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1. Introducció i objectius
L’objectiu d’aquest estudi és valorar les conseqüències d’aplicar a Catalunya un sistema
de finançament inspirat en el concert econòmic vigent al País Basc, a tres nivells:
(i)

el dèficit fiscal de Catalunya amb el Sector Públic Central (SPC)1;

(ii)

els recursos de les altres Comunitats Autònomes (CA) i

(iii)

l’equilibri financer de l’Administració Central de l’Estat (ACE)2.

En primer lloc, cal dir que no existeix una solució purament “tècnica” al problema del
dèficit fiscal català, perquè, com es posarà de manifest al llarg del present estudi, les
causes profundes d’aquest dèficit són inseparables del repartiment del poder polític en
l’àmbit fiscal. La proposta d’un Pacte Fiscal inspirat en el concert econòmic entre la
Generalitat i el Govern central planteja una solució política a un problema que és
fonamentalment polític, encara que tingui implicacions econòmiques molt importants.
El que està en joc amb la proposta d’aplicar un sistema de concert econòmic a Catalunya
és qui té “la clau de la caixa” i, per tant, el poder de negociar la distribució dels recursos
fiscals.
Tot i reconèixer d’entrada la naturalesa més política que tècnica del problema, també
cal dir que no hi ha possibilitat de debat polític democràtic sense transparència sobre
les implicacions econòmiques del concert. En aquest sentit, el debat sobre les balances
fiscals a l’Estat espanyol ha oscil·lat entre la falta d’informació pública sobre la despesa
territorialitzada de l’Estat i la focalització del debat en les xifres, una vegada s’ha pogut
accedir a la informació. Aquests dos extrems comparteixen el risc de desviar l’atenció
del que és fonamental, que són els mecanismes que expliquen com es generen els saldos

1

El SPC inclou l’Administració Central de l’Estat (ACE) i l’Administració de la Seguretat Social (ASS).

2

L’ACE inclou l’aparell del Govern central més les Entitats Autònomes i Organismes Administratius que en
depenen.
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fiscals entre diferents nivells de govern i els criteris per valorar els resultats i plantejar
opcions alternatives. L’estudi que es presenta intenta posar de manifest, en primer lloc,
com operen aquests mecanismes i, en segon lloc, com estan relacionats amb el
repartiment de competències en l’àmbit fiscal que determina les relacions econòmiques
i financeres entre els diferents nivells de govern. Es tracta d’un exercici d’economia
política i no només de comptabilitat pública, que té per objectiu analitzar i valorar les
raons que justificarien aplicar a Catalunya un sistema inspirat en el concert econòmic,
en comparació amb els resultats que s’obtenen amb l’actual marc legal.
El contingut de l’estudi s’estructura en tres blocs. En el primer, desenvolupat al llarg dels
propers dos epígrafs, s’estima el dèficit fiscal de Catalunya amb el SPC partint de les
liquidacions pressupostàries dels exercicis 2005, 2007 i 20093, i s’analitzen els
mecanismes que el generen. En particular, s’analitza la contribució al dèficit fiscal dels
mecanismes redistributius associats directament amb el model de finançament
autonòmic de règim comú.
En segon lloc (epígraf 4), es defineixen un conjunt de criteris objectius per valorar en
quina mesura el dèficit fiscal de Catalunya amb el SPC es pot considerar o no excessiu, i
s’estima quin hauria d’haver estat el saldo fiscal català en un sistema equilibradament
redistributiu segons els criteris anteriors, en comparació amb els dèficits observats.
En tercer lloc (epígrafs 5 i 6), s’estima quin hauria estat el dèficit fiscal de Catalunya amb
el SPC durant els anys de referència amb un sistema inspirat en el concert que inclogués
una aportació a la solidaritat interterritorial entre CA, i quin hauria estat l’impacte del
concert català per a les altres Comunitats i per a l’Estat.
Un apartat final (epígraf 7) resumeix les principals conclusions.

3

L’any 2009 és el primer d’aplicació del nou model de règim comú i, també, l’últim per al qual es disposen
de dades liquidades segons la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE).
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2. Estimació del dèficit fiscal de Catalunya amb el SPC
La darrera estimació oficial de la balança fiscal de Catalunya amb el SPC va ser elaborada
pel “Grup de treball per a la quantificació de la balança fiscal de Catalunya”, constituït
per decisió del Govern de la Generalitat l’any 2009, i correspon als anys 2002 a 2005. Els
càlculs que es presenten en aquest estudi no pretenen anticipar els resultats d’una
futura actualització de la balança fiscal de Catalunya fins l’any 2009, que únicament
podria abordar un nou grup d’experts amb prou disponibilitat d’informació estadística i
mitjans tècnics. L’objectiu és estimar l’ordre de magnitud dels principals fluxos fiscals
entre Catalunya i el SPC durant els anys de referència 2005, 2007 i 2009, de manera que
sigui possible identificar els factors que els determinen i fer una comparació homogènia
amb els resultats que s’haurien obtingut si durant aquests anys s’hagués aplicat un
sistema inspirat en el concert econòmic.
La Taula 1 presenta el càlcul dels saldos fiscals en tres etapes. El punt de partida són els
ingressos tributaris recaptats per l’Agencia Espanyola de l’Administració Tributària
(AEAT) a Catalunya. Una part d’aquests ingressos retorna a Catalunya per diferents
conceptes directament vinculats als sistemes de finançament autonòmic i local, que es
poden agrupar en dos grans blocs: (i) via participació de la Generalitat en l’IRPF, l’IVA i
els Impostos Especials i (ii) com a resultat de diverses transferències realitzades per
l’Estat: Fons de Suficiència, altres derivades del model de finançament autonòmic, altres
procedents del sector públic estatal i per la participació dels ens locals en els ingressos
tributaris de l’Estat. De la diferència entre els ingressos tributaris recaptats a Catalunya
per l’AEAT (T) i la fracció d’aquests ingressos que retorna en forma de participació en els
tributs estatals i de transferències entre administracions públiques (T1+TR1) s’obté un
primer saldo “brut” dels fluxos fiscals entre Catalunya i el SPC [ SF(1) = T1 + TR1 - T ] abans
de tenir en compte la contribució de Catalunya als ingressos no tributaris de l’Estat i la
participació de Catalunya en les despeses de l’Estat (territorialitzables i no
territorialitzables).
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Taula 1. Estimació del saldo fiscal de Catalunya amb el Sector Públic Central

2007

2009

1ª etapa

32.959.294,0
8.813.640,0
5.320.810,0
-18.824.844,0

42.165.475,0
12.133.930,0
6.530.710,0
-23.500.835,0

28.257.057,0
14.188.790,0
7.454.680,0
-6.613.587,0

D/S
P%
(D/S)1
SF(2)

4.058.000,0
0,159
643.561,4
-18.181.282,6

13.691.000,0
0,160
2.184.014,5
-21.316.820,5

-98.508.000,0
0,160
-15.753.042,3
-22.366.629,3

3.347.058,3
2.228.296,0
10.300.470,9
-8.999.574,1

3.925.355,7
2.366.191,2
11.380.612,3
-11.495.372,7

3.500.249,6
3.032.448,8
13.210.531,8
-9.623.898,3

-6,7

-7,2

-6,3

3ª etapa

2005
T
T1
TR1
SF(1)

2ª etapa

Dades en milers d’euros, percentatge i tant per u

SF(1) % PIB

SF(2) % PIB
NT1
IE1
(D-TR)Ea1
SF(E)

SF(E) % PIB
SF(SS)

SF

-11,1

-10,7

-5,3
-1,4

-11,9

-10,8

-5,8
-1,4

-3,4

-11,4

-4,9
-1,4

Descripció de les variables:
T
T1
TR1
SF(1)
D/S
P%
(D/S)1
SF(2)
NT1
IE1
(D-TR)Ea1
SF(E)
SF(SS)
SF

Recaptació de l'AEAT a Catalunya (IRPF, Societats, IVA, Especials, altres)
Participació de la Gtat. en IRPF, IVA i Especials
Transferències de l’Estat a la Generalitat i corporacions locals de Catalunya
= T1 + TR1 -T : Primer saldo fiscal "brut" amb l'ACE
Capacitat (+) o necessitat (-) de finançament de l'ACE
Proporció que representa la població de Catalunya sobre el total espanyol.
= D/S * P% : Imputació a Catalunya del dèficit/superàvit de l'ACE
= SF(1) + (D/S)1 : Saldo fiscal "brut" ajustat a la situació de dèficit/superàvit de l’ACE
Imputació a Catalunya dels ingressos no tributaris de l'ACE
Inversió de l'Estat a Catalunya (sector públic administratiu i empresarial)
Despesa corrent de l'ACE (neta de transferències corrents entre AP) imputable a Catalunya
= SF(2) - NT1 + IE1 + (D-TR)Ea1 : Saldo fiscal de Catalunya amb l’ACE
Dèficit estimat amb la Seguretat Social com a percentatge del PIB
= SF(E) + SF(SS) : Saldo fiscal de Catalunya amb el SPC (ACE+SS)

NOTA: Consulteu el detall de les operacions i les fonts estadístiques als annexos 1 i 2, respectivament

Malgrat que només capta un part dels fluxos econòmics i financers entre els dos nivells
de govern, aquest saldo “brut” és una referència útil a l’hora de comparar resultats amb
el “cupo” que resulta del concert, que consisteix en una única transferència de recursos
tributaris entre Catalunya i l’Estat. Com es pot observar a la Taula 1, representa entre el
–11 % i el –12 % del PIB català els anys 2005 i 2007, i es redueix significativament fins al
–3,4 % el 2009, primer any d’aplicació del nou model de finançament de règim comú.
Aquesta reducció és el resultat d’una major participació de la Generalitat en els
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ingressos tributaris recaptats per l’AEAT, d’acord amb el nou model de finançament de
règim comú4, però també d’un augment de les transferències de l’Estat, en un context
de recessió i dèficit públic creixent.
De les dades anteriors no es pot concloure sense més que el nou model aplicat per
primera vegada el 2009 hagi representat una reducció permanent del dèficit fiscal de
Catalunya amb el SPC de l’ordre de magnitud indicat pel dèficit “brut”. Entre d’altres
raons, perquè aquest saldo “brut” no té en compte la situació de dèficit o superàvit de
l’Estat durant cadascun dels anys de referència. Un dèficit públic implica un major deute
públic que eventualment s’haurà de retornar amb recursos procedents dels ingressos
tributaris. Per tant, un dèficit públic és equivalent a uns ingressos tributaris “diferits” en
el temps. Al seu torn, un superàvit públic representa uns ingressos tributaris “avançats”
en el temps, en la mesura que permetrien cobrir amb els ingressos actuals despeses que
es generin en exercicis posteriors. Com a conseqüència, un càlcul homogeni del saldo
fiscal de Catalunya amb l’Estat al llarg d’un cicle econòmic complet hauria d’incloure
entre els ingressos aportats tant els ingressos “diferits” (en cas de dèficit) o “avançats”
(en cas de superàvit). Els primers s’haurien de sumar als ingressos recaptats per l’AEAT
i els segons es restarien.
La segona etapa del càlcul del saldo fiscal català descrit a la Taula 1 consisteix en ajustar
el saldo fiscal “brut” obtingut a l’etapa anterior segons la situació de dèficit/superàvit
de l’Estat (D/S). El criteri utilitzat per imputar la part proporcional del dèficit/superàvit
de l’ACE que correspon a Catalunya és la població relativa (P%). El resultat d’aquesta
imputació [ (D/S)1 = D/S * P% ] se suma al valor del saldo fiscal “brut” obtingut a l’apartat
anterior, per obtenir un saldo fiscal “brut” ajustat a la situació de dèficit/superàvit de
l’ACE [ SF(2) = SF(1) + (D/S)1 ]. Tal com es pot apreciar al rengló corresponent de la Taula
1, els saldos fiscals “bruts” de Catalunya amb l’ACE tendeixen a convergir després de
4

Cal destacar que el nou model de finançament vigent el 2009 ha representat un augment considerable
del grau de retorn a Catalunya dels ingressos tributaris recaptats per la AEAT, que ha passat del 42,9 %
del 2005 al 76,6 % el 2009. (Veure el càlcul detallat a l’annex 1)
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l’ajustament: a la baixa (en valors absoluts) els anys en que es va registrar un superàvit
(–10,7 % el 2005 i –10,8 % el 2007) i a l’alça el 2009 (–11,4 %), any en que es va registrar
un dèficit públic molt elevat.5
La tercera etapa del càlcul consisteix en restar la contribució als ingressos no tributaris
de l’ACE que es considera imputable a Catalunya (NT1) i, per altra banda, sumar la
participació de Catalunya en les despeses territorialitzables i no territorialitzables de
l’ACE. El ingressos no tributaris són els obtinguts via preus, taxes, ingressos patrimonials
(interessos i dividends), cotitzacions socials i transferències corrents6. El criteri
d’imputació aplicat als ingressos no tributaris és la població relativa, per simetria amb el
tractament del dèficit públic.
Pel que fa a les despeses, el primer rengló a considerar és la inversió de l’ACE a Catalunya
(IE1), tant la realitzada pel sector públic administratiu (ministeris) com pel sector públic
empresarial (és a dir, per les empreses públiques que depenen de l’ACE). En el primer
cas es tracta de despeses incloses als pressupostos consolidats de l’Estat, mentre que
en el segon cas no estan incloses directament, però estan finançades en bona part via
transferències de capital procedents de l’Estat7.

5

Cal tenir en compte que aquest resultat és sensible al criteri adoptat per imputar el dèficit/superàvit de
l’Estat per Comunitats Autònomes. Si per comptes d’utilitzar la població relativa com a criteri d’imputació
s’utilitza la capacitat fiscal (contribució de Catalunya als ingressos tributaris de l’Estat), l’impacte de
l’ajustament sobre el dèficit fiscal “brut” és superior.
6

A diferència del criteri més habitualment utilitzat en el càlcul de les balances fiscals aquí s’ha optat per
incloure els ingressos patrimonials. Per homogeneïtat amb altres fonts de finançament no tributari, com
el recurs a l’endeutament, i perquè els actius dels que es deriven aquests ingressos s’haurien de
considerar, en última instància i a l’igual que els passius o deute, imputables proporcionalment als
ciutadans de Catalunya.
7

La quantificació de la inversió de l’ACE a Catalunya es fa a partir de les xifres pressupostades, suposant
un grau d’execució del 80 %.
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Finalment, cal incloure les despeses corrents de l’ACE imputables a Catalunya (D(E)a1),
netes de les transferències corrents entre administracions públiques8 (TR(E)a1). Per fer
aquesta operació fora desitjable poder quantificar la despesa territorialitzable de l’ACE
que es materialitza a Catalunya i, a continuació, imputar els serveis generals i altres
despeses no territorialitzables, aplicant algun dels criteris usuals (flux monetari o
càrrega-benefici). Davant la impossibilitat pràctica de seguir aquesta via als efectes del
present exercici, s’ha optat per imputar el conjunt de les despeses corrents de l’ACE,
netes de transferències entre administracions públiques, en funció de la població
relativa de Catalunya.
Aquest criteri simplificador es pot justificar sota dues hipòtesis “fortes”. En primer lloc,
que la participació per càpita de les diferents CA en les despeses no territorialitzables i
els serveis generals de l’ACE hauria de ser igual arreu de l’Estat. I, en segon lloc, que els
ciutadans de Catalunya es beneficien en igual mesura que els habitants d’altres zones
de l’Estat de les despeses corrents i territorialitzables de l’ACE no vinculades als sistemes
de finançament autonòmic i local. Aquesta segona hipòtesi és discutible i, per tant, el
criteri d’imputació adoptat podria estar sobreestimant la contribució d’aquestes
despeses al benestar dels ciutadans de Catalunya. No obstant, té l’avantatge de la
simplicitat, la transparència i una certa coherència interna dins del marc metodològic
aplicat.
Restant al saldo fiscal “brut” ajustat a la situació de dèficit/superàvit la contribució de
Catalunya als ingressos no tributaris de l’ACE i sumant la imputació de les despeses de
l’ACE a Catalunya (corrents i de capital) s’obté el saldo fiscal de Catalunya amb
l’Administració Central de l’Estat [ SF(E) = SF(2) - NT1 + IE1 + (D-TR)Ea1 ].

8

Recordem que les transferències de l’Estat a la Generalitat i als ens locals de Catalunya ja han estat
incloses en la primera etapa del càlcul i per tant cal descomptar-les ara. Pel que fa als fluxos amb la
Seguretat Social s’utilitzarà l’estimació elaborada pel “Grup de treball per a l’actualització de la balança
fiscal de Catalunya”, en percentatge del PIB, relativa a l’any 2005.
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Al saldo anterior cal afegir l’aportació estimada al dèficit fiscal dels fluxos amb la
Seguretat Social (SF(SS)) que s’assumeix constant i equivalent a –1,4 % del PIB català,
segons càlculs del Grup de treball abans esmentat referits al 2005 i extrapolats a anys
successius. El resultat és una estimació del dèficit fiscal de Catalunya amb el

SPC

[ SF = SF(E) + SF(SS) ] per als anys 2005 (–6,7 % del PIB català), 2007 (–7,2 %) i 2009 (–6,3
%).
Aquestes xifres estan en línia amb les estimacions del Grup de treball impulsat per la
Generalitat l’any 2009, que se situen entre el –6,6 % (flux del benefici) i el –9 % (flux
monetari) del PIB català, segons la metodologia utilitzada, de mitjana pel període de
quatre anys 2002-2005. I també estan en línia amb les estimacions del Ministeri
d’Economia i Hisenda publicades el 2008, i referides a l’any 2005, que en el cas Catalunya
se situen entre el –6,5 % (càrrega-benefici) i el –8,7 % (flux monetari). El fet que els
resultats del present estudi s’aproximin més als obtinguts amb la metodologia de la
càrrega-benefici sembla lògic, tenint en compte els criteris d’imputació adoptats per a
les diferents partides comptables. (Cal tenir en compte que a perspectiva de la càrregabenefici o del flux del benefici per al càlcul de les balances fiscals facilita les
comparacions amb el sistema de concert, que es materialitza en una contribució a les
càrregues de l’Estat proporcional als beneficis rebuts.)
Finalment, cal advertir què l’estimació del dèficit fiscal de Catalunya amb el SPC
realitzada en aquest estudi presenta limitacions importants des d’un punt de vista
rigorosament comptable. A tall d’exemple, entre les hipòtesis simplificadores adoptades
s’ha pres la xifra de recaptació que publica l’AEAT com a indicador principal dels
ingressos tributaris imputables a Catalunya, sense cap ajustament ulterior per
determinar sobre qui recau la càrrega efectiva dels impostos (una qüestió
particularment important en el cas de l’Impost de Societats i de l’IVA). Per altra banda,
han quedat fora del còmput global els fluxos amb la Unió Europea. Per tant, els resultats
obtinguts no s’haurien d’utilitzar per comparar-los amb anys anteriors i, en particular,
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no pretenen servir de referència per valorar els resultats del nou model de finançament
de règim comú que es comença a aplicar el 2009.
Ara bé, aquestes limitacions metodològiques passen a un segon pla quan es té en
compte el sentit últim de l’exercici, que és fonamentalment analític. Del que es tracta és
de posar de manifest de la forma més transparent possible els mecanismes que generen
el desequilibri fiscal entre Catalunya i el SPC i, en particular, com aquests mecanismes
estan estretament vinculats a un sistema de relacions econòmiques i financeres entre
administracions públiques on l’ACE és la destinatària residual dels ingressos tributaris,
una vegada s’han satisfet els criteris d’assignació de recursos a nivell autonòmic i local.

3. La contribució del finançament autonòmic al dèficit fiscal
El sistema de finançament autonòmic de règim comú consagrat a la LOFCA9 està
dissenyat per aproximar els nivells de finançament autonòmic per càpita entre
Comunitats Autònomes. D’acord amb la lògica del sistema, l’Estat retorna a Catalunya
només aquella fracció dels recursos recaptats en territori català que sigui suficient per
garantir un nivell de finançament per càpita equiparable entre Comunitats. Dels
ingressos tributaris generats i no retornats a Catalunya una part es transfereix a altres
Comunitats per la via dels diferents mecanismes de transferència vinculats al sistema de
finançament autonòmic, i la resta se l’apropia l’Estat.
L’arrel del dèficit fiscal català rau no tant en la transferència de recursos des de
Catalunya a altres CA, per la via dels mecanismes propis del model de finançament
autonòmic, com en la part que s’apropia el Sector Públic Central i que no té
necessàriament com a contrapartida un retorn o un repartiment proporcional dels
serveis i càrregues de l’Estat. Per demostrar aquesta afirmació, s’ha procedit a calcular
quina part del dèficit fiscal total, segons les estimacions de l’apartat anterior, seria

9

Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.
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atribuïble estrictament al repartiment de recursos derivat del sistema de finançament
autonòmic, per a cadascun dels anys de referència. Els resultats d’aquest exercici figuren
a la Taula 2.
L’aportació al sistema de finançament autonòmic que es pot considerar imputable a
Catalunya [ R(A)1 = R * F% ] és la fracció dels recursos totals del sistema subjectes a
liquidació (R) que correspon a la seva capacitat fiscal (F%) —sigui directament en
concepte d’ingressos tributaris o com a imputació de les transferències aportades per
l’Estat que, en última instància, es financen amb ingressos tributaris recaptats als
territoris de les diferents Comunitats. Per capacitat fiscal s’entén la contribució de
Catalunya als ingressos tributaris del sistema de finançament, que se situa tots els anys
unes dècimes per sobre del 20 %.
Pel que fa als recursos rebuts per Catalunya com a resultat del model de finançament
(R(B)1) s’obtenen directament de les liquidacions pressupostàries publicades per la
Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE). En 2005 i 2007 aquests ingressos
van representar percentatges del total (R(B)1/RA) inferiors al que representa la població
de Catalunya sobre el total d’Espanya, exceptuant País Basc i Navarra. Mentre que el
2009, amb el nou model, el percentatge s’eleva al 18,8 %, gairebé dos punts per sobre
de la població relativa de Catalunya amb les Comunitats de règim comú10.
De la diferència entre el que Catalunya aporta i el que rep d’acord amb les regles del
sistema de finançament autonòmic vigent, resulta el saldo fiscal que és imputable
exclusivament als mecanismes de transferència interterritorial propis d’aquest sistema
[ SF(A) = R(B)1 – R(A)1 ] i que representa un –2,1 % del PIB català el 2005, –2,2 % el 2007
i –0,7 % el 2009.
Taula 2. Estimació del saldo fiscal derivat del sistema de finançament autonòmic
Dades en milers d’euros, percentatge i tant per u

10

Per als anys 2005 i 2007 la IGAE facilita la xifra dels recursos totals liquidats pel sistema. Per a l’any 2009
la xifra total s’ha hagut de calcular partida a partida. (Veure els càlculs detallats a l’Annex 1.)
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2005

2007

2009

R
F%
R(A)1

73.248.713,6
0,207
15.150.147,8

87.287.095,8
0,207
18.051.464,2

91.371.629,1
0,203
18.573.209,2

R(B)1
P%(2)
R(B)1/R

11.573.700,2
0,169
0,158

13.719.605,1
0,170
0,157

17.153.134,0
0,170
0,188

SF(A)
SF(A) % PIB
SF

-3.576.447,6

-4.331.859,1

-2,1
-6,7

-2,2
-7,2

-1.420.075,2
-0,7
-6,3

31,3

30,4

11,5

% SF(A)/SF

Descripció de les variables:
R
F%
R(A)1
R(B)1
P%(2)
SF(A)
SF

Recursos del sistema de finançament autonòmic subjectes a liquidació (total CA)
Capacitat fiscal de Catalunya
= R * F% : Contribució de Catalunya als recursos del sistema
Recursos del sistema de finançament subjectes a liquidació corresponents a Catalunya.
Població de Catalunya sobre el total espanyol, exceptuant País Basc i Navarra
= R(B)1-R(A)1 : Saldo fiscal imputable al sistema de finançament autonòmic
Saldo fiscal de Catalunya amb el SPC (ACE+SS), Taula 1

NOTA: Consulteu el detall de les operacions i les fonts estadístiques als annexos 1 i 2, respectivament

Per tant, la fracció del dèficit fiscal imputable estrictament als mecanismes de solidaritat
interterritorial incorporats al sistema de finançament autonòmic [ %SF(A) / SF ]
representa menys d’una tercera part del total. Amb el nou model actualment vigent
aquesta part s’hauria reduït encara més, sense que el dèficit fiscal total hagi disminuït
en la mateixa proporció. I, el que és encara més important, sense que hi hagi gaire marge
per continuar reduint-lo per la via d’ajustaments ulteriors en l’actual sistema de
finançament autonòmic de règim comú. El gruix del dèficit fiscal català amb el SPC es
conseqüència del fet que és l’Estat qui recapta els tributs i controla la utilització dels
recursos no assignats a nivell autonòmic o local, sense garantia de retorn en forma de
serveis o participació proporcional en les càrregues comunes.
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4. Valoració del dèficit fiscal
El fet que l’statu quo actual doni lloc a un dèficit fiscal de la magnitud observada no
implica necessàriament que aquest dèficit amb el SPC sigui injustificat o excessiu. Per
valorar en quina mesura el dèficit fiscal català es pot considerar o no excessiu cal precisar
abans amb quins criteris es valora.
Una forma objectiva de valorar els saldos fiscals interterritorials és mitjançant criteris
explícits d’equitat i/o d’eficiència, que tinguin en compte la relació entre el saldo fiscal,
la capacitat de generació de riquesa (aproximada pel PIB) i la població. Es poden establir
tres tipologies bàsiques per valorar els saldos fiscals en funció de la relació entre aquests
tres factors:
(i)

Quan el saldo de la comunitat subcentral amb el sector públic central és
menor que la diferència entre els percentatges que representen la seva
capacitat de generar riquesa i la seva població, com a proporció del PIB, el
sistema es pot qualificar de moderadament redistributiu. És a dir, pondera
tant el criteri d’equitat o solidaritat interterritorial (aportar segons capacitat
i rebre segons necessitat) com el criteri d’eficiència (la relació entre el que
s’aporta i el que es rep)11 per determinar el repartiment de càrregues i
recursos.

(ii)

Quan la comunitat subcentral aporta al sector públic central en proporció al
seu PIB i rep en proporció a la seva població el sistema es pot considerar com
a equilibradament redistributiu. És a dir, es té en compte el criteri d’equitat
(es contribueix en funció de la capacitat per generar riquesa) sense invertir

11

Com més feble és la relació entre el que s’aporta i el que es rep, menor serà l’incentiu a assumir riscos
emprenent activitats productives subjectes a gravamen i, com a conseqüència, menor serà l’augment de
la base imposable davant els augments de la taxa impositiva. És en aquest sentit que es pot parlar de
pèrdua d’eficiència associada amb la progressivitat del sistema fiscal.
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el principi d’eficiència (ja que es garanteix un mateix nivell de recursos per
càpita).
(iii)

Finalment, quan la comunitat subcentral aporta al sector públic central en
proporció al seu PIB o més, però rep menys del que li pertocaria segons la
seva població, el sistema es pot qualificar de discrecionalment redistributiu.
És a dir, les regles del sistema donen marge al Govern central per ajustar
discrecionalment la funció redistributiva, fins al punt d’invertir el principi
d’eficiència (quan els que més aporten són també els que menys reben).

Triar un criteri de la tipologia anterior és una qüestió política, inseparable de l’estructura
de l’Estat en qüestió. No és una qüestió purament tècnica que es pugui decidir amb
independència del context polític i social. Així, entre Estats associats amb un grau feble
d’integració política cal esperar que els fluxos fiscals interterritorials siguin limitadament
redistributius. Seria, per exemple, el cas de l’actual Unió Europea. Mentre que en el
context d’un estat unitari la progressivitat del sistema fiscal (o la discrecionalitat del
govern central) pot resultar acceptable que aquells que més contribueixen (perquè
tenen una major renda per càpita) siguin també els que menys reben (perquè tenen
menys atur, una població menys envellida o un menor ordre de prioritat en la distribució
de les inversions, entre d’altres possibilitats).
En canvi, quan es tracta d’organitzacions polítiques amb diferents nivells de govern de
base territorial, el criteri intermedi pot ser una referència de partida útil, a la que
convindria aproximar-se en major o menor mesura segons la intensitat del sentiment de
solidaritat interterritorial i —no menys important— segons el grau de confiança en la
bondat de l’acció redistributiva en mans del govern central. Per tant, en els càlculs que
segueixen s’ha optat per utilitzar aquest criteri intermedi com a referència per valorar
els saldos fiscals de Catalunya amb el SPC.
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Taula 3. Estimacions dels saldos fiscals en un sistema equilibradament redistributiu
Dades en milers d’euros, percentatge i tant per u

D
Y%
D(A)1
P%
D(B)1
SF*

SF* %PIB
SF

2005

2007

2009

219.036.190
0,187
40.972.141,2
0,159
34.737.119,3
-6.235.021,9

259.180.400
0,187
48.505.007,8
0,160
41.344.953,0
-7.160.054,7

324.943.400
0,186
60.321.331,0
0,160
51.963.770,6
-8.357.560,4

-3,7
-6,7

-3,6
-7,2

-4,3
-6,3

Descripció de les variables:
D
Y%
D(A)1
P%
D(B)1
SF*
SF

Despesa total del SPC
Proporció que representa el PIB de Catalunya sobre el total d'Espanya
= D * Y% : Contribució de Catalunya a la despesa del SPC (segons PIB)
Proporció que representa la població de Catalunya sobre el total espanyol
= D * P% : Participació de Catalunya en la despesa del SPC (segons població)
= D(B)1-D(A)1 : Saldo fiscal de Catalunya suposant contribució per PIB i participació per població
Saldo fiscal de Catalunya amb el SPC (ACE+SS) Taula 1

NOTA: Consulteu el detall de les operacions i les fonts estadístiques als annexos 1 i 2, respectivament

Els càlculs efectuats s’expliciten a la Taula 3, comparant els resultats que s’obtenen amb
els valors estimats dels saldos fiscals que figuren a la Taula 1. El primer pas és quantificar
la despesa total de l’ACE i de la Seguretat Social (D), imputant a Catalunya una
contribució als recursos comuns proporcional al seu PIB [ D(A)1 = D * Y% ]. En segon lloc,
es calcula quina hauria d’haver estat la despesa rebuda del SPC d’acord amb el pes
demogràfic de Catalunya [ D(B)1 = D * P% ]. Finalment, es calcula la diferència entre
contribucions i aportacions imputades amb els criteris anteriors

[ SF* = D(B)1 -

D(A)1) ] i s’expressa com a percentatge del PIB català12. D’acord amb els criteris emprats,
el dèficit fiscal de Catalunya en el marc d’un sistema equilibradament redistributiu
s’hauria d’haver situat de mitjana entre el –3,5 % i el –4,5 % del PIB català,
significativament per sota (en termes absoluts) dels valors estimats a la Taula 1. (La
diferència observada entre els saldos d’equilibri de 2007 i 2009 és fonamentalment
deguda al major pes de la despesa del SPC en relació al PIB català aquest últim any.)

12

En aquest cas no cal ajustar per la situació de dèficit/superàvit públic perquè implícitament s’està
suposant que les despeses són iguals als ingressos.
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A continuació cal preguntar-se:
(i)

Quin hauria estat el dèficit fiscal català els anys de referència si s’hagués
aplicat un sistema de concert amb aportació a la solidaritat interterritorial?

(ii)

Fins a quin punt i de quina manera hauria afectat l’aplicació d’un “concert
solidari” als recursos de les altres CA i a l’equilibri financer del SPC?

5. Impacte del concert econòmic sobre el dèficit fiscal
L’essència d’un sistema de concert rau en el fet què el govern subcentral recapta i
gestiona tots els tributs generats en el seu territori i a continuació transfereix al sector
públic central una part d’aquests ingressos –denominada “cupo”– en proporció als
serveis prestats i, si escau i addicionalment, en concepte d’aportació a la solidaritat
interterritorial.
La fórmula del concert no és per principi incompatible amb l’existència de fluxos de
solidaritat interterritorial entre governs subcentrals. En aquest apartat es proposa un
model de finançament inspirat en la fórmula del concert basc però específic per a
Catalunya, que garantiria un nivell de solidaritat entre CA no inferior al que es deriva de
l’actual règim comú de finançament autonòmic i que, al mateix temps, reduiria
significativament el dèficit fiscal català —fins a situar-lo en un nivell consistent amb el
que resultaria d’un sistema de finançament equilibradament redistributiu, com el definit
a l’apartat anterior.
Per simular quin hauria estat l’impacte econòmic d’un sistema de “concert solidari”
específic per a Catalunya durant els anys 2005, 2007 i 2009, es parteix dels principis
següents:
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(i)

El “cupo” constaria de dues parts, la primera en concepte d’aportació a les
càrregues comunes i de retribució pels serveis prestats per l’Estat a
Catalunya. Per calcular aquest valor s’aplica la participació de Catalunya en
el PIB de l’Estat, com a indicador de capacitat contributiva, en relació al
conjunt de la despesa de l’ACE (corrent i de capital, neta de transferències
entre administracions públiques i ajustada al percentatge que representen
els ingressos no tributaris).

(ii)

L’altra part del “cupo” ho seria en concepte d’aportació a la solidaritat,
garantint que Catalunya continuaria fent una contribució a la solidaritat
interterritorial entre Comunitats Autònomes no inferior a la que es deriva de
l’actual model de finançament autonòmic de règim comú. Això implicaria,
per exemple, assumir per aquest concepte un dèficit fiscal equivalent a l’1,5
% del PIB català.

(iii)

Finalment, es respecta el principi “d’unitat de caixa” a la Seguretat Social i,
per tant, les cotitzacions socials no s’inclouen entre els tributs a recaptar pels
poders públics de Catalunya. Per facilitar els càlculs se suposa que el dèficit
fiscal de Catalunya amb la Seguretat Social és constant i d’un ordre de
magnitud equivalent a l’estimat pel “Grup de treball per a l’actualització de
la balança fiscal de Catalunya” per a l’any 2005 (1,4 % del PIB català).

El càlcul de l’impacte econòmic d’un hipotètic sistema de “concert solidari” en línia amb
els criteris anteriors es presenta a la Taula 4. El primer bloc de la Taula representa el
càlcul del “cupo” per serveis prestats i contribució a les càrregues generals de l’ACE (C1).
El primer rengló d’aquest bloc és la despesa no financera de l’ACE, de la que es resten
totes les transferències corrents i de capital entre administracions públiques

[ (D-TR)E

]. La fracció d’aquesta despesa imputable a Catalunya s’obté aplicant la proporció que
representa l’economia catalana en relació al conjunt de l’Estat

[ (D-TR)E1 = (D-

TR)E * Y% ]. De la quantitat resultant es dedueix la part de la despesa de l’ACE que es
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pot finançar amb recursos no tributaris (NT1) i/o amb recurs al dèficit públic ((D/S)1),
que s’imputen a Catalunya segons la població relativa (per homogeneïtat amb els criteris
seguits a la Taula 1 per calcular el dèficit fiscal). Els recursos no tributaris imputats a
Catalunya minoren la fracció de la despesa total que conforma la base del “cupo”,
mentre que la part imputable del dèficit/superàvit de l’Estat se resta/suma (en valors
absoluts) al saldo resultant de les operacions anteriors. La xifra que s’obté representa la
primera component del “cupo” que Catalunya hauria de pagar a l’Estat, en concepte de
serveis prestats i com a contribució als serveis generals [ C1 = (D-TR)E1 - NT1 + (D/S)1 ].
El segon bloc conté el càlcul de la segona component del “cupo”, en concepte
d’aportació a la solidaritat (C2). S’ha fixat en l’1,5 % del PIB català, que seria suficient
per igualar l’aportació neta que es deriva del règim de finançament autonòmic el 2009
i, a més, fer una aportació addicional per finançar altres funcions redistributives
gestionades des del Govern central.
El tercer bloc està encapçalat per la suma de les dues components del “cupo” a pagar a
l’Estat [ C = C1 + C2 ]. Aquest import es compara amb el valor del saldo fiscal “brut” no
ajustat a la situació de dèficit/superàvit de la Taula 1 (SF1) i que, recordem, capta la
magnitud i el signe dels principals fluxos tributaris entre Catalunya i el SPC. Com es pot
observar a la Taula 4, el sistema de “concert solidari” que es proposa reduiria els fluxos
nets de sortida de Catalunya cap al SPC [ DIF = SF(1) – C ] a l’entorn d’uns 4.000 milions
d’euros de 2009.
Finalment, l’últim bloc de la Taula 4 quantifica el saldo fiscal amb el SPC que s’hauria
generat sota la hipòtesi d’un “concert solidari”. En primer lloc, es calcula el saldo fiscal
amb l’ACE (SFC(E)). Per la banda de les despeses de l’ACE a Catalunya se sumen les
inversions executades (IE1) i la participació en les despeses corrents netes de
transferències corrents entre administracions públiques [ (D-TR)Ea1 ] seguint els
mateixos criteris utilitzats a la Taula 1. Mentre que per la banda de l’aportació de
Catalunya als ingressos de l’ACE se sumen el valor del “cupo” i la participació imputada
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en els ingressos no tributaris de l’ACE (incloent el recurs a l’endeutament que es deriva
del dèficit públic). El valor resultant representa el saldo fiscal de Catalunya amb l’ACE
que es derivaria del concert, expressat com a percentatge del PIB

[

SFC(E) = ( (D-TR)Ea1 + IE1 - NT1 + (D/S)1 - C ) / Y1 ].
Taula 4. Estimació del saldo fiscal amb un sistema de concert solidari
Dades en milers d’euros, percentatge i tant per u
2005

2007

2009

(D-TR)E
Y%
(D-TR)E1
NT1
(D/S)1
C(1)

77.698.000,0
0,187
14.533.915,3
3.347.058,3
643.561,4
11.830.418,3

89.740.000,0
0,187
16.794.631,8
3.925.355,7
2.184.014,5
15.053.290,6

102.068.000,0
0,186
18.947.538,6
3.500.249,6
-15.753.042,3
-305.753,3

C(2) % PIB
C(2)

-1,5
2.549.931,6

-1,5
2.957.504,9

-1,5
2.934.672,4

C
SF(1)
DIF

14.380.350,0
18.824.844,0
4.444.494,0

18.010.795,6
23.500.835,0
5.490.039,4

2.628.919,1
6.613.587,0
3.984.667,9

(D-TR)Ea1
IE1

10.300.470,9
2.228.296,0

11.380.612,3
2.366.191,2

13.210.531,8
3.032.448,8

SFC(E)
SF(SS)

-2,7
-1,4

-3,0
-1,4

-2,9
-1,4

SF(C)

-4,1

-4,4

-4,3

SF* % PIB
SF

-3,7
-6,7

-3,6
-7,2

-4,5
-6,3

Descripció de les variables:
(D-TR)E
Y%
(D-TR)E1
NT1
(D/S)1
C(1)
C(2)
C
SF(1)
DIF
(D-TR)Ea1
IE1
SFC(E)
SF(SS)
SF(C)
SF*
SF

Despesa no financera de l'ACE neta de transferències entre AP
Proporció que representa el PIB de Catalunya sobre el total d'Espanya
= (D-TR)E - Y% : Fracció de la despesa de l’ACE imputable a Catalunya
Imputació a Catalunya dels ingressos no tributaris de l'ACE (Taula 1)
Imputació a Catalunya del dèficit/superàvit de l'Estat (Taula 1)
= (D-TR)E1 - NT1 + (D/S)1 : Cupo per serveis prestats i contribució als serveis generals
Cupo en concepte d'aportació a la solidaritat interterritorial entre CA
= C(1+2) : Cupo final a pagar a l'Estat
Primer saldo fiscal "brut" amb l'Estat de la Taula 1, no ajustat a la situació de dèficit/superàvit (Taula 1)
= SF(1) - C : Diferència entre el saldo fiscal "brut" de la Taula 1 i el "cupo final" derivat del concert.
Despesa corrent de l'ACE (neta de transferències corrents entre AP) imputable a Catalunya (Taula 1)
Inversió de l'Estat a Catalunya, sector públic administratiu i empresarial (Taula 1)
= ((D-TR)Ea1+IE1-NT1+(D/S)1-C)/Y1 : Saldo fiscal amb l'Estat com a resultat del concert
Saldo fiscal estimat amb la Seguretat Social (Grup de treball)
= SFC(E)+SF(SS) :Saldo fiscal amb el SPC com a resultat d'un concert solidari
=Saldo fiscal de Catalunya suposant contribució per PIB i participació per població (Taula 3)
Saldo fiscal de Catalunya amb el SPC (ACE+SS) - Taula 1

NOTA: Consulteu el detall de les operacions i les fonts estadístiques als annexos 1 i 2, respectivament

A continuació cal afegir el dèficit fiscal estimat amb la S.S. (–1,4 % del PIB) per obtenir el
saldo fiscal de Catalunya amb el SPC com a resultat del sistema de concert
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SFC = SFC(E) + SF(SS) ]. Els dèficits resultants haurien representat el –4,1 % del PIB català
el 2005, el –4,4 % el 2007 i el –4,3 % el 2009. Uns valors que s’aproximen molt als que
s’obtindrien amb un sistema de finançament equilibradament redistributiu, com el
descrit a la Taula 3 de l’apartat anterior.
En conclusió: la fórmula de “concert solidari” que es proposa en aquest estudi
representaria una reducció substancial del dèficit fiscal de Catalunya amb el SPC,
plenament compatible amb el manteniment dels fluxos de solidaritat interterritorial
entre CA que es deriven de l’actual sistema de règim comú. La diferència entre aquesta
variant del concert i la modalitat aplicada al País Basc i Navarra és evident quan es
comparen els resultats de la Taula 4 amb els saldos fiscals d’aquests altres Comunitats
amb el SPC. (Segons l’estudi elaborat per Instituto de Estudios Fiscales (IEF) a instàncies
del Ministeri d’Economia i Hisenda per a l’any 2005, en el cas del País Basc s’obtenen
saldo fiscals negatius no superiors al –1 % del PIB d’aquesta Comunitat, amb la
metodologia de la càrrega-benefici. Mentre que en el cas de Navarra els dèficits
resultants, també segons la metodologia de la càrrega-benefici, se situen a l’entorn del
–2 % del PIB d’aquesta Comunitat Foral.)

6. Impacte del concert català per al SPC
L’aplicació d’un sistema de “concert solidari” per regular les relacions econòmiques i
financeres entre Catalunya i l’Estat no qüestiona els fluxos de solidaritat interterritorial
vinculats a l’actual model de finançament autonòmic i, per tant, no representaria
necessàriament cap pèrdua de recursos per a la resta de Comunitats Autònomes de
règim comú. El que qüestiona el sistema de concert és l’actual repartiment de recursos
entre Catalunya i el Sector Públic Central. L’aplicació del concert en les condicions
establertes en l’apartat anterior representaria, en principi, una pèrdua de recursos per
a l’Estat de l’ordre d’uns 4.000 milions d’euros de 2009 —i, com a contrapartida, un
guany equivalent per a la Generalitat.

-21Document de treball

Gabinet d’Estudis Econòmics i Infraestructures
Taula de Política Econòmica – 23 /11/11

Una xifra d’aquesta magnitud representa aproximadament un 2 % del PIB català de
2009, i traslladada al 2011 seria suficient per eliminar 4/5 parts del dèficit públic de la
Generalitat, estimat en un 2,66 % del PIB català. Per altra banda, aquests 4.000 milions
d’euros no arriben al 0,4 % del PIB espanyol de 2009, i traslladats al 2011 elevarien un
15 % el dèficit públic de l’ACE (estimat en un 2,3 % del PIB per al 2011 segons el
Programa de Estabilidad 2011-2014).
De fet, si aquests 4.000 milions d’euros que marcarien la transició del model actual a un
hipotètic sistema de “concert solidari” s’apliquessin només a reduir el dèficit públic, per
part de la Generalitat, i no fossin compensats per altres ingressos, per part de l’Estat, la
única conseqüència seria una redistribució de l’esforç de reducció del dèficit públic des
de Catalunya cap al Sector Públic Central. El dèficit total del conjunt de les
administracions públiques espanyoles romandria inalterat. És a dir, el Pacte Fiscal no
afectaria la solvència del sector públic espanyol, considerat en el seu conjunt, davant
l’exterior.
Ara bé, cal preguntar-se si és econòmicament viable un Pacte Fiscal amb Catalunya
inspirat en el sistema de concert des de la perspectiva de l’equilibri financer a llarg
termini del Sector Públic Central. En altres paraules: pot assumir el SPC una reducció
addicional del seu dèficit a l’entorn del 0,4 % del PIB, sense elevar proporcionalment la
pressió fiscal, ni reduir despeses que afectin al nucli de les seves competències?
La resposta a les preguntes anteriors és amb tota probabilitat afirmativa: el Sector Públic
Central té prou marge per assumir les conseqüències del Pacte Fiscal amb Catalunya,
sense posar en risc el seu equilibri financer a llarg termini ni les seves funcions essencials,
a condició que hi hagi voluntat política d’ajustar determinades despeses discrecionals al
nou entorn de repartiment de competències en l’àmbit fiscal. I la principal partida de
despesa amb una component àmpliament discrecional en poder de l’Estat és la inversió
pública.
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Durant els últims 15 anys el sector de les administracions públiques espanyoles en el seu
conjunt ha realitzat un esforç inversor considerablement superior, en percentatge del
PIB, a la mitjana de la Unió Europea (3,6 % a Espanya versus 2,5 % de mitjana a la UE-27
entre 1995 i 2010; veure el Gràfic 1).
Gràfic 1. Esforç inversor públic (Inversió pública sobre el PIB)
Dades en percentatge

Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades d’AMECO – Comissió europea

És cert que el diferencial en capital públic per càpita amb Europa justifica un nivell
superior d’inversió pública, però també és cert que la rendibilitat social de molts
projectes d’inversió realitzats els últims anys no compensa l’elevat cost que
representen. Una reducció equivalent a mig punt percentual de PIB en l’esforç inversor
per part de l’Estat, situaria la formació de capital públic a Espanya encara per sobre de
la mitjana europea, i seria més que suficient per compensar l’impacte del concert català
sobre l’equilibri financer del SPC. Complementàriament, els ingressos que es derivarien
de generalitzar la política de peatges a totes les autopistes espanyoles, eliminant així
l’asimetria amb Catalunya, podrien contribuir al mateix objectiu.
Durant molt anys la política d’inversions del SPC, amb independència del color polític
del govern de torn, ha estat sovint guiada per consideracions polítiques alienes a criteris
estrictes d’eficiència econòmica i rendibilitat social. Això ha estat així, entre d’altres
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raons, perquè la magnitud de la transferència de recursos al SPC espanyol, tant des de
Catalunya com des del conjunt de la Unió Europea, ho ha fet possible. Mentre que, en
contrapartida, la productivitat del capital públic a Espanya ha seguit una trajectòria
ràpidament decreixent, que en molts casos no justifica l’esforç econòmic que s’hi ha
avocat.
En el futur caldrà invertir menys per invertir millor, alliberant recursos per als projectes
amb una taxa de retorn econòmic i social més elevada. Des d’aquest punt de vista, si
una part dels recursos que tornessin a Catalunya com a resultat del Pacte Fiscal
s’invertissin en infraestructures compartides amb expectatives justificables de
rendibilitat —com el Corredor Mediterrani— els beneficis del nou sistema s’estendrien
també al conjunt de l’Estat. (Cal destacar que la productivitat del capital públic a
Catalunya és un 36 % superior a la mitjana de l’Estat, segons dades del 2008
proporcionades per la Fundación BBVA-IVIE.)

7. Conclusions
L’aplicació a Catalunya d’un sistema de relacions amb el Sector Públic Central inspirat
en el concert econòmic no representa un problema tècnic insoluble, ni posa en risc
necessàriament la solidaritat amb la resta de Comunitats Autònomes de règim comú, ni
és tampoc una amenaça insalvable per a l’equilibri financer del SPC a llarg termini.
L’aplicació a Catalunya d’un Pacte Fiscal inspirat en el concert econòmic és
principalment un problema de voluntat —i d’oportunitat— política.
El nou model de finançament de règim comú que es va començar a aplicar el 2009 ha
representat probablement una reducció del dèficit fiscal de Catalunya amb el Sector
Públic Central i un notable augment dels recursos a disposició de la Generalitat. Però no
es pot esperar del model actualment vigent que serveixi per reduir el dèficit fiscal català
fins al nivell que li correspondria en un sistema de finançament que fos equilibradament
redistributiu.
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La raó per la qual el dèficit fiscal català no té gaire marge de reducció per aquesta via és
perquè el nucli d’aquest dèficit no s’origina en els mecanismes de redistribució propis
de l’actual model de finançament autonòmic. El nucli del dèficit fiscal de Catalunya amb
el SPC és conseqüència del fet que és el Govern central qui recapta el gruix dels recursos
tributaris i controla la diferència desprès de liquidar la fracció que correspon a Catalunya
segons les regles del sistema de finançament. D’aquesta part no ha de rendir comptes
en el sentit de garantir que la contribució de Catalunya a les càrregues i serveis de l’ACE,
així com la participació en les despeses, sigui proporcional al seu pes econòmic i
demogràfic.
El sistema de concert inverteix la “càrrega de la prova”, en el sentit que és la Generalitat
la que recapta els tributs i transfereix al SPC només aquella part del total que estigui
explícitament justificada per contribuir a les càrregues de l’ACE i, si escau, a la solidaritat
interterritorial. Per tant, un Pacte Fiscal inspirat en el concert econòmic és una solució
tècnicament viable a un dèficit fiscal excessiu, però només és políticament possible si es
resol el conflicte d’interessos entre la Generalitat i el Govern central que el plantejament
del concert posa al descobert.
Aquest conflicte és més polític que econòmic. El pas del sistema de règim comú a un
sistema de “concert solidari” no afectaria als recursos de l’actual sistema de
finançament de règim comú, reduiria el dèficit fiscal de Catalunya en dos punts
percentuals (des del –6,3 % del PIB estimat pel 2009 segons la Taula 1 al –4,3 % estimat
a la Taula 4) i representaria per a l’Estat retornar a Catalunya un volum de recursos
inferior al 0,4 % del PIB espanyol. La previsible i desitjable moderació de l’excessiu
impuls inversor del SPC, acompanyada d’un major èmfasi en l’eficiència de les
inversions, seria suficient per compensar aquesta pèrdua de recursos a disposició del
Govern central.
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Més enllà de les xifres, el que està en joc és qui té el poder de decisió sobre els recursos
que es generen en un territori amb diferents nivells de govern. En un sistema de concert
aquest poder de decisió és compartit o “concertat”, situant els dos nivells de govern en
una relació efectivament bilateral per negociar el repartiment dels recursos. Fer el salt
al sistema de concert des del sistema actual implica, per tant, una cessió parcial de la
quota de poder en mans del Govern central. Aquesta cessió és només imaginable si la
fórmula del concert suscita, en primer lloc, un ampli consens transversal entre les
principals forces polítiques catalanes i en el conjunt de la societat civil de Catalunya. El
propòsit últim d’aquest estudi és aportar alguns elements de reflexió per facilitar que
aquest consens sigui el més ampli i sòlid possible.
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