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El punt de partida del document 
 
Aquest Informe expressa l’opinió del CAREC sobre els objectius i continguts del Pacte 

Fiscal que promou el Govern de la Generalitat. Els arguments emprats en la redacció 

del document per a la justificació de la necessitat del Pacte es basen en principis 

d’eficiència i en valors de responsabilitat, esforç, equitat i solidaritat, entenent que la 

seva aplicació ha d’estimular la reactivació econòmica i afavorir el progrés econòmic i 

social de Catalunya i del conjunt de l’Estat. 

 

En conseqüència, cal remarcar que no adopta com arguments bàsics els fonamentats 

en drets històrics o expressions derivades dels sentiments concrets i diversos dels 

ciutadans de Catalunya i dels membres del Consell. El document, doncs, no és 

l’expressió d’una reivindicació, sinó el plantejament d’una fórmula racional de relació 

econòmica amb l’administració central que permeti a la Generalitat adoptar mesures 

responsables per corregir els seus desequilibris i concretar escenaris d’estímul que 

restableixin la confiança dels actors econòmics i socials. Una situació que contrasta 

amb la realitat actual que està demostrant la dificultat d’exercir l’autogovern amb 

plenitud i normalitat, malgrat l’existència del marc legal i normatiu que hauria 

d’aportar la cobertura i seguretat jurídica necessàries (Estatut com a llei orgànica, 

Disposició addicional tercera, etc.). 

 

La força moral per assolir els objectius plantejats pel nou model dependrà, en primer 

lloc, del grau de consens que sigui possible aconseguir a Catalunya sobre el “què” –el 

contingut– i el seu “perquè” –les raons i la necessitat. En segon lloc, de la capacitat per 

argumentar racionalment l’un i l’altre, buscant la màxima entesa dins i també fora de 

Catalunya. Aquest és, en essència, l’objectiu que inspira aquest document i que 

entenem que ha d’articular el procés.  
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1. Introducció: eficiència del sistema, oportunitat del moment i esperit 
constitucional 

 

D’ençà de la institucionalització de l’Estat de les autonomies en la Constitució 

espanyola de 1978 s’ha produït una àmplia descentralització de la despesa envers les 

comunitats autònomes, que no ha tingut, però, el seu correlat pel costat dels 

ingressos  en perjudici de la responsabilitat fiscal i de l’exercici ple de les competències 

atribuïdes. Des de diverses instàncies polítiques i de les administracions (central i 

autonòmiques), s’ha posat en qüestió la sostenibilitat mateixa d’un Estat de les 

autonomies, que hauria esdevingut excessivament costós, no sempre coherent i, en 

qualsevol cas, inadequat per satisfer les aspiracions dels diversos territoris en matèria 

d’autogovern. 

 

L’actual crisi econòmica, més que ser vista com un argument per diferir el debat en el 

temps, vindria a reforçar la urgència de replantejar el sistema sota els principis tant 

d’una major equitat horitzontal i vertical1, com d’una major eficiència.  D’una banda 

incentivant la responsabilitat dels diferents nivells de govern, correlacionant la decisió i 

gestió de la despesa amb el seu finançament –la gestió dels ingressos– i que, de l’altra, 

evitant penalitzar la competitivitat de les comunitats més dinàmiques com a 

conseqüència d’un anivellament excessiu. Responsabilització de les administracions  i 

millora de les condicions de competitivitat dels territoris són factors determinants per 

a les opcions de reactivació i recuperació del creixement.   

 

Amb aquest punt de partida, el CAREC considera que aquest és precisament el 

moment per plantejar un pacte que faci possible un repartiment de responsabilitats 

competencials més clar, que permeti disposar d’uns recursos més proporcionals a la 

capacitat econòmica de Catalunya mesurada a través de la renda i la riquesa 

generades, al servei d’una política econòmica que respongui més efectivament a les 

necessitats del país i del conjunt de l’Estat.  

                                                 
11

 L’equitat horitzontal valora l’equilibri en la distribució d’ingressos i despeses entre governs 
subcentrals, mentre que l’equitat vertical valora aquest mateix equilibri entre diferents nivells de 
govern, central i subcentral. 
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Des de la perspectiva del CAREC, el model d’un pacte fiscal entre els governs de la 

Generalitat i de l’Estat es fonamenta en la bilateralitat de les relacions entre les dues 

administracions. Es presenta, fonamentalment, com un instrument per assolir el 

màxim grau de responsabilitat fiscal davant dels ciutadans de Catalunya i, també, 

d’altres administracions públiques (l’Estat espanyol i la Unió Europea). Però també, 

com s’ha apuntat, és una eina per a la reactivació i el creixement econòmic, de manera 

que els resultats del nou model haurien de modificar el sistema de finançament en el 

sentit d’una menor dependència, una major capacitat financera i una reducció 

substancial del dèficit fiscal amb el sector públic central. 

     

De fet, és un model que incentiva la responsabilització de les administracions 

autonòmiques, allà on s’apliqui el model, en possibilitar que les comunitats que facin 

un major esforç en favor del creixement econòmic puguin fruir dels recursos 

addicionals que genera aquest creixement. Cal dir també que aquest èmfasi en 

l’eficiència ha de ser plenament compatible amb el manteniment de la cohesió i la 

solidaritat interterritorials, mitjançant uns mecanismes redistributius transparents que 

estiguin subjectes a revisió periòdica. 

 

En aquest sentit el model es postula com una solució no excloent i vàlida per al 

conjunt, ja que la responsabilització sobre la despesa i els ingressos té la seva traducció 

en termes d’una major disciplina pressupostària i resulta en un incentiu a l’equilibri 

que,  en el temps, proporcionaria una major disponibilitat de recursos per a les 

Administracions subcentrals acollides al model (no tant per la seva participació relativa 

com per l’increment global dels recursos en termes absoluts) . En el límit s’estaria 

preservant una millor correlació entre recursos aportats al sistema i recursos rebuts 

del sistema sense deteriorar el volum de recursos disponibles de les parts, 

descomptant, això sí i en l’actual conjuntura econòmica, l’impacte negatiu derivat del 

cicle, no de l’aplicació del nou model.  
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Un vector que en bona mesura orienta la reflexió del CAREC, més enllà de les visions i 

perspectives que es puguin tenir respecte a com s’ha d’articular la relació concreta en 

aquest cas de Catalunya en relació amb la resta de l’Estat, és doncs el de la necessitat 

d’accentuar les responsabilitats de cadascuna de les parts  que componen l’Estat per 

tal de propiciar el seu progrés i, d’aquesta manera, fer créixer el conjunt.  

 

En qualsevol cas no podem menystenir que la proposta d’un pacte fiscal per a 

Catalunya, configurador d’un nou model de relacions financeres i fiscals entre el 

Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat, s’inscriu en un context històric i polític 

específic amb arrels profundes. En nom del consens, el bloc constitucional que al seu 

dia va consolidar a Espanya la legalitat democràtica es va construir sobre una base 

ambigua en relació amb  l’arquitectura territorial de l’Estat. Aquest marge d’ambigüitat 

ha permès interpretacions restrictives i de part, en particular pel que fa a la qüestió 

dels territoris històrics reconeguts a la Disposició addicional primera de la Constitució. 

 

En aquest sentit convé recordar que les realitats territorials sí estaven 

inequívocament recollides a l’esperit de la Constitució, mitjançant els conceptes de 

“nacionalitats” i “regions” i dues vies d’accés competencial prou diferenciades.  

 

Això no obstant, i com a resultat de les diferents conjuntures polítiques, aquesta 

diferenciació inicial va anar perdent virtualitat, en favor d’una aplicació homogènia del 

procés descentralitzador. Com a conseqüència, les aspiracions de Catalunya a un major 

sostre competencial i d’autogovern es van veure limitades per la dificultat de fer-les 

extensives a totes les comunitats 

 

Afrontar amb rigor el repte d’un model de finançament basat en un pacte fiscal amb 

l’Estat és essencial per poder construir uns escenaris a mitjà termini que restableixin la 

confiança dels emprenedors i dels ciutadans i que, amb aquest nou esperit, facilitin la 

recuperació partint d’un  equilibri més previsible i més sostenible de la disponibilitat 

financera de les administracions.  
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2. Objectius d’un pacte fiscal a Catalunya: el “perquè” 

 

L’objectiu d’un pacte fiscal a Catalunya, en el marc de referència definit per la 

coresponsabilitat i la bilateralitat entre Administracions, es planteja com el disseny 

d’un nou model de relacions financeres i fiscals entre el Govern de la Generalitat i 

l’Estat, que permeti obrir espais a una política econòmica2 amb uns marges de 

maniobra i actuació més amplis, resultants de la capacitat normativa, de gestió i 

recaptació dels tributs. 

 

En un Estat de perfil federal o plurinacional poden coexistir diferents models de 

relacions financeres en funció de factors diversos. De fet, a Espanya hi ha dos models 

en relació amb el finançament (el foral i el del règim comú) de les comunitats 

autònomes i també en la Constitució es recollia un doble model des de la vessant de la 

despesa segons accedissin a les competències educatives i sanitàries per la via lenta o 

ràpida (comunitats de l’article 151 i 143, respectivament). D’aquesta manera es 

diferenciaven les comunitats històriques de la resta.   

 

L’evolució, però, del model establert per la Constitució ha esgotat el seu recorregut i 

cal avançar cap a un nou model on es garanteixi un major nivell d’autogovern, 

especialment pel que fa referència al sistema de finançament. La definició d’un pacte 

fiscal és una via per donar resposta a aquesta demanda i es justifica per quatre motius 

principals: 

(i) L’augment de la responsabilitat fiscal del Govern de la Generalitat davant 

dels ciutadans i, també, davant d’altres administracions com l’Estat o la 

Unió Europea. 

(ii) L’augment de l’eficiència i la seguretat jurídica de la funció pública 

tributària. 

                                                 
2
 Fonamentalment de caràcter fiscal, atès que la política monetària ha estat cedida al Banc Central 

Europeu. 
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(iii) Com a instrument per a la reactivació econòmica, en la mesura que una 

major capacitat normativa sobre els tributs permetria adequar millor el 

sistema fiscal a l’estructura productiva específica del país.  

(iv) Per obtenir els recursos adequats per finançar la despesa orientada a 

enfortir la competitivitat i la cohesió social. 

 

2.1. Responsabilitat fiscal 

 

L’actual model de finançament autonòmic atorga una elevada autonomia en els 

aspectes vinculats a les competències traspassades de despesa (capacitat parcial de 

legislar, gestionar i fer pagaments) però molt limitada pel que fa als ingressos. La 

Generalitat té una escassa capacitat normativa (només en la part autonòmica de l’IRPF 

entre els impostos més importants), encara una menor capacitat de gestió (només en 

impostos de segon ordre: ISD, IP, ITP, AJD, TJ) i una limitada capacitat de recaptació.  

De fet, pel que fa  a aquest darrer aspecte, segons les últimes dades publicades per la 

IGAE, corresponents a l’any 2010, el conjunt de comunitats autònomes va gestionar el 

34,6% de la despesa pública no financera i, en canvi, només va recaptar el 19,1% dels 

ingressos no financers. En canvi, l’Administració central (Estat, organismes autònoms i 

Seguretat Social) va gestionar el 52,0% de la despesa i va absorbir el 70,0% dels 

ingressos no financers.  

 

Sembla clar que el govern de la Generalitat hauria de respondre davant dels 

contribuents no només de les decisions de despesa, sinó també pel seu finançament. 

Aquesta major responsabilitat fiscal és, també, una manera d’assegurar una major 

transparència i eficiència en la despesa pública, atès que els ciutadans visualitzen molt 

més el cost dels serveis, la qual cosa els incentiva a exercir de manera més activa una 

funció de control sobre els governants. A la vegada, l’Administració autonòmica ha de 

retre comptes (en el sentit del que en anglès s’expressa amb el terme accountability) 

tant de les polítiques de despesa com de les polítiques fiscals, i són els ciutadans els 

qui valoren l’actuació del govern a través dels mecanismes electorals.  
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Actualment, el model de finançament autonòmic, tal com està estructurat, amb un pes 

molt important de les participacions impositives i de les transferències i amb uns 

ingressos impositius molt poc perceptibles per part dels ciutadans, provoca 

comportaments ineficients en les decisions de despesa, ja que redueix la transparència 

i, per tant, els incentius de control. Aquest és un comportament contrastat 

empíricament en la literatura econòmica. 

 

El finançament via transferències provoca, també, uns efectes negatius en l’eficiència 

de la despesa pública. Quan les transferències són dissenyades de manera 

proporcional al cost de la despesa que financen, generen un increment de la despesa 

superior al que es produiria si els mateixos recursos s’obtinguessin mitjançant un 

increment dels ingressos impositius derivats d’un augment de renda dels residents. Hi 

ha un ampli ventall de treballs empírics en la literatura econòmica que expliquen 

aquest fenomen, des dels models basats en la il·lusió fiscal, en el comportament dels 

empleats públics, els polítics, els grups de pressió, etc.  

 

D’altra banda, en l’actual context de crisi, les administracions autonòmiques pateixen, 

per part de l’Estat i de la Unió Europea, una pressió molt forta per reduir els seus 

nivells de dèficit públic. La Generalitat només pot actuar, majoritàriament, a través de  

la despesa pública, atesa la limitada autonomia tributària de què disposa. Tenir la 

plena capacitat normativa, de gestió i recaptació dels tributs produïts o suportats a 

Catalunya permetria utilitzar també la política fiscal d’una manera més activa per 

poder sanejar els comptes autonòmics i, per tant, complir els objectius de dèficit fixats.  

Així doncs, aquest objectiu es podria assolir no només disminuint el volum de la 

despesa pública, sinó també mitjançant actuacions tributàries específiques (lluita 

contra el frau fiscal, redistribució d’impostos mitjançant augments o reduccions segons 

sigui el cas, entre d’altres). Addicionalment, l’autonomia tributària facilitaria l’accés als 

mercats financers, ja que quan una administració té plens poders tributaris, la seva 

solvència augmenta considerablement. 
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Un altre efecte positiu de l’autonomia fiscal és el fet que força a una major disciplina 

pressupostària, atès que si la major part dels ingressos d’una comunitat autònoma 

provenen de transferències, els governs subcentrals tindran incentius a expandir les 

despeses. I si no poden fer-hi front demanaran un rescat al govern central, al·legant 

una insuficiència en el sistema de finançament. El fet de disposar de plena autonomia 

fiscal disminueix la necessitat dels rescats per part del govern central i indueix a la 

disciplina fiscal, la qual cosa garanteix una major sostenibilitat del deute.  

 

2.2. Eficiència i seguretat jurídica en la gestió tributària 

 

Una qüestió important que cal tenir en compte és la incidència que podria tenir una 

gestió integral de tots els tributs que es generen a Catalunya per part de 

l'Administració Tributària catalana. Específicament, pel que fa a l’eficiència, la garantia 

d’uniformitat en els tributs harmonitzats i la seguretat jurídica de la funció pública 

tributària, que actualment s’atribueix a l’Agència Estatal d’Administració Tributària a 

tot l'Estat espanyol (amb excepció de les Diputacions Forals Basques i de Navarra).  

 

Els possibles efectes es projecten bàsicament en tres àmbits: 

(i) La lluita contra el frau fiscal. 

 

(ii)  La convergència de criteris entre administracions públiques. 

 

(iii)  L’assistència al contribuent. 
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2.2.1. Lluita contra el frau fiscal 

Una adequada col·laboració amb la resta de les administracions tributàries de l'Estat, i 

d’aquestes amb les d’altres estats, hauria de permetre que el descobriment i 

regularització d'incompliments tributaris no perdés efectivitat3. Per tant, cal assegurar i 

garantir canals adequats de col·laboració amb altres administracions tributàries. En 

aquest sentit, seria adequat que entre l’Agència Tributària de l’Estat i la de la 

Generalitat hi hagués una adequada connectivitat informàtica, compartint les bases de 

dades que incorporen la informació necessària per tal de planificar les activitats de 

control tributari. 

 

 

2.2.2. Convergència de criteris entre administracions tributàries  

L’Agència Tributària de Catalunya haurà de preservar la convergència de criteris amb 

l’Administració Tributària de l’Estat, amb el propòsit de garantir la màxima seguretat 

jurídica en les actuacions de l’àmbit tributari. Cal constatar que en el si de 

l’Administració Tributària de l'Estat no hi ha una adequada unificació de criteris. Les 

resolucions de la “Dirección General de Tributos”, tot i que segons l'article 89 de la Llei 

general tributària són vinculants per a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, no 

sempre són respectades per aquesta. Podem preguntar-nos, doncs,  si existeix la 

uniformitat de criteri de l'Administració Tributària de l'Estat, amb el que podria 

suposar en termes de respecte al principi de seguretat jurídica en les actuacions de 

l'Administració de l'Estat. 

 

                                                 
3
 De fet, la col·laboració entre estats i diferents administracions s'ha intensificat fortament en els últims 

anys, fonamentalment en relació a la lluita contra el denominat "frau carrusel", en l’àmbit de l'impost 
sobre el valor afegit, on el paper de l'Agència Catalana ha d’ésser igual d'eficient que el de l'Estat.  
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2.2.3. Assistència al contribuent  

En l'actualitat ja hi ha una gran col·laboració entre l'Administració Tributària de l'Estat i 

la de la Generalitat –que també és Estat− en aquest àmbit. Es concreta, per exemple, 

en l'esforç conjunt que es fa durant les campanyes de presentació de les declaracions 

de l'impost sobre la renda de les persones físiques. L'assistència al contribuent que es 

fa en l'actualitat des de l’AEAT, en general prou ben valorada, no té perquè quedar 

malmesa en un escenari de pacte fiscal.  

 

En conclusió: la gestió integral dels tributs generats a Catalunya per part de 

l'Administració catalana és una oportunitat per configurar una Administració que 

desenvolupi la funció pública tributària amb un respecte adequat als principis de 

seguretat jurídica i  confiança legítima en la pròpia Administració, millorant l'eficiència 

en la lluita contra el frau fiscal i mantenint un adequat nivell d'assistència als 

contribuents en el compliment voluntari de les seves obligacions. 

 

2.3. Reactivació econòmica 

 

El Pacte Fiscal ha de ser un instrument de primer ordre per a la reactivació econòmica 

en la mesura que la major capacitat normativa sobre els impostos produïts o suportats 

permeti adequar millor el sistema fiscal a l’estructura productiva específica de 

l’economia del territori. Tenir la capacitat per  decidir el pes i l’estructura del sistema 

fiscal català, així com els elements fonamentals dels impostos, respectant els principis i 

les regles que es fixen a l’Estatut d’Autonomia i els principis de coordinació, 

harmonització fiscal i col·laboració amb l’Estat i la Unió Europea, possibilita emprendre 

actuacions diferenciades que afavoreixin la reactivació econòmica i la creació 

d’ocupació, amb el conseqüent impacte positiu sobre el conjunt de l’economia de 

l’Estat.  
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A més, el fet que els recursos de la Generalitat depenguin de l’accés a les seves bases 

de renda, consum i riquesa fa l’Administració autonòmica més responsable de la 

situació econòmica del seu territori. El fet de tenir plena autonomia fiscal incentiva que 

les administracions tinguin un paper econòmic molt important, especialment en temps 

de crisi.  

 

La dependència financera d’altres nivells de govern, mesurada pel pes de les 

transferències o participacions impositives, obstaculitza el dinamisme econòmic en la 

mesura que aquests fluxos redistributius desincentivin la mobilitat dels factors 

productius, i especialment del factor treball, cap a les àrees més dinàmiques. En la 

literatura econòmica també abunden estudis sobre l’impacte negatiu que tenen les 

transferències sobre els incentius a la millora productiva, a l’emprenedoria, a 

l’assumpció de riscos i al treball, reduint així el possible creixement econòmic potencial 

del territori en qüestió. 

 

Un altre aspecte que cal considerar és el fet que la plena autonomia fiscal evita que la 

despesa del govern central, ja sigui via transferències o via decisions d’inversions, 

s’assigni als territoris partint de  criteris estrictament polítics i no partint de  criteris 

econòmics. Cal tenir present que, en l’actualitat, el Govern de l’Estat i el Parlament 

(Congrés i Senat) no tenen cap limitació en la discrecionalitat en relació amb els criteris 

de territorialització de la despesa i la inversió públiques. És a dir, decideixen –en el 

tràmit de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat− sobre els fluxos que van de la 

recaptació a l’aplicació dels recursos disponibles entre territoris. 

 

De fet, ha quedat acreditat que fins i tot quan hi ha límits –en alguns casos establerts 

per lleis orgàniques–, aquests tampoc no es consideren vinculants per a l’Administració 

central.  
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En aquest mateix sentit i en la línia d'assolir un model que incentivi l'esforç i la 

corresponsabilitat de les administracions autonòmiques, ampliar els àmbits de 

competència de les autonomies en matèria d'infraestructures constituiria un estímul 

inequívoc  per prioritzar les inversions més rendibles des del punt de vista 

socioeconòmic i per disposar dels recursos addicionals generats pel creixement 

econòmic fruit de l'exercici d'aquestes polítiques sectorials. 

 

2.4. Disponibilitat de recursos 

 

Disposar d’una elevada autonomia tributària com la que es derivaria de la fórmula d’un 

pacte fiscal entre l’Administració central i la Generalitat, afavoriria una major 

vinculació entre els recursos generats i la despesa realitzada, en benefici del 

creixement econòmic. 

 

També ha de possibilitar a la Generalitat disposar de recursos d’una manera més 

previsible i estable en el temps. Tenir capacitat de gestió suposa poder decidir sobre la 

liquidació dels impostos, recaptació, inspecció, revisió administrativa de les 

reclamacions i exercici de la potestat sancionadora. Aquestes competències 

permetrien actuar de manera específica al territori aconseguint un major nivell 

d’eficiència en la pròpia gestió i administració tributària. A la vegada, es diluiria el risc 

de tensions en la gestió de tresoreria.  

 

Aquesta major eficiència en la gestió es deriva directament del “risc unilateral” que 

assumiria la Generalitat en  disposar de plena capacitat de gestió. En concret, el risc 

unilateral implica que la Generalitat tindria cada euro que recaptés i deixaria de tenir 

cada euro que no recapti. D’aquesta manera, la Generalitat assumiria les 

conseqüències d’una mala (o bona) gestió tributària, proporcionant un fort incentiu 

per intentar assolir el màxim nivell d’eficiència en la  gestió. 
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En conclusió: del nou model s’espera que aporti resultats de tipus qualitatiu derivats 

de la menor dependència financera de l’Estat i, per tant, més autonomia tributària, 

més responsabilitat fiscal, més estabilitat, més transparència, més perceptibilitat i més 

eficiència. També s’espera que el resultat final del nou model suposi una major 

disponibilitat de recursos, una major garantia de liquidabilitat d’aquests recursos i una 

reducció del dèficit fiscal que, en definitiva, també es traduiria en una millor valoració 

del “risc país” –expressat en el cost del deute suportat tant per l’Administració central 

com les subcentrals– derivada d’una millor percepció de solvència en els mercats.  

 

 

3. Contingut del Pacte Fiscal: el “què” 

 

De l’apartat anterior es desprèn que el Pacte Fiscal hauria de considerar quatre 

components essencials:  

(i) La recaptació i gestió per part del Govern català de tots el tributs que es 

generen a Catalunya mitjançant una agència tributària pròpia4. 

(ii) La capacitat normativa plena sobre aquests tributs sense altra limitació que 

les directrius comunes que s’estableixin amb la Unió Europea  i l’Estat. 

(iii) La capacitat financera en funció de les competències assumides per cada 

nivell de govern. 

(iv) Un mecanisme de negociació i revisió del Pacte sobre la base de la relació 

bilateral entre Catalunya i l’Estat, per renovar-ne o modificar-ne el 

contingut. 

 

                                                 
4
 Els tributs a què es fa referència en aquest apartat no inclouen la cotitzacions socials, ja que el sistema 

de la Seguretat Social no es tracta en aquest document. 
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3.1. Recaptació i gestió dels tributs 

 

El primer component del Pacte Fiscal és l’atribució de competències a l’Agència 

Tributària de Catalunya per recaptar i gestionar tots els tributs que es generen a 

Catalunya. Aquest és l’únic  sistema que garanteix assolir la plena responsabilitat fiscal 

segons el punt 2.1 de l’apartat anterior. Però caldrà garantir que el canvi de model no 

vagi en detriment de l’eficiència en la gestió i la recaptació tributàries (punt 2.2). En 

aquest sentit, és important establir un mecanisme adient per traspassar a la 

Generalitat les competències i els mitjans actualment atribuïts a l’Agència Estatal 

d’Administració Tributària (AEAT) a Catalunya, de la mateixa manera que s’han 

traspassat altres serveis. Alternativament, també es podria configurar un sistema 

transitori mitjançant el qual l’actual Agència Tributària de Catalunya es vagi dotant de 

manera progressiva de la capacitat necessària per  dur a terme les noves 

competències. En qualsevol cas, caldrà assegurar un adequat nivell de coordinació 

entre ambdues administracions tributàries, a fi de garantir la integritat de la 

informació sobre operacions i activitats gravades a disposició de les agències. 

 

3.2. Capacitat normativa 

 

El Pacte Fiscal hauria de transferir la plena capacitat normativa a la Generalitat en 

relació amb tots els impostos directes, mentre que en el cas dels impostos indirectes 

caldrà respectar les directrius comunes amb la Unió Europea i l’Estat pel que fa a  l’IVA 

i els impostos especials. Aquest és un element essencial per satisfer els punts 2.3 i 2.4 

de l’apartat anterior, que es refereixen a la disponibilitat d’instruments de política 

fiscal que puguin contribuir tant a la reactivació a curt i mitjà termini, com a l’accés als  

recursos necessaris en funció de les competències assumides per la Generalitat. 
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El Pacte Fiscal no hauria de suposar en cap cas un obstacle al procés d'harmonització 

fiscal actualment en marxa en el marc de la Unió Europea i hauria de tenir en compte 

la possibilitat que eventualment s’estableixi un nou impost d’àmbit europeu. En aquest 

darrer cas, i tal com succeeix amb els recursos propis tradicionals de la UE (drets 

aranzelaris, exaccions reguladores agràries i cotitzacions sobre productes específics) la 

capacitat normativa i de recaptació –d’acord amb les agències tributàries 

responsables– d'aquest nou impost correspondria a les instàncies europees.   

 

3.3. Capacitat financera 

 

El principi de capacitat financera implica que cada nivell de govern ha de poder 

disposar dels recursos necessaris per fer front a les competències que té assignades 

(punt 2.4 d’aquest mateix document). En aquest sentit el CAREC considera, 

majoritàriament, que un model inspirat en el concert econòmic és el millor sistema per 

assolir els objectius del Pacte Fiscal. També cal tenir en compte que aquest model és 

una realitat a l’estructura administrativa de l’Estat.  

 

Mitjançant aquest sistema, una vegada l’Agència Tributària catalana hagi recaptat i 

gestionat tots els tributs generats a Catalunya, el Govern de la Generalitat faria una 

transferència a l’Administració central de l’Estat en concepte dels serveis que presta a 

Catalunya. El còmput d’aquesta transferència s’hauria de calcular basant-se en  el cost 

real que suposen les càrregues i serveis imputables i a continuació establir un índex 

d’imputació. La definició d’aquest índex es pot fer partint de  diferents criteris (per 

exemple, el PIB, la renda, la població o qualsevol combinació d’aquestes variables) tot 

tenint en compte que l’opció per un criteri específic diferent de la població ja 

comporta de forma implícita una determinada contribució progressiva, més enllà del 

que resultaria de la contribució per càpita al cost real dels serveis5.  

 

                                                 
5
 En aquest càlcul caldria fer els ajustos que corresponguin pels ingressos no tributaris que l’Estat obté 

directament a Catalunya, així com per la situació de dèficit o superàvit públic, aplicant també un 
coeficient d’imputació. 
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Una vegada calculada la transferència per a l’any base d’aplicació del model s’hauria 

d’ajustar periòdicament mitjançant l’aplicació d’un índex d’actualització calculat 

partint de  criteris objectius. 

 

Cal tenir en compte la manca de correspondència que es produeix en determinats 

casos entre els imports recaptats per una administració i els que li serien atribuïbles. 

Aquesta qüestió afecta sobretot l’IVA i els impostos especials, però l’aplicació de la 

lògica que actualment ja s’aplica per assignar la participació corresponent a aquests 

tributs a les comunitats de règim comú6 ho resol. Pel que fa als impostos directes el 

problema rau en el fet que les retencions a compte no tenen perquè coincidir amb 

l’Administració de residència del contribuent, situació que es solventa aplicant els 

ajustos que corresponguin. 

  

La regulació de les relacions econòmiques i financeres entre la Generalitat i 

l’Administració central de l’Estat mitjançant la recaptació a Catalunya de tots els 

tributs i la corresponent transferència des de Catalunya a l’Estat en concepte de 

serveis prestats i càrregues comunes no exclou la possibilitat de negociar altres  

mecanismes de contribució per raons de cohesió i/o solidaritat. És fonamental que 

aquestes aportacions estiguin clarament acotades partint de  criteris objectius i 

subjectes a revisió periòdica, sota el principi general que l’anivellament ha de ser 

sempre parcial, i que en cap cas no ha de situar la comunitat que aporta darrere de les 

comunitats receptores en el rànquing de finançament per càpita a igualtat de poder 

adquisitiu, una vegada feta la transferència.   

 

                                                 
6
 És a dir, consisteix a considerar que aquests impostos es traslladen íntegrament al preu i són els 

consumidors finals els que els suporten íntegrament. 
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3.4. Mecanisme de negociació i revisió del Pacte  

 

Una vegada acordat, és fonamental garantir la relació bilateral entre Catalunya i l’Estat 

per renovar o modificar el contingut del Pacte. En última instància, la magnitud de la 

contribució de Catalunya a les despeses de l’Estat, incloent-hi les aportacions en 

concepte de cohesió interterritorial, serà el fruit  d’un acord polític pactat partint d’uns 

criteris objectius. Per tant, el canvis que s’hagin de produir en el futur en relació amb 

els criteris que s’hagin pactat hauran de ser també fruit d’un acord de voluntats entre 

les parts signatàries del Pacte.  

 

La bilateralitat és una peça clau per evitar l’homogeneïtat que històricament ha 

condicionat el desenvolupament de les relacions econòmiques entre la Generalitat i 

l’Estat, i que han desvirtuat el procés descentralitzador en els territoris històrics 

reconeguts a la Disposició addicional primera de la Constitució, tal com s’expressa a la 

Introducció d’aquest mateix document. 

 

El resultat d’aquest acord té la capacitat de contribuir decisivament a millorar tant el 

grau d’equitat horitzontal (entre comunitats autònomes) com vertical (entre les 

Comunitats i l’Estat) en relació amb l’actual sistema. Però, sobretot, implica un pas 

decisiu cap a un nou model que aprofundeixi en els principis de responsabilitat i 

autonomia financera en conjunció amb el criteri d’eficiència, que reclama una millor 

articulació entre l’aportació a la cohesió interterritorial i els incentius al creixement 

basats en el propi esforç.  
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4. Valoració i Recomanacions finals: 

 

La crisi econòmica ha ressaltat les detectades carències de racionalitat i eficiència de 

l’organització territorial de l'Estat, tant pel que fa a les estructures necessàries com a la 

dissociació de responsabilitats en la gestió dels ingressos i les despeses per part de les 

AAPP, afectant l'equitat del sistema. 

 

El CAREC valora que el Pacte Fiscal que el Govern de la Generalitat posa sobre la taula 

per al seu debat i concreció, assumeix, en el marc de la Constitució, la plena 

responsabilitat de les mesures orientades a assolir l'equilibri dels comptes públics i 

afavorir el desenvolupament de Catalunya, tot mantenint amb el conjunt de l'Estat un 

marc de cohesió i coordinació de polítiques econòmiques bàsiques. 

 

Sempre que es mantinguin els continguts bàsics del Pacte s’ha d’intentar, en la seva 

formulació definitiva, assolir el màxim consens parlamentari i social possible a 

Catalunya. 

 

Donades les actuals circumstàncies econòmiques, s'hauria de garantir i fer compatibles 

la validesa i garantia jurídiques de l’acord i el compromís polític assolits amb la seva 

implantació progressiva.   
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Apèndix: Trets bàsics de l'experiència comparada 

Un dels aspectes més rellevants quan s’analitza l’experiència internacional en l’`àmbit 

de la descentralització fiscal és la gran heterogeneïtat que hi ha entre els països 

federals. S’utilitza la referència dels països federals perquè tenen tres nivells de govern 

de manera anàloga al cas espanyol, tot i que Espanya no es defineix 

constitucionalment com un país federal. Les divergències rauen tant en el grau de 

descentralització, com en el sistema de finançament (impostos i transferències) i fins i 

tot en les competències atribuïdes als nivells de govern intermedis.  No hi ha un “únic 

model” sinó una diversitat de sistemes federals fruit  de les circumstàncies històriques, 

polítiques i socials de cada país.  

 

L’estructura d’ingressos dels nivells de govern intermedis és, també, molt variada. Cal 

assenyalar que un sistema federal admet dues grans alternatives d’organització: un 

únic sistema impositiu i dels seus rendiments se’n nodreixen totes les 

administracions (en forma de participacions impositives o  transferències) o un 

sistema impositiu diferenciat entre el govern central i els governs subcentrals. 

Aquests, a la vegada, poden ser sistemes fiscals superposats o separats. Cadascuna 

d’aquestes dues modalitats admet en la pràctica múltiples subclassificacions. Pel que 

fa a la gestió tributària, l’experiència  internacional mostra, també,  una àmplia 

divergència.  

 

Austràlia 

Així, per exemple, el cas d’Austràlia es caracteritza perquè hi ha una completa 

separació d’impostos entre nivells de govern, cosa que ha provocat l’existència d’una 

forta centralització d’impostos. Pel que fa a la gestió tributària, cada nivell administra 

els seus impostos. Aquesta estructura comporta que Austràlia sigui un país amb un 

gran desequilibri fiscal vertical, és a dir, els ingressos dels estats resulten molt 

insuficients per cobrir les seves necessitats de despesa. Per resoldre-ho, els governs 

estatals reben una subvenció incondicionada del govern federal que es reparteix 

segons la seva capacitat fiscal i les seves necessitats de despesa. 
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Estats Units 

En canvi, als Estats Units s’ha configurat un sistema de superposició d’impostos a causa 

de l’elevat grau de sobirania tributària de què gaudeixen tant la Federació com els 

estats. Cada nivell de govern té la seva pròpia administració tributària però hi ha una 

important coordinació entre aquestes. Aquest sistema tributari, amb superposició 

d’impostos i administracions tributàries separades, juntament amb la forta autonomia 

tributària, comporta una realitat molt heterogènia entre els Estats. Així, per exemple, 

la imposició general sobre vendes no existeix en cinc estats, l’impost sobre la renda 

individual no s’aplica en set i l’impost sobre la renda de societats, en cinc. La 

conseqüència és una gran diferència en la recaptació per càpita i la pressió fiscal entre 

els jurisdiccions. No obstant això, als Estats Units no hi ha un sistema de transferències 

d’anivellament entre estats que garanteixi la cohesió territorial. 

 

Canadà 

Al Canadà també la Federació i les províncies disposen de sobirania tributària 

originària, reconeguda constitucionalment. Actualment, tant la Federació com les 

províncies estableixen impostos directes i indirectes. Per tant, el sistema es 

caracteritza per la superposició d’impostos sobre les mateixes bases imposables per 

part del govern federal i els governs provincials. Igual que en el cas dels Estats Units, al 

Canadà cada nivell té la seva pròpia administració tributària, si bé hi ha acords de 

cooperació pel que fa a l’administració de l’impost de renda i de societats. L’agència 

tributària federal gestiona gratuïtament els impostos provincials sobre la renda 

personal i de societats que siguin molt semblants als impostos federals, essencialment 

en el nombre de trams de la tarifa i en les deduccions establertes. A mesura que va 

augmentant la disparitat entre l’estructura impositiva provincial i federal, l’agència 

tributària federal va cobrant un percentatge creixent del cost de gestió de l’impost. Hi 

ha excepcions a aquests acords de col·laboració, com el cas del Quebec que 

s’administra el seus propis impostos sobre la renda personal i de societats, i els casos 

d’Ontario i Alberta, que s’administren l’impost de societats. A diferencia dels Estats 

Units, al Canadà hi ha un sistema de subvencions d’anivellament fiscal molt potent de 



 

 

 

 

Informe del CAREC sobre el Pacte Fiscal                              

 
 

 24

la Federació cap a les províncies, però només cap a aquelles que tenen una capacitat 

fiscal per sota d’un estàndard, amb l’objectiu d’augmentar els seus ingressos fins a 

arribar a assolir aquest estàndard. Per tant, les províncies que estan per sobre del 

nivell estàndard no reben recursos ni paguen. 

 

Suïssa 

A Suïssa tant el nivell cantonal (intermedi) com el federal posseeixen sobirania fiscal, 

però la particularitat d’aquest model rau en el fet  que els cantons poden exigir els 

tributs que vulguin i, en canvi, el govern central només pot exigir els tributs que figuren 

en la Constitució Federal. La realitat ha portat a un sistema de superposició d’impostos 

en què els diferents nivells de govern acudeixen a les mateixes fonts impositives. Pel 

que fa a la gestió, hi ha una administració tributària per a cada nivell de govern però 

existeix un alt nivell de cooperació entre si. De fet, l’administració de l’impost sobre la 

renda federal correspon als cantons, els quals l’administren conjuntament amb el  

cantonal. A Suïssa es tracten els desequilibris fiscals verticals i horitzontals mitjançant 

un complex entramat de transferències. 

 

Alemanya 

El model alemany es caracteritza perquè la sobirania tributària està fonamentalment 

en mans del Bund. El Bund té poder legislatiu exclusiu en duanes i monopolis, i 

competències legislatives concurrents amb els Länder en determinades matèries, però 

en no estar enumerades explícitament en la Constitució, es dóna al Bund competència 

preferent sobre qualsevol matèria tributària. Així, als Länder els queda un poder 

legislatiu exclusiu de tipus molt residual, limitat a impostos sobre consum i luxe 

d’àmbit local, ja que una vegada el Bund ha fet ús de la seva competència legislativa, 

els Länder no poden exercir la seva. Els Länder, però, intervenen directament en la 

normativa tributària a través del Bundesrat, tot i que no hi poden haver diferències de 

càrrega fiscal entre els Länder.  Ara bé, els rendiments impositius estan molt repartits 

entre nivells de govern. El sistema alemany és un sistema clar de participació 

impositiva. Els diferents nivells de govern participen dels rendiments que generen en el 
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seu territori els impostos d’un únic sistema impositiu. Això no impedeix que hi hagi una 

sèrie d’impostos que siguin propis de cada nivell de govern. Quant a l’administració 

tributària, el principi organitzatiu que tenen és el de la separació de tasques 

administratives per figures impositives i la col·laboració entre les tres administracions, 

sense que hi hagi cap tipus de correlació entre la gestió d’un tribut i el dret a 

percebre’n la recaptació. Juntament amb aquest sistema fiscal a Alemanya hi ha tot un 

sistema de subvencions entre Länder de suma zero amb el propòsit de que els Länder 

convergeixin en termes de capacitat fiscal cap a la mitjana. Ara bé, aquest 

anivellament no és total, ja que els Länder amb una capacitat fiscal per sota de la 

mitjana continuen estant per sota i els que estan per sobre continuen estant per sobre.  

 

Comunitats forals 

Dins de l’Estat espanyol, la Constitució Espanyola va reconèixer els drets històrics de 

les comunitats forals del País Basc i Navarra. L’essència del sistema de relacions 

financeres entre la hisenda central i les hisendes forals és l’invers del de la resta de 

comunitats de règim comú. El sistema foral es basa en un pacte (Concert Econòmic, en 

el cas del País Basc o Conveni en el cas de Navarra), segons el qual les respectives 

hisendes forals recapten, gestionen i tenen capacitat normativa sobre els principals 

impostos del sistema fiscal, amb càrrec als quals no només financen les competències 

que han assumit, sinó que també realitzen una transferència a l’Estat en concepte de 

pagament pels serveis de titularitat estatal prestats en l’àmbit de les respectives 

Hisendes forals (és l’anomenat cupo basc o aportació navarresa). El dret del País Basc a 

regular el seu propi sistema fiscal s’exerceix en el marc del Concert Econòmic. La 

capacitat d’autonomia que tenen les diputacions forals s’ha d’exercir respectant els 

principis d’estructura impositiva general de l’Estat, coordinació, harmonització fiscal i 

col·laboració en la gestió i intercanvi d’informació entre les administracions tributàries 

estatal i foral. La potestat normativa, de gestió i recaptació en el cas del País Basc 

recau a cadascuna de les diputacions forals. Aquest fet porta implícita la possibilitat de 

que existeixin diferències dins del propi País Basc i la necessitat de que hi hagi una 

coordinació i harmonització a nivell intern. 
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La potestat normativa té uns límits diferents en cada tribut. En el cas dels impostos 

sobre la renda personal, societats, successions i donacions, patrimoni i transmissions 

patrimonials, la capacitat normativa és molt àmplia.  En la resta d’impostos és més 

limitada. Cal assenyalar que les cotitzacions a la Seguretat Social no estan concertades 

i es mantenen en l’àmbit estatal. Pel que fa a la gestió, és una potestat pròpia dels 

territoris forals no una delegació de l’administració central. Atès que l’espai econòmic 

és obert per a tot el territori espanyol, les múltiples relacions econòmiques obliguen a 

establir els “punts de connexió” a fi de determinar quina administració tributària (foral 

o estatal) és la competent per exigir l’impost. En general és el lloc de residència o el 

lloc on s’efectua l’operació subjecta a gravamen.  

 

Dels recursos obtinguts, el País Basc i Navarra n’aporten una transferència a l’Estat per 

sufragar les competències no assumides per les comunitats autònomes basca i 

navarresa i que continua exercint l’Estat. És el cupo basc o aportació navarresa. El cupo 

basc s’estableix per a períodes de cinc anys. D’aquesta manera es tenen en compte els 

canvis en el nivell competencial assumit en el temps per les comunitats forals.  

 

 

 


