUEMA FUNCIONAMENT ACORD QUINQUENNAL DE 1987-1991 

Període Import a finançar via PIE 
Variables de 
repartiment Base de l'aplicació 

1987-91 

Cost Efectiu de 1986 
Població (59/84,4) 

Ingressos Tributaris 
Ajustats 
Estructuralment 
(BASE ITAE) 

Insularitat (0,7/3,1) 

+ Superfície (16/15) 

25% FCI de la comunitat 
U. Administratives 
(24,3/0) 

+ 
Pobresa Relativa 
(4,2/0,4) 

Subvenció òrgans 
autogovern 

Esforç fiscal (5/1,7) 

Constant (-2,5) 
Monasterio (2002) i elaboració pròpia 

                                                             
3
 Melguizo Sánchez (1988) o Borrell Fontelles i Zabalza Martí (1990) als seus treballs evidencien aquest afavoriment. 

4
 El ministeri d’Hisenda i administracions publiques defineix el CPFF com: “El Consejo de Política Fiscal y Financiera 

de las Comunidades Autónomas fue creado en 1.980 por la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades 

Autónomas), en su artículo 3, con el objetivo de adecuar la coordinación entre la actividad financiera de las 

Comunidades Autónomas y de la Hacienda del Estado. El Consejo de Política Fiscal y Financiera está constituido por 

el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y el Consejero de Hacienda de cada Comunidad Autónoma”  
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Per començar, s’explicarà l’import a finançar via PIE (Participació sobre el 
Ingressos de l’Estat). La primera variable que apareix en aquest model és el 
cost efectiu (recursos financers) que s’haurien atorgat a cada comunitat segons 
el model transitori (1980-1986). Per tant, recordant el que s’ha explicat a 
l’apartat anterior, amb l’aprovació de la llei 43/1984, es deixa de dependre de 
les transferències directes pressupostades als PGE per començar a participar 
als ingressos de l’Estat (PIE) amb una participació fixa. 

La segona variable que apareix és el 25% del Fons de Compensació 
Interterritorial. Encara que som a un nou model, es segueix emprant l’aprovat a 
la llei 7/1984, de 31 de març, del Fons de Compensació Interterritorial pel qual 
es destina el 30% de les inversions civils noves de l’Estat fins l’aprovació de la 
llei 29/1990 del Fons de Compensació interterritorial. Aquesta reforma era una 
reforma necessària tant per solucionar els problemes d’afavoriment de la llei 
antiga, com pel futur d’Espanya dins de la UE. A la figura 3 hi ha els principals 
canvis que es varen donar amb la reforma. 

FIGURA 3. FCI A LA LLEI 29/1990 

Quantia Global 
CCAA 
afavorides 

Variables de repartiment i ponderacions 

Mínim: 30% de la 
inversió real civil 
nova de l'estat 
(amb correccions 
de la població i 
renta 

Objectiu 1 de la 
UE 

Població relativa (87,5%) 

Saldo migratori (1,6%) 

Atur (1%) 

Superfície (3%) 

Correcció expost per reconèixer la insularitat  
de Canàries 

Tractament especial per Ceuta i Melilla 

Correcció expost per la inversa de la renta p/c 

Dispersió de la població (6'9%) 
Carmen Molina i elaboració pròpia 

El canvi més significatiu és que, amb la reforma, el FCI deixa de finançar a 
totes les CCAA i només finança a aquelles Comunitats les quals el seu PIB 
mesurat per poder adquisitiu, fos inferior al 75% de la mitja de la Unió Europea. 
Aquesta mesura pretenia reduir les desigualtats entre renta i riquesa de les 
CCAA. A més, es canvien els valors de les variables i s’inclou la dispersió de la 
població amb un 6.9%. 

Una vegada calculat el nivell de finançament inicial, apareixen els Ingressos 
Tributaris Ajustats Estructuralment (ITAE). Aquests ingressos estan formats per 
el sumatori dels ingressos de l’Estat, els tributs no cedits a les Autonomies, les 
cotitzacions a la Seguretat Social i la desocupació menys la resta dels recursos 
provinents de la UE (recordem que Espanya és acceptada com a membre l’any 
1986 per l’òrgan europeu). 

L’increment màxim que podia experimentar el percentatge de finançament era 
el creixement del valor nominal del PIB. Per tant, si el creixement en el 
percentatge de finançament (ITAE) era major que el creixement del valor 
nominal del PIB, s’agafaria aquest darrer. (Figura 4) 
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FIGURA 4.CREIXEMENT DEL PIB I  L’ITAE 1986-1991 

Anys PIB ITAE 

1987/1986 1,112 1,2074 

1988/1986 1,2488 1,3339 

1989/1986 1,4 1,5551 

1990/1986 1,559 1,6956 

1991/1986 1,708 1,8567 
CPFF i elaboració pròpia 

L’índex aplicat definitivament en aquest període s’anomena Índex Definitiu o 
Equivalent que és el que correspon a la despesa equivalent de l’Estat, ja sigui 
Comunitats amb competències d’educació o sense aquestes competències. 

Una vegada fixat l’Índex Definitiu o Equivalent, al definir els dos camins que 
havia per finançar-se. Existien 2 camins de finançament: 

1) Un camí recolzat en l’article 13 de la LOFCA on es recoïen les variables 
per el repartiment: un 59% segons la població, un 0,7% segons la 
insularitat, un 16% segons la superfície, un 24,3% segons les unitats 
administratives de la comunitat autònoma A més, es redistribueixen un 
4,2% segons la pobresa relativa i un 5% segons l’esforç fiscal.   

2) Un segon camí on només s’incloïen les comunitats amb competències a 
educació com Andalusia, Illes Canàries, Catalunya, Galicia i la 
Comunitat Valenciana: un 84,4% segons la població, un 3,1% segons 
l’índex de insularitat, un 15% segons superfície, un -2,5% segons una 
constant i es redistribueixen sobre aquest finançament un 0,4% segons 
un índex de pobresa relativa, un 1,7% segons l’índex d’esforç fiscal 

 
Amb aquest nou model, es cercava que cap Comunitat Autònoma estigués 
pitjor que amb el model del cost efectiu, i que aquest canvi li costés el mínim a 
l’Administració Central. 
 

2.3.  El segon Acord Quinquennal (1992-1996) 
 

Aquest acord va ser aprovat el 20 de gener de l’any 1992 pel CPFF. En aquest 
acord es reformaren una sèrie de qüestions respecte l’acord anterior. No 
obstant, no va ser l’única qüestió important durant aquest quinquenni ja que al 
1993 apareixeria el “Procedimiento para la aplicación de la corresponsabilidad 
fiscal en el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas”. 
El principals canvis que hi ha durant aquest període són: 

1) Al 1994 apareix el tram autonòmic a l’Impost sobre la Renta de les 
Persones Físiques (IRPF). A Balears i a Aragó només va ser un 10% i a 
Madrid un 5%5. No obstant, aquest fet no te cap importància significativa 
al procés d’autonomia i coresponsabilitat fiscal. 
 

                                                             
5 A Aragó, Madrid i les Illes Balears no es va cedir el 15% ja que si es cedia, aquestes Comunitats 
Autònomes haguessin presentat un excés de recursos d’acord amb un màxim de creixement.                                            
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2) S’integren al total de recursos per finançar la Compensació Transitòria 
de l’antic Fons de Compensació Interterritorial i les subvencions de 
l’ensenyança gratuïta. 

 
3) Les Comunitats es separen entre les Comunitats de l’article 143 i les 

Comunitats de l’article 1516, deixant desfasat l’antiga separació entre 
Comunitats amb competències d’educació i Comunitats sense. A la 
figura 5 es veuen els nous valors de les variables: 

 
FIGURA 5. NOUS VALORS DE PONDERACIÓ PEL REPARTIMENT 

 

 
Comunitats article 153 Comunitats article 151 

Població 64% 94% 

Superficie 16,60% 3,50% 

Dispersió 2% 0,60% 

Insularitat 0,40% 1,50% 

U. Administratives 17% 0,40% 

Pobresa relativa 2,70% 2,70% 

Esforç fiscal 1,82% 1,82% 
CPFF i elaboració pròpia 

 
 

4) Es crea “La aplicación de Escenarios de Consolidación Presupuestaria 
(ECP)”  en el que s’intenta coordinar així el deute de la Administració 
Central i l’autonòmica. D’aquesta manera, a més de les restriccions 
imposades a la LOFCA7, també es crea un objectiu de dèficit a mig 
termini i endeutament autonòmic per reduir-lo. Tot això va suposar un 
esforç per part de les autonomies que tenia com a finalitat satisfer el 
criteris de convergència pressupostaria del Tractat de Maastritch.  
(Monasterio 2002) 

2.3.1. Valoració del primer i segon acord quinquennal 

 
Donat que gairebé el primer acord quinquennal (1987-1991) i el segon (1992-
1996) no presenten moltes diferències entre si, es farà una valoració conjunta 
dels dos acords. 
 

1) El model segueix tenint una gran absència de Coresponsabilitat Fiscal ja 
que segueix la línia marcada pel seu antecessor en la descentralització 
de la despesa i una quasi inapreciable descentralització dels ingressos. 
No obstant, millora amb la incorporació de la participació als ingressos 
de l’Estat (PIE) ja que aquest finançament deixa de dependre dels 
possibles acords entre les Comissions Mixtes i l’Estat. 

 
2) La desaparició de l’Impost sobre el Luxe l’any 1986 per donar pas a l’IVA 

(Impost sobre el Valor Afegit) va suposar una forta disminució 

                                                             
6
 Les comunitats de l’article 151 són aquelles anomenades freqüentment com les de “la via ràpida” 

 
7 La principal restricció de la LOFCA era que el destí del deute a llarg termini havia de ser despesa 
d’inversió i que la carrega financera no havia de superar el 25% 
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d’ingressos fiscals cedits a les Comunitats Autònomes. Tot i que a l’any 
1988 es cedeix l’Impost sobre AJD (Actes Jurídics Documentats), no 
aconsegueix compensar la disminució d’ingressos fiscals anteriorment 
citada. (Monasterio 2002) 

 

3) No es corregeixen en cap moment les desigualtats generades per 
l’adopció del cost efectiu com a mètode de transferència. 
 

4) Hi va haver una gran absència de cessió d’imposts durant aquest 
decenni (només AJD), i per tant, es reitera una vegada més la absència 
de coresponsabilitat fiscal. 
 

5) Si analitzem la recaptació normativa i real dels tributs cedits en aquests 
dos quinquennis: 
 

FIGURA 6. TRIBUTS CEDITS NORMATIUS I REALS AL QUINQUENNI 1987-1991 (EN MILIONS DE PESSETES) 

 
NORMA REAL AUMENT REPART %/NORMA 

Catalunya               512.530                  648.863          136.333    30,08% 26,60% 

Galícia               115.005                  134.585             19.580    4,32% 17,03% 

Andalusia               302.473                  400.949             98.476    21,73% 32,56% 

Astúries                 56.336                    63.222               6.886    1,52% 12,22% 

Cantabria                 21.020                    34.995             13.975    3,08% 66,48% 

La Rioja                 16.166                    21.235               5.069    1,12% 31,36% 

Múrcia                 42.844                    55.510             12.666    2,79% 29,56% 

València               293.342                  339.274             45.932    10,13% 15,66% 

Aragó                 84.608                  101.364             16.756    3,70% 19,80% 

Castella-La Manxa                 59.178                    70.461             11.283    2,49% 19,07% 

Canàries                 97.126                  115.433             18.307    4,04% 18,85% 

Extremadura                 29.734                    37.200               7.466    1,65% 25,11% 

Illes Balears                 35.324                    60.185             24.861    5,49% 70,38% 

Madrid               127.748                  139.471             11.723    2,59% 9,18% 

Castella i Lleó               116.650                  140.561             23.911    5,28% 20,50% 

CCAA 143               589.608                  724.204          134.596    29,70% 22,83% 

CCAA 151           1.320.476              1.639.104          318.628    70,30% 24,13% 

TOTAL CCAA           1.910.084              2.363.308          453.224    100,00% 23,73% 
Alfonso Utrilla de la Hoz, Ministerio de Economia y Hacienda i elaboració pròpia 

 
La figura 6 mostra la recaptació normativa, real i les diferències durant el 
quinquenni de 1987-1991. Com caldria esperar, el pes de la recaptació (70.3%) 
resideix en les Comunitats Autònomes de l’article 151 (Majors competències). 
Si ens fixem en termes absoluts, Catalunya és la principal Comunitat Autònoma 
beneficiada, ja que la diferència entre la seva recaptació normativa i real 
suposa un augment de 136.333 milions de pessetes. No obstant, si ens fixem 
en termes relatius, les Illes Balears són les principals beneficiades, ja que la 
diferència entre les seves recaptacions és gairebé el 70.38% de la recaptació 
normativa. D’una altra banda, Madrid és la Comunitat Autònoma més 
perjudicada (9.18%), ja que cal recordar que no gaudeix de la gestió de tributs 
cedits fins l’any 1990. 
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FIGURA 7. TRIBUTS CEDITS NORMATIUS I REALS AL QUINQUENNI 1992-1996 (EN MILIONS DE PESSETES) 

 
NORMA REAL AUMENT REPART %/NORMA 

Catalunya         816.942            977.862          160.920    32,13% 19,70% 

Galícia         182.409            203.504             21.095    4,21% 11,56% 

Andalusia         478.430            567.675             89.245    17,82% 18,65% 

Astúries           89.517            107.761             18.244    3,64% 20,38% 

Cantabria           33.798              57.943             24.145    4,82% 71,44% 

La Rioja           25.685              34.303               8.618    1,72% 33,55% 

Múrcia           68.216              81.682             13.466    2,69% 19,74% 

València         461.851            474.934             13.083    2,61% 2,83% 

Aragó         132.099            142.880             10.781    2,15% 8,16% 

Castella-La Manxa           93.956            108.031             14.075    2,81% 14,98% 

Canàries         154.002            155.900               1.898    0,38% 1,23% 

Extremadura           47.098              55.899               8.801    1,76% 18,69% 

Illes Balears           56.929              94.232             37.303    7,45% 65,53% 

Madrid         400.991            446.682             45.691    9,12% 11,39% 

Castella i Lleó         185.140            218.582             33.442    6,68% 18,06% 

CCAA 143     1.133.430        1.347.995          214.565    42,84% 18,93% 

CCAA 151     2.093.635        2.379.875          286.240    57,16% 13,67% 

TOTAL CCAA     3.227.063        3.727.870          500.807    100,00% 15,52% 
Alfonso Utrilla de la Hoz, Ministerio de Economia y Hacienda i elaboració pròpia 

 
La figura 7 mostra la recaptació normativa, real i les seves diferencies durant el 
quinquenni 1992-1996. Durant aquest quinquenni, les posicions de les 
Comunitats Autònomes varien, ja que les Comunitats de l’article 151 ja 
representen menys a diferència del quinquenni anterior (57.16% enfront 70.3% 
el quinquenni anterior). En termes absoluts, Catalunya torna a experimentar la 
major diferencia entre recaptacions (160.920). No obstant, les Illes Balears 
segueixen al front de les Comunitats Autònomes amb major beneficis relatius 
(65.53%). A diferencia del quinquenni 1987-1991, són les Illes Canàries les 
més perjudicades durant el quinquenni 1992-1996. 

2.4. El model de la Coresponsabilitat Fiscal (1997-2001) 
Aquest acord es va signar el 23 de setembre de l’any 1996 pel CPFF amb 
l’objectiu d’organitzar el quinquenni de 1997-2001. Durant aquest quinquenni es 
va intentar que les Autonomies tinguessin una major autonomia financera i 
depenguessin menys de les transferències de l’Administració Central, és a dir, 
gaudir d’una autonomia a la part dels ingressos. Cal remarcar que fins aquest 
acord, la coresponsabilitat fiscal al model de finançament havia estat quasi nul 
ja que realment no hi havia una concordança entre les despeses de les 
Comunitats i els seus ingressos propis. Les Comunitats Autònomes de 
Castella-La Manxa, Andalusia i Extremadura varen decidir no acceptar aquest 
model i seguir-se finançant pel model anterior. 

Els fets mes rellevants d’aquesta etapa varen ser: 

1) La cessió parcial de fins el 30%  de l’IRPF a les CCAA (la qual cosa 
obligà a modificar la LOFCA, donat que l’IRPF no era un tribut entre els 
susceptibles de cessió). No obstant, realment es va cedir el 15% 
d’aquest tribut, donat que les CCAA només tenien competència 
normativa en aquest tram, i no en el 15% restant i quasi tota la 
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recaptació la tenia l’Administració Central. A més, les CCAA podien 
variar la tarifa autonòmica amb un límit (la CI (Quota Íntegra) no havia de 
sobrepassar en més d’un 20% a la obtinguda per l’aplicació de la tarifa 
autonòmica estàndard) i aplicar una sèrie de deduccions de tipus 
personal o per aplicació de rentes. No podien aplicar deduccions de 
caire empresarial o d’inversions, donat que volien estalviar-se les 
ineficiències de la deslocalització dels factors productius. 
 

2) El traspàs de la competència normativa per a la regulació dels tributs 
susceptibles de cessió, ja que abans les CCAA només gaudien de la 
recaptació del tribut i no de la seva regulació. Això suposà un canvi de 
tendència respecte els acords anteriors i va dotar a les CCAA d’una 
major autonomia financera, donat que l’anterior acord no respectava el 
principi de coresponsabilitat fiscal. 
 

3) La inclusió de una garantia financera de creixement mínim de la 
recaptació: Abans de que es posés en marxa aquest acord, era possible 
que la recaptació real d’un tribut fos inferior a la recaptació normativa, i 
per tant, la CCAA no obtenia cap compensació. Amb la introducció 
d’aquest acord, es va establir una garantia mínima de creixement dels 
recursos cedits, segons la menor de les següents taxes: El creixement 
nominal del PIB i el 90% de la taxa de creixement de la recaptació 
estatal per IRPF. 
 
Aquest acord va durar fins l’any 1998, que, amb efectes retroactius, es 
va establir que la garantia mínima de creixement dels recursos cedits per 
l’Administració Central fos el PIB nominal. Donat que la evolució de la 
recaptació de l’IRPF era inferior a la del creixement del valor nominal del 
PIB, segons Monasterio “esto creaba un desincentivo a alcanzar toda la 
autonomía fiscal por parte de las CCAA, porque estas asumen la cesión 
del impuesto sin tener que asumir los riesgos recaudatorios.” Encara 
que, donat que les CCAA de l’article 143 amb l’acord anterior gaudien 
del 30% de l’IRPF quan es completés el traspàs de les competències 
d’educació, i a 1999 ja s’havia completat aquest traspàs, no varen 
aplicar aquest acord fins uns anys més endavant. Tot i això, aquesta 
mesura beneficiava a 2 tipus de Comunitats: Les primeres, a aquelles a 
les que la seva PIE era negativa, ja que aquestes al renunciar a 
finançament per part de l’IRPF a canvi de compensacions per majors 
pagaments de la PIE negativa, les beneficiava financerament. Les 
segones, eren aquelles que no tenien el 15% de la participació 
territorialitzada a l’IRPF, ja que aquestes com percebien recursos per 
part de la PIE (aquest evoluciona segons l’ITAE) i la evolució de l’IRPF 
era segons el PIB nominal, la no aplicació d’aquest acord les beneficiava 
bastant. 
 

4) Si analitzem l’evolució del finançament durant aquest període: 

 

 



 13 

FIGURA 8. EVOLUCIÓ DEL FINANÇAMENT AUTONÒMIC TOTAL (MILIONS D’EUROS) 

  1997 1998 1999 TOTAL 97-99 MITJA 97-99 

Catalunya     10.592,95        12.397,50        12.738,84          35.729,29        11.909,76    

Galícia       4.925,51          5.315,09          5.929,75          16.170,35          5.390,12    

Andalusia     13.538,94        13.446,57        15.508,39          42.493,90        14.164,63    

Astúries           690,24              800,92              847,37             2.338,53              779,51    

Cantabria           417,49              485,38              771,92             1.674,79              558,26    

La Rioja           191,54              217,35              370,56                779,45              259,82    

Múrcia           648,13              656,25          1.040,18             2.344,56              781,52    

València       6.231,56          7.332,49          7.559,33          21.123,38          7.041,13    

Aragó       1.126,66          1.124,69          1.677,80             3.929,15          1.309,72    

Castella-La Manxa       1.933,70          2.070,32          2.291,67             6.295,69          2.098,56    

Canàries       2.804,90          2.990,30          3.159,86             8.955,06          2.985,02    

Extremadura       1.112,16          1.280,02          1.381,31             3.773,49          1.257,83    

Illes Balears           412,32              759,36              799,66             1.971,34              657,11    

Madrid       2.588,71          2.881,59          4.070,11             9.540,41          3.180,14    

Castella i Lleó       2.237,60          2.479,92          4.070,11             8.787,63          2.929,21    

CCAA 143     11.358,55        12.755,80        17.320,69          41.435,04        13.811,68    

CCAA 151     43.767,39        47.769,58        51.377,75        142.914,72        47.638,24    

TOTAL CCAA     55.125,94        60.525,37        68.698,44        184.349,75        61.449,92    
David Cantarero Prieto, Ministerio de Hacienda i elaboració pròpia. 

FIGURA 9. EVOLUCIÓ DEL FINANÇAMENT TOTAL PER CÀPITA (ÍNDEX MITJA=100) 

 
1997 1998 1999 MITJA 97-99 

Catalunya            96,58             103,56               98,26               99,47    

Galícia            99,72               98,59             103,99             100,77    

Andalusia          103,91               94,55             101,65             100,04    

Astúries            85,12               87,95               69,71               80,93    

Cantabria          106,20             109,94             130,30             115,48    

La Rioja            96,99               98,01             124,66             106,55    

Múrcia            79,25               71,45               82,03               77,58    

València            86,30               93,04               89,01               89,45    

Aragó          127,28             113,14             126,11             122,18    

Castella-La Manxa          151,49             144,43             118,43             138,12    

Canàries            96,94               94,69               90,45               94,03    

Extremadura          139,42             142,88             114,78             132,36    

Illes Balears            72,75             119,31               86,80               92,95    

Madrid            69,15               68,55               70,56               69,42    

Castella i Lleó          119,67             118,11             145,93             127,90    

CCAA 143          100,00             100,00             100,00             100,00    

CCAA 151          100,00             100,00             100,00             100,00    

TOTAL CCAA          100,00             100,00             100,00             100,00    
David Cantarero Prieto, Ministerio de Hacienda, INE i elaboració pròpia. 

Les figures 8 i 9 mostren l’evolució del finançament total durant els anys 1997 i 
1999. Si ens fixem majorment en la figura 9 (Evolució del finançament total per 
càpita), les Comunitats Autònomes pitjor finançades per càpita són Madrid, 
Múrcia i Astúries (69.42, 77.58 i 80.93 respectivament). D’una altra banda, les 
millor finançades per càpita són Castella-La Manxa, Extremadura i Castella i 
Lleó (138.12, 132.36 i 127.9 respectivament). Si analitzem el cas de les Illes 
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Balears, el seu índex està per davall de la mitja espanyola (92.95) encara que 
no representa una gran desviació. 

2.5. El cas del traspàs de competències en sanitat i educació  
En el cas del traspàs de competències en sanitat, podem distingir 3 etapes: 

1) 1982 a 1993 

La principal característica d’aquesta etapa és el traspàs de la sanitat a les 7 
Comunitats Autònomes de l’article 151 que finalitza a l’any 1994 amb la 
transferència de la sanitat a les Illes Canàries. Es va utilitzar el mètode del cost 
efectiu, com al període transitori, donat que l’Administració Central finançava 
d’acord el cost real que hi havia de sanitat a cada territori. 

2) 1994 a 1997 

Durant aquest període, es va tractar de corregir la heterogeneïtat que va sorgir 
a l’anterior període donat que l’Administració Central va escollir finançar per 
cobrir les despeses de sanitat en el territori i no optar per un criteri més 
homogeni. Aquí apareix la figura de la població protegida amb dret d’atenció a 
la Comunitat Autònoma de  referència, que juntament amb el criteri de 
creixement d’aquest finançament condicionat al PIB nominal, intentaren corregir 
aquesta heterogeneïtat. També es veu un canvi de tendència en quant al 
mètode per finançar-se, creixent el finançament via imposts i decreixent el 
finançament via recursos aportats per la SS (Aquests recursos aportats per la 
Seguretat Social eren les cotitzacions). 

3) 1998 a 2001 

Durant aquest període va regir 6 Acords recollits a un document fet per el CPFF 
denominat “Financiación de los Servicios de Sanidad en el período 1998-2001”, 
que es va aprovar el novembre de 1996, que pretenia resoldre una sèrie de 
ineficiències dels anteriors períodes a la vegada que seguia el mateix camí que 
l’anterior: finançar-se a través dels imposts i no de les cotitzacions a la 
Seguretat Social. Cal recordar que aquest és el darrer període el qual es parla 
d’un sistema de finançament apart del de les competències comuns, ja que al 
model de finançament de les CCAA de 2002, tant les competències sanitàries 
com les comuns i educatives, seran recollides en un mateix model. 
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FIGURA 10. ANY DE TRANSFERÈNCIA DE LA SANITAT (INSALUD) A LES CCAA 

1981 1984 1987 1990 1994 2001 

Catalunya Andalusia País Basc Galícia Canàries Balears 

    C. Valenciana Navarra   
Castella- La 
Manxa 

          Castella i Lleó 

          La Rioja 

          Madrid 

          Astúries 

          Cantàbria 

          Extremadura 

          Murcia 

          Aragó 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales i elaboració pròpia 

Per una altra banda, tenim el cas de les competències en educació. Es pot 
dividir el traspàs d’aquesta competència en: 

 

1) Traspàs de les competències d’educació no universitària 

FIGURA 11. ANY DE TRANSFERÈNCIA DE L’EDUCACIÓ NO UNIVERSITÀRIA 

1980 1982 1983 1990 1997 1998 1999 

Catalunya Andalusia Canàries Navarra 
I. 
Balears 

La Rioja Murcia 

País Basc Galicia 
C. 
Valenciana 

    Cantàbria Madrid 

          Aragó Extremadura 

            C.-La Manxa 

            Cast. I Lleó 

            Astúries 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales i elaboració pròpia 

Com es pot veure a la taula, gairebé el traspàs de l’educació no universitària 
acaba a l’any 1999. Les primeres Comunitats que varen gaudir d’aquest 
traspàs varen ser Catalunya i el País Basc a l’any 1980. Per una altra 
banda, les Illes Balears varen rebre el traspàs de l’educació a l’any 1997. 
Aquest traspàs va suposar la responsabilitat de la gestió per part de les 
Comunitats Autònomes, que va suposà una gran absorció dels seus 
recursos financers. (Alfonso Utrilla de la Hoz i Carmen Mitxelena 
Camiruaga) 

2) Traspàs de les competències d’educació universitària 
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FIGURA 12. ANY DE TRANSFERÈNCIA DE L’EDUCACIÓ UNIVERSITÀRIA 

1985 1986 1987 1995 1996 

Catalunya Andalusia Navarra Murcia La Rioja 

País Basc Canàries Galicia Madrid I. Balears 

C.Valenciana     Extremadura Cantàbria 

      C. i Lleó Aragó 

      Astúries C.-La Manxa 
          Confederación Española de Organizaciones Empresariales i elaboració pròpia 

D’una altra banda, tenim el traspàs de les competències d’educació 
universitària. Tot i que va començar més tard que la no universitària (1985), el 
procés va finalitzar abans que aquesta. Les tres primeres Comunitats en rebre 
la citada competència van ser Catalunya, País Basc i C.Valenciana (1985). En 
el cas de les Illes Balears, aquest traspàs es va donar l’any 1996, sent així una 
de les darreres Comunitats que va rebre aquesta competència. 

3. El model de finançament autonòmic a Espanya: Un anàlisi 

pràctic 

3.1. El model de 2002: Definició, anàlisi pràctic i les Illes Balears 

3.1.1. Els trets característics del model de 2002 

Aquest nou model de finançament té el seu naixement al desembre de l’any 
2001 coincidint amb la finalització de la vigència del sistema de finançament de 
les CCAA de competències comuns i el sistema de finançament sanitari. És així 
doncs, que el nou model de 2002 integra: el finançament de les competències 
comuns, el finançament del sistema sanitari i el finançament dels serveis 
socials de la Seguretat Social.  

Les principals característiques d’aquest model són: 

 Integració 

Amb aquest model deixen d’existir diferents models de finançament de 
competències (sanitàries, educatives i comuns) i s’integren tot 3 en un mateix 
model. A més, cal recordar que a partir del gener de l’any 2002, totes les CCAA 
ja disposen de les competències sanitàries. 

 Aplicable a totes les CCAA 

El model de finançament de l’any 2002 era aplicable a totes les CCAA sense 
excepció, és a dir, era obligatori. Això es remarca donat que anteriorment les 
CCAA podien decidir si admetien el nou model que entrava en vigor o es 
decidien per quedar-se en el model que estaven. Això, apart de crear 
ineficiències i complicacions, creava desigualtats en la manera de finançar-se. 

No obstant, amb la Disposició final segona de la llei 21/2001 que el nou model 
de finançament “solo serán de aplicación a las CCAA que hayan recibido la 
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transferencia de los Servicios que se financiaran mediante el nuevo sistema y, 
en Comisión Mixta, acepten este último”. Per tant, el requisit per acceptar 
aquest nou model era acceptar la transferència de la sanitat. 

 Estable 

El model deixa d’estar definit per períodes quinquennals i la seva aplicació és 
indefinida 

 Suficiència 

Juntament amb el principi de neutralitat (cap CA estirà pitjor amb aquest nou 
model que amb l’anterior), aquest principi estableix que els recursos que es 
rebin del finançament permetran atendre a totes les prestacions de serveis 
necessàries. Cal dir, que es tracta d’una suficiència dinàmica, ja que és 
garanteix cada any. 

 Potenciar l’autonomia fiscal 

Aquest es un principi que segueix la línia marcada per l’acord de 1997, ja que 
s’incrementa la cessió de l’IRPF (30% a 33%) i a més, es cedeix el 35% de 
l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit), el 40% dels Impostos Especials 
harmonitzats a nivell europeu sobre els hidrocarburs, tabac i begudes 
alcohòliques, la cessió completa de l’impost sobre l’electricitat i determinats 
mitjans de transport i per últim, s’amplien les capacitats normatives de les 
CCAA sobre aquests tributs.  

 Europeu 

Aquest model pretén aferrar-se a la nova Comunitat Europea, i per tant, opta 
per una sèrie de limitacions sobre el finançament de les CCAA. Podem distingir 
3 parts: 

1) En el cas dels imposts indirectes (com l’IVA) s’opta per la participació 
territorialitzada, ja que s’entén que atorgar competències normatives a 
les CCAA sobre aquests imposts podia ser problemàtic. Només s’ha 
dotat de capacitat normativa a l’impost especial sobre els hidrocarburs. A 
més, a l’article 19 de la LOFCA, hi existeix una clàusula de salvaguarda8 
per garantir el procés d’harmonització europeu. 
 

2) Un segon cas, el de l’endeutament, que ja te els seus inicis a l’acord de 
1992 del CPPF. 
 

3) I un tercer cas, que tracta sobre la connexió des de la reforma de l’FCI a 
l’any 1990 que hi ha entre els recursos per el desenvolupament regional 
que dona l’Administració Central i la Unió Europea. Per tant, donat que 
els recursos es destinaven pràcticament a les mateixes zones, l’FCI ha 
anat perdent força amb aquest model. 
 

                                                             
8 L’article 19 de la LOFCA diu: “Las competencias que se atribuyan a las CCAA en relación con los tributos 
cedidos, pasarán a ser ejercidas por el Estado cuando resulte necesario para dar cumplimiento a la 
normativa sobre armonización fiscal de la Unión Europea” 
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3.1.2. Les necessitats de finançament a l’any base 

Per començar a explicar les principals novetats que té aquest model respecte a 
l’anterior acord quinquennal que hi havia vigent (1997-2001), cal definir quines 
són les necessitats de finançament a l’any base de cada part d’aquest model 
(definim per part les diferents competències a finançar, ja sigui competències 
comuns, sanitàries i serveis socials) 

1) Les competències comuns i educació 

Es pren com necessitat de finançament de les competències comuns la suma 
de: la liquidació definitiva de l’any 99 de la tarifa autonòmica de l’IRPF, la 
participació en els Ingressos de l’Estat, recaptació normativa dels tributs cedits 
en valors de l’any 1999 i per taxes normatives adherides als serveis traspassats 
en valors de l’any 1999, el valor de les competències dels serveis transferits a 
les CCAA amb posterioritat a l’any 1999, així com la resta de les competències 
singulars en valors de l’any 1999. Cal remarcar que el resultat anterior es va 
homogeneïtzar, per tant, tenim unes necessitats de finançament homogènies. 
La suma de tot això més uns fons addicionals generalment per Comunitats 
Autònomes amb menys renta serà coneguda com “Masa Homogénea de las 
Competencias Comunes y Educativas(MHCCE)”.  

Aquesta suma es repartirà entre les Comunitats Autònomes seguint unes 
variables de ponderació que són: Població existent a l’any 1999 en la 
Comunitat Autònoma (94%), la superfície de la Comunitat Autònoma (4’2%), la 
dispersió de la població (1’2%) i finalment la insularitat (0’6%). A més, 
apareixen 3 figures noves en aquest model per repartir-se  un fons addicional: 

 L’índex de renta relativa:  

     
  

  
 

    

    
 

On: 

Pi= Població de la Comunitat Autònoma i 

Pt= ∑Població de les 15 Comunitats Autònomes 

VABi= Valor Afegit Brut de la Comunitat Autònoma i 

VABt= ∑Valor Afegit Brut de les 15 Comunitats Autònomes  

El repartiment del fons es durà a terme si aquest índex de renta relativa és 
positiu, i si és així, en proporció a ell. 

 Fons per les Comunitats Autònomes amb poca densitat de població: 

Es repartirà entre les Comunitats Autònomes que tinguin una densitat de 
població inferior als 27 habitants per km2, sempre i quant la superfície del 
territori tingui menys de 50.000 km2. 

 Garantia de mínims: 

Sempre que una Comunitat Autònoma tingui com a conseqüència del 
repartiment, unes necessitats de finançament inferiors a la restricció inicial         
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(liquidació any 1999), aquesta es veurà beneficiada d’una dotació addicional 
per no veure’s pitjor que abans.  

No obstant, les Comunitats Autònomes també han de complir uns criteris els 
quals anomenarem “Restriccions de la taxa de creixement” que són: 

 La Taxa de creixement d’una Comunitat Autònoma respecte la 
restricció inicial de l’any 1999, no podrà excedir en més d’un 75% 
que la mitja del total de la resta de Comunitats Autònomes. Però 
dins d’aquesta restricció cal mencionar 2 casos més:  
 

o Aquesta modulació no podrà retallar més d’un 25% de la 
restricció inicial (1999) 
 

o Quant la Comunitat Autònoma disposi de més del 10% de 
nuclis de població del total de les Comunitats Autònomes, 
la quantia que excedeixi al 75% de la taxa de creixement 
es multiplicarà per 0.49 per saber la modulació 

 Quant la renta per càpita mitja d’una Comunitat Autònoma sigui 
un 70% inferior a la mitja de les Comunitats Autònomes, la seva 
taxa de creixement no podrà ser inferior al 120% de la mitja del 
total de les taxes de creixement de les Comunitats Autònomes. Si 
la renta per càpita mitja és situa a l’interval del 75% fins el 82%, la 
seva taxa de creixement no podrà ser inferior al 22% de la mitja 
del total de les Comunitats Autònomes. 
 

2) Les competències de sanitat 

La “Masa Homogénea Sanitaria (MHS)” es calcula a través de la despesa 
sanitària liquidada a l’any 1999 en el cas de les Comunitats Autònomes que 
tinguessin ja aquesta competència, o a través de la despesa sanitària liquidada 
de l’INSALUD-Gestió directa.  

Per el repartiment d’aquesta quantia, també existeixen unes variables de 
ponderació al igual que en el cas de les competències comuns: Població 
protegida de l’any 1999 (75%), les persones majors de 65 anys a l’any 1999 
(24’5%) i la insularitat (0.5%). A més, també es garanteix a les Comunitats 
Autònomes amb la sanitat ja traspassada que sempre tindran més finançament 
que a l’any 1999. 

Com a les competències comuns i educatives, a les competències de sanitat 
també apareixen 2 nous fons específics: 

 El fons d’estalvi en incapacitat temporal:  

És un fons que té com a objectiu controlar la despesa relativa de la incapacitat 
temporal (IT) i millorar l’assistència sanitària. Es reparteix segons la variable de 
població protegida. 

 Fons de cohesió sanitària: 

És un fons que té com a objectiu garantir el mateix servei sanitari als espanyols 
independentment de la Comunitat Autònoma en la que hi siguin.  
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El finançament d’aquests 2 fons pels anys següents no es farà per el sistema 
de finançament de les Comunitats Autònomes de Règim Comú. 

Per últim, el model imposa que la Comunitat Autònoma ha de destinar, com a 
mínim, a la gestió de la sanitat el resultat  del procés anterior evolucionat a l’ITE 
nacional 

3) Les competències de serveis socials 

Es reparteix la quantia de la restricció inicial de 1999 d’acord el  nombre de 
persones major de 65 anys que disposa cada Comunitat Autònoma. De la 
mateixa manera que les competències comuns i sanitàries, l’Estat Central 
garanteix un finançament com a mínim igual a la restricció inicial. 

Per últim, el model imposa que la Comunitat Autònoma ha de destinar com a 
mínim a la gestió dels serveis socials el resultat  del procés anterior evolucionat 
al ITE nacional 

3.1.3. Els recursos de finançament  

Una vegada exposat com es reparteix el finançament a les Comunitats 
Autònomes, cal explicar com obtenen aquestes els recursos per posteriorment 
poder traspassar a l’Estat la quantia que hagi de repartir i, a més, obtenir dels 
tributs cedits el seu propi finançament. Els recursos de finançament que tenen 
les Comunitats Autònomes són: 

 Les taxes adherides als serveis traspassats a partir de l’any  1999 
 

 La recaptació dels tributs cedits amb anterioritat 

Les Comunitats Autònomes tenien com a tributs cedits amb anterioritat: 
L’Impost sobre el Patrimoni, l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i AJD 
(Actes Jurídics Documentats), l’Impost sobre Successions i Donacions, i 
l’Impost sobre el Joc. A més de tenir la recaptació d’aquest tributs, també 
disposen de la capacitat normativa d’ells 

 La tarifa autonòmica de l’IRPF 

Les Comunitats Autònomes s’atribuiran el 33% de la liquidació de l’IRPF. A 
més, si accepten el model de finançament de 2002, obtindran la capacitat 
normativa sobre la tarifa i la regulació sobre deduccions dels seus residents. 

 La recaptació dels tributs cedits nous 

Les Comunitats Autònomes disposen ara d’aquest tributs:  

 35% de la recaptació líquida de l’IVA: Només disposaran 
d’aquesta recaptació les Comunitats Autònomes que tinguin la 
competència de sanitat traspassada. 
 

 40% de la recaptació liquida de l’Impost Especial sobre Fabricació 
de Cervesa, Vi i begudes fermentades, Productes Intermedis, 
Alcohol y Begudes Derivades, Tabac i Hidrocarburs. Només 
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disposaran d’aquesta recaptació les Comunitats Autònomes que 
tinguin la competència de sanitat traspassada. 

 

 100% de l’impost sobre l’Electricitat, Matriculació de Vehicles i 
sobre Ventes Minoristes de Hidrocarburs. 

 

FIGURA 13. COMPETÈNCIES NORMATIVES TRASPASSADES A LES COMUNITATS AUTÒNOMES 

Impost   Competències normatives traspassades 

Impost sobre la Renta de les Persones 
Físiques (IRPF) → 

Tarifa, deduccions personals i habitatge 
habitual i inversions no empresarials 

Impost sobre el Patrimoni → 
Mínim exempt, tipus de gravamen, 
deduccions i bonificacions 

Impost sobre Successions i Donacions → 
Reduccions de la base imposable, tarifa, 
deduccions i bonificacions 

Impost sobre el Valor Afegit (IVA) → No n'hi ha 
Impost Especial sobre el Tabac, Begudes 
Alcohòliques i Hidrocarburs → No n'hi ha 

Impost Especial sobre l'Electricitat → No n'hi ha 

Impost de Matriculació → 
Competències limitades sobre tipus de 
gravamen 

Impost sobre Ventes Minoristes 
d'Hidrocarburs → 

Competències limitades sobre tipus de 
gravamen 

Taxa sobre el Joc → 
Exempcions, base imposable, tipus de 
gravamen, bonificacions i meritació 

Imposts sobre Transmissions Patrimonials i 
Actes Jurídics Documentats (AJD) → 

Tipus de gravamen, deduccions i 
bonificacions 

CPFF, Carmen Molina i elaboració pròpia 

La figura 13 mostra les diferents competències normatives que s’han traspassat 
a les Comunitats Autònomes en el model de 2002 i amb anterioritat sobre els 
imposts corresponents. Destacar que les Comunitats Autònomes disposen del 
100% de la recaptació de l’Impost sobre l’Electricitat però en canvi no tenen 
cap competència normativa sobre ell. 

 El Fons de Suficiència 

El Fons de Suficiència és un fons creat al model de 2002 i cobreix la diferència 
entre 

            

On 

FSi és el Fons de Suficiència d’una Comunitat Autònoma 

NFi són les Necessitats de Finançament d’una Comunitat Autònoma 

CFi és la Capacitat Fiscal d’una Comunitat Autònoma. 

Per tant, les Comunitats Autònomes rebran la quantia del Fons de Suficiència 
calculat a l’any base, multiplicat per l’índex d’evolució de l’ITE. Per tant, 
quedaria així 
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On 

FSt és el Fons de Suficiència al període t 

FS99 és el Fons de Suficiència a l’any 99 

ITEt és la quantia de l’ITE al període t 

ITE99 és la quantia de l’ITE a l’any 1999 

En el cas de que la Comunitat Autònoma tingui una capacitat fiscal major que 
les seves necessitats de finançament, és a dir, un Fons de Suficiència negatiu, 
l’Estat es quedarà la diferència que hi hagi suposant un ingrés per aquest. 
Aquest Fons també conté un nou Fons de Suficiència per les Ciutats 
Autònomes de Ceuta i Melilla, que serà constituït per el valor dels serveis 
traspassats i les subvencions d’autogovern a l’any base. 

3.1.4. Evolució dels recursos de finançament 

El mecanisme que empra el model de 2002 per actualitzar els valors del model 
és l’anomenat ITE (Ingressos Tributaris de L’Estat). És a dir 

       
    

     
 

On  

EITEt és la evolució dels Ingressos Tributaris de l’Estat 

ITEt són els ingressos tributaris de l’Estat al període t 

ITE99 són els ingressos tributaris de l’Estat a l’any 1999. 

Cal mencionar que existeixen 2 tipus de ITE: 

 ITE nacional: Recaptació Estatal, exclosa la susceptible de cessió, per 
IRPF, IVA i Imposts Especials 

 ITE regional: Recaptació Autonòmica, sense exercici de competències 
normatives, per IRPF, IVA i Imposts Especials 
 

3.1.5. Anàlisi pràctic i valoracions 

Una vegada exposat el funcionament del model de finançament de les 
Comunitats Autònomes de Règim Comú, cal realitzar un anàlisi de les 
conseqüències  que ha portat aquest model durant els seus anys de vigència. 
Per tant, es dividirà aquest anàlisi en Suficiència Estàtica, Suficiència Dinàmica 
i altres valoracions. Per tal de fer aquest anàlisi, es realitzarà a partir d’unes 
taules i gràfics que ajudaran a demostrar el perquè del que es comenta. 
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 Suficiència Estàtica  

FIGURA 14. FINANÇAMENT TOTAL GARANTIT PER POBLACIÓ I ÍNDEX (MITJA=100) 

 
FTGP2002 ÍND2002 

Catalunya 1.726,09   99,96   

Galícia 1.889,50   109,42   

Andalusia 1.727,42   100,04   

Astúries 1.855,38   107,45   

Cantabria 2.055,19   119,02   

La Rioja 1.972,49   114,23   

Múrcia 1.546,09   89,54   

València 1.566,65   90,73   

Aragó 1.894,10   109,69   

Castella-La Manxa 1.826,28   105,76   

Canàries 1.733,13   100,37   

Extremadura 2.024,66   117,25   

Illes Balears 1.442,13   83,52   

Madrid 1.569,66   90,90   

Castella i Lleó 1.928,53   111,68   

TOTAL CCAA 1.726,78   100,00   
Elaboració pròpia amb dades de l’INE (padró 2002) i MEH 2002 

A la taula anterior tenim a la primera columna el Finançament Total Garantit 
(amb la garantia de sanitat) per població de l’any 2002, i a la segona un índex 
on el 100 és la mitja del total de les Comunitats Autònomes. Si ens hi fixem, 
entre les CCAA hi ha bastantes diferències entre elles, situant-se les Illes 
Balears com la Comunitat Autònoma pitjor finançada l’any 2002 (i els següents 
com es demostrarà posteriorment) en relació a la quantitat de població que té.  

FIGURA 15. ÍNDEX DE FINANÇAMENT TOTAL GARANTIT ABANS DEL FONS DE SUFICIÈNCIA I DESPRÉS 

 
FTGSFS2002 FTGAFS2002 

Catalunya 127,68 99,96 

Galícia 84,53 109,42 

Andalusia 79,04 100,04 

Astúries 101,57 107,45 

Cantabria 102,83 119,02 

La Rioja 102,59 114,23 

Múrcia 81,62 89,54 

València 101,62 90,73 

Aragó 113,50 109,69 

Castella-La Manxa 79,60 105,76 

Canàries 44,34 100,37 

Extremadura -16,36 117,25 

Illes Balears 145,39 83,52 

Madrid 145,19 90,90 

Castella i Lleó 94,60 111,68 

TOTAL CCAA 100,00 100,00 
Elaboració pròpia amb dades del MEH 2002 i INE (Padró 2002) 
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La taula anterior mostra en la primera columna, el FTGP sense el Fons de 
Suficiència, i en la segona, el FTGP amb el Fons de Suficiència amb l’objectiu 
de poder fer una comparació. Es pot apreciar com l’aplicació d’aquest fons és 
molt perjudicial per els interessos de les Illes Balears(145.39-83.52), 
Madrid(145.19-90.9) i Catalunya(127.68-99.96), i com d’una altra banda és molt 
beneficiós per Extremadura (Fins hi tot, sense el Fons de Suficiència, es troba 
en negatiu, -16.36-117.25), Canàries(44.34-100.37) i Andalusia(79.04-100.04). 
Encara que perjudiqui o beneficiï a les anterior Comunitats Autònomes, si que 
és vera que compleix un efecte redistributiu (complint així el principi de 
solidaritat) com veiem al següent gràfic: 

GRÀFIC 1. CCAA AMB FONS DE SUFICIÈNCIA I SENSE FONS DE SUFICIÈNCIA 

 

   Elaboració pròpia 

On FTGSFS és el Finançament Total Garantit Sense Fons de Suficiència i 
FTGAFS és el Finançament Total Garantit Amb Fons de Suficiència. Com 
podem veure, l’aplicació del Fons de Suficiència si té un caràcter solidari fins al 
punt de que redistribueix i crea menys desigualtats que no pas si no hi existís. 

 Suficiència Dinàmica 

El principal problema discutit en l’àmbit de la Suficiència Dinàmica del model de 
2002 és la no actualització de les variables de repartiment. Aquesta no 
actualització dona per suposat que totes les Comunitats Autònomes creixen per 
igual, per exemple en població (aquest és el principal problema). 
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FIGURA 16. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ PER CA RESPECTE L’ANY 1999 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Catalunya 4,82% 8,00% 9,76% 12,69% 14,94% 16,16% 

Galícia 0,26% 0,76% 0,76% 1,17% 1,36% 1,55% 

Andalusia 2,37% 4,13% 5,23% 7,46% 9,18% 10,33% 

Astúries -0,95% -0,82% -0,97% -0,71% -0,68% -0,87% 

Cantabria 2,61% 4,01% 4,98% 6,40% 7,50% 8,39% 

La Rioja 6,20% 8,38% 10,70% 13,54% 15,54% 16,51% 

Múrcia 8,48% 12,21% 14,46% 18,09% 21,15% 23,07% 

València 6,40% 9,95% 11,73% 15,39% 18,21% 20,13% 

Aragó 2,58% 3,64% 5,29% 6,92% 7,64% 9,25% 

Castella-La 
Manxa 3,23% 5,19% 7,11% 9,76% 11,94% 14,55% 

Canàries 10,23% 13,28% 14,52% 17,67% 19,32% 21,12% 

Extremadura -0,05% 0,03% 0,16% 0,96% 1,19% 1,53% 

Illes Balears 11,58% 15,28% 16,21% 19,63% 21,81% 25,41% 

Madrid 7,42% 11,15% 12,82% 15,91% 16,77% 18,20% 

Castella i Lleó -0,31% -0,02% 0,24% 0,92% 1,41% 1,62% 

Mitja CCAA 4,23% 6,55% 7,81% 10,20% 11,75% 13,02% 

 

Elaboració pròpia amb dades de l’INE (Padró 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 i 2007) 

A la taula anterior podem apreciar com l’evolució de la població a les diferents 
Comunitats Autònomes no ha evolucionat per igual. Podem veure com les Illes 
Balears han incrementat la seva població quasi un 22% respecte l’any 1999 i 
com, d’una altra banda, Astúries inclús ha baixat la seva població en un -0.7%.  

FIGURA 17. CREIXEMENT DE FTG99(02-07), FTGACT(02-07) I CP(02-07) 

 
CFT1999 (02-07) CFTACT (02-07) CP(02-07) 

Catalunya 51,2% 36,43% 16,16% 

Galícia 48,5% 46,59% 1,55% 

Andalusia 55,0% 43,84% 10,33% 

Astúries 46,8% 46,70% -0,87% 

Cantabria 51,1% 43,04% 8,39% 

La Rioja 63,6% 49,07% 16,51% 

Múrcia 57,0% 38,39% 23,07% 

València 53,4% 35,87% 20,13% 

Aragó 53,2% 43,82% 9,25% 

Castella-La Manxa 56,0% 40,58% 14,55% 

Canàries 50,7% 37,15% 21,12% 

Extremadura 49,8% 47,46% 1,53% 

Illes Balears 42,2% 26,50% 25,41% 

Madrid 59,3% 44,75% 18,20% 

Castella i Lleó 49,6% 46,78% 1,62% 

Mitja CCAA 53,1% 41,15% 13,02% 
Elaboració pròpia amb dades del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (2002-2007) i Padró de l’INE (02-07) 

L’anterior taula consta de 3 columnes:  
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 La primera mostra el creixement del finançament total garantit per 
habitant suposant el mateix padró de 1999 entre l’any 2002 i 2007. 

 La segona mostra el creixement del finançament total garantit per 
habitant actualitzat cada any amb el seu padró entre l’any 2002 i 2007. 

 La tercera mostra el creixement de la població entre l’any 2002 i 2007. 

Per tant, aquesta taula evidencia els problemes que sorgeixen de la no 
actualització poblacional al càlcul de les necessitats de finançament. Si mirem 
el cas de les Illes Balears veiem la clara diferència que hi ha entre el 
creixement del finançament total garantit per habitant suposant el mateix padró 
de 1999 i el creixement del finançament total garantit per habitant actualitzat 
cada any amb el seu padró. (42.2%-26.5%). Si a més ens fixem en la evolució 
de la població, les Illes Balears han crescut bastant més que la mitja (25.41% 
mentre que la mitja es de 13.02%), i això fa que realment les Illes quasi no 
hagin experimentat evolució en el finançament, ja que aquest no ha recollit 
l’evolució de la població. 

A continuació també es mostrarà un gràfic per classificar les CCAA segons 
tinguin més creixement de població o més creixement de finançament que la 
mitja de la resta. 

GRÀFIC 2. CREIXEMENT DEL FTACT (02-07) I CP(02-07)

 

Elaboració pròpia 

 Altres valoracions: 
 

 PIB per càpita i finançament. 

Una altra valoració a realitzar és com es comporta el model segons el PIB per 
càpita del que disposa la Comunitat Autònoma. És a dir, si el fet de tenir major 
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PIB per càpita (més rica) o menys, condiciona els recursos que aquesta rep de 
l’Estat. 

FIGURA 18. PIB PER CÀPITA DE LES CCAA L’ANY 2002 

 
PIB p/c2002 

Catalunya 2.110,34   

Galícia 1.361,01   

Andalusia 1.306,97   

Astúries 1.478,84   

Cantabria 1.686,98   

La Rioja 1.923,45   

Múrcia 1.471,38   

València 1.647,45   

Aragó 1.863,41   

Castella-La Manxa 1.379,01   

Canàries 1.615,69   

Extremadura 1.126,77   

Illes Balears 2.026,45   

Madrid 2.340,72   

Castella i Lleó 1.602,84   

TOTAL CCAA 1.714,59   
Elaboració pròpia amb dades de l’INE (Padró 2002 i PIB per CA 2002) 

GRÀFIC 3. FINANÇAMENT TOTAL GARANTIT DE LES CCAA I PIB PER CÀPITA L’ANY 2002 

 

Elaboració pròpia 

Una vegada realitzat el gràfic, es pot afirmar que les Comunitats amb millor PIB 
per càpita generalment estan pitjor finançades però hi ha certes excepcions. 
Per exemple, el cas de la Comunitat Autònoma de La Rioja, on té un PIB p/c 
superior a la mitja, i a més, dels més elevats, però en canvi, és una de les 
CCAA millors finançades per el model. D’altre banda, Balears com s’ha dit 
abans, té un dels majors PIB p/c d’Espanya però és la pitjor finançada. Si 
analitzem la diferència entre la pitjor finançada (Balears) i la millor finançada 
(Cantàbria), mentre que les Illes Balears no arriben al 85% respecte a la mitja 
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del finançament de les CCAA de Regim Comú, Cantàbria supera en casi 20% 
la mitja d’aquesta.  

 Regles de modulació 

Al treball “La suficiencia dinámica del modelo de financiación autonómica en 
España, 2002-2006” realitzar per Catalina Barceló, María Marqués i Joan 
Rosselló, s’analitza les repercussions i les distorsions que creen les regles de 
modulació. D’aquest treball s’extreu que la quantitat destinada cap al Fons de 
Suficiència ha estat major del que seria si aquestes regles de modulació no 
haguessin existit. Per tant, al gràfic següent: 

GRÀFIC 4. FS LIQUIDAT, FS TEÒRIC AMB R.MODULACIÓ I FS TEÒRIC SENSE REGLES DE MODULACIÓ 

 

“La suficiencia dinámica del modelo de financiación autonómica en España, 2002-2006” 

Si l’analitzem es veu que a pesar de seguir creixent el Fons de Suficiència, 
sense les regles de modulació aquest no s’hauria desfasat tant com s’ha 
desfasat amb les regles de modulació. 

3.2. El model de 2009: Definició, anàlisi pràctic i les Illes Balears. 
El dia 1 de gener de l’any 2010 entra en vigor el darrer model de finançament 
autonòmic a Espanya. Aquest acord, establert al juliol de 2009 pel CPFF, però 
recollit a la llei 22/2009, de 18 de desembre, promou una sèrie de canvis 
respecte el model de 2002. Els canvis més significatius d’aquest model són la 
instauració d’uns fons nous (Competitivitat, Convergència, Garantia de Serveis 
Fonamentals),la major cessió de tributs per part de l’Estat (cercant que cada 
vegada siguin menors les transferències que aquest fa cap a les Comunitats i 
Ciutats Autònomes) i, a més, cerca corregir els problemes que han originat la 
no actualització de les variables pel càlcul de les necessitats de finançament, 
sobretot causat per la no actualització de la variable de població. 
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3.2.1. Les necessitats de finançament global a l’any base 

Partint del mateix anàlisi fet al punt 3.1.2 del model de 2002, per començar a 
explicar el model és necessari saber quines són les dades que s’utilitzaran com 
a any base i com es calcula aquesta quantia.  

Les Necessitats Globals de Finançament a l’any base (així denominades al 
model) és el resultat de les necessitats de finançament de l’any 2007 
calculades amb el model de 2002. No obstant, aquestes necessitats han de 
passar per 2 filtres: 

1) Correcció per adequació als canvis en matèria de tributació normativa 
2) Reconèixer un increment a les necessitats de finançament de les 

Comunitats Autònomes degut a la millora de l’oferiment de serveis 
públics als ciutadans 

Per fer front al 2on filtre, l’Estat aporta una quantia addicional en aquest model 
que es pondera segons la població ajustada de la Comunitat Autònoma, la 
variació de la variable entre 1999-2009, la població potencialment depenent, el 
nombre de persones reconegudes com dependents amb dret a prestació, la 
normalització lingüística, la dispersió i la densitat de població. 

FIGURA 19. CRITERIS DE REPARTIMENT DELS RECURSOS ADDICIONALS DE L’ESTAT 

Variables  Percentatge  

Increment de la població ajustada 1999-2009 73,50% 

 Població ajustada 2009  12,30% 
 Població potencialment depenent  9,88% 
 Població reconeguda com depenent amb dret a 
prestació  2,50% 
Fons per les CCAA amb una dispersió >mitja. 1% 

Fons per les CCAA amb una densitat de població < mitja 1% 

Recursos Addicionals 2009 100% 

Població reconeguda com a depenent amb dret a 
prestació 50% 

Població ajustada 50% 

Recursos Addicionals 2010 1% 
Núria Bosch i elaboració pròpia 

3.2.2. Els recursos de finançament 

De la mateixa manera que al model de 2002, es procedirà a explicar d’on 
obtenen les Comunitats Autònomes els recursos per finançar-se i cobrir els 
diferents fons que té aquest nou model de finançament. Dividirem en 5 la 
procedència d’aquests recursos 

1) Els tributs totalment cedits 

Cal mencionar que quan es parla de totalment cedits, també fa referencia a la 
cessió de la capacitat normativa d’aquests imposts. Per tant, són tributs 
totalment cedits: 

 L’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats 
(AJD) 

 Les taxes sobre el Joc 
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 L’Impost sobre Ventes Minoristes d’Hidrocarburs 

 L’Impost sobre Successions i Donacions 

 L’Impost sobre Determinats Mitjans de Transport 

 Taxes adherides als serveis traspassats 

Una qüestió a tenir en compte que ha canviat respecte al model de 2002, és la 
cessió de l’Impost sobre el Patrimoni. Aquest impost va desaparèixer l’any 
2008, encara que es va restablir pels anys 2011 i 2012 per motiu de la crisi 
financera. També destaca que hi ha 2 tributs totalment cedits més, com són 
l’Impost sobre Determinats Mitjans de Transport i l’Impost sobre Ventes 
Minoristes d’Hidrocarburs, que al model de 2002 només disposaven les 
Comunitats Autònomes de competències limitades sobre ells. 

 

2) Tributs parcialment cedits 

Són tributs parcialment cedits aquells tributs els qual l’Administració Central ha 
traspassat part de la recaptació o capacitat normativa a les Comunitats 
Autònomes, encara que no totes. Per tant, són tributs parcialment cedits: 

 La liquidació de la tarifa autonòmica de l’IRPF: Aquesta tarifa ha 
evolucionat del 33% al model de 2002, al 50% al model de 2009 
 

 La liquidació definitiva del 50% de l’IVA: Aquest percentatge també ha 
evolucionat respecte el model de 2002. Mentre que abans només es 
cedia el 35%, al model de 2009 es cedeix el 50% d’aquest impost. 
 

 La cessió del 58% de la recaptació líquida dels Imposts Especials sobre 
la Cervesa, Vi i Begudes Fermentades, Hidrocarburs, Bens Intermedis, 
Begudes Alcohòliques i Tabac. Aquests tributs també han crescut, donat 
que al model de 2002 es cedia el 40% i al model de 2009 es cedeix el 
58% 
 

 La cessió del 100% de l’Impost sobre l’Electricitat. Tot i que és un tribut 
el qual s’ha cedit la seva recaptació al 100%, no és un tribut totalment 
cedit perquè l’Administració Central no ha traspassat a las Comunitats 
Autònomes la capacitat normativa sobre ell. No ha sofert cap increment 
de recaptació, ja que és el 100%. 
 
 

3) Fons de Garantia de Serveis Públics Fonamentals 

L’objectiu d’aquest fons de nova creació pel model de 2009 és garantir el 
mateix finançament bàsic per les competències comuns, d’educació, sanitat i 
serveis socials. És un fons que es nodreix del 75% de la recaptació normativa 
de les Comunitats Autònomes, més una aportació addicional que s’aportarà de 
manera gradual fins l’any 2012 per part de l’Estat. Es reparteix seguint unes 
variables que es mostren a la figura 20. Al resultat d’aquest repartiment es 
denomina Necessitats de finançament per població ajustada donat que la 
variable de població té el 97% del pes d’aquest. 
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FIGURA 20. VARIABLES I PONDERACIONS DELS FGSPF 

Variable Ponderació 

Població 30% 

Superfície 1,80% 

Densitat 0,60% 

Insularitat 0,60% 

Població Protegida 38% 

Població > 65 anys 8,50% 

Població 0-16 anys 20,50% 
Elaboració pròpia i Núria Bosch 

Una vegada es té aquestes necessitats de finançament calculades, es calcula 
el Fons de Garantia de Serveis Públics Fonamentals per cada Comunitat 
Autònoma de manera que:  

                      

On 

FGSPFi és el Fons de Garantia de Serveis Públics Fonamentals per Comunitat Autònoma 

NFPPi són les Necessitats de Finançament per Població Ajustada per Comunitat Autònoma 

RTNi és la recaptació tributària normativa per Comunitat Autònoma 

Per tant, totes les Comunitats Autònomes disposaran dels mateixos recursos 
per població ajustada per fer front als serveis públics fonamentals. 

4) Fons de Suficiència Global 

Aquest fons és molt semblant al Fons de Suficiència del model de 2002 només 
que s’afegeix el resultat del Fons de Garantia de Serveis Públics Fonamentals i 
els recursos addicionals de l’Estat (a partir de 2010 fins 2012). Per tant: 

                                                 

On 

FSGi és el Fons de Suficiència Global de la Comunitat Autònoma i 

FSG2009 és el fons de Suficiència Global de l’any 2009 

CFi és la Capacitat Fiscal de la Comunitat Autònoma i 

FGSPFI és el Fons de Garantia de Serveis Públics Fonamentals 

El resultat pot ser tant positiu com negatiu. En el cas de ser positiu, la 
Comunitat Autònoma es veurà beneficiada per aquest fons. En el cas contrari, 
la Comunitat Autònoma haurà d’ingressar a l’Estat la diferència.  

5) Nou Fons de Convergència 

Al model apareixen 2 nous Fons de Convergència anomenats: Fons de 
Competitivitat i Fons de Cooperació. La nutrició d’aquests fons es 
íntegrament de recursos addicionals per part de l’Estat. Per tant: 
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 Fons de Cooperació: La finalitat d’aquest fons és equilibrar el 
desenvolupament de les regions espanyoles i tractar de que hi hagi 
una convergència en termes de renta per part de les Comunitats 
Autònomes. Aquest fons es reparteix en 2 parts: 
 

 2/3 parts es reparteixen segons la població relativa (no 
ajustada) per la distància entre el PIB per càpita de la 
Comunitat Autònoma i la mitja de totes les Comunitats 
Autònomes 
 

 1/3 restant es reparteix entre les Comunitats Autònomes amb 
un creixement de la població inferior al 50% de la mitja del 
total de les Comunitats Autònomes. Cap Comunitat Autònoma 
pot optar a més d’un 40% d’aquest fons. 

 
Per tant, per que la Comunitat Autònoma pugui optar a aquest fons 
ha de complir 1 d’aquests 3 requisits: 
 

 Que el creixement del PIB a la Comunitat Autònoma hagi estat 
inferior al 90% de la mitja de totes les Comunitats Autònomes 
durant els darrers 3 anys 
 

 Que tingui una densitat inferior al 50% de la mitja del total de 
les Comunitats Autònomes. 

 

 Que tingui un creixement de la població inferior al 90% de la 
mitja de totes les Comunitats Autònomes, i  a més, una 
densitat de població inferior al resultant de multiplicar per 1’25 
la densitat mitja de totes les Comunitats Autònomes. 

 

 Fons de Competitivitat: La finalitat d’aquest fons és reduir les 
diferencies del resultat del finançament per càpita entre les CCAA. 
Per optar a aquest fons s’ha de complir: 
 

 Que tingui un finançament per població(ajustada) en termes 
homogenis (és a dir, recaptació tributària normativa, Fons de 
Garantia de Serveis Públics Fonamentals i Fons de Suficiència 
Global) inferior a la mitja de totes les Comunitats Autònomes 
 

 Que tingui un finançament per població inferior al seu índex de 
capacitat fiscal per població.  
 

Per tant, de la mateixa manera que al Fons de Cooperació, hi ha uns 
límits pel finançament via Fons de Competitivitat: 
 

 Per les Comunitats Autònomes que tenen un finançament per 
població ajustada inferior a la mitja, la màxima quantia que 
rebran serà aquella que les permeti tenir el mateix 
finançament 
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 Per les Comunitats Autònomes que tenen un finançament per 
població ajustada inferior a la seva capacitat fiscal, pels anys 
2009 i 2010 serà la quantia que les permeti com a màxim 
superar en 5 punts percentuals la mitja de totes les 
Comunitats Autònomes. (a 2011, aquest màxim és de 6 punts 
percentuals. 

3.2.3. Evolució dels mecanismes de finançament 

Amb diferència respecte al model de 2002, el model de 2009 revisarà i 
actualitzarà les variables i les ponderacions que es fan “principalment” de la 
població per tal d’eliminar possibles ineficiències del model. No obstant, no 
s’elimina l’ITE per calcular l’evolució dels mecanismes de finançament. Per 
tant: 

       
    

       
 

On  

EITEt és la evolució dels Ingressos Tributaris de l’Estat 

ITEt són els ingressos tributaris de l’Estat al període t 

ITE2007 són els ingressos tributaris de l’Estat a l’any 2007. 

3.2.4. Anàlisi pràctic i valoracions 

Tal i com s’ha fet pel model de 2002, es procedirà a analitzar les 
conseqüències d’aquest model des de 4 àmbits: l’Autonomia Fiscal, la 
Suficiència Estàtica, la Suficiència Dinàmica i, finalment, altres valoracions. 

 Autonomia Fiscal 

FIGURA 21. CONJUNT DELS TRIBUTS CEDITS I COMPARTITS DEL MODEL DE 2002 I 2009 

 
Model 2002 Model 2009 

Tributs totalment 
cedits 

Impost sobre Transmissions Patrimonials 
i Actes Jurídics Documentats 

Impost sobre Transmissions 
Patrimonials i Actes Jurídics 
Documentats 

  Impost sobre Successions i Donacions 
Impost sobre Successions i 
Donacions 

  Impost Especial sobre l'Electricitat Impost Especial sobre l'Electricitat 

  
Impost Especial sobre Determinats 
Mitjans de Transports 

Impost Especial sobre Determinats 
Mitjans de Transports 

  
Impost sobre ventes minoristes 
d'hidrocarburs 

Impost sobre ventes minoristes 
d'hidrocarburs 

  Taxes sobre el joc Taxes sobre el joc 

Tributs compartits 33% d'IRPF 50% d'IRPF 

  35% d'IVA 50% d'IVA 

  40% dels Imposts Especials 58% dels Imposts Especials 
Núria Bosch i elaboració pròpia 

 

Tal i com es reflexa a la figura 21 l’autonomia fiscal és una de les parts que es 
millora per part del model de 2009 respecte al de 2002. Es doten de més 
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capacitats normatives a les Comunitats Autònomes  i s’incrementa la recaptació 
per part d’aquestes. Així com els tributs totalment cedits (100% de recaptació) 
es mantenen, la gran diferencia es reflexa en els compartits. Mentre que al 
model de 2002 es dotava a les Comunitats Autònomes amb una tarifa 
autonòmica del 33%, aquesta es veu incrementada fins el 50%. Respecte a 
l’IVA també hi ha un gran increment de la cessió d’aquest tribut. Al model de 
2002, la cessió de l’IVA era del 35% i al model de 2009 és del 50%. Per últim 
tenim els Imposts Especials compartits, que al model de 2002 era una cessió 
del 40% i al model de 2009 és una cessió del 58%. 

 Suficiència Estàtica 

Una millora respecte al model anterior en l’apartat de suficiència estàtica es la 
incorporació progressiva de fons addicionals de l’Estat al finançament de les 
Comunitats Autònomes. Segons una aproximació de Núria Bosch “se puede 
estimar que con el modelo de financiación del 2009 las CC.AA disponen de un 
57% de los recursos y el Estado de un 43%, mientras que para el año 2007 
estos porcentajes eran, respectivamente, del 49,6% y del 50,4%, y en el año 
base del modelo de financiación anterior, del 54,8% y del 45,2%, 
respectivamente. Se observa, pues, que con el nuevo modelo de financiación la 
distribución de recursos ha representado para las CC.AA. una clara mejora de 
su suficiencia”. A més, com s’ha explicat abans, l’Estat ha dotat de major 
autonomia a les Comunitats Autònomes, la qual cosa fa pensar que la seva 
suficiència també millorarà. Cal mencionar també, que amb les noves millores 
d’aquest model, s’acostarà als resultats del model de finançament pel territoris 
de la Comunitat Foral de Navarra i el País Basc. 
 

 Suficiència Dinàmica 

La suficiència dinàmica és, sens dubte, la gran millora d’aquest model respecte 
al model de 2002. Quan es va analitzar el model de 2002 es va provar que hi 
havia cert perjudici, per exemple a les Illes Balears, de la no actualització de les 
variables de ponderació. Es va veure com, a les Illes, la població creixia més 
que la resta de les CCAA. Al nou model, cada any es revisa l’increment 
proporcional de la població per tal de no hi haver tantes diferencies de 
creixement i finançament i eliminar, així, possibles tensions financeres entre el 
litoral mediterrani i Madrid, i el litoral atlàntic i les províncies d’interior. A més, 
s’acorda que cada quinquenni es revisin les variables i les ponderacions que 
doten a la nova capacitat fiscal (normativa) i a les necessitats de finançament. 

Per tant, si analitzem: 
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FIGURA 22. DIFERÈNCIES ENTRE STATU QUO 2009 I NFG 2009 (EN MILIONS) 

 
STATUQUO 2009 Variació 

Catalunya        15.214.740,10        16.264.097,24    6,9% 

Galícia          5.729.107,75          5.972.162,17    4,2% 

Andalusia        14.904.227,64        15.683.189,69    5,2% 

Astúries          2.273.533,55          2.327.795,29    2,4% 

Cantabria          1.401.128,34          1.456.338,49    3,9% 

La Rioja              703.737,89              748.686,76    6,4% 

Múrcia          2.392.718,45          2.604.174,41    8,8% 

València          8.288.774,94          9.067.654,79    9,4% 

Aragó          2.855.958,50          3.001.741,22    5,1% 

Castella-La Manxa          3.924.816,60          4.183.957,88    6,6% 

Canàries          3.466.475,27          3.768.705,64    8,7% 

Extremadura          2.322.230,82          2.378.258,68    2,4% 

Illes Balears          1.718.400,14          1.923.116,14    11,9% 

Madrid        12.106.808,68        12.985.605,33    7,3% 

Castella i Lleó          5.411.011,21          5.585.038,77    3,2% 

MITJA CCAA          5.514.244,66          5.863.368,17    6,2% 
Elaboració pròpia a partir de dades del ministeri d’Hisenda. 

Es pot veure com la actualització de la variable de població millora les 
necessitats de finançament globals, sobretot a les Illes Balears, on l’increment 
de les necessitats que hagués tingut a l’any 2009 amb el model de 2001 i les 
que tindrà amb el model de 2009 és de 11’9%, molt més enllà de la mitja de les 
Comunitats Autònomes, que es situa al 6’2%. 

 Altres valoracions: 

En aquest punt es realitzarà un anàlisi des del punt de vista dels recursos que 
reben les distintes Comunitats Autònomes, ja sigui a efectes del Fons de 
Competitivitat, amb el Fons de Competitivitat, amb competències homogènies i 
sense competències homogènies. 
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FIGURA 23. FINANÇAMENT HOMOGENI PER HABITANT AJUSTAT L’ANY 2009 (EN MILIONS) 

 

Recursos 
proporcionats pel 

sistema de 
finançament a 

efectes del fons 
de competitivitat 

Competències 
homogènies 

Finançament 
homogeni (1-2) 

Finançament 
homogeni per 
habitant 
ajustat 

Índex de 
finançament 

homogeni 
per habitant 
(Mitja=100) 

Catalunya 18.847.611,49 1.807.199,77 17.040.411,72 2.307,12 94,29 

Galícia 7.648.771,32 179.560,59 7.469.210,73 2.517,48 102,89 

Andalusia 20.227.423,72 570.213,14 19.657.210,58 2.405,96 98,33 

Astúries 2.928.304,92 42.382,28 2.885.922,63 2.564,99 104,83 

Cantabria 1.822.695,85 75.428,59 1.747.267,26 2.971,83 121,46 

La Rioja 943.611,06 31.732,24 911.878,82 2.798,69 114,38 

Múrcia 3.210.823,97 10.962,36 3.199.861,61 2.259,32 92,34 

València 11.041.868,00 189.563,16 10.852.304,84 2.170,82 88,72 

Aragó 3.714.317,57 49.767,92 3.664.549,65 2.589,68 105,84 

Castella-La Manxa 5.207.814,07 6.852,59 5.200.961,48 2.366,70 96,73 

Canàries 4.862.200,94 143.262,27 4.718.938,66 2.166,78 88,56 

Extremadura 3.161.936,05 4.314,56 3.157.621,49 2.702,60 110,45 

Illes Balears 2.260.767,15 61.840,76 2.198.926,39 2.009,24 82,12 

Madrid 14.452.741,10 613.514,21 13.839.226,89 2.302,39 94,10 

Castella i Lleó 7.069.268,67 7.841,20 7.061.427,47 2.568,42 104,97 

 TOTAL CCAA  107.400.155,88 3.794.435,64 103.605.720,22 2.446,80 100,00 
Ministeri d’Hisenda i elaboració pròpia (2009) 

FIGURA 24. FINANÇAMENT HOMOGENI PER HABITANT AJUSTAT L’ANY  2010 (EN MILIONS) 

 

Recursos 
proporcionats pel 

sistema de 
finançament a 

efectes del fons 
de competitivitat 

Competències 
homogènies 

Finançament 
homogeni (1-2) 

Finançament 
homogeni per 
habitant ajustat 

Índex de 
finançament 

homogeni 
per habitant 
(Mitja=100) 

Catalunya 18.793.645,27 2.228.433,44 16.565.211,83 2.228,13 96,47 

Galícia 7.223.516,30 285.067,36 6.938.448,94 2.337,62 101,21 

Andalusia 18.954.584,35 905.260,77 18.049.323,58 2.195,60 95,06 

Astúries 2.793.041,69 67.285,40 2.725.756,29 2.424,17 104,95 

Cantabria 1.825.235,35 119.749,16 1.705.486,19 2.885,92 124,94 

La Rioja 926.876,21 50.377,58 876.498,64 2.678,61 115,97 

Múrcia 3.068.538,57 17.403,66 3.051.134,91 2.133,47 92,37 

València 10.394.875,37 300.947,27 10.093.928,09 2.010,51 87,04 

Aragó 3.608.705,80 79.085,68 3.529.620,12 2.490,90 107,84 

Castella-La Manxa 5.026.909,25 10.879,06 5.016.030,19 2.270,81 98,31 

Canàries 4.440.230,98 227.440,77 4.212.790,20 1.921,11 83,17 

Extremadura 2.941.142,43 6.849,73 2.934.292,71 2.509,94 108,67 

Illes Balears 2.135.514,85 105.807,27 2.029.707,58 1.837,91 79,57 

Madrid 14.895.946,25 974.004,82 13.921.941,43 2.283,87 98,88 

Castella i Lleó 6.703.006,79 12.448,57 6.690.558,23 2.437,88 105,55 

 TOTAL CCAA  103.731.769,46 5.391.040,54 98.340.728,93 2.309,76 100,00 
Ministeri d’Hisenda i elaboració pròpia (2010) 
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FIGURA 25. FINANÇAMENT HOMOGENI PER HABITANT AJUSTAT L’ANY 2011 (EN MILIONS) 

 

Recursos 
proporcionats pel 

sistema de 
finançament a 

efectes del fons 
de competitivitat 

Competències 
homogènies 

Finançament 
homogeni (1-2) 

Finançament 
homogeni per 
habitant ajustat 

Índex de 
finançament 

homogeni 
per habitant 
(Mitja=100) 

Catalunya 18.240.195,54 2.163.820,31 16.076.375,23 2.150,77 96,85 

Galícia 6.929.424,95 268.161,78 6.661.263,17 2.245,39 101,11 

Andalusia 18.189.248,97 797.421,77 17.391.827,20 2.106,53 94,85 

Astúries 2.683.135,78 63.295,12 2.619.840,66 2.333,70 105,08 

Cantabria 1.752.274,12 112.647,58 1.639.626,54 2.770,59 124,76 

La Rioja 892.002,14 47.389,99 844.612,15 2.571,10 115,77 

Múrcia 2.963.561,48 16.371,56 2.947.189,92 2.049,65 92,29 

València 10.030.897,52 283.099,95 9.747.797,57 1.937,47 87,24 

Aragó 3.464.125,81 75.214,60 3.388.911,21 2.392,50 107,73 

Castella-La Manxa 4.836.904,00 10.233,89 4.826.670,11 2.175,01 97,94 

Canàries 4.309.262,86 239.506,17 4.069.756,69 1.848,80 83,25 

Extremadura 2.808.305,17 6.443,51 2.801.861,66 2.403,09 108,21 

Illes Balears 2.073.861,34 99.532,49 1.974.328,85 1.775,63 79,95 

Madrid 14.487.696,47 916.242,61 13.571.453,86 2.211,34 99,57 

Castella i Lleó 6.427.882,86 11.710,32 6.416.172,54 2.340,39 105,39 

 TOTAL CCAA  100.088.779,01 5.111.091,65 94.977.687,36 2.220,80 100,00 
Ministeri d’Hisenda i elaboració pròpia (2011) 

A les figures 23, 24 i 25 es mostra el finançament homogeni per Comunitats 

Autònomes i el finançament homogeni per habitant ajustat del anys 2009, 2010 

i 2011. Cal esmentar que en aquest anàlisi els recursos proporcionats pel 

sistema de finançament són a efectes del Fons de Competitivitat (que es 

realitzarà més endavant), i s’extreuen les competències singular que puguin 

tenir determinades Comunitats Autònomes per tal que l’anàlisi sigui el més 

“igualitari” possible. Per tant, si analitzem el finançament homogeni per habitant 

ajustat d’aquest 3 primers anys de model de 2009, podem veure que la 

principal Comunitat Autònoma beneficiada d’aquest recursos és la Comunitat 

de Cantàbria (121.46, 124.94 i 124.76 els anys 2009, 2010 i 2011 

respectivament) deixant en segon lloc a La Rioja (114.36,115.97 i 115.77 els 

anys 2009, 2010 i 2011 respectivament). Si analitzem les pitjors finançades, als 

dos darrers llocs trobem a les Illes Balears (82.12,79.57 i 79.95) i a les Illes 

Canàries (88.56,83.17 i 83,25). Si comparem la millor finançada (Cantàbria) i la 

pitjor (Illes Balears) ens adonem de que hi ha bastanta diferència entre elles, ja 

que la primera està més d’un 24% per damunt de la mitja, mentre que les Illes 

Balears estan més d’un 20% per davall d’aquesta. 

Una vegada analitzada aquesta qüestió, es realitzarà un anàlisi bastant 

semblant però amb la suma de les competències singulars, apreciant si hi ha 

alguns canvis de posicions entre les Comunitats Autònomes. 
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FIGURA 26. FINANÇAMENT PER POBLACIÓ AJUSTADA L’ANY 2009 (EN MILIONS) 

 

Recursos 
proporcionats pel 

sistema de 
finançament a 

efectes del fons 
de competitivitat 

Població 
ajustada 2009 

Finançament per 
habitant ajustat 

2009 

Índex de 
finançament 
per habitant 
(Mitja=100) 

Catalunya 18.847.611,49 7.386.015 2.551,80 104,05 

Galícia 7.648.771,32 2.966.939 2.578,00 105,11 

Andalusia 20.227.423,72 8.170.226 2.475,75 100,95 

Astúries 2.928.304,92 1.125.121 2.602,66 106,12 

Cantabria 1.822.695,85 587.943 3.100,12 126,40 

La Rioja 943.611,06 325.824 2.896,08 118,08 

Múrcia 3.210.823,97 1.416.295 2.267,06 92,44 

València 11.041.868,00 4.999.176 2.208,74 90,06 

Aragó 3.714.317,57 1.415.057 2.624,85 107,02 

Castella-La Manxa 5.207.814,07 2.197.556 2.369,82 96,63 

Canàries 4.862.200,94 2.177.856 2.232,56 91,03 

Extremadura 3.161.936,05 1.168.363 2.706,30 110,35 

Illes Balears 2.260.767,15 1.094.408 2.065,74 84,23 

Madrid 14.452.741,10 6.010.813 2.404,46 98,04 

Castella i Lleó 7.069.268,67 2.749.329 2.571,27 104,84 

 TOTAL CCAA  107.400.155,88 43.790.920 2.452,57 100,00 
Ministeri d’Hisenda i elaboració pròpia (2009) 

FIGURA 27. FINANÇAMENT PER POBLACIÓ AJUSTADA L’ANY 2010 (EN MILIONS) 

 

Recursos 
proporcionats pel 

sistema de 
finançament a 

efectes del fons 
de competitivitat 

Població 
ajustada 2010 

Finançament per 
habitant ajustat 

2010 

Índex de 
finançament 
per habitant 
(Mitja=100) 

Catalunya 18.793.645,27 7.434.588 2.527,87 107,34 

Galícia 7.223.516,30 2.968.169 2.433,66 103,34 

Andalusia 18.954.584,35 8.220.687 2.305,72 97,91 

Astúries 2.793.041,69 1.124.410 2.484,01 105,48 

Cantabria 1.825.235,35 590.968 3.088,55 131,15 

La Rioja 926.876,21 327.221 2.832,57 120,28 

Múrcia 3.068.538,57 1.430.126 2.145,64 91,11 

València 10.394.875,37 5.020.576 2.070,45 87,92 

Aragó 3.608.705,80 1.417.006 2.546,71 108,14 

Castella-La Manxa 5.026.909,25 2.208.917 2.275,73 96,64 

Canàries 4.440.230,98 2.192.893 2.024,83 85,98 

Extremadura 2.941.142,43 1.169.068 2.515,80 106,83 

Illes Balears 2.135.514,85 1.104.358 1.933,72 82,11 

Madrid 14.895.946,25 6.095.755 2.443,66 103,77 

Castella i Lleó 6.703.006,79 2.744.412 2.442,42 103,72 

 TOTAL CCAA  103.731.769,46 44.049.155 2.354,91 100,00 
Ministeri d’Hisenda i elaboració pròpia (2010) 
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FIGURA 28. FINANÇAMENT PER POBLACIÓ AJUSTADA L’ANY 2011 (EN MILIONS) 

 

Recursos 
proporcionats pel 

sistema de 
finançament a 

efectes del fons 
de competitivitat 

Població 
ajustada 2011 

Finançament per 
habitant ajustat 

2011 

Índex de 
finançament 
per habitant 
(Mitja=100) 

Catalunya 18.240.195,54 7.474.719 2.440,25 107,77 

Galícia 6.929.424,95 2.966.643 2.335,78 103,16 

Andalusia 18.189.248,97 8.256.161 2.203,11 97,30 

Astúries 2.683.135,78 1.122.613 2.390,08 105,55 

Cantabria 1.752.274,12 591.797 2.960,94 130,77 

La Rioja 892.002,14 328.503 2.715,35 119,92 

Múrcia 2.963.561,48 1.437.899 2.061,04 91,02 

València 10.030.897,52 5.031.187 1.993,74 88,05 

Aragó 3.464.125,81 1.416.474 2.445,60 108,01 

Castella-La Manxa 4.836.904,00 2.219.148 2.179,62 96,26 

Canàries 4.309.262,86 2.201.291 1.957,61 86,46 

Extremadura 2.808.305,17 1.165.942 2.408,61 106,37 

Illes Balears 2.073.861,34 1.111.902 1.865,15 82,37 

Madrid 14.487.696,47 6.137.211 2.360,63 104,25 

Castella i Lleó 6.427.882,86 2.741.496 2.344,66 103,55 

 TOTAL CCAA  100.088.779,01 44.202.984 2.264,30 100,00 
Ministeri d’Hisenda i elaboració pròpia (2011) 

Les figures 26, 27 i 28 mostren els recursos no homogeneïtzats proporcionats 

pel sistema de finançament a efectes del Fons de Competitivitat dels anys 

2009, 2010 i 2011 amb el nou model de 2009.Una vegada més, com a l’anàlisi 

de competències homogeneïtzades, la primera Comunitat Autònoma és 

Cantàbria (126.4,131.15 i 130.77 als anys 2009, 2010 i 2011 respectivament) i 

la pitjor és Balears (84.23,82.11 i 82.37). Tot i que la millor i la pitjor són les 

mateixes que amb competències homogeneïtzades, es farà una figura nova per 

demostrar si hi ha alguna Comunitat Autònoma que millori o empitjori molt 

respecte si té les seves competències singulars o no.  
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FIGURA 29. MITJA FINANÇAMENT HOMOGENI PER HABITANT AJUSTAT 2009-2011 I MITJA 

FINANÇAMENT PER HABITANT AJUSTAT 2009-2011. 

  

Mitja de 
finançament 
homogeni per 
habitant 
ajustat 2009-
2011 

Índex de 
finançament 
homogeni per 
habitant 
ajustat 2009-
2011 
(Mitja=100) 

Mitja de 
finançament 
per habitant 
ajustat 2009-
2011 

Índex de 
finançament 
per habitant 
ajustat 2009-
2011 
(Mitja=100) 

Catalunya 2.228,67 95,82 2.506,64 106,34 

Galícia 2.366,83 101,76 2.449,15 103,90 

Andalusia 2.236,03 96,14 2.328,19 98,77 

Astúries 2.440,95 104,95 2.492,25 105,73 

Cantabria 2.876,11 123,66 3.049,87 129,38 

La Rioja 2.682,80 115,35 2.814,67 119,40 

Murcia 2.147,48 92,33 2.157,91 91,54 

Valencia 2.039,60 87,70 2.090,98 88,70 

Aragó 2.491,03 107,10 2.539,05 107,71 

Castella-La Manxa 2.270,84 97,64 2.275,06 96,51 

Canàries 1.978,90 85,09 2.071,67 87,88 

Extremadura 2.538,54 109,15 2.543,57 107,90 

Illes Balears 1.874,26 80,59 1.954,87 82,93 

Madrid 2.265,87 97,42 2.402,92 101,94 

Castella i Lleó 2.448,90 105,29 2.452,78 104,05 

TOTAL CCAA 2.325,79 100,00 2.357,26 100,00 
 Ministeri d’Hisenda i elaboració pròpia (2009-2011) 

La figura 29 mostra la diferencia entre la mitja de finançament homogeni per 

habitant ajustat durant 2009-2011 i la mitja de finançament per habitant ajustat 

durant 2009-2011. Si ens fixem en aquesta figura, no s’aprecien grans canvis 

entre les mitges encara que tinguin o no les seves competències singulars. La 

única Comunitat Autònoma que millora bastant la seva posició és Catalunya, 

que passa de estar 5 punts percentuals per davall de la mitja a tenir 6 per 

damunt. Tal vegada aquest fet es vegi causat per les altes competències de les 

que disposa Catalunya (Per exemple: doblers addicionals de l’Estat per ser una 

Comunitat Autònoma Bilingüe). Tot i que València, Galícia i les Illes Balears 

també disposen d’aquesta ajuda, la quantitat destinada per l’Estat és molt 

inferior a la destinada a Catalunya. Al gràfic 5 es mostra aquesta informació 

d’una manera més clara. 
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GRÀFIC 5. ÍNDEX DE FINANÇAMENT HOMOGENI PER HABITANT AJUSTAT I ÍNDEX DE FINANÇAMENT PER 

HABITANT AJUSTAT. 

 

Elaboració pròpia 

FIGURA 30. CÀLCUL FINANÇAMENT PER HABITANT AJUSTAT (AFC) 2009 PER FIGURA 33 (EN MILIONS) 

 

Recursos 
proporcionats pel 

sistema de 
finançament a 

efectes del fons 
de competitivitat 

Participació Fons 
Competitivitat 

Població 
ajustada 2009 

Finançament 
per habitant 
ajustat 2009 

Catalunya 18.847.611,49 936.740,46 7.386.015 2.678,62 

Galícia 7.648.771,32 
 

2.966.939 2.578,00 

Andalusia 20.227.423,72 
 

8.170.226 2.475,75 

Astúries 2.928.304,92 
 

1.125.121 2.602,66 

Cantabria 1.822.695,85 
 

587.943 3.100,12 

La Rioja 943.611,06 
 

325.824 2.896,08 

Múrcia 3.210.823,97 100.604,61 1.416.295 2.338,09 

València 11.041.868,00 634.026,61 4.999.176 2.335,56 

Aragó 3.714.317,57 
 

1.415.057 2.624,85 

Castella-La Manxa 5.207.814,07 
 

2.197.556 2.369,82 

Canàries 4.862.200,94 
 

2.177.856 2.232,56 

Extremadura 3.161.936,05 
 

1.168.363 2.706,30 

Illes Balears 2.260.767,15 138.799,64 1.094.408 2.192,57 

Madrid 14.452.741,10 762.328,68 6.010.813 2.531,28 

Castella i Lleó 7.069.268,67 
 

2.749.329 2.571,27 

TOTAL CCAA 107.400.155,88 2.572.500,00 43.790.920 2.511,31 
Ministeri d’Hisenda i elaboració pròpia (2009) 
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FIGURA 31. CÀLCUL FINANÇAMENT PER HABITANT AJUSTAT (AFC) 2010 PER FIGURA 33 (EN MILIONS) 

 

Recursos 
proporcionats pel 

sistema de 
finançament a 

efectes del fons 
de competitivitat 

Participació Fons 
Competitivitat 

Població 
ajustada 2010 

Finançament 
per habitant 
ajustat 2010 

Catalunya 18.793.645,27 862.567,32 7.434.588 2.643,89 

Galícia 7.223.516,30 
 

2.968.169 2.433,66 

Andalusia 18.954.584,35 
 

8.220.687 2.305,72 

Astúries 2.793.041,69 
 

1.124.410 2.484,01 

Cantabria 1.825.235,35 
 

590.968 3.088,55 

La Rioja 926.876,21 
 

327.221 2.832,57 

Múrcia 3.068.538,57 61.610,28 1.430.126 2.188,72 

València 10.394.875,37 1.114.620,18 5.020.576 2.292,47 

Aragó 3.608.705,80 
 

1.417.006 2.546,71 

Castella-La Manxa 5.026.909,25 
 

2.208.917 2.275,73 

Canàries 4.440.230,98 72.539,50 2.192.893 2.057,91 

Extremadura 2.941.142,43 
 

1.169.068 2.515,80 

Illes Balears 2.135.514,85 559.071,48 1.104.358 2.439,96 

Madrid 14.895.946,25 367.413,92 6.095.755 2.503,93 

Castella i Lleó 6.703.006,79 
 

2.744.412 2.442,42 

TOTAL CCAA 103.731.769,46 3.037.822,68 44.049.155 2.423,87 
Ministeri d’Hisenda i elaboració pròpia (2010) 

FIGURA 32. CÀLCUL FINANÇAMENT PER HABITANT AJUSTAT (AFC) 2011 PER FIGURA 33 (EN MILIONS) 

 

Recursos 
proporcionats pel 

sistema de 
finançament a 

efectes del fons de 
competitivitat 

Participació Fons 
Competitivitat 

Població 
ajustada 2011 

Finançament 
per habitant 
ajustat 2011 

Catalunya 18.240.195,54 835.778,11 7.474.719,00 2.552,07 

Galícia 6.929.424,95 
 

2.966.643,00 2.335,78 

Andalusia 18.189.248,97 
 

8.256.161,00 2.203,11 

Astúries 2.683.135,78 
 

1.122.613,00 2.390,08 

Cantabria 1.752.274,12 
 

591.797,00 2.960,94 

La Rioja 892.002,14 
 

328.503,00 2.715,35 

Múrcia 2.963.561,48 67.657,78 1.437.899,00 2.108,09 

València 10.030.897,52 1.062.570,26 5.031.187,00 2.204,94 

Aragó 3.464.125,81 
 

1.416.474,00 2.445,60 

Castella-La Manxa 4.836.904,00 
 

2.219.148,00 2.179,62 

Canàries 4.309.262,86 61.273,27 2.201.291,00 1.985,44 

Extremadura 2.808.305,17 
 

1.165.942,00 2.408,61 

Illes Balears 2.073.861,34 558.129,53 1.111.902,00 2.367,11 

Madrid 14.487.696,47 406.607,70 6.137.211,00 2.426,88 

Castella i Lleó 6.427.882,86 
 

2.741.496,00 2.344,66 

 TOTAL CCAA  100.088.779,01 2.992.016,65 44.202.984,00 2.331,99 
Ministeri d’Hisenda i elaboració pròpia (2011) 
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Les figures 30, 31 i 32 mostren el desenvolupament d’un càlcul per el seu 

posterior anàlisi a la figura 33. Es desenvolupa el càlcul del finançament per 

habitant ajustat AFC (Amb Fons de Competitivitat) pels anys 2009, 2010 i 2011. 

La finalitat d’aquest càlcul es mostrar si les Comunitats Autònomes 

beneficiades per aquest fons milloren molt respecte els recursos que se’ls dona 

abans d’aquest fons. 

FIGURA 33. MITJA FINANÇAMENT PER HABITANT AJUSTAT (SFC) I MITJA FINANÇAMENT PER HABITANT 

AJUSTAT (AFC) 2009-2011 

 

Mitja de 
finançament 
per habitant 
ajustat 2009-
2011 

Índex de 
finançament 
per habitant 
ajustat 2009-
2011 
(Mitja=100) 

Mitja de 
finançament 
per habitant 
ajustat 2009-

2011 (AFC) 

Índex de 
finançament 
per habitant 
ajustat 2009-

2011 
(Mitja=100) 

(AFC) 

Catalunya 2.506,64 106,34 2.624,86 108,36 

Galícia 2.449,15 103,90 2.449,15 101,10 

Andalusia 2.328,19 98,77 2.328,19 96,11 

Astúries 2.492,25 105,73 2.492,25 102,88 

Cantabria 3.049,87 129,38 3.049,87 125,90 

La Rioja 2.814,67 119,40 2.814,67 116,19 

Múrcia 2.157,91 91,54 2.211,63 91,30 

València 2.090,98 88,70 2.277,66 94,03 

Aragó 2.539,05 107,71 2.539,05 104,82 

Castella-La Manxa 2.275,06 96,51 2.275,06 93,92 

Canàries 2.071,67 87,88 2.091,97 86,36 

Extremadura 2.543,57 107,90 2.543,57 105,00 

Illes Balears 1.954,87 82,93 2.333,21 96,32 

Madrid 2.402,92 101,94 2.487,37 102,68 

Castella i Lleó 2.452,78 104,05 2.452,78 101,25 

 TOTAL CCAA  2.357,26 100,00 2.422,39 100,00 
Ministeri d’Hisenda i elaboració pròpia (2009-2011) 

La figura 33 mostra la mitja de finançament per habitant ajustat (Sense Fons de 

Competitivitat) i la mitja de finançament per habitant ajustat (Amb Fons de 

Competitivitat) durant els anys 2009-2011. Tal i com es veu a la figura 33, aquí 

si hi ha grans diferències respecte a l’anterior comparació (figura 29). Mentre 

que la primera Comunitat Autònoma més beneficiada segueix essent Cantàbria 

(125.9), les Illes Balears ja no són les menys afavorides (96.32). Ara, la 

Comunitat Autònoma menys afavorida és Canàries (86.36). Encara que no hi 

ha grans diferències entre les variables, cal destacar la gran millora de les Illes 

Balears, que passen d’estar a més de 15 punts percentuals per davall de la 

mitja a només 3.5 punts percentuals per davall. Al gràfic 6 es mostra aquesta 

conclusió d’una manera més clara. 
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GRÀFIC 6. ÍNDEX FINANÇAMENT (SFC) I ÍNDEX FINANÇAMENT (AFC) 

 

Ministeri d’Hisenda i elaboració pròpia 

Una vegada analitzat el recursos proporcionats pel sistema de finançament del 

model 2009 pels anys 2009-2011, analitzarem l’evolució de la capacitat fiscal 

durant aquests mateixos anys. 

FIGURA 34. EVOLUCIÓ CAPACITAT FISCAL DURANT ELS ANYS 2009-2011 

  

Capacitat fiscal 
per habitant 
ajustat 2009 

Capacitat fiscal 
per habitant 
ajustat 2010 

Capacitat fiscal 
per habitant 
ajustat 2011 

Evolució capacitat 
fiscal 2011 

respecte 2009 

Catalunya      2.088,92         2.297,46         2.258,14    8% 

Galícia      1.441,14         1.636,78         1.616,32    12% 

Andalusia      1.415,82         1.600,26         1.538,73    9% 

Astúries      1.731,38         1.956,86         1.947,27    12% 

Cantabria      1.980,04         2.132,52         2.077,91    5% 

La Rioja      1.743,82         1.931,49         1.927,71    11% 

Múrcia      1.509,02         1.657,07         1.586,62    5% 

València      1.605,59         1.764,49         1.706,54    6% 

Aragó      1.864,58         2.073,30         2.010,20    8% 

Castella-La Manxa      1.415,12         1.589,08         1.519,65    7% 

Canàries          755,29             728,48             716,48    -5% 

Extremadura      1.220,67         1.398,67         1.376,77    13% 

Illes Balears      2.131,08         2.394,23         2.320,91    9% 

Madrid      2.529,89         2.712,98         2.644,56    5% 

Castella i Lleó      1.610,56         1.814,98         1.767,62    10% 

 TOTAL CCAA       1.669,53         1.845,91         1.801,03    8% 
Ministeri d’Hisenda i elaboració pròpia (2009-2011) 

La figura 34 mostra l’evolució de la capacitat fiscal durant els anys 2009-2011. 

Cal recordar que la figura de la capacitat fiscal és una nova figura que apareix 

durant el model 2009 i que és utilitzada per la determinació del Fons de 
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Competitivitat. És per això que Catalunya, Múrcia, València, Canàries, Illes 

Baleares i Madrid són beneficiaries del repartiment d’aquest fons, ja que 

compleixen: 

 Que tingui un finançament per població(ajustada) en termes 
homogenis (és a dir, recaptació tributària normativa, Fons de 
Garantia de Serveis Públics Fonamentals i Fons de Suficiència 
Global) inferior a la mitja de totes les Comunitats Autònomes 
 

 Que tingui un finançament per població inferior al seu índex de 

capacitat fiscal per població  

 

Si ens fixem en l’evolució de la capacitat fiscal, apreciem que és la Comunitat 

Autònoma d’Extremadura la que experimenta una major pujada (15%) durant 

els anys 2009-2011, mentre que la única Comunitat Autònoma que veu reduïda 

la seva capacitat fiscal és Canàries. En quant a les Illes Balears, es situen per 

damunt de la mitja espanyola (9% enfront 8% de mitja espanyola). No és 

d’estranyar que quasi totes les Comunitats Autònomes augmentin la seva 

capacitat fiscal, ja que cal recordar que Espanya afronta una greu crisis de 

deute, i les Comunitats Autònomes intenten recaptar ingressos per tots els 

mitjans disponibles. 

Una altra crítica que ha rebut aquest model és la llunyania de les dades de 
població (any base 2007) que s’utilitzen per quantificar el finançament que es 
va rebre l’any 2009, ja que hi ha varies Comunitats Autònomes (Madrid 
sobretot) que varen acusar d’haver ignorat el model el creixement del seu 
padró comunitari entre l’any 2007 i 2009. 

Un altre tema que ha creat la desconcòrdia entre les Comunitats Autònomes ha 
estat l’aportació addicional que han rebut les Comunitats bilingües pel fet de 
tenir 2 llengües oficials. Moltes Comunitats (Madrid sobretot també) es queixen 
de l’esforç econòmic que ha de sofrir la Comunitat pel fet d’ensenyar una 
segona llengua (Anglès) encara que aquestes no siguin bilingües.  

Un altre punt a tenir en compte són les possibles conseqüències de la cessió 
normativa de certs tributs, ja que pot ocasionar, com s’ha esmentat en aquest 
treball anteriorment, una forta competència fiscal entre Comunitats Autònomes i 
fins i tot, amb la mateixa Administració Central. 

4. Conclusions 
Després d’haver analitzat en aspectes generals l’evolució dels models de 
finançament de les Comunitats Autònomes de Règim Comú (1981-2009), la 
primera conclusió que es pot treure es la rapidesa amb la que Espanya s’ha 
descentralitzat. Tot i que cada model ha tingut problemes de distints caires, 
l’evolució del traspàs de competències (comuns, educatives i sanitàries 
principalment) ha estat molt ràpid. No obstant, després de conèixer com ha 
evolucionat, amb la necessitat de l’Estat de satisfer a certes Comunitats 
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Autònomes, ha estat un procés desigual en l’àmbit de voler afavorir a certes 
Comunitats Autònomes quasi de com si es tractés de petits lobbys que 
exerceixen una forta pressió sobre l’Estat. 

Un aspecte negatiu que es pot extreure d’aquest anàlisi és “l’oblit” del sistema 
de finançament amb referencia a les Illes Balears. Fins la nova introducció dins 
el model de 2009 de l’evolució de les variables i ponderacions de les 
necessitats de finançament, les Illes Balears han estat una Comunitat “a la 
deriva”, en referencia a que sempre ha estat una de les Comunitats Autònomes 
mes perjudicades pel cas de la solidaritat (faig referència especialment al Fons 
de Suficiència) ja que sempre ha rebut menys del que ha aportar per tal de 
garantir a la resta de les Comunitats Autònomes un repartiment “igualitari” per 
poder oferir certs serveis públics amb la mateixa qualitat. No només les Illes 
Balears s’han vist afectats per part de la “solidaritat”, altres Comunitats com 
Catalunya i Madrid també han estat les principals Comunitats Autònomes 
perjudicades per aquests repartiments. 

Un aspecte positiu és la progressió cap a l’autonomia fiscal de les Comunitats 
Autònomes que model a model va millorant i va atorgant competències 
normatives i cessions de recaptació dels distints tributs a les CCAA. No 
obstant, un aspecte a tenir en compte és la competència que es pot crear entre 
la mateixa Administració Central i les Comunitats Autònomes. Coneixent la 
regulació de l’IVA (Estat) i de l’ITP-AJD(CCAA), en segons quins casos s’està 
“sobrebeneficiant” al ciutadà(Generalment persones jurídiques) per que aquest 
accepti la exempció a l’IVA per tributar per ITP. Si aquest ciutadà no accepta la 
exempció i renuncia, en el cas de Balears, apart de tributar per l’IVA, l’AJD es 
veu incrementat quasi un 1 % amb motiu de com si una multa es tractés per no 
tributar dins la CA. 
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