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Aquest treball desenvolupa una metodologia d’estimació dels
fluxos fiscals entre el sector públic i les comunitats autònomes.
L’estimació s’inscriu en un marc comptable coherent amb les prin-
cipals magnituds estatals i regionals que permet obtenir la succes-
sió de comptes del sector públic a les comunitats autònomes, i la
necessitat o capacitat de finançament resultant a cada una d’elles.
Es tracta d’un sistema d’estimació que utilitza, entre altres indica-
dors, els agregats econòmics regionals com a font per a l’obtenció
dels principals fluxos del sector públic. 

L’abast institucional considerat és el de les administracions pú bli -
ques espanyoles i l’Administració supraestatal comunitària, de for -
ma que l’estimació obtinguda permet obtenir els diferents agregats
comptables del conjunt del sector públic i de la part corresponent a
les relacions fiscals amb la Unió Europea. Dins la lògica comptable
que caracteritza l’estimació, a partir dels saldos fiscals obtinguts en
aquestes estimacions s’aïllen els saldos fiscals de les administra-
cions territorials (administracions autonòmiques i locals) i s’obté el
de l’Administració central i les administracions de la Seguretat
Social, i completa d’aquesta manera l’esquema de saldos fiscals dels
diferents nivells de govern. 

A partir dels resultats obtinguts, s’analitzen les principals catego-
ries d’ingressos i despeses i la distribució en el territori de la pres-
sió fiscal, les prestacions socials, el consum col·lectiu i la inversió
pública. El treball inclou, així mateix, una presentació de la relació
entre els fluxos fiscals, la renda familiar disponible de les llars i el
benestar social, d’una banda. De l’altra, l’evolució econòmica de les
comunitats autònomes com a punt de referència que permet ob -
ser var de forma indirecta quina repercussió poden haver tingut
aquests fluxos fiscals en el procés de convergència regional. Final -
ment, es presenta una recopilació i una anàlisi específica dels resul-
tats obtinguts per a Catalunya.
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Presentació

El coneixement dels fluxos fiscals del sector públic en l’àmbit regional ha
esdevingut un factor necessari per analitzar i comparar la repercussió del sector
públic en l’economia i el benestar regional. En aquest àmbit, però, hi ha encara
una manca de transparència per dificultats metodològiques i per manca de con-
sens comptable. L’objectiu d’aquest treball ha estat precisament elaborar una
metodologia per a l’estimació d’aquests fluxos a les comunitats autònomes.
Aquest és el nucli central de l’estudi que es complementa amb una visió analítica
de la distribució de les principals categories dels ingressos i les despeses, i la seva
relació amb la redistribució de la renda, el benestar i l’economia regional. 

El període considerat abasta del 2000 al 2004, per bé que també es presenten els
resultats de recerques elaborades anteriorment: la primera, feta per al període de
1986 a 1994 va ser presentada al XXV Congrés d’Economia Regional de Sevilla
l’any 1999; la segona, relativa al període de 1995 a 2000 es va beneficiar el 2003
d’una beca per a la recerca sobre autonomies polítiques territorials de l’Institut
d’Estudis Autonòmics. Com a darrer precedent que ha donat cos a aquestes
investigacions, la tesi doctoral denominada El sector públic i les comunitats

autònomes, que va ser defensada a la Universitat de Barcelona a finals del 2007
i mantenia el període d’estimació de 1995 a 2000.

En el capítol d’agraïments, vull destacar dos grans professors: Guillem López
Casasnovas, que va donar crèdit a les meves primeres estimacions, i José Antonio
García-Durán de Lara, que em va oferir el seu suport i saber, com a director de la
meva tesi. I també, l’Institut d’Estudis Autonòmics, que amb la seva beca em va
ajudar a continuar la meva tasca i ha fet possible aquesta publicació. 
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)1. INTRODUCCIÓ





1.1. El sector públic i els fluxos fiscals interregionals

El sector públic espanyol va començar a expandir-se a partir dels inicis de la dècada

dels vuitanta del segle passat, desprès de l’aprovació de la Constitució espanyo-

la de 1978 i la reforma dels sistemes fiscals. El reconeixement constitucional de

les comunitats autònomes va obrir el camí a un nou nivell polític administratiu en

l’estructura del sector públic, i la incorporació el 1986 a la Unió Europea va ampliar

aquest esquema en l’àmbit supraestatal amb la nova administració comunitària.

Fruit de tot això l’organització del sector públic espanyol ha sofert una distribu-

ció important de competències, recursos i nivells de decisió.

L’existència de diferents nivells de govern dóna més complexitat als canals per on

discorren els fluxos fiscals. Tanmateix, els fluxos fiscals entre territoris també

existeixen dins les organitzacions polítiques unitàries; el que varia és la intensitat

i les formes com es materialitzen aquests fluxos. En l’actuació del sector públic hi

ha polítiques específicament distributives i d’altres que, tot i que no tenen aquest

objectiu, comporten o poden comportar fluxos territorials, com ara la localització

de determinades inversions o de la producció de béns i serveis públics. Pel que fa

a les polítiques específicament distributives, les que redistribueixen la renda per-

sonal són les de major envergadura i, tot i que el seu objectiu és reduir les desigual-

tats de les persones, afecten per extensió la renda regional. Hi ha també polí-

tiques específiques de desenvolupament regional que tenen un caràcter

distributiu explícit. D’altra banda, el sistema de finançament i d’anivellament

dels governs subcentrals comporta, així mateix, fluxos interregionals distributius.

Finalment, els fluxos amb les Institucions comunitàries afegeixen una nova via de

distribució de recursos en l’àmbit territorial. 

El coneixement d’aquestes interrelacions i com es materialitzen en l’economia i

en els àmbits socials aporta transparència a la distribució dels recursos públics i és

un instrument que esdevé imprescindible per analitzar i avaluar el resultat de les

polítiques públiques al territori, especialment quan intervenen diferents nivells

de govern. Sobre la magnitud d’aquests fluxos interregionals cal esperar que com

més extens sigui el sector públic, més grans seran aquests, com va formalitzar

Proud Homme (1993). D’altra banda, com més nivells de govern, l’organització i

les interrelacions del sector públic són més complexes per l’existència de dife-

rents escales competencials i sistemes de finançament.

La representació dels fluxos del sector públic en l’àmbit estatal està definida en

l’esquema de la comptabilitat nacional que segueix les directrius del Sistema de
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comptes europeus (SEC 95). Tanmateix, en les comunitats autònomes el registre

dels fluxos econòmics és encara incomplet i els comptes regionals presenten els

fluxos econòmics tan sols des d’una òptica funcional, sense una representació insti-

tucional excepte el compte de renda de les llars i els comptes de les administracions

territorials. No hi ha, però, cap valoració regional dels fluxos de les administra-

cions públiques centrals, amb la qual cosa no és possible analitzar el conjunt del

sector públic i tampoc els saldos fiscals que se’n deriven. 

1.2. La problemàtica bàsica per obtenir 
els fluxos fiscals

Obtenir els fluxos fiscals de la part del sector públic resident en l’àmbit d’una

comunitat autònoma (d’ara endavant, CA), com són l’administració autonòmica1

i les administracions locals de cada comunitat autònoma, és un exercici compta-

ble resolt per la Intervenció General de l’Estat, que s’encarrega dels comptes

d’aquestes administracions, ja què és àmpliament acceptada la hipòtesi que el

seu àmbit d’incidència és el que determina el territori de la CA. El problema es

localitza en les administracions suprarregionals i supraestatals, perquè en aquest

cas la determinació dels fluxos comptables poden ser objecte de tractaments

diferents segons com s’estableixin les hipòtesis d’incidència. Un dels problemes

rau en les diferències entre el territori on es materialitzen aquests fluxos i el ter-

ritori sobre el qual recau la càrrega impositiva o el benefici real o potencial de la

despesa. Però hi ha també dificultats inherents a la manca de límits fronterers

entre territoris regionals que requereix establir convenis comptables, indepen-

dentment que l’anàlisi regional hagi de tenir en compte aspectes com ara les

externalitats que genera l’actuació del sector públic. La valoració comptable de

les magnituds econòmiques regionals no queda al marge d’aquests problemes,

però en aquest cas el SEC ja estableix la manera de distribuir la producció tant del

sector públic com d’altres unitats de producció no residents. 

1.3. La literatura teòrica i empírica a l’entorn
d’aquests fluxos

Les aportacions empíriques en l’estudi dels fluxos fiscals tenen una llarga tradi-

ció, especialment a Catalunya, i la majoria d’aquestes estan enfocades a l’obten-
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ció de les balances fiscals entre l’àmbit de la CA i l’Administració central i les

administracions de Seguretat Social, amb resultats molt diversos fruit dels dife-

rents sistemes i àmbits institucionals d’estimació, així com dels indicadors utilit-

zats per distribuir al territori aquests fluxos. A nivell metodològic sobresurten dos

enfocaments bàsics, el denominat del flux monetari, que atribueix les despeses

públiques a l’àmbit territorial on es materialitzen, i el flux del benefici, que pren

com a referent la idea de a favor de qui es fa aquesta despesa. Pel que fa als fluxos

dels ingressos, en aquests estudis predomina l’assignació segons qui és el que rep la

càrrega fiscal, per bé que hi ha aportacions que defensen també en cas dels ingres-

sos el concepte de flux monetari. Cal esmentar dos treballs teòrics específics, el de

l’Eurostat (1999) i el del Grup de treball (2006), al qual el Ministeri d’Economia va

encarregar la metodologia de càlcul de les balances fiscals per donar compliment a

la proposició no de llei 162/50, aprovada pel Ple del Congrés de Diputats en sessió

21.9.2004. La proposta de l’Eurostat s’emmarca dins l’esquema institucional del

SEC, però no inclou la totalitat dels fluxos i dóna pautes de distribució diferents

segons les categories d’ingressos i despeses. L’informe dels experts del grup de tre-

ball esmentat preveu dues perspectives d’estimació: una de càrrega (pels ingres-

sos) i benefici (per les despeses), i una altra, de flux monetari tant pels ingressos

com per les despeses. 

1.4. L’estratègia seguida en aquest treball 
per a l’estimació dels fluxos fiscals

El mètode d’estimació plantejat en aquesta recerca s’inscriu en el marc compta-

ble institucional del sector públic i engloba la totalitat de fluxos fiscals, incloent-hi

les administracions de la Unió Europea (d’ara endavant UE) com una adminis-

tració supraestatal. Això implica internalitzar l’actuació en cada CA de l’Adminis-

tració central i la SS i la de les institucions comunitàries com si fossin residents.

Amb aquesta estratègia es pot utilitzar les contrapartides comptables de les

macromagnituds regionals com a font dels fluxos del sector públic, i permet alho-

ra situar l’estimació dins d’un esquema coherent amb les dades de la comptabili-

tat nacional i de les diferents fonts estadístiques regionals. Tot i això, l’estimació

ha requerit establir hipòtesis d’imputació de diferents agregats per als quals no

es disposava d’informació. La territorialització efectuada parteix del sector insti-

tucional de les administracions públiques espanyoles de la CN, consolidat amb els

fluxos de les Institucions comunitàries, i els resultats obtinguts per a cada CA

segueixen la mateixa successió de comptes, agregats i saldos comptables. El dar-

rer saldo d’aquests comptes expressa la capacitat o necessitat del sector públic

en cada CA (o amb signe invers, la balança fiscal des del punt de vista de la CA), que

s’ha obtingut en aquest treball de forma conjunta, i posteriorment desagregada
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per nivells de govern. El criteri de distribució dels ingressos segueix l’enfocament

de la càrrega fiscal derivat de la teoria de la incidència i les consegüents hipòtesis

de translació. L’enfocament de la despesa es regeix per l’enfocament del flux

monetari, per bé que té en compte, així mateix, una distribució específica del con-

sum col·lectiu de les administracions centrals en funció de la població de cada CA,

que permet comparar el doble paper d’aquestes despeses: un de compatible amb

la distribució de les magnituds econòmiques de la producció dels serveis públics,

i un altre amb el consum d’aquests béns indivisibles. 

1.5. Organització del treball

El treball s’inicia amb aquest primer capítol introductori que dóna pas a un segon

en el qual es presenten diferents aspectes de la literatura relacionada amb el sec-

tor públic i el territori. En el capítol tercer es desenvolupa pròpiament l’estimació

dels fluxos d’ingressos i despeses del conjunt del sector públic i dels fluxos amb

el pressupost comunitari, que permetran obtenir els saldos fiscals dels diferents

nivells de govern que intervenen en les CA. El capítol quatre té per objecte l’anàlisi

de les principals categories d’ingressos i despeses estimats en el capítol anterior,

i específicament la pressió fiscal, les prestacions socials, el consum col·lectiu i la

inversió pública. Aquesta anàlisi s’emmarca en una visió comparativa de la posi-

ció d’Espanya en les finances públiques europees. El capítol cinquè mostra, d’una

banda, la relació entre els fluxos fiscals, la redistribució de les rendes familiars i la

variació de la demanda i la producció en les CA. I d’una altra, presenta una visió de

l’evolució econòmica de les CA i de l’evidència sobre la seva convergència a escala

estatal i comunitària. Per últim, el capítol sisè presenta una recopilació dels resul-

tats de Catalunya, així com una anàlisi específica. La publicació es complementa

amb el capítol setè de conclusions i amb el capítol vuitè de referències bibliogrà-

fiques.

18 El sector públic en les comunitats autònomes



2. )SECTOR PÚBLIC I TERRITORI: 
ALGUNS ASPECTES TEÒRICS 





2.1. Els objectius del sector públic

2.1.1. Aspectes genèrics

Els objectius del sector públic són molt amplis i de vegades estan en conflicte:

l’assignació de recursos, la distribució de la renda, la plena ocupació, l’estabilitat

del nivell de preus i el desenvolupament econòmic. En l’actualitat el sector públic

mobilitza al voltant del 46% del PIB mitjà dels països europeus. A Espanya, tot i

el fort creixement experimentat d’ençà principis dels anys vuitanta del segle XX

el pes del sector públic és inferior (al voltant del 39% del PIB).

En l’estudi del sector públic es poden trobar dos referents: el de la tradició britàni-

ca i el de la tradició continental o alemanya. La primera escola entronca amb la

idea de llibertat natural dels individus, de Locke i Hume, i redueix el paper de l’Es-

tat a la correcció dels errors del mercat en la provisió de béns públics. La segona

defensa una visió més global que assigna a l’Estat el paper impulsor de l’activitat

econòmica i del benestar social. 

Els fonaments de l’anàlisi normativa de la despesa pública tenen la principal

aportació en Samuelson i Pigou i giren a l’entorn de la correcció de les externali-

tats com la principal justificació de la intervenció pública en àrees com ara l’edu-

cació, la sanitat i el medi ambient, l’estudi dels errors del mercat provocats per

l’existència de rendiments creixents a escala en la producció de determinats béns,

i pels mercats incomplets, i les activitats redistributives i de provisió de béns me-

ritoris.

Les extensions del model de Samuelson apareixen lligades al problema de la reve-

lació de les preferències individuals. Tiebout (1956) es planteja solucionar aquest

tema a partir de la descentralització de l’activitat pública sota la idea que la pro-

visió per part dels governs subcentrals dels béns públics limitats espacialment

(béns públics locals) permetria conèixer aquestes preferències, en decidir els indi-

vidus on volen viure. 

La teoria normativa dels ingressos públics tracta de determinar com s’han de

finançar les despeses del sector públic. L’imperatiu d’equitat prové de l’escola

clàssica que el planteja sota un doble vessant: d’una banda, que els ingressos

públics haurien de cobrir els beneficis rebuts de l’Estat (principi de benefici), i

d’una altra, que haurien de respondre a la capacitat econòmica (principi de capa-

citat de pagament). 
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L’anàlisi normativa actual estableix tres requisits que ha de satisfer un bon sistema

tributari. En primer lloc, cal que sigui eficient, i per tant que interfereixi el menys

possible els processos de maximització. En segon lloc, ha de ser equitatiu, i s’ha

d’adaptar als criteris de justícia distributiva acceptats per la societat. Finalment, ha

de generar els menors costos possibles en el seu compliment i la seva gestió.

Segons González-Páramo (1998), les vies d’intervenció del sector públic es con-

creten en: 1) la legislativa-regulatòria i el marc institucional, 2) la política macro-

econòmica, 3) el sistema fiscal, 4) les despeses públiques en consum i inversió, i

5) les despeses públiques redistributives. 

El marc institucional i l’activitat legislativa-regulatòria, tot i que no incideixen

directament en l’economia, tenen un paper bàsic que està cada cop més

reconegut com a marc de seguretat, per a la inversió i el desenvolupament

econòmic, com han estudiat, entre d’altres, Alesina i Perotti (1996). L’èmfasi en

les institucions ha estat recentment resumit per Acemoglu et al. (2004), que

remarca el seu impacte en la configuració dels incentius.

Les vies d’influència de la política macroeconòmica en l’economia deriven del

seu paper en l’estabilitat econòmica i de la incidència en el grau d’incertesa dels

agents econòmics. Les polítiques macroeconòmiques poden afectar de forma

duradora la taxa d’estalvi de l’economia. D’altra banda, el cost de la inestabili-

tat nominal es pot mesurar en l’increment de la inflació, en el deteriorament de

la rendibilitat de la inversió i en la competitivitat de l’economia. La relació entre la

dimensió del sector públic i el creixement de la productivitat depèn en gran

mesura tant de l’estructura del sector fiscal i de la composició de la despesa, com

de l’eficiència de l’administració pública com a productora de serveis. Tanxi i Zee

(1997), assenyalen que els efectes de la política fiscal sobre el creixement poden

ser contraposats segons actuï des del vessant d’ingressos o de les despeses.

Des del punt de vista del sistema impositiu, l’existència d’impostos pot distor-

sionar les decisions dels agents privats, cosa que afectaria negativament l’acu-

mulació de factors productius i, per tant, el creixement. Estudis de l’OCDE (1997)

estimen que els augments impositius han reduït la taxa de creixement mitjana

anual de l’àrea entre 0,4 i 0,5 punts percentuals.

Dins de l’àmbit de la despesa pública, el component d’inversió pública és el que

ha aglutinat més interès. L’evidència empírica sobre la inversió pública tendeix a

identificar un efecte positiu sobre el creixement quan es tracta d’infraestruc-

tures (Aschauer, 1989, Barro, 1991, Argimón, et al., 1997). En el cas espanyol,
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Argimón, et al. (1994) han contrastat l’existència d’un efecte positiu de les

infraestructures sobre la productivitat. 

Pel que fa a les despeses de consum públic, l’evidència disponible, tant pels països

avançats com pels menys desenvolupats, identifica un efecte negatiu del consum

públic sobre la inversió privada i el creixement de la producció a llarg termini (Barro,

1991, Easterly i Rebelo, 1993). En el cas espanyol, Raymond (2002), a partir d’una

definició àmplia de despesa pública (despeses corrents totals) estima també l’efecte

contractiu de l’augment del sector públic sobre el creixement econòmic.

Tanmateix, és força generalitzada la idea que les despeses públiques poden tenir

una incidència positiva en l’economia en la mesura que els serveis públics puguin

conduir a augmentar directament l’estoc de capital humà (serveis públics d’edu-

cació i sanitat), o bé indirectament, a millorar l’eficiència productiva de l’econo-

mia, i crear així un marc legal i institucional idoni (justícia, defensa, ordre intern...).

Els canals a partir dels quals les finances públiques poden potenciar el creixement

i l’ocupació se solen classificar en tres categories: 1) mitjançant l’acumulació de

factors de producció; així, la inversió en capital físic, en capital humà, en R+D i, en

menor mesura la despesa social afecten el producte potencial i el creixement a

llarg termini. Amb tot, cal considerar que els impostos per finançar aquestes

despeses poden tenir un efecte crowding-out sobre la inversió privada, 2) oferint

incentius adequats a partir dels règims fiscals i de pensions. Els règims de segure-

tat social tenen un paper important en la correcció dels errors de mercat i garan-

teixen la cohesió social i contribueixen al creixement i l’ocupació. Tanmateix, la

protecció social ha d’afavorir els majors nivells de participació i d’ocupació, 3)

propiciant un clima macroeconòmic estable. Així, unes finances públiques sane-

jades contribueixen a l’estabilitat macroeconòmica i al control de preus, amb un

efecte positiu sobre la inversió privada i l’estalvi.

En l’àmbit redistributiu, tot i que qualsevol forma d’intervenció pública pot implicar

alguna mesura de redistribució, aquests objectius són particularment explícits en

tres àmbits d’intervenció: el sistema fiscal, la provisió de béns socials i preferents i

les transferències de renda. L’evidència disponible per a països desenvolupats i en

vies de desenvolupament mostra que, en conjunt, el sistema fiscal no té efecte (o

el té molt reduït) sobre la desigualtat de rendes (Lecaillon et al., 1987). Aquesta

conclusió trasllada a la despesa pública el protagonisme de la política redistributiva. 

Malgrat que l’evidència d’alguns estudis conclou que les despeses redistributives

tendeixen a reduir el creixement econòmic, n’hi ha, com abans s’ha esmentat,
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d’altres que apunten el contrari, especialment en el cas de les despeses d’educa-

ció i sanitat. Ja en els treballs de Schultz (1962) i Becker (1964), l’educació es con-

sidera com una forma d’incrementar la capacitat productiva. El cas de la sanitat

és similar. D’altra banda, si fos cert que la tecnologia de la producció presentés

rendiments constants en capital físic i humà, com postulen les teories de creixe-

ment endogen, l’eficiència en l’acumulació de capital humà i les seves externali-

tats positives augmentaria la taxa de creixement estacionària. Lucas (1988),

Saint Paul i Verdier (1996) i Perotti (1993) han elaborat models de creixement

endogen que associen la provisió pública d’educació i els mecanismes polítics de

decisió amb el creixement econòmic. De la Fuente (2005) reporta que malgrat les

contradiccions existents en la valoració de l’efecte de les despeses en capital

humà, derivades de problemes en la seva mesura, l’evidència més recent mostra

una relació positiva molt important del seu paper en el creixement de la produc-

tivitat, quan es considera l’ensenyament no només en termes de quantitat sinó

de qualitat.

D’altra banda, l’efecte de les transferències públiques sobre el creixement a mitjà

termini se sol identificar com a negatiu. La redistribució redueix la taxa d’estalvi

agregada, atès que els grups de renda baixa tenen una major propensió a la

despesa. A més, alguns programes socials (pensions i atur) distorsionen les deci-

sions de participació laboral. Així, una major pressió fiscal, acompanyada d’una

caiguda de la taxa d’estalvi agregada, redueix el ritme de creixement. 

Tanmateix, hi ha línies de recerca que destaquen l’efecte negatiu d’una major

desigualtat en la distribució de la renda en el creixement, en la mesura que com-

porta una major demanda de polítiques redistributives, que al seu torn redueixen

els incentius de l’acumulació i el creixement (vegeu entre altres Alesina i Rodrik,

1994). En un sentit semblant s’inscriuen altres aportacions com les de Sala-i-

Martín (1996), que sostenen que les transferències a jubilats i aturats, així com

els programes de rendes mínimes per reduir la pobresa, poden augmentar el

creixement per motius relacionats amb la protecció de propietat i la correcció

d’externalitats. És a dir, com una forma de pau social que resta incentius a acti-

vitats socialment perjudicials. D’aquesta manera la reducció de risc i la major

estabilitat del sistema (Alesina i Perotti, 1996) aconseguits a partir de les trans-

ferències públiques augmenta l’eficiència productiva.

Aquestes recerques posen de manifest que l’amplificació de desigualtats que

deterioren la cohesió social també acaben tenint efectes negatius sobre l’eficièn-

cia i la competitivitat. Tugores (2006) proposa la necessitat d’abordar les rela-

cions entre competitivitat i cohesió d’una forma explícitament interdisciplinària,
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potenciant les polítiques de les institucions i les regles de joc que fomentin les

complementarietats entre competitivitat i cohesió social. 

2.1.2. La incidència dels ingressos i les despeses del sector públic

L’aportació seminal de Musgrave (1959) sobre els aspectes econòmics i redistri-

butius del pressupost públic va obrir una nova etapa dins els estudis sobre la

incidència pressupostària, definida com els canvis originats per la Hisenda Públi-

ca en la distribució de la renda real per a ús privat. Inicialment enfocada en els

efectes redistributius dels ingressos públics, va incorporar les despeses a mesura

que guanyaven terreny redistributiu.

En els mètodes d’apropament a la incidència pressupostària i els seus efectes

distributius hi ha presents diversos problemes metodològics: 1) la delimitació de

les diferents classes o categories de despeses públiques segons la possibilitat de

la seva atribució individual o divisibilitat; 2) l’establiment dels criteris de distri-

bució o imputació de les despeses públiques i 3) la valoració dels béns i serveis

públics per part dels seus beneficiaris. El primer grup de problemes té com a

principal dificultat la de determinar i ponderar les externalitats presents en els

béns i serveis subministrats o finançats pel sector públic. El segon grup es refe-

reix als criteris de distribució dels beneficis de les despeses públiques i especial-

ment pel que fa als béns i serveis indivisibles. En el tercer cas, la problemàtica se

centra en la valoració dels beneficis i la possible disparitat entre l’apreciació que

fan les persones sobre aquests beneficis i el cost de producció dels béns i serveis

públics.

Entre les principals aportacions trobem McLure (1974), que planteja la incidència

des de tres òptiques diferents: la incidència impositiva, la incidència de la despe-

sa i la incidència del benefici. Meerman (1978) considera també tres aproxima-

cions: la incidència des del vessant dels impostos, la del benefici de la despesa

pública i la de la incidència residual derivada dels canvis en els preus relatius, en

les tècniques o en el nivell de producció. 

De Wulf (1981) resumeix en quatre els efectes distributius de la despesa pública:

1) incidència impacte, 2) incidència normativa o legal, 3) incidència de la despesa

i 4) incidència del benefici. 

La incidència impacte (o de flux monetari) emfasitza qui rep els pagaments del

govern. En el cas dels pagaments de transferències a persones o famílies, el flux

monetari identifica els destinataris darrers d’aquestes despeses. En el cas dels
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béns indivisibles no es produeix aquesta correspondència. Tanmateix, segons

Medel i Molina (1984), aquest darrer enfocament és interessant quan l’anàlisi se

centra a conèixer la participació de determinades regions, sectors o grups socials

en la despesa pública.

El segon mètode de valoració proposat per de Wulf, relatiu a la incidència norma-

tiva o legal, posa l’accent en qui es beneficia en darrer terme de les despeses

públiques. En aquest enfocament, les despeses s’imputen segons hipòtesis de

distribució del benefici en la població, cosa que planteja un canvi sobre l’opció

anterior pel que fa a la distribució de les despeses en béns indivisibles. Aquesta

assignació es fa d’acord amb el seu cost de producció amb independència de si el

benefici real obtingut té un valor major o menor que el cost de provisió del bé o

servei. 

Els dos darrers enfocaments de de Wulf fan un pas més enllà. Així, la proposta de

la incidència de la despesa pretén valorar com es modifiquen els preus dels fac-

tors i productes, i la de la incidència del benefici, com ho fa el benestar dels bene-

ficiaris de la despesa en termes de la utilitat que els reporta. 

2.2. El sector públic i el territori

La introducció del territori en l’anàlisi de la intervenció pública incorpora una nova

dimensió als objectius genèrics d’eficiència i d’equitat, i això complica l’anàlisi de

la incidència perquè totes les actuacions del sector públic acaben tenint una

repercussió territorial generant fluxos fiscals interterritorials. 

Eichengreen (1993) classifica les polítiques pressupostàries del sector públic cen-

tral a escala territorial en tres funcions: la redistributiva, l’estabilitzadora i l’asse-

guradora. La funció redistributiva deriva de l’existència d’uns impostos propor-

cionals o progressius, combinats amb transferències i altres despeses fetes de

manera homogènia. La funció estabilitzadora és la que es produeix quan, davant

d’una recessió simultània, els ingressos del govern central disminueixen i les

despeses i transferències augmenten, i a l’inrevés. Finalment, la funció assegu-

radora és la que fa que les transferències netes del govern central augmentin en

una regió quan aquesta experimenta una recessió que no afecta la resta de

regions. L’anàlisi d’aquests efectes a Espanya mostra que el pressupost de l’Admi-

nistració central presenta una major capacitat redistributiva que estabilitzadora-

asseguradora i que tant els efectes redistributius com els estabilitzadors són més

grans en el cas de les despeses que en els ingressos, Bosch et al. (2002) 
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Els fluxos interterritorials es produeixen sigui quin sigui el model d’organització

estatal (unitari, descentralitzat, federal...), per bé que els canals i la magnitud

d’aquests fluxos varien segons els diferents models polítics i distributius. L’existèn-

cia d’àmbits d’integració supraestatals –com la Unió Europea– introdueix un

nou nivell de govern i un nou circuit de fluxos fiscals. Les polítiques dels dife-

rents àmbits de govern, amb competències i objectius diversos, poden interac-

cionar en el territori de forma desigual segons l’escala en què es defineixin els

objectius d’eficiència i equitat que guien l’activitat pública. Quantificar el valor

d’aquests fluxos, és una de les formes d’avaluar-ne l’adequació al compliment

dels objectius. 

2.2.1. Primers treballs empírics internacionals sobre fluxos fiscals

Les primeres aportacions internacionals a l’estudi de la distribució dels fluxos

interregionals (interestatals) s’atribueix a Mushkin (1956, 1957), que va con-

duir la investigació seminal de la distribució del pressupost federal dels Estats

Units. A Mushkin es deu la distinció entre les dues aproximacions territorials de

la distribució de la despesa pública: el criteri de flux referit al territori on es mate-

rialitza la despesa, i el criteri de benefici, que pren com a referència la residència

territorial dels que se’n beneficien. Catsambas (1978) va ampliar el ventall d’a-

proximacions metodològiques incloent-hi una aproximació comptable i una altra

d’impacte en l’equilibri general, tot i que no les va arribar a utilitzar en els seus

treballs empírics.

Al Regne Unit es va elaborar, el 1969, un estudi promogut pel Tresor Britànic

també basat en els dos criteris, de flux monetari i de benefici, per al cas concret

d’Escòcia. Altres estudis, com el de Van Rompuy & Verheirstraeten (1979) a Bèl-

gica, calculen les transferències induïdes pel pressupost entre les regions valones

i les regions flamenques. Coopers & Lybrand (1985) elaboren, al seu torn, un estu-

di similar sobre la contribució neta de la regió Sud-Est al pressupost del Regne

Unit. A França, Davezies (1993) ho fa per al conjunt de regions franceses i l’INSEE

elabora els primers treballs de regionalització dels comptes del sector públic cen-

tral el 1989, referits als anys 1982-1984, estudis que han continuat elaborant-se

fins ara. 

El primer treball comparatiu dels fluxos interregionals estatals dels països europeus

prové del treball del Grup de reflexió sobre el paper de les finances públiques en la

integració europea, conegut com a Report MacDougall (1977). Aquest treball ofe-

reix estimacions de les transferències interregionals per a quatre països europeus:

França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit.
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L’any 1998 la Comissió Europea va promoure, en el marc dels seus estudis regio-

nals, el treball Economic and social cohesion in the European Union: the impact
of Member States’ own policies, elaborat per Davezies et al., de l’European Poli-

cies Research Centre. El punt de partida del treball és el model de Prud’homme

(1993), sobre les transferències induïdes pel pressupost. D’aquest model es

dedueix que hi haurà un flux positiu cap a totes les regions amb una renda infe-

rior a la renda mitjana, i un flux negatiu a totes les regions que la tinguin superior.

En termes generals caldrà esperar que aquests fluxos siguin més grans en aquells

països on la dimensió del pressupost (respecte al PIB) també ho sigui, on el siste-

ma impositiu sigui progressiu i el de la despesa anivellador, i on les disparitats

regionals siguin més grans.

El treball de Davezies et al. analitza els pressupostos del sector públic central,

executats i equilibrats, en set països de la UE: França, Alemanya, Itàlia, Portugal,

Espanya, Suècia i el Regne Unit. L’àmbit institucional considerat no és homogeni,

atès que en alguns casos s’inclou la seguretat social, i en d’altres, no. L’operativa

per a l’estimació dels ingressos tributaris es basa en la teoria de la incidència, i

considera diferents distribucions per a cada un dels tributs fiscals fins a arribar a

estimacions convergents. En el cas de les despeses el sistema és similar, amb un

doble tractament, segons el criteri del flux monetari i el de flux del benefici. Els

autors no es decanten per un de concret, ja que addueixen que són dues òptiques

diferents.

Els resultats obtinguts mostren que les regions més riques transfereixen impor-

tants recursos a les regions pobres, com ja va destacar l’informe MacDougall

(1977). Les regions “centrals” són les contribuents principals: Madrid i Catalunya

a Espanya; Llombardia, Emília-Romagna i el Piamont a Itàlia; Estocolm a Suècia;

l’Illa de França a França, i el Sud-Est al Regne Unit. Les conclusions mostren que

els fons públics estatals tenen un paper molt important en el procés de cohesió i

en la reducció de les disparitats regionals. Una altra de les conclusions principals

és que les polítiques nacionals de cohesió difereixen entre els països membres.

Això comporta que regions amb un mateix PIB per càpita rebin tractaments

diferents per part dels pressupostos estatals dels seus respectius països. 

El tercer informe sobre la Cohesió de la Comissió Europea (2004) dedica també

un apartat a l’anàlisi de les polítiques dels estats membres. Sota el reconeixe-

ment que les despeses públiques estatals són molt superiors a les despeses

finançades pels Fons estructurals, examina part de les polítiques de despesa de

diversos països de la Unió, entre ells Espanya, i destaca la complementarietat

entre les despeses estatals i la política de cohesió de la Unió. 
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Entre els països amb més tradició en l’elaboració d’estudis sobre els saldos fiscals

interterritorials s’hi troben els Estats Units, Austràlia i el Canadà. Als Estats Units

es fa un seguiment periòdic de la distribució territorial del pressupost federal

d’ençà mitjans 1970. A partir del 1992 aquest seguiment té un caràcter anual i

l’elabora el Taubman Center for State and Local Government de la Kennedy School

of Government de la Universitat de Harvard. Els fluxos de despesa considerats

provenen del Bureau of the Census i s’imputen segons el criteri del flux moneta-

ri i exclouen els interessos del deute federal. La font dels ingressos és la National

Tax Foundation, i la seva distribució s’adequa per captar la incidència de la càrrega

en cada estat. Els pressupostos es consideren equilibrats, i es neutralitza els dèfi-

cits (o eventuals superàvits), i tant els ingressos com les despeses s’ajusten per

reflectir el diferent cost de la vida de cada estat.

2.2.2. Els fluxos fiscals interterritorials: consideracions generals 

L’estudi dels fluxos fiscals interterritorials encara planteja molts problemes

metodològics, cosa que explica el fet que no hi hagi una literatura de caràcter

genèric i que l’aproximació regional del sector públic es faci habitualment des

d’àmbits i perspectives parcials.

Des del punt de vista metodològic, l’anàlisi de la incidència dels ingressos i despe-

ses a escala espacial s’enfronta, a més de la problemàtica comuna a aquests tipus

d’anàlisis, a la valoració dels efectes de desbordament que es produeixen quan els

beneficis/perjudicis d’aquests fluxos excedeixen l’àmbit territorial considerat. 

D’altra banda, l’anàlisi dels fluxos de despesa, així com els de les contribucions fis-

cals, està molt condicionat per les unitats de referència considerades. Aquestes

unitats no són homogènies ni en dimensió ni en població, i agrupen regions amb

una base historicopolítica i divisions estatals purament administratives. Dins de

la Unió Europea hi ha diverses unitats estadístiques de classificació regional. Les

CA pertanyen al nivell estadístic denominat NUTS-2, i dins d’aquestes també es

troben situacions tan diferents com ara CA amb tradicions històriques com les de

Catalunya, el País Basc o Galícia, unitats uniprovincials tan reduïdes com la Rioja

o Cantàbria, o ciutats autònomes com Ceuta o Melilla.

L’evolució dels objectius distributius i la intensitat dels recursos públics adreçats

explícitament a política regional han respost a les línies de pensament i prioritats

vigents en cada etapa de la història recent. Les prestacions socials són el factor

més determinant en la distribució de la despesa a escala territorial. El fort creixe-

ment que experimenta la despesa social és el que explica en major mesura l’ex-
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tensió del sector públic en l’economia dels països europeus, i específicament de

les polítiques distributives interpersonals i interterritorials. El nivell de descen-

tralització de la despesa i el seu caràcter anivellador modula la distribució entre

els diversos nivells de govern existents: en el cas espanyol l’Administració central

i la Seguretat Social, les administracions autonòmiques i les administracions

locals.

Tot i que el pes de la despesa social és el responsable principal dels fluxos fiscals

interterritorials, les polítiques inversores i la localització de determinades activi-

tats del sector públic poden tenir un efecte econòmic de llarg abast i incideixen

sobre l’activitat econòmica. Algunes d’aquestes actuacions responen a polítiques

regionals específiques mentre que d’altres són fruit de decisions sectorials o d’al-

tres tipus de polítiques. 

El sector públic espanyol presenta a partir dels anys vuitanta del segle passat un

creixement molt important i passa de representar el 33,1% del PIB, l’any 1980,

al 39,2% el 2004. Al mateix temps, la pressió fiscal ha escalat fins a un 35,8%, un

percentatge que, amb tot, continua sent inferior a la mitjana comunitària (40,6%

a la UE15), cosa que té com a contrapartida, bàsicament, un menor nivell de

prestacions socials. 

El guany de pes experimentat pel sector públic ha ampliat també el volum de

fluxos interterritorials i dels saldos fiscals, tant per l’efecte de la política tributària

com de la distribució de les despeses. En el cas espanyol la política tributària no

presenta en el territori diferències importants,2 si s’exceptua el cas de la pressió

fiscal local; és per això, bàsicament, que la pressió fiscal agregada a nivell regio-

nal depèn de les rendes i de l’ús que d’aquestes fan els seus habitants. 

Els fluxos fiscals interregionals tenen una dimensió relacionada directament amb

la població resident, i una altra de caràcter més vinculat amb el territori, per bé

que tant una com l’altra incideixen en l’economia regional. La primera ve deter-

minada principalment per la distribució de la càrrega impositiva, el model de pro-

tecció social i l’estructura d’edats de la població, mentre que la segona depèn
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recàrrecs sobre els tributs en què participen, cosa que ha començat a fer canviar aquesta
situació.



d’altres actuacions del sector públic, entre aquestes les de política regional. Des

d’un punt de vista de la política redistributiva, a escala territorial se superposen

els objectius d’equitat vertical, que afecten els seus residents, i els d’anivella-

ment interjurisdiccional, que pretenen garantir un nivell de serveis comuns en

totes les CA. D’altra banda, conflueixen els objectius de desenvolupament regional

i la incidència d’altres polítiques públiques que afecten l’espai territorial, tot i que

aquest pugui no ser l’objectiu prioritari. 

De la mateixa manera que els objectius d’equitat vertical queden matisats per

una sèrie de factors que, segons Atkinson (1983), han de permetre poder com-

parar adequadament els individus, l’equitat horitzontal entre territoris hauria de

tenir present també aquests factors que fan comparables els territoris i els seus

residents. Entre aquests factors, la incorporació al món del treball, especialment

de les dones, emergeix com un d’ells, pel que comporta de demanda diferencial

de serveis públics, com es fa palès a escala europea. 

La distribució dels fluxos del sector públic a les CA respon, a més dels diferents

objectius de les administracions públiques que hi intervenen, als recursos de què

disposen o que hi destinen. En l’aproximació que s’ha dut a terme en aquest tre-

ball es considera el conjunt d’ingressos que van de l’economia regional al sec-

tor públic i el conjunt de despeses que hi retornen. S’hi inclouen, per tant, totes

les administracions públiques que hi incideixen, amb l’objectiu d’obtenir l’im-

port total d’ingressos i despeses del sector públic, i conèixer en què es con-

creten, quina és la seva distribució regional i quina evidència hi ha dels seus

efectes sobre la redistribució de les rendes familiars i el creixement regional. Els

nivells de govern considerats són l’Administració central i les administracions

de la Seguretat Social, les administracions territorials (administracions auto-

nòmiques i locals) i l’Administració supraestatal comunitària.

L’actuació de cadascun d’aquests nivells d’administració respon a capacitats,

recursos i objectius que incideixen de forma diferent a escala regional. En aquest

treball no es planteja una anàlisi individualitzada dels fluxos de cada nivell d’ad-

ministració, sinó del conjunt (per bé que se’n fa alguna referència específica).

No obstant això, el sistema d’estimació permet obtenir els residus fiscals dels

diferents nivells de govern i el detall dels fluxos del conjunt del sector públic, de

les institucions de la UE i del conjunt d’administracions públiques espanyoles.
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2.2.3. Els fluxos fiscals i els fluxos comercials 

Des d’una perspectiva econòmica, els fluxos fiscals, juntament amb altres fluxos

financers amb l’exterior, equilibren el dèficit comercial de les regions amb un ni-

vell de producció més feble. Tot i que cal dir que part d’aquest dèficit comercial

deriva d’una capacitat de consum que generen els fluxos interregionals. És habi-

tual esperar que, en una situació així, la major part d’aquest dèficit comercial tin-

gui la seva contrapartida en un superàvit comercial de les altres regions més riques

que, al seu torn, seran les que aportaran més recursos per a la redistribució fiscal

interregional. Aquesta és una de les conclusions de l’informe MacDougall (1977).

Una visió que també és present en els informes de la Comissió Europea (2004),

que estimen que al voltant d’una quarta part dels ajuts estructurals retorna als

països que els financien via importacions dels països beneficiaris dels ajuts, espe-

cialment de maquinària i de béns d’equipament. 

Tanmateix, hi ha altres punts de vista. Sala-i-Martín (1999) afirma que les trans-

ferències fiscals no deixen de ser una desviació de recursos unilaterals i que no

són necessàries per guanyar mercat perquè els préstecs o l’adquisició d’actius

tenen el mateix efecte.

Una altra visió complementària sobre aquest tema és la de considerar que, si bé

en una situació de mercat tancat, com ho va ser l’espanyol durant anys, aquestes

transferències poden haver tingut un efecte de “contrapartida” en el sentit

assenyalat anteriorment, en el context actual d’integració en un àmbit superior,

com el que representa la UE, el deixen de tenir. La raó principal és que ara la UE és

un mercat únic, i no hi ha cap garantia de complementarietat interregional entre

fluxos fiscals i fluxos comercials i encara menys quan la creixent globalització

està modificant arreu les dinàmiques de comerç.

La competència internacional s’està fent present especialment en els intercanvis

comercialitzables i aquest és, probablement, un dels aspectes bàsics que diferen-

cien la situació de Catalunya vers la de la Comunitat de Madrid. Així, mentre que

a Catalunya l’economia manté una forta presència industrial molt sensible als

canvis comercials, la Comunitat de Madrid s’està especialitzant cada cop més en

serveis intensius en coneixement que tenen un alt valor afegit, i estan escassament

exposats a la competència internacional. Així, segons l’INE, el 32% de l’ocupació

estatal en serveis d’alta tecnologia es localitza en aquesta comunitat. Aquesta ofer-

ta de serveis s’ha anat incrementant els darrers anys per l’impuls de la privatització

d’empreses públiques en un procés que es retroalimenta i que s’afegeix a la centra-

litat dels serveis administratius públics i a la també centralitat dels sectors finan-
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cers, que situen Madrid dins dels rànquings de les denominades ciutats globals

(Taylor, 2004). Des d’aquesta perspectiva, és més probable esperar que el saldo

fiscal que té la comunitat de Madrid en relació amb altres CA respongui més a

l’argumentació de “contrapartida” dels saldos comercials dels serveis, que cada

cop més tendeixen a concentrar-se en aquesta comunitat i que estan impulsant

fortament la seva economia. 

2.2.4. Els fluxos fiscals a les comunitats autónomes 

Dins de l’àmbit espanyol, Catalunya té una llarga tradició en l’estudi de les seves

relacions financeres amb l’Administració central. Roca (2000) recopila les aporta-

cions de 100 anys d’estudis sobre el dèficit fiscal català. A partir de 1977 s’inicien

els primers treballs per al conjunt estatal i de llavors ençà se n’han elaborat molts

d’altres. Tot i això, la manca d’estadístiques oficials territorialitzades i les difi-

cultats d’un consens sobre la metodologia més adient s’ha traduït en un ampli

ventall de resultats. Barberán (2000 i 2004) i López Casasnovas (2004) fan un

inventari detallat d’aquests treballs. Aquí se’n presenta una enumeració partint

d’aquests inventaris, i s’hi afegeixen les col·laboracions més recents. 

Quadre 2.1
Inventari de les estimacions de balances fiscals

Espacial Temporal Institucional

Trias Fargas (1960) Barcelona 1951-1956 Estat

Petit (1965) Catalunya 1960-1963 Estat

1960-1962 SS

Ros Hombravella i Montserrat (1967) Catalunya 1962 Estat – SS

Petit (1970) P. Valencià 1945, 50, 55, 60, 65 Estat

Gasch i Ros Hombravella (1974) Catalunya 1969-1971 Estat – SS

Pérez Tortajada, Mafé i Soler P. Valencià 1969 Estat

Lluch, Mafé i Perez Tortajada (1976) P. Valencià 1972, 74 Estat – SS

Fernández i Andreu (1977) Espanya (províncies) 1968-1973 Estat – SS

Bono, Antuñano, Fernández i Pons P. Valencià 1971-1974 Estat

(1977) 1972-1973 SS

Antuñano, Bono, Fernández i Pons P. Valencià 1972-1974 Estat

(1978) 1974-1975 SS

Vereda i Mochón (1978) Espanya (províncies) 1975 SS

Castells (1979) Catalunya 1975 Estat, OA i SS

Castells, Costas i Parellada (1981) Espanya (CA) 1975 Estat, OA i SS

Castells i Parellada (1983) Catalunya 1975 Estat, OA i SS

Castells i Parellada (1983) Catalunya 1975-1979 Estat, OA i SS

Sempere (1983) Espanya (CA) 1967, 70, 72-78, 80 Estat
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Quadre 2.1 (continuació)
Inventari de les estimacions de balances fiscals

Bosch, Castells i Costa (1988) Catalunya 1978-1985 Estat, OA i SS

Colldeforns (1991) Catalunya 1986-1988 Estat, OA i SS

Castells i Parellada (1993) Espanya (CA) 1991 Estat, OA i SS

Jiménez, Vicente, Achurra, Espanya (CA) 1981-1991 SS
Quílez i Jacob (1993)

Pablos, Utrilla i Valiño (1993) Espanya (CA) 1981, 83, 85, 87, 88 Estat

1989 Estat, OA, SS i Ens

Serrano, Bandrés, Barberán, Aragó 1989-1991 Estat, OAC i AS
Cuenca i Gadea (1995)

García Solanes i Losa (1995) Espanya (CA) 1990-1993 SS (prestacions 
econòmiques)

Davezies, Nicot i Prud’homme (1996) Espanya (CA) 1993 Estat, OA i SS

Utrilla, Sastre i Urbanos (1997) Espanya (CA) 1987,89,91,93,94,95 Estat, OAC i AS

Martínez (1997) Catalunya 1989-1994 Estat, OA i SS

Losa i Lafuente (1997) Espanya (CA) 1994 Estat, OA i SS

Fernández Céspedes (1999) Espanya (CA) 1986-1994 Estat, OA, SS i UE

Castells, Barberán, Bosch, Espasa, Espanya (CA) 1991-1996 Estat, OAC i AS
Rodrigo i Ruiz-Huerta (2000)

López Casasnovas i Martínez (2000) Catalunya 1995-1998 Estat, OAC i AS

Barberán (2001) Espanya (CA) 1996 Estat, OAC i AS

Uriel (2001) Espanya (CA) 1991-1996 Estat, OAC i AS

Barea, Carpio, Dizy, Angoitia, Madrid 1995-1997 Estat, OAC i AS
Pérez y Abásolo (2001)

De la Fuente (2001) Espanya (CA) 1990-1997 (mitjana) Estat, OA i SS

Sánchez Maldonado (coord.) (2002) Espanya (CA) 1996 Estat, OAC i AS

Alcaide i Alcaide (2002) Espanya (CA) 1995-2001 Estat, OAC i AS

Fernández Céspedes (2003) Espanya (CA) 1995-2000 Estat, OA, SS i UE

Dep. Economia i Finances. Catalunya 1999-2001 Estat, OA i SS
Generalitat de Catalunya (2004)

Grup de Treball per a l’Actualització Catalunya 2002 Estat, OA, SS i
de la BF de Catalunya (2005) ens inversors

Uriel i Barberán (2007) Espanya (CA) 1991-2005 Estat, OA i SS

Fundació Josep Irla Espanya (CA) 1995-2005 Estat, OA i SS

Font: Barberán (2000 i 2004), López Casasnovas (2004) i elaboració pròpia 

A més dels fluxos fiscals interregionals procedents de les finances de les admi-

nistracions estatals, la incorporació a la UE el 1986 i els vincles fiscals amb l’ad-

ministració supraestatal comunitària han ampliat el camp d’estudi dels fluxos

fiscals que incideixen a nivell regional. La darrera ampliació de la UE ha compor-

tat, d’altra banda, canvis notables dels escenaris financers i unes noves coorde-

nades en la distribució dels ajuts comunitaris, dels quals l’economia espanyola i

les seves regions han estat, durant anys, les principals receptores. 
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Així com els estudis sobre les relacions fiscals entre els estats membres i l’àmbit

supraestatal comunitari s’afermen en una informació de base de caràcter pressu-

postari i comptable, en el cas dels estudis fiscals interregionals la primera dificultat

rau, com s’ha dit, en la manca d’una informació estadística oficial i d’una me-

todologia comunament acceptada per poder avaluar la distribució dels fluxos fis-

cals entre les comunitats autònomes. Això explica les notables diferències que hi

pot haver en els estudis que aproximen les distribucions fiscals entre territoris.

Les causes de les diferències entre aquests estudis es poden agrupar en dos

àmbits preferents: els fluxos fiscals considerats de referència estatal i la manera

com aquests es distribueixen entre les CA. Dins del primer grup de qüestions aflo-

ra en primer lloc el de l’àmbit institucional del sector públic considerat. L’elecció

del marc de comptabilitat pressupostària o el de comptabilitat nacional cons-

titueix un altre factor, i la manera de considerar els fluxos fiscals de la UE és, així

mateix, motiu de possibles discrepàncies. Dins del segon grup de qüestions, hi ha

els criteris de distribució, els indicadors utilitzats i el volum de fluxos territorialit-

zats. Els criteris de distribució constitueixen el principal escull metodològic, atès

que cal definir quin és l’objectiu de la territorialització i consensuar diferents

aspectes comptables. La forma com s’aborden aquestes qüestions incidirà en la

valoració dels fluxos fiscals a les CA, especialment en el seu saldo, molt sensible

als valors de referència considerats.

Els criteris de distribució territorial dels fluxos fiscals en els treballs existents s’acos-

tumen a acotar bàsicament en dos enfocaments. En el cas dels ingressos el cri-

teri més habitual és l’enfocament de la càrrega tributària que assigna aquesta

càrrega al territori on resideixen les persones que en darrera instància la suporten

(incidència econòmica o efectiva), per bé que hi ha també estudis que parteixen

de la recaptació tributària i de la consideració del territori on té lloc el fet

econòmic generador de l’obligació tributària. Des del punt de vista de les despe-

ses, hi ha dos criteris bàsics presents en la literatura empírica: la del flux monetari

que distribueix la despesa en funció del territori on es materialitza la despesa i la

del flux del benefici que la imputa al territori on resideixen les persones a les quals

van destinats els serveis que donen lloc a la despesa. 

2.2.5. Literatura metodològica

Entre les aportacions específicament metodològiques en destaquen dues: la de

l’Eurostat (1999) i la del Grup de treball sobre metodologia de càlcul de les ba-

lances fiscals (2006), que va donar compliment al mandat del govern espanyol

(que al seu torn respon a la petició del Parlament). 
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La proposta de l’Eurostat està concretada en la publicació Métodos de contabili-
dad regional: tablas de las administraciones públicas, en la qual aquest institut

estadístic reconeix que la informació sobre les administracions públiques a escala

regional és necessària per comparar la repercussió de les operacions realitzades

per les administracions públiques (centrals, autonòmiques, locals i dels sistemes

de seguretat social) en la situació econòmica de les regions. A nivell institucional

la proposta de l’Eurostat inclou el conjunt del sector públic, a més dels diferents

subsectors. Davant les dificultats conceptuals i empíriques, aquest manual opta

per no considerar la totalitat dels fluxos i s’inclina per un sistema mixt d’esti-

mació sota el principi que encara que no s’aconsegueixi regionalitzar totalment

les operacions de les administracions públiques, es poden obtenir dades útils per

a l’anàlisi regional. Amb tot, l’Eurostat no descarta l’elaboració d’una metodolo-

gia general que abordi la totalitat d’aquests comptes, que es podria incloure en

una futura revisió del SEC 95. 

En el cas de les administracions territorials els mètodes d’estimació proposats

són del tipus ascendent, agregant-hi els fluxos de les administracions territorials.

El problema se centra en la regionalització de l’administració central. L’Eurostat

proposa dos criteris bàsics per dur-la a terme: un de relacionat amb la residència

de la unitat d’activitat local (UAE) i un altre relacionat amb la residència de la uni-

tat de contrapartida. Es defineixen així dos grups d’operacions i formes d’estima-

ció. El primer grup inclou les operacions del compte de producció i del compte

d’explotació, i el segon, el compte d’assignació de la renda primària, el de la distri-

bució secundària de la renda i el de redistribució de la renda en espècie. El criteri

de regionalització segon, la residència de la unitat de contrapartida es basa en la

idea que en quasi totes les operacions l’Administració central disposa d’un asso-

ciat identificat regionalment, és a dir, l’observació estadística de cada una de les

seves operacions pot, en principi, fer referència a les administracions públiques i a

la contrapartida de l’operació. El principal objectiu és utilitzar aquesta informació

quan la identificació regional de la unitat de les administracions públiques que fa

l’operació no sigui possible ni útil amb finalitats analítiques. Fins i tot quan es dis-

posi d’informació fidedigna de les administracions territorials, es prescindirà d’a-

questa regionalització en favor del criteri de contrapartida. En aquesta proposta hi

ha diversos agregats, com ara el consum col·lectiu i les transferències de capital,

que l’Eurostat deixa a les mans dels estats membres la forma de regionalitzar.

El Grup de treball sobre la metodologia de càlcul de les balances fiscals (2006)

emmarca també la seva proposta dins dels esquemes de comptabilitat nacional,

i proposa una balança fiscal plantejada com l’agregació de sis subbalances de les

unitats institucional següents: 1) Administració central, 2) Seguretat Social,
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3) comunitats autònomes, 4) corporacions locals, 5) empreses públiques de natu-

ralesa inversora i 6) Unió Europea. En aquest esquema de sis subbalances, dues

corresponen a les administracions territorials i en queden al marge. La resta s’a-

grupa de la següent manera: la suma de l’Administració central i la Seguretat

Social dóna lloc a la balança de les administracions públiques no territorials.

L’agregació d’aquesta darrera amb la de les empreses públiques de l’Estat de

naturalesa inversora constituex el sector públic central. Finalment, amb l’agrega-

ció de la balança de la Unió Europa s’integren totes aquestes en la balança de les

institucions públiques amb incidència en el territori nacional.

La imputació territorial dels ingressos i les despeses es planteja des de dues pers-

pectives. La primera és la de l’enfocament “càrrega-benefici” i la segona, la de

l’enfocament del “flux monetari”. D’aquest darrer criteri s’exceptuen operacions

concretes, com ara els interessos del deute, els beneficis del Banc d’Espanya o els

consums intermedis de localització indeterminada, que es distribueixen en fun-

ció d’indicadors de caràcter global (com ara la població).

L’enfocament “càrrega-benefici” pretén valorar els efectes que l’actuació de les insti-

tucions del sector públic central ocasiona al benestar de les persones que

resideixen en un territori determinat. La mesura d’aquests efectes es fa en ter-

mes de canvi “equivalent” en el nivell de renda disponible d’aquestes persones.

En el cas dels ingressos es pren com a referència la minoració de la capacitat de

compra ocasionada per la càrrega fiscal suportada, i en el cas de les despeses, l’in-

crement de la capacitat de compra motivat per la recepció de transferències en

efectiu i per l’estalvi derivat del consum gratuït de serveis públics. El saldo resul-

tant tracta de mesurar els efectes redistributius de les actuacions del sector

públic central en cada territori, desprès de comptabilitzar la participació dels seus

residents en les càrregues i en els beneficis de la seva activitat financera. 

L’enfocament del “flux monetari” s’adreça a valorar els efectes que l’actuació de

les institucions del sector públic central ocasiona sobre l’activitat econòmica en un

territori, i determina com varien les seves macromagnituds econòmiques en ter-

mes de producció i consum, i els ingressos i pagaments públics localitzats en cada

territori. En el cas dels ingressos es pren com a referència el flux monetari ocasio-

nat pel gravamen de la riquesa localitzada, la renda generada i el consum que hi ha

hagut en aquest territori. I pel que fa a les despeses, el flux monetari motivat per la

inversió i el consum públic fets i les transferències en espècie i en efectiu rebudes

en aquest territori. El saldo resultant vol resumir els efectes que el conjunt dels

ingressos i despeses del sector públic central indueix sobre l’activitat econòmica

de cada territori, independentment de la residència de qui suporta la càrrega i de
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qui obté els beneficis. Les diferents categories d’ingressos i despeses tenen efectes

de naturalesa molt diversa sobre la renda o l’activitat econòmica i és per això que

aquest saldo és més difícil d’interpretar. Els autors d’aquesta metodologia afirmen

que en aquest enfocament és més rellevant l’anàlisi per separat de les distintes par-

tides d’ingrés i despesa. El primer mètode d’imputació respon al criteri dels

comptes nacionals de consideració de les operacions de tipus “regional/nacional”,

mentre que el segon mètode correspondria a les operacions “interiors”.
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3. )ESTIMACIÓ DELS COMPTES DEL
SECTOR PÚBLIC EN LES COMUNITATS
AUTÒNOMES I SALDOS FISCALS





Presentació

En aquest capítol es desenvolupa l’estimació dels diferents fluxos d’ingressos i

despeses del conjunt del sector públic en les CA, i de la part d’aquests fluxos que

correspon a les Institucions europees. S’obtenen, així mateix, els saldos fiscals del

conjunt del sector públic i dels diferents nivells de govern que el formen. El capí-

tol s’estructura segons l’índex següent:

3.1. Marc analític i característiques metodològiques
3.1.1. Marc analític
3.1.2. Consideracions sobre el desenvolupament de l’estimació
3.1.3. Fonts d’informació i criteris de territorialització

3.2. Estimació dels comptes del sector públic en les comunitats autònomes
3.2.1. El marc de referència a escala estatal
3.2.2. El procés d’estimació dels comptes del sector públic en les 

comunitats autònomes
3.3. Estimació dels comptes de les institucions de la Unió Europea en les 

comunitats autònomes
3.3.1. El marc de referència a escala estatal
3.3.2. El procés d’estimació dels comptes de les institucions de la Unió

Europea en les comunitats autònomes
3.4. Els saldos fiscals en les comunitats autònomes

3.4.1. Els saldos fiscals del sector públic a escala estatal
3.4.2. Els saldos fiscals en les comunitats autònomes
3.4.3. Els saldos fiscals en les comunitats autònomes, variants i consideracions 

3.1. Marc analític i característiques metodològiques 

3.1.1. Marc analític 

L’estimació del sector públic en les comunitats autònomes s’inscriu en un marc

comptable coherent amb les principals magnituds econòmiques estatals i regio-

nals. El període analitzat comprèn l’any 2000 al 20043 i de l’estimació resultant

s’obté la successió de comptes del sector públic a les comunitats autònomes i el

saldo fiscal per a cada una d’aquestes.
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L’abast del sector públic considerat és el conjunt de les administracions públiques

espanyoles, més l’Administració supraestatal comunitària; de forma que l’estimació

inclou tot el conjunt de relacions fiscals entre els sectors institucionals no públics de

l’economia de cada comunitat, i el conjunt consolidat del sector públic que intervé

en aquestes comunitats, independentment del nivell d’administració que es tracti.

Del procés d’estimació es deriven els diferents agregats comptables, i el saldo final

correspon a la capacitat o necessitat de finançament del sector públic en cada CA.

Aquest saldo, un cop desagregat, mostra la part corresponent als diversos governs:

institucions de la Unió Europea, administracions autonòmiques, administracions

locals, i Administració central i administracions de Seguretat Social. 

La base de referència utilitzada en l’estimació dels fluxos fiscals de les CA és la

Comptabilitat nacional i regional. El Sistema de comptes europeus (SEC 95) en

què es basa el sistema comptable vigent registra els fluxos d’ingressos i despeses

en una successió de comptes formats per agregats i saldos comptables per a cada

un dels sectors institucionals en què es representa l’economia. El sistema dis-

tingeix cinc sectors: les llars o famílies, les institucions sense afany lucratiu, les

empreses no financeres, les societats financeres i les administracions públiques.

El sector de les administracions públiques en el sistema comptable espanyol es

subdivideix en diversos subsectors: l’administració central, les comunitats

autònomes,4 les corporacions locals i les administracions de Seguretat Social.

D’altra banda, els fluxos fora de l’àmbit estatal queden reflectits en el Compte de

la “Resta del món”, que està format també per diferents subsectors, un dels quals

és el de les institucions de la UE, on es comptabilitzen els fluxos entre l’economia

espanyola i el pressupost comunitari.

L’esquema de comptes descrit es disposa només a escala estatal, ja que la distin-

ció institucional dels comptes regionals només fa referència a les Famílies i a les

administracions públiques territorials. La Comptabilitat regional incorpora, per

tant, la informació de les administracions autonòmiques i locals a cada CA que

elabora la Intervenció General de l’Estat (IGAE), però no es disposa d’informació

dels fluxos fiscals de les administracions no territorials: l’Administració central i la

Seguretat Social i l’Administració comunitària. Dins d’un esquema comptable

complet les administracions no territorials es podrien considerar en els comptes

regionals de dues maneres diferents: la primera, com una unitat institucional no
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resident que forma part d’un compte de la resta del món (seguint la mateixa con-

sideració que tenen les institucions comunitàries per al conjunt de l’economia

espanyola). Una altra possibilitat, que és la seguida en aquesta estimació, consis-

teix a internalitzar l’actuació d’aquestes administracions. Barea (2004) considera

que, de la mateixa manera que en la Comptabilitat nacional quan una empresa

actua en diversos països l’activitat que fa en cada un d’ells es comptabilitza com

si fos resident, l’activitat de l’Administració central pot tenir aquesta mateixa

consideració en la part que correspongui a cada regió. En l’estimació d’aquest tre-

ball s’ha utilitzat aquesta alternativa tant per l’Administració central i la SS com

per les institucions comunitàries. D’aquesta manera, les actuacions de totes les

administracions a cada CA es consideren com si fossin fetes per un sector resi-

dent.

La representació en termes analítics de la metodologia utilitzada parteix de

l’esquema següent: 

En una economia sense relacions fiscals amb l’exterior hi ha una relació biunívo-

ca entre els fluxos fiscals agregats d’ingrés i despesa de les administracions

públiques i la resta de sectors institucionals de l’economia (resta de l’economia).

D’aquesta manera, el saldo fiscal de les administracions públiques es podria

expressar analíticament de la manera següent: 

SFap = A – (B + Cp + Ip) (1)

SFap = saldo fiscal de les administracions públiques (AP)

A = ingressos de les AP procedents de la resta de l’economia 

B = despeses de les AP en transferències a la resta de l’economia

Cp = despesa en consum públic

Ip = inversió pública

Així, el saldo fiscal de les administracions públiques és la diferència entre els

impostos que graven l’economia i la part que hi retorna amb transferències, con-

sum i inversió pública.

Si tenim en compte el doble sentit direccional que caracteritza aquests fluxos, la

representació del saldo fiscal de les administracions públiques és la mateixa que

la de la resta de l’economia amb signe invers:

SFap = –SFre (2)
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En què SFre és el saldo fiscal de la resta de l’economia no pública, que identifica,

com s’ha indicat anteriorment, el saldo fiscal entre tots els sectors institucionals

de l’economia (excepte el sector públic) i les administracions públiques. 

En el marc de la Unió Europea, tanmateix, a més dels fluxos fiscals amb les admi-

nistracions públiques de cada estat, trobem altres fluxos fiscals amb el pressupost

comunitari que actua com una administració pública supraestatal. En aquest cas,

aquests fluxos no són biunívocs a escala estatal, sinó que ho són a nivell comuni-

tari en el sentit que és dins d’aquest àmbit que es produeix l’equivalència entre els

saldos fiscals públics i els de la resta de l’economia. A nivell estatal, els fluxos del

sector públic supraestatal tenen també la seva contrapartida en l’economia de

cada estat, però aquesta donarà lloc a un superàvit o un dèficit en les seves rela-

cions fiscals europees, segons quins siguin els resultats d’aquests fluxos. 

Una forma de considerar conjuntament la totalitat de fluxos fiscals que incidei-

xen en l’economia espanyola és internalitzar els fluxos fiscals amb la Unió Europea

com si fos una administració pública més. Denominant SFue el saldo fiscal del

pressupost comunitari amb l’economia espanyola, el conjunt de fluxos fiscals

que incideixen en la resta de l’economia es pot expressar afegint a (2) els fluxos

amb el pressupost comunitari, expressat aquí pel seu saldo. 

SFre = –(SFape + SFue) (3)

És a dir, el saldo dels fluxos fiscals des del punt de vista de l’economia espanyola

(no pública) serà la suma dels fluxos fiscals amb les administracions públiques

espanyoles, SFape, amb l’Administració pública comunitària, SFue.

Els fluxos fiscals amb la UE es canalitzen bàsicament per mitjà dels pressupostos

de les administracions públiques espanyoles, si bé una part d’aquests fluxos

tenen lloc amb altres sectors institucionals. D’aquesta manera, el saldo fiscal del

pressupost de la UE amb l’economia espanyola es pot indicar així:

SFue = (C1 + C2) – (D1 + D2) (4)

En què,

C1 = ingressos del pressupost de la UE (aportacions de l’economia espanyola

vehiculades mitjançant administracions públiques espanyoles) 

C2 = ingressos del pressupost de la UE (aportacions de l’economia espanyola

vehiculades mitjançant la resta de sectors institucionals)
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D1 = despeses del pressupost de la UE en l’economia espanyola (mitjançant pres-

supostos de les administracions públiques espanyoles)

D2 = despeses del pressupost de la UE en l’economia espanyola (directament a

altres sectors institucionals)

Així, les dades comptables de les administracions públiques espanyoles incorporen

a més dels fluxos indicats en (1) una part dels fluxos amb el pressupost comuni-

tari. D’una banda, D1, que són despeses del pressupost comunitari i ingressos de

les administracions públiques espanyoles, i d’una altra, C1, que són ingressos del

pressupost comunitari i despeses com a aportació de l’economia espanyola al

finançament de la UE. De forma que el saldo fiscal comptable de les administra-

cions públiques espanyoles (SFape ), de fet és el següent: 

SFape = A – (B + Cp + Ip) + (D1 – C1) (5)

L’expressió (3), que mostra el saldo fiscal des del punt de vista de la resta de l’eco-

nomia no pública, queda ara representada de la manera següent:

SFre = – (SFape + SFue) = –[(A – (B + Cp + Ip) + (D1 – C1)) + ((C1 + C2) – (D1 + D2))] =

= –(A – (B + Cp + Ip) + (C2 – D2))

i, denominant Ssp al conjunt del sector públic, es té:

SFape + SFue = Ssp = (A – (B + Cp + Ip) + (C2 – D2) (6)

Aquesta darrera expressió mostra el saldo fiscal del conjunt del sector públic (Ssp)

format pel conjunt d’administracions públiques espanyoles més l’Administració

pública comunitària. L’obtenció d’aquests fluxos consolidats a nivell estatal con-

forma el primer estadi de l’estimació d’aquest capítol i la base de la territoria-

lització dels fluxos fiscals en les comunitats autònomes.5

A partir de l’expressió anterior es deriva que: 

SFape = Ssp – SFue (7)
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Així, l’obtenció del saldo fiscal del conjunt de les administracions públiques

espanyoles s’efectua després de l’obtenció de Ssp i de l’estimació de SFue per al

conjunt de les CA. L’estimació SFue constitueix, per tant, el segon estadi d’aques-

ta estimació, que permetrà aïllar a continuació el saldo fiscal de les administra-

cions públiques espanyoles en les CA.

D’altra banda, atès que SFap correspon al conjunt de fluxos consolidats de les

diverses administracions espanyoles, es compleix que:

SFape = SFau + SFcl + SFaciss (8)

En què, SFau és el saldo fiscal de les administracions autonòmiques; SFcl , el de les

administracions locals, i SFaciss , el saldo fiscal consolidat de l’Administració cen-

tral i de les administracions de Seguretat Social.

Si tenim en compte que tant el SFau com el SFcl de cada comunitat autònoma

són coneguts a partir dels comptes territorials que elabora la Intervenció Gene-

ral de l’Estat, l’operativa permet obtenir directament SFaciss a partir de (8).

Així doncs, el desenvolupament de l’estimació dels comptes del sector públic de

les CA que es fa en aquest estudi parteix de la territorialització dels fluxos fiscals

a partir de les expressions (6) i (7). L’estimació obtinguda en primer lloc mostra a

nivell de les CA la successió de comptes del sector públic segons l’esquema

comptable del SEC 95, que permet quantificar la totalitat de fluxos fiscals que

intervenen en l’economia regional. El residu fiscal d’aquests comptes mostra el

saldo fiscal del total del sector públic considerat (Ssp) en cada CA. D’altra banda,

la territorialització dels comptes de l’economia espanyola amb el pressupost

comunitari, efectuada a continuació, permet obtenir la desagregació dels fluxos

europeus a nivell regional i el valor de SFue en cada CA. Al seu torn, el saldo fiscal

amb les administracions públiques espanyoles. SFape es deriva a partir de l’expres-

sió (7) després d’obtinguts Ssp i SFue . Finalment, un cop coneguts els saldos fiscals

de les administracions territorials, SFau i SFcl , s’obté finalment, a partir de l’expres-

sió (8), el saldo fiscal de l’Administració central i la Seguretat Social, SFaciss , que

completa l’esquema de saldos fiscals regionals.

Cal indicar que, així com a escala estatal els fluxos que conformen Ssp inclouen la

internalització dels fluxos amb el pressupost de la UE, en el cas de les comunitats

autònomes, Ssp representa comptablement la internalització dins de l’economia

regional de la totalitat del sector públic que actua en el seu àmbit econòmic; és a dir,

a més de les administracions autonòmiques i locals, que tenen un caràcter territo-
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rial, s’internalitzen els fluxos amb l’Administració central i amb les administracions

de la SS, d’una banda, i els fluxos amb el pressupost comunitari, d’una altra.

El saldo de Ssp estatal mostra el resultat agregat del saldo fiscal de les adminis-

tracions públiques espanyoles i de l’administració supraestatal comunitària en

l’economia espanyola, amb el benentès que el finançament del saldo correspo-

nent al pressupost comunitari en l’economia espanyola –que és deficitari des del

punt de vista de l’administració pública comunitària– no recau en l’economia

espanyola. De la mateixa manera, el saldo Ssp a escala de les comunitats

autònomes mostra el saldo agregat del mateix conjunt d’administracions, si bé

en aquest cas a més de l’Administració comunitària s’ha internalitzat, com s’ha

dit, l’actuació de l’Administració central i la SS. El valor de Ssp en cada CA és inde-

pendent de l’administració que el financiï i tan sols mostra que, en la CA consi-

derada, les aportacions fiscals efectuades per la seva economia no pública són

superiors o inferiors a les despeses efectuades pel conjunt del sector públic. Així

doncs, allà on Ssp sigui positiu el sector públic tindrà en aquesta CA un excedent,

i quan sigui negatiu, un dèficit. A la inversa, la resta de l’economia, SFre , d’aque-

sta mateixa CA tindrà un dèficit en el primer cas i un excedent en el segon. 

En el cas estatal, el finançament de Ssp queda directament determinat a partir de

(7), que mostra el saldo dels fluxos fiscals de la UE, SFue , que es financen pel pres-

supost comunitari –en ser l’economia espanyola durant el període considerat

receptora neta–, i el de SFape , que és el saldo fiscal del sector institucional de les

administracions públiques espanyoles. 

La representació detallada dels saldos fiscals a escala regional és la següent:

SFreca
= – [(SFauca

+ SFclca
) + SFueca

+ SFacissca
] = SFspca

En aquest cas, el finançament de SFspca
en cada CA vindrà determinat pel saldo fis-

cal de les seves administracions territorials, autonòmica i local (SFauca
i SFclca

), que

anirà a càrrec dels residents en la seva CA, més el saldo fiscal territorializat en cada

CA de l’Administració comunitària (SFueca
), d’una banda, i el saldo fiscal resultant

de la territorialització de l’Administració central i la SS (SFacissca
), d’una altra. Un

valor negatiu de SFueca
i/o de SFacissca

en una CA mostra que l’economia regional ha

rebut d’aquestes administracions més del que hi ha aportat, i viceversa. En qual-

sevol cas, el fet que SFacissca
sigui deficitari en una CA no implica que el seu finança-

ment recaigui en la CA, sinó que es finançarà amb els excedents d’altres CA, i en el

seu cas amb endeutament públic de l’Administració central, de forma que la suma

de tots els valors regionals de SFacissca
equival al valor del saldo estatal SFaciss ,
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afegint-hi, si fos el cas, la part no territorialitzada. Pel que fa a SFueca
, es produeix

una situació similar, i en aquest cas el saldo agregat de totes les CA correspon al

saldo financer de l’economia espanyola amb el pressupost comunitari. 

3.1.2. Consideracions sobre el desenvolupament de l’estimació 

Tal com s’ha indicat, el primer pas del procés d’estimació consisteix a consolidar els

comptes de les administracions públiques espanyoles amb els de les institucions de

la UE en l’economia espanyola. Amb aquesta estratègia s’aconsegueix, d’una

banda, una representació completa del sector públic i, d’una altra, una simplificació

dels conceptes que cal territorialitzar. La consideració conjunta del sector públic

facilita subdividir, de forma instrumental, l’economia en dues categories: una de

formada pel sector públic, i una altra, per la resta de sectors institucionals, com s’ha

desenvolupat en el marc analític anterior i queda reflectit en l’esquema següent: 

Un dels principals avantatges d’aquesta subdivisió és el fet de poder fer ús dels

principis de partida doble, inherents als esquemes comptables, per estimar part

dels agregats dels comptes del sector públic de les CA. La idea bàsica rau en el fet

que els fluxos d’ingressos i despeses del sector públic que es volen estimar prove-

nen de la resta de l’economia o s’hi adrecen; per tant, serà possible obtenir els

fluxos del sector públic si se’n coneix la “contrapartida comptable” en la resta de

l’economia. Bona part d’aquesta informació està disponible en les fonts macro-
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econòmiques regionals de l’INE, que garanteixen al mateix temps la coherència

de les dades. Amb tot, aquest sistema no permet estimar tots els agregats

d’aquests comptes, raó per la qual ha calgut imputar diversos agregats fent ús de

casuístiques diverses que s’analitzen cas per cas en el detall de l’estimació. Un

altre aspecte que està present en l’estratègia metodològica és que permet obviar

els diversos sistemes de finançament de les administracions territorials i els

diversos nivells competencials assumits.

Com a resultat de l’estimació dels fluxos d’ingressos i despeses s’obté el saldo fis-

cal del conjunt del sector públic en cada CA. Per poder desagregar aquest saldo

entre els diversos nivells de l’Administració, cal disposar a escala territorial del

saldo fiscal, o bé de les institucions de la UE, o bé de l’Administració central i la

Seguretat Social, atès que ja són coneguts els saldos fiscals de les administra-

cions territorials a partir de l’IGAE. Com sigui que la quantitat de fluxos fiscals

amb la UE són molt més reduïts i comporten una menor dificultat d’estimació,

l’opció triada ha estat aquesta, de manera que el saldo fiscal amb l’Administració

central i la Seguretat Social s’obté finalment com a residu. 

Els resultats obtinguts en aquest mètode d’estimació són els mateixos que si, alter-

nativament a l’opció anterior, s’haguessin territorialitzat, d’una banda, els comptes

de les administracions públiques espanyoles i, d’una altra, els de les institucions

comunitàries per després agregar-los i obtenir la totalitat del sector públic en les CA.

Tanmateix, aquesta alternativa es va descartar en favor de la territorialització a par-

tir dels fluxos consolidats perquè és en aquest nivell que hi ha una major corres-

pondència entre els fluxos fiscals i els agregats macroeconòmics. En qualsevol cas, en

l’estimació de la totalitat del sector públic s’han tingut en compte les particularitats

dels fluxos amb la UE per garantir la reversibilitat de l’estimació en el moment d’ex-

cloure de la totalitat els fluxos del sector públic la part corresponent a la UE i així

poder obtenir el saldo de les administracions públiques espanyoles.

3.1.3. Fonts d’informació i criteris de territorialització

Les fonts d’informació utilitzades en aquest treball provenen, pel que fa a les dades

de referència estatal, de la Comptabilitat nacional (CN) elaborada per l’Institut

Nacional d’Estadística (INE) i dels comptes de les administracions públiques elabo-

rats per la Intervenció General de l’Estat (IGAE). Les fonts utilitzades per territoria-

litzar els comptes a nivell de les comunitats autònomes són bàsicament les dades

macroeconòmiques de la Comptabilitat regional (CRE) de l’INE, els comptes de

renda de les famílies de la CRE, i els comptes regionals de l’IGAE de les administra-

cions autonòmiques i de les administracions locals.
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L’enfocament de l’estimació s’inscriu en una lògica comptable i pretén ser un

instrument per poder esbrinar el volum de fluxos fiscals que incideixen en l’eco-

nomia regional i en la distribució de la renda. Així, la distribució de la producció

del sector públic en cada CA és coherent amb el valor afegit brut del sector

públic de la Comptabilitat regional i la dels agregats que intervenen en la redis-

tribució de la renda familiar, també. Per als impostos indirectes i subvencions, en

canvi, en lloc de seguir la valoració que hi ha en les magnituds comptables regio-

nals que distribueixen aquests impostos nets segons la producció, s’ha optat

per una distribució en funció d’indicadors que reflecteixin el territori on recau la

càrrega final d’aquests impostos. La distribució de l’impost de societats precisa

també d’hipòtesis d’incidència per captar la repercussió de l’impost en les CA. La

imputació de la FBC s’ajusta a la localització d’aquesta, així com la resta de des-

peses territorialitzades. El fet que la distribució de la producció de béns i serveis

públics no coincideixi amb la distribució del seu consum introdueix la necessitat,

quan l’objectiu d’anàlisi sigui aquest darrer, d’ajustar els fluxos. Una de les fórmu-

les comptables apuntades per Eurostat (1999) és considerar les diferències entre

aquests agregats com a intercanvis de serveis, un sistema que oferiria uns resul-

tats similars a l’estimació de les balances fiscals sota l’enfocament de la despesa

denominada del “benefici”. 

L’estimació de base d’aquest treball s’inscriu en el primer dels enfocaments, és a

dir, “càrrega” pel que fa als ingressos i “flux monetari” pel que fa a les despeses.

Tanmateix, també s’ha assajat una valoració de les diferències entre producció i

consum col·lectiu en les CA per apropar la distribució de les despeses6 al “criteri

benefici” pel que fa a les despeses.

Així doncs, la territorialització dels ingressos en l’estimació de base dels comp-

tes del sector públic segueix la Teoria de la Incidència amb l’assignació dels

ingressos a la comunitat on resideix el subjecte que suporta en darrer terme la

càrrega tributària. Tot i que hi ha un consens bastant generalitzat en l’àmbit aca-

dèmic en aquest tipus d’assignació, López Casasnovas i Martínez (2000) preci-

sen que no hi pot haver una total seguretat que la incidència de la càrrega fiscal

no traspassi l’àmbit territorial. El criteri de residència dels subjectes sobre els

quals recau la càrrega fiscal és el que està present en les dades dels comptes de

les famílies de la Comptabilitat regional, font que serveix de base en aquest tre-

ball per a la distribució dels impostos sobre la renda i el patrimoni, i les cotitza-
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cions socials. Per la seva banda, la distribució dels impostos que graven els pro-

ductes s’ha efectuat seguint pautes d’assignació en funció del consum o utilit-

zació final, sota la hipòtesi d’incidència que aquesta és la seva repercussió final. 

L’assignació territorial de l’impost de societats ha requerit establir criteris de distribu-

ció específics atès el biaix que hi ha entre la localització de les seus socials de moltes

empreses –particularment a Madrid– i la localització de la seva activitat productiva.

Entre les fórmules assajades s’ha optat per la distribució d’aquest impost segons el

valor afegit brut del conjunt d’activitats de mercat, generat en cada comunitat

autònoma, com s’indica en el procés de territorialització de l’apartat següent.

Pel que fa a les despeses, l’assignació s’ha efectuat seguint el criteri, conegut com

de flux monetari, que assigna la despesa al territori on aquesta es materialitza, ja

sigui perquè hi resideix el subjecte que n’és el beneficiari –com en el cas de les

prestacions socials–, ja sigui perquè la despesa d’un determinat servei o inversió

s’efectua en el territori tot i que puguin no ser-ne els residents els beneficiaris

exclusius. Aquesta darrera possibilitat és la principal característica que diferencia

la distribució de la despesa com a flux monetari, de la del flux de benefici, criteri

aquest darrer segons el qual l’assignació de la despesa es fa d’acord amb el terri-

tori on resideixen els beneficiaris darrers de les despeses. Al llarg del treball s’apro-

fundeix en els efectes d’aquesta distinció en la forma de valorar les despeses. 

En la quantificació del sector públic s’ha donat una especial importància al

detall el més ampli possible del sistema de territorialització dels diferents fluxos

fiscals, cosa que possibilita assajar en qualsevol de les fases de l’estimació fór-

mules alternatives d’imputació tot mantenint la coherència del sistema. Com a

aspecte específic, cal indicar que l’estimació no ha tingut en compte les pecu-

liaritats de la imposició fiscal indirecta aplicable a les Canàries, i a les ciutats

autònomes de Ceuta i Melilla. Tampoc no s’han pogut considerar les caracterís-

tiques diferencials de l’impost de societats aplicat al País Basc i a Navarra. En

tots aquests casos la imputació d’aquests impostos ha estat la comuna al con-

junt de CA.

El saldo de l’estimació mostra la capacitat o necessitat de finançament del sec-

tor públic en cada comunitat. Aquest saldo té signe negatiu quan els ingressos

rebuts pel sector públic són inferiors a les despeses realitzades i, a l’inrevés, un

saldo positiu mostrarà l’excedent del sector públic, entenent que els seus ingres-

sos superen les despeses. Des del punt de vista de la resta de l’economia de cada

comunitat, el saldo existent, tot i tenir el mateix valor, té el signe invers al que

s’obté des del punt de vista del sector públic, i és per això que es diu que una
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comunitat té un saldo fiscal positiu quan l’economia rep del sector públic més

que no hi aporta, i que el té negatiu quan hi aporta més que no pas en rep. 

El detall de les diferents categories d’ingressos i despeses i dels saldos correspo-

nents en facilita l’anàlisi i obre la possibilitat de desenvolupament d’extensions

en la valoració dels fluxos fiscals sota diversos enfocaments i dins d’un marc de

referència global. En el capítol quatre d’aquesta publicació es fa una anàlisi

d’aquests fluxos. Al seu torn, en el capítol cinquè s’introdueix una aproximació als

vincles dels fluxos fiscals i la redistribució de la renda familiar i regional, així com

a l’evidència existent sobre la dinàmica de les economies regionals, com una

forma d’aproximar si el procés redistributiu hi està incidint. 

3.2. Estimació dels comptes del sector públic 
en les comunitats autònomes 

El Sistema de comptes europeu registra els fluxos i estocs de l’economia en una

sèrie ordenada de comptes en què es descriu el procés des de la generació de la

renda fins a la seva acumulació en forma d’actius. Les operacions que enregistren

aquests comptes s’equilibren, bé per convenció de la seva definició, bé per un

saldo significatiu, que s’incorpora al compte que segueix dins l’esquema estruc-

turat. Els comptes s’agrupen en tres categories: a) comptes corrents, b) comptes

d’acumulació i c) balanços.

Els comptes corrents se centren en la generació, distribució i redistribució de la

renda, i en la seva utilització en forma de consum final. El darrer saldo d’aquests

comptes correspon al de l’estalvi. Els comptes d’acumulació analitzen els compo-

nents de les variacions dels actius i passius i el seu saldo final indica la capacitat

o necessitat de finançament, del conjunt de l’economia o del sector institucional

a què facin referència. Finalment, els balanços mostren el total d’actius i passius

al principi i al final del període comptable.

En aquest treball l’àmbit comptable de l’estimació abasta els comptes corrents i

els comptes d’acumulació i parteixen dels seus equivalents a escala estatal. El

primer pas d’aquest procés consisteix en la consolidació dels comptes del sector

de les administracions públiques espanyoles amb el compte de les institucions de

la UE, subsector que forma part del Compte de la “Resta del món” de la Compta-

bilitat nacional. 
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3.2.1. El marc de referència a escala estatal

En el quadre 3.2.1. es detallen els comptes de les administracions públiques

espanyoles (APE) per al període 2000-2004 segons la metodologia del Sistema

de comptes europeus 1995 (SEC 95). Entre els principals aspectes que caracte-

ritzen aquest període, destaca que l’any 2000 s’inicia l’aplicació d’una nova base

comptable que significa la incorporació al sector institucional de les administra-

cions públiques de nombroses unitats fins llavors incloses en el sector institu-

cional de societats no financeres. En aquesta nova base 2000 les operacions cor-

responents a la sanitat i als serveis socials gestionats per les administracions

autonòmiques passen a formar part dels comptes d’aquestes administracions,

quan abans ho feien de les administracions de Seguretat Social. Així mateix,

entra en vigor el nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de

règim comú (Llei 21/2001, de 27 de desembre), amb una cessió d’impostos que

amplia la participació de les administracions autonòmiques en el conjunt de les

APE. D’altra banda, s’aprova la Llei 51/2002, de 27 de desembre, de reforma de la

Llei reguladora de les hisendes locals. En aquest cas, però, tot i la nova cessió

d’impostos que incorpora aquesta llei, el pes de les administracions local ha cedit

a conseqüència de la supressió parcial el 2003 de l’impost sobre activitats

econòmiques (IAE).

El saldo dels comptes del quadre 3.2.1. mostra la capacitat o necessitat de

finançament del conjunt consolidat de les administracions públiques espanyo-

les en el període esmentat, i es pot apreciar la millora de les finances públiques

durant aquest període. El fet que el 2004 els resultats empitjorin es deu a una

operació de caràcter no recurrent d’assumpció per part de l’Administració cen-

tral del deute històric de Renfe, que aboca el saldo fiscal a una situació de

dèficit que, altrament, hauria estat de superàvit. Una altra operació específica

d’envergadura que afecta els comptes del 2004 és el pagament a la comunitat

d’Andalusia del deute derivat de la liquidació del sistema de finançament

autonòmic del període 1997-2001 per un import de 2.500 milions d’euros.

Aquesta operació no afecta, tanmateix, el saldo consolidat de les administra-

cions públiques, per bé que sí que ho fa quan es consideren els saldos dels diferents

nivells de govern.

Els comptes del subsector de les institucions de la UE que es detallen en el quadre

3.2.2 mostren dins de l’esquema comptable el resultat de les aportacions de l’econo-

mia espanyola al pressupost comunitari i dels pagaments procedents de la UE a

Espanya. El saldo del compte d’adquisició d’actius no financers, que mesura el

resultat del conjunt dels fluxos, fa palesa la posició receptora neta de l’economia
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espanyola durant tot el període. Aquest saldo està expressat en els comptes amb

signe negatiu i mostren el dèficit de les institucions de la UE amb les seves rela-

cions fiscals amb l’economia espanyola.

En els quadres 3.2.3 i 3.24 es presenta la mateixa informació dels dos quadres

anteriors en un esquema d’ingressos i despeses. S’afegeix, a més, un quadre (3.2.5)

explicatiu de les equivalències entre els agregats comptables i els conceptes amb

què habitualment s’identifiquen els ingressos i les despeses entre l’economia

espanyola i el pressupost comunitari.

Un fet que cal considerar és que els fluxos del pressupost comunitari amb l’eco-

nomia espanyola es vehiculen en part a través dels pressupostos de les administra-

cions públiques espanyoles i en part a través d’altres sectors institucionals. Així,

malgrat que les aportacions al pressupost comunitari corresponents al recurs

IVA i als recursos propis tradicionals (impostos s/productes i importacions) són

gestionades per les administracions espanyoles, no s’inclouen en els comptes

corresponents. Tampoc no hi consten les subvencions del FEOGA ni les transfe-

rències de fons estructurals que s’adrecen a les empreses. En canvi, sí que hi

són reflectits la resta de fluxos fiscals, ja sigui en els comptes de les administra-

cions territorials o en els de l’Administració central. En el quadre 3.2.6 es detallen

els fluxos amb la UE que estan inclosos o no en els comptes de les administra-

cions públiques.

Quadre 3.2.1
Comptes del sector de les administracions públiques espanyoles
Milions d’euros

Comptes corrents 2000 2001 2002 2003 2004

Compte de producció

Recursos P.1 Producció 101.876 108.636 116.730 126.832 138.763

P.11 Producció de mercat 6.637 6.686 7.404 7.496 8.018

P.13 Producció no de mercat 95.239 101.950 109.326 119.336 130.745

Usos P.2 Consums intermedis 27.111 29.220 32.311 35.621 40.392

B.1b VAB 74.765 79.416 84.419 91.211 98.371

K.1 Consum capital fix 9.915 10.548 11.368 12.356 13.560

B.1n Valor afegit net 64.850 68.868 73.051 78.855 84.811

Compte d’explotació

Recursos B.1n Valor afegit net 64.850 68.868 73.051 78.855 84.811

Usos D.1 Remuneració assalariats 64.728 68.728 72.889 78.691 84.595

D.29 Altres impostos s/producció 122 140 162 164 216

B.2n Excedent d’explotació net 0 0 0 0 0
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Quadre 3.2.1 (continuació)
Comptes del sector de les administracions públiques espanyoles
Milions d’euros

Comptes corrents 2000 2001 2002 2003 2004

Compte d’assignació de renda primària

Recursos B.2n Excedent d’explotació net 0 0 0 0 0

D.21 Impostos sobre productes 

i importacions 63.704 66.565 72.869 81.223 90.532

D.29 Altres impostos sobre 

la producció 7.851 8.372 8.824 8.686 9.386

D.31 Subvencions als productes –3.150 –3.125 –3.301 –3.550 –3.620

D.39 Altres subvencions a la 

producció –3.975 –3.812 –4.372 –4.624 –4.665

D.4 Rendes de la propietat 6.979 9.206 7.283 6.474 5.976

Usos D.4 Rendes de la propietat 20.424 20.766 19.783 18.561 17.197

B.5n Saldo de rendes 

primàries net 50.985 56.440 61.520 69.648 80.412

Compte de distribució secundària de la renda

Recursos B.5n Saldo de rendes primàries net 50.985 56.440 61.520 69.648 80.412

D.5 Imp. renda i patrimoni 

(ex. i. societats) 44.255 48.580 52.318 54.244 56.435

D.5 Impost societats 19.747 19.571 23.780 24.575 29.111

D.611 Cotitzacions socials efectives 75.845 82.832 88.549 95.486 102.188

D.612 Cotitzacions socials 

imputades 5.301 5.532 5.991 6.361 6.867

D.72 Indemnitzacions 

d’assegurances no vida 89 99 118 128 142

D.74 Cooperació internacional 

corrent 997 1.101 1.819 1.635 1.729

D.75 Transferències corrents 

diverses 3.674 3.926 4.342 5.085 4.293

Usos D.62 Prestacions socials 

(no en espècie) 75.470 79.849 86.204 91.535 98.577

D.71 Primes netes 

d’assegurances no vida 105 126 153 172 188

D.74 Cooperació internacional 

corrent 558 739 735 803 969

D.75 Transferències corrents

diverses 7.297 7.706 8.955 10.395 11.313

B.6n Renda neta disponible 117.463 129.661 142.390 154.257 170.130

Compte de redistribució de la renda en espècie

Recursos B.6n Renda neta disponible 117.463 129.661 142.390 154.257 170.130

Usos D.63 Transferències socials en 

espècie 62.097 65.870 72.183 78.109 86.711

B.7n Renda neta disponible 

ajustada 55.366 63.791 70.207 76.148 83.419
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Quadre 3.2.1 (continuació)
Comptes del sector de les administracions públiques espanyoles
Milions d’euros

Comptes corrents 2000 2001 2002 2003 2004

Compte d’utilització de renda disponible

Recursos B.7n Renda neta disponible 117.463 129.661 142.390 154.257 170.130

Usos P.31 Despesa en consum 

individual 62.097 65.870 72.183 78.109 86.711

P.32 Despesa en consum

col·lectiu 46.263 50.320 53.214 57.810 63.044

B.8n Estalvi net 9.103 13.471 16.993 18.338 20.375

Comptes d’acumulació

Compte de capital

Recursos B.8n Estalvi net 9.103 13.471 16.993 18.338 20.375

D.91 Impostos sobre el capital 2.489 2.518 2.756 3.119 3.605

D.92 Ajuts a la inversió a cobrar 3.761 4.622 5.991 6.140 6.369

D.99 Altres transferències 

de capital a cobrar –2.732 –2.906 –3.740 –3.876 –2.794

D.92 Ajuts a la inversió a pagar –6.132 –6.856 –7.900 –7.893 –8.851

D.99 Altres transferències 

de capital a pagar –2.173 –1.849 –1.441 –902 –5.103

B.10.1 Var. patrimoni net 

per estalvi i transf. capital 4.316 9.000 12.659 14.926 13.601

Compte d’adquisicions d’actius no financers

Recursos B.10.1 Var. patrimoni net per 

estalvi i transf. capital 4.316 9.000 12.659 14.926 13.601

Usos P.5 FBC 19.855 22.564 25.840 28.069 28.428

K.1 Consum capital fix –9.915 –10.548 –11.368 –12.356 –13.560

K.2 Adquisició neta actius 

financers no produïts –44 504 311 –412 365

B.9 Capacitat(+)/Necessitat(–) 

de finançament –5.580 –3.520 –2.124 –375 –1.632

Font: Comptabilitat Nacional. Base 1995. Sèrie 2000-2005. INE

Quadre 3.2.2
Comptes del subsector de les institucions de la Unió Europea
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Recursos D.21 Impostos sobre productes 

i importacions 3.632 3.420 2.781 2.887 2.475

D.31 Subvencions als productes –4.483 –4.434 –4.660 –4.563 –5.014

D.39 Subvencions producció –980 –1.408 –1.441 –1.419 –1.291
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Quadre 3.2.2 (continuació)
Comptes del subsector de les institucions de la Unió Europea
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

D.74 Cooperació internacional corrent 108 46 87 129 137

D.75 Transferències corrents 2.965 3.625 4.109 5.227 5.828

Usos D.74 Cooperació internacional 

corrent 997 1.101 1.819 1.635 1.729

D.75 Transferències corrents 102 160 421 304 363

Saldo operacions corrents 

amb l’exterior 143 –12 –1.364 322 43

Comptes de capital

Recursos B.12 Saldo operacions corrents 

amb l’exterior 143 –12 –1.364 322 43

Usos D.92 Ajuts a la inversió 4.744 5.323 7.603 8.904 8.242

B.10.1 Var. patrimoni net per 

estalvi i t. capital –4.601 –5.335 –8.967 –8.582 –8.199

Compte d’adquisicions d’actius no financers

Recursos B.10.1 Var. patrimoni net 

per estalvi i t. capital –4.601 –5.335 –8.967 –8.582 –8.199

B.9 Capacitat (+)/Necessitat (–)

de finançament –4.601 –5.335 –8.967 –8.582 –8.199

Font: Comptabilitat Nacional. Base 1995. Sèrie 2000-2005. INE

Quadre 3.2.3
Ingressos i despeses dels comptes de les administracions públiques espanyoles
Milions d’euros

Ingressos 2000 2001 2002 2003 2004

Ingressos tributaris 219.192 233.970 255.087 273.694 298.124

Impostos sobre productes i importacions 63.704 66.565 72.869 81.223 90.532

Altres impostos sobre la producció 7.851 8.372 8.824 8.686 9.386

Impostos corrents renda i patrimoni

(ex. i. societats) 44.255 48.580 52.318 54.244 56.435

Impost de societats 19.747 19.571 23.780 24.575 29.111

Cotitzacions socials efectives 75.845 82.832 88.549 95.486 102.188

Cotitzacions socials imputades 5.301 5.532 5.991 6.361 6.867

Impostos sobre el capital 2.489 2.518 2.756 3.119 3.605

Excedent brut d’explotació 9.915 10.548 11.368 12.356 13.560

Transferències corrents 3.674 3.926 4.342 5.085 4.293

Indemnitzacions 89 99 118 128 142

Interessos patrimonials 6.979 9.206 7.283 6.474 5.976

Cooperació internacional 997 1.101 1.819 1.635 1.729
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Quadre 3.2.3 (continuació)
Ingressos i despeses dels comptes de les administracions públiques espanyoles
Milions d’euros

Ingressos 2000 2001 2002 2003 2004

Ajuts de capital 3.761 4.622 5.991 6.140 6.369

Transferències de capital –2.732 –2.906 –3.740 –3.876 –2.794

Total d’ingressos 241.875 260.566 282.268 301.636 327.399

Despeses

Prestacions socials (no en espècie) 75.470 79.849 86.204 91.535 98.577

Prestacions socials en espècie 62.097 65.870 72.183 78.109 86.711

Despesa en consum col·lectiu 46.263 50.320 53.214 57.810 63.044

Subvencions als productes 3.150 3.125 3.301 3.550 3.620

Subvencions de producció 3.975 3.812 4.372 4.624 4.665

Transferències corrents 7.297 7.706 8.955 10.395 11.313

Adquisicions netes d’actius financers –44 504 311 –412 365

Pòlisses d’assegurances 105 126 153 172 188

Interessos 20.424 20.766 19.783 18.561 17.197

Cooperació internacional 558 739 735 803 969

Transferències de capital 2.173 1.849 1.441 902 5.103

Ajuts de capital 6.132 6.856 7.900 7.893 8.851

FBC 19.855 22.564 25.840 28.069 28.428

Total de despeses 247.455 264.086 284.392 302.011 329.031

Saldo fiscal –5.580 –3.520 –2.124 –375 –1.632

Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat Nacional Base 1995. Sèrie 2000-2005. INE

Quadre 3.2.4 
Ingressos i despeses de les institucions comunitàries en l’economia espanyola
Milions d‘euros

Ingressos 2000 2001 2002 2003 2004

Ingressos tributaris 3.632 3.420 2.781 2.887 2.475

Impostos sobre productes 

i importacions 3.632 3.420 2.781 2.887 2.475

Transferències corrents 2.965 3.625 4.109 5.227 5.828

Cooperació internacional 108 46 87 129 137

Total d’ingressos 6.705 7.091 6.977 8.243 8.440

Despeses

Subvencions als productes 4.483 4.434 4.660 4.563 5.014

Subvencions de producció 980 1.408 1.441 1.419 1.291

Transferències corrents 102 160 421 304 363
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Quadre 3.2.4 (continuació)
Ingressos i despeses de les institucions comunitàries en l’economia espanyola
Milions d’euros

Despeses 2000 2001 2002 2003 2004

Cooperació internacional 997 1.101 1.819 1.635 1.729

Ajuts de capital 4.744 5.323 7.603 8.904 8.242

Total de despeses 11.306 12.426 15.944 16.825 16.639

Saldo fiscal europeu en l’economia espanyola –4.601 –5.335 –8.967 –8.582 –8.199

Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat Nacional Base 1995. Sèrie 2000-2005. INE

Quadre 3.2.5
Fluxos de l’economia espanyola amb el pressupost comunitari 
Milions d’euros

Despeses de l’economia espanyola per finançar 

el pressupost comunitari 2000 2001 2002 2003 2004

Concepte comptable Concepte pressupost 

comunitari

Imp. s/ productes  

i importacions Recurs IVA 2.585 2.408 1.829 1.880 1.201

Imp. s/ productes Drets de duanes

i importacions i gravàmens agrícoles 970 970 926 986 1.253

Imp. s/ productes Cotització producció i

i importacions emmag. Sucre i isoglucosa 77 42 26 21 21

Transferències corrents Recurs PNB i compensació 

britànica 2.965 3.625 4.109 5.227 5.828

Cooperació internacional Fons Europeu de

corrent Desenvolupament 108 46 87 129 137

Total de despeses de l’economia espanyola = aportacions

al pressupost comunitari 6.705 7.091 6.977 8.243 8.440

Ingressos de l’economia espanyola procedents 

del pressupost comunitari

Concepte comptable Concepte pressupost 

comunitari

Subvencions 

als productes FEOGA-Garantia 4.483 4.434 4.660 4.563 5.014

Subvencions 

a la producció FEOGA-Garantia 980 1.408 1.441 1.419 1.291

Cooperació internacional Fons Social Europeu

corrent i altres 997 1.101 1.819 1.635 1.729

Ajuts a la inversió FEDER, Fons Cohesió, 

FEOGA-O, IFOP 4.744 5.323 7.603 8.904 8.242
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Quadre 3.2.5 (continuació)
Fluxos de l’economia espanyola amb el pressupost comunitari 
Milions d’euros

Ingressos de l’economia espanyola procedents 
del pressupost comunitari 2000 2001 2002 2003 2004

Concepte comptable Concepte pressupost comunitari

Transferències corrents Despeses de percepció 
i int. de demora 102 160 421 304 363

Total d’ingressos de l’economia espanyola = despeses 
del pressupost comunitari 11.306 12.426 15.944 16.825 16.639

Total saldo net a favor de l’economia espanyola 4.601 5.335 8.967 8.582 8.199

Font: elaboració pròpia a partir dels comptes de les AP (IGAE) i de la CN sèrie 2000-2005. (INE)

Quadre 3.2.6
Fluxos del pressupost comunitari per sectors institucionals 
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Amb les administracions públiques

Despeses efectuades 5.843 5.883 8.231 8.079 8.461

Ingressos realitzats 3.073 3.671 4.196 5.356 5.965

Saldo incorporat en els comptes de les ad. públiques 2.770 2.212 4.035 2.723 2.496

Amb altres sectors institucionals

Despeses efectuades 6.446 6.543 7.713 8.746 8.178

Ingressos realitzats 3.632 3.420 2.781 2.887 2.475

Saldo d’altres sectors institucionals 2.814 3.123 4.932 5.859 5.703

Total de saldo net a favor de l’economia espanyola 5.584 5.335 8.967 8.582 8.199

Detall dels fluxos del pressupost comunitari 
amb les administracions públiques

Despeses efectuades per l’economia espanyola

Recurs PNB 2.965 3.625 4.109 5.227 5.828
Cooperació internacional. Fons europeu
de desenvolupament 108 46 87 129 137

Ingressos rebuts per l’economia espanyola

Transferències corrents 102 160 421 304 363
FEDER, Fons Cohesió, FEOGA-O, IFOP 4.744 4.622 5.991 6.140 6.369
Cooperació internacional. Fons Social Europeu 997 1.101 1.819 1.635 1.729

Saldo dels fluxos de la UE amb les administracions 
públiques espanyoles 2.770 2.212 4.035 2.723 2.496

Despeses efectuades per l’economia espanyola

Recurs IVA 2.585 2.408 1.829 1.880 1.201

Recursos propis tradicionals: 

Impostos i drets s/importacions 970 970 926 986 1.253
Impostos s/productes 77 42 26 21 21
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Quadre 3.2.6 (continuació)
Fluxos del pressupost comunitari per sectors institucionals 
Milions d’euros

Detall dels fluxos del pressupost comunitari 
amb altres sectors institucionals 2000 2001 2002 2003 2004

Ingressos rebuts per l’economia espanyola

FEOGA-Garantia 5.463 5.842 6.101 5.982 6.305

FEDER, Fons Cohesió, FEOGA-O, IFOP 983 701 1.612 2.764 1.873

Saldo dels fluxos de la UE amb altres sectors

institucionals 2.814 3.123 4.932 5.859 5.703

Font: elaboració pròpia a partir dels comptes de les AP (IGAE), i CN sèrie 2000-2005 (INE)

Com s’ha indicat en l’apartat metodològic, el primer objectiu d’aquest capítol és

estimar la distribució dels fluxos fiscals en les CA de la totalitat del sector públic, que

incorpora els fluxos amb la UE com una administració pública supraestatal. En un

procés posterior (secció 3.3), es fa una estimació específica dels fluxos de les insti-

tucions comunitàries en les CA, per poder aïllar, a continuació, la part de les

administracions espanyoles. L’estimació d’aquests fluxos es detalla en els apartats

següents d’aquesta secció i segueix una metodologia d’assignació territorial que

permet la reversibilitat de l’estimació, de forma tal que de l’estimació del conjunt

del sector públic es pot extreure, un cop territorialitzada, la part de la UE.7

Els fluxos que es prenen com a referència estatal per a l’estimació dels comptes

del sector públic en les CA s’indiquen en els quadres 3.2.7 i 3.2.8, que presenten

aquesta informació, d’una banda, dins d’un esquema de successió de comptes –que

és la que se seguirà en l’estimació per a les CA– i, d’una altra, amb la representació

simplificada d’ingressos i despeses. Els fluxos d’ingressos i despeses es presenten

classificats atenent la seva destinació final, i és per això que en lloc de les despeses

en remuneracions d’assalariats i consums intermedis pel vessant de les despe-

ses, es considera directament la valoració de la producció per a consum col·lectiu
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caldria que la territorialització dels fluxos d’ingressos que provenen del pressupost comunitari
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i la despesa de les administracions públiques en consum individual. Malgrat això,

el procés de territorializació inclou l’estimació de les remuneracions dels assala-

riats (i també dels impostos indirectes de l’activitat de mercat de les administra-

cions públiques), ja que aquestes remuneracions s’utilitzen per estimar el valor de

la producció per a consum col·lectiu. Pel vessant dels ingressos, en l’estimació no

intervenen les taxes i ingressos públics de la venda de la producció de mercat i

només hi figura com a ingrés el saldo corresponent a l’excedent brut d’explotació,

equivalent, per convenció, al consum de capital fix. Aquesta representació genera

lleugeres diferències respecte de la forma més habitual de representació dels

fluxos d’ingressos i despeses.

Quadre 3.2.7
Comptes consolidats del sector públic
Sector Administracions públiques i subsector Institucions de la Unió Europea 
Milions d’euros

Comptes corrents 2000 2001 2002 2003 2004

Compte de producció

Recursos P.1 Producció 101.876 108.636 116.730 126.832 138.763

P.11 Producció de mercat 6.637 6.686 7.404 7.496 8.018

P.13 Producció no de mercat 95.239 101.950 109.326 119.336 130.745

Usos P.2 Consums intermedis 27.111 29.220 32.311 35.621 40.392

B.1b VAB 74.765 79.416 84.419 91.211 98.371

K.1 Consum capital fix 9.915 10.548 11.368 12.356 13.560

B.1n Valor afegit net 64.850 68.868 73.051 78.855 84.811

Compte d’explotació

Recursos B.1n Valor afegit net 64.850 68.868 73.051 78.855 84.811

Usos D.1 Remuneració assalariats 64.728 68.728 72.889 78.691 84.595

D.29 Altres impostos s/producció 122 140 162 164 216

B.2n Excedent d’explotació net 0 0 0 0 0

Compte d’assignació de renda primària

Recursos B.2n Excedent d’explotació net 0 0 0 0 0

D.21 Impostos sobre productes 

i importacions 67.336 69.985 75.650 84.110 93.007

D.29 Altres impostos sobre la 

producció 7.851 8.372 8.824 8.686 9.386

Compte d’assignació de renda primària

D.31 Subvencions 

als productes –7.633 –7.559 –7.961 –8.113 –8.634

D.39 Altres subvencions 

a la producció –4.955 –5.220 –5.813 –6.043 –5.956

D.4 Rendes de la propietat 6.979 9.206 7.283 6.474 5.976
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Quadre 3.2.7 (continuació)
Comptes consolidats del sector públic
Sector Administracions públiques i Subsector Institucions de la Unió Europea 
Milions d’euros

Comptes corrents 2000 2001 2002 2003 2004

Usos D.4 Rendes de la propietat 20.424 20.766 19.783 18.561 17.197

B.5n Saldo de rendes primàries 

net 49.154 54.018 58.200 66.553 76.582

Compte de distribució secundària de la renda

Recursos B.5n Saldo de rendes primàries net 49.154 54.018 58.200 66.553 76.582

D.5 Impostos renda i patrimoni 

(ex. i. de societats) 44.255 48.580 52.318 54.244 56.435

D.5 Impost de societats 19.747 19.571 23.780 24.575 29.111

D.611 Cotitzacions socials 

efectives 75.845 82.832 88.549 95.486 102.188

D.612 Cotitzacions socials 

imputades 5.301 5.532 5.991 6.361 6.867

D.72 Indemnitzacions 

d’assegurances no vida 89 99 118 128 142

D.74 Cooperació internacional 

corrent 0 0 0 0 0

D.75 Transferències corrents 

diverses 3.572 3.766 3.921 4.781 3.930

Usos D.62 Prestacions socials 

(no en espècie) 75.470 79.849 86.204 91.535 98.577

D.71 Primes netes 

d’assegurances no vida 105 126 153 172 188

D.74 Cooperació internacional 

corrent 450 693 648 674 832

D.75 Transferències corrents 

diverses 4.332 4.081 4.846 5.168 5.485

B.6n Renda neta disponible 117.606 129.649 141.026 154.579 170.173

Compte de redistribució de la renda en espècie

Recursos B.6n Renda neta disponible 117.606 129.649 141.026 154.579 170.173

Usos D.63 Transferències socials en 

espècie 62.097 65.870 72.183 78.109 86.711

B.7n Renda neta disponible 

ajustada 55.509 63.779 68.843 76.470 83.462

Compte d’utilització de la renda disponible

Recursos B.7n Renda neta disponible 117.606 129.649 141.026 154.579 170.173

Usos P.31 Despesa en consum 

individual 62.097 65.870 72.183 78.109 86.711

P.32 Despesa en consum col·lectiu 46.263 50.320 53.214 57.810 63.044

B.8n Estalvi net 9.246 13.459 15.629 18.660 20.418
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Quadre 3.2.7 (continuació)
Comptes consolidats del sector públic
Sector Administracions públiques i subsector Institucions de la Unió Europea 
Milions d’euros

Comptes d’acumulació 2000 2001 2002 2003 2004

Compte de capital

Recursos B.8n Estalvi net 9.246 13.459 15.629 18.660 20.418

D.91 Impostos sobre el capital 2.489 2.518 2.756 3.119 3.605

D.92 Ajuts a la inversió a cobrar 0 0 0 0 0

D.99 Altres transferències 

de capital a cobrar –2.732 –2.906 –3.740 –3.876 –2.794

D.92 Ajuts a la inversió a pagar –7.115 –7.557 –9.512 –10.657 –10.724

D.99 Altres transferències 

de capital apagar –2.173 –1.849 –1.441 –902 –5.103

B.10.1 Var. patrimoni net per 

estalvi i transf. capital –285 3.665 3.692 6.344 5.402

Compte d’adquisicions d’actius no financers 

Recursos B.10.1 Var. patrimoni net per 

estalvi i transf. capital –285 3.665 3.692 6.344 5.402

Usos P.5 FBC 19.855 22.564 25.840 28.069 28.428

K.1 Consum capital fix –9.915 –10.548 –11.368 –12.356 –13.560

K.2 Adquisició neta actius 

financers no produïts –44 504 311 –412 365

B.9 Capacitat(+)/Necessitat(-) 

de finançament –10.181 –8.855 –11.091 –8.957 –9.831

Part adm. públiques 

espanyoles –5.580 –3.520 –2.124 –375 –1.632

Part Adm. pública 

de la UE –4.601 –5.335 –8.967 –8.582 –8.199

Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat Nacional Base 1995. Sèrie 2000-2005. INE
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Quadre 3.2.8
Ingressos i despeses del sector públic
Sector Administracions públiques consolidat amb el subsector Institucions 
de la Unió Europea
Milions d’euros

Ingressos 2000 2001 2002 2003 2004

Ingressos tributaris 222.824 237.390 257.868 276.581 300.599

Impostos sobre productes i importacions 67.336 69.985 75.650 84.110 93.007

Altres impostos sobre la producció 7.851 8.372 8.824 8.686 9.386

Impostos corrents renda i patrimoni 

(ex. i. societats) 44.255 48.580 52.318 54.244 56.435

Impost de societats 19.747 19.571 23.780 24.575 29.111

Cotitzacions socials efectives 75.845 82.832 88.549 95.486 102.188

Cotitzacions socials imputades 5.301 5.532 5.991 6.361 6.867

Impostos sobre el capital 2.489 2.518 2.756 3.119 3.605

EBE 9.915 10.548 11.368 12.356 13.560

Transferències corrents 3.572 3.766 3.921 4.781 3.930

Indemnitzacions 89 99 118 128 142

Interessos patrimonials 6.979 9.206 7.283 6.474 5.976

Transferències de capital –2.732 –2.906 –3.740 –3.876 –2.794

Total d’ingressos 240.647 258.103 276.818 296.444 321.413

Despeses

Prestacions socials (no en espècie) 75.470 79.849 86.204 91.535 98.577

Prestacions socials en espècie 62.097 65.870 72.183 78.109 86.711

Despesa en consum col·lectiu 46.263 50.320 53.214 57.810 63.044

Subvencions als productes 7.633 7.559 7.961 8.113 8.634

Subvencions de producció 4.955 5.220 5.813 6.043 5.956

Transferències corrents 4.332 4.081 4.846 5.168 5.485

Adquisicions netes actius financers –44 504 311 –412 365

Primes netes d’assegurances 105 126 153 172 188

Interessos 20.424 20.766 19.783 18.561 17.197

Cooperació internacional 450 693 648 674 832

Transferències de capital 2.173 1.849 1.441 902 5.103

Ajuts de capital 7.115 7.557 9.512 10.657 10.724

FBC 19.855 22.564 25.840 28.069 28.428

Total de despeses 250.828 266.958 287.909 305.401 331.244

Saldo fiscal –10.181 –8.855 –11.091 –8.957 –9.831

Part adm. públiques espanyoles –5.580 –3.520 –2.124 –375 –1.632

Part Adm. pública de la UE –4.601 –5.335 –8.967 –8.582 –8.199

Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat Nacional Base 1995. Sèrie 2000-2005. INE
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3.2.2. El procés d’estimació dels comptes del sector públic 
en les comunitats autònomes

Un cop obtinguts a escala estatal els fluxos consolidats de les administracions

públiques amb les institucions comunitàries, el segon pas d’aquesta estimació

consisteix en la territorialització de cada un dels agregats i saldos comptables

associats. Com s’ha apuntat en l’apartat metodològic d’aquest capítol, la subdi-

visió instrumental de l’economia en dos grups: –el del sector públic i el de la resta

de l’economia–, facilita l’obtenció dels fluxos del sector públic a partir de les con-

trapartides comptables en la resta de l’economia. Part d’aquesta informació està

disponible a partir de la Comptabilitat regional i el compte de renda les famílies

de les comunitats autònomes. Per a alguns agregats, l’obtenció de les dades és en

determinats casos pràcticament automàtica, i en d’altres cal fer petits ajusta-

ments. Tanmateix, tot i la facilitat que permet aquest sistema, l’estimació ha

hagut de recòrrer forçosament a algunes hipòtesis de treball i a imputacions indi-

rectes, ateses les limitacions de la informació regional disponible. L’estimació ha

comptat, d’altra banda, amb la font dels comptes de les administracions

autonòmiques i locals de cada comunitat, que elabora l’IGAE, si bé aquests

comptes només s’han fet servir en els casos que no es disposava de cap altra

alternativa per estimar el conjunt del sector públic i, en canvi, es podia territoria-

litzar, sense perdre la coherència del sistema, la part del sector públic de les

administracions territorials. Els fluxos no territorialitzats s’han assignat a una

comunitat fictícia denominada Extra-regio.8

A continuació es presenta la descripció i estimació dels agregats i saldos compta-

bles del sector públic de les comunitats autònomes.

L’estimació dels comptes del sector públic en les comunitats autònomes abasta

els comptes corrents i els comptes d’acumulació. Dins dels comptes corrents

s’inclouen els comptes d’explotació, d’assignació de la renda primària, de dis-

tribució secundària de la renda, de redistribució de la renda en espècie i el compte

d’utilització de la renda disponible. Al seu torn, els comptes d’acumulació els for-

men el compte de capital i el compte d’adquisició d’actius no financers.
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Per a cada un dels agregats que formen part d’aquests comptes es presenta a

continuació una breu descripció del seu significat, una nota metodològica del sis-

tema d’estimació, l’exemple numèric d’aquesta estimació per a l’any 2004 i,

finalment, els resultats obtinguts per a cada CA.9

El compte d’explotació
És el compte que comprèn les operacions de generació de la renda derivada direc-

tament del procés de producció.

Remuneració dels assalariats. Usos. Codi D.1. Quadre. 3.2.9

Descripció: són les retribucions del personal que treballa a les AP. Les remunera-

cions consideren el salari brut incloent-hi les cotitzacions socials a càrrec de les

administracions públiques.

Nota metodològica: la CN i la CRE faciliten dades de les remuneracions dels

assalariats per branques d’activitat. Una d’aquestes és la dels serveis no adreçats

a la venda que està constituïda, al seu torn, per les administracions públiques, les

institucions sense afany lucratiu (ISAL) i per les activitats de serveis domèstics

contractades per les llars. A partir de la CRE és possible aïllar la part corresponent

als serveis domèstics però no així la que correspon a les ISAL que s’ha imputat a

partir de les dades de la CN. 

La informació que facilita la CRE es refereix als assalariats que presten els seus

serveis en cada CA i no diferencia els qui són residents dels qui no ho són. Les

remuneracions dels assalariats són la base que es pren de referència per a l’es-

timació del valor de la producció de béns i serveis per a consum col·lectiu en

cada CA.

Remuneració dels assalariats. Codi D.1 
Any 2004. Milions d’euros

Dades comptes sector públic economia espanyola (0) 84.595

Dades comunitats autònomes

Remuneració dels assalariats dels serveis de no mercat. Font CRE (1) 95.204

Part corresponent a serveis domèstics. Font CRE (2) 6.752

Part corresponent a AP i ISAL (3)= (1)–(2) 88.452

Estimació ISAL =  (3)-(0) distribuïda segons (3) (4) 3.857

Remuneració dels assalariats en les CA (3)–(4) 84.595
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Quadre 3.2.9
Remuneració dels assalariats. Codi D.1
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia 11.179 11.944 12.582 13.528 14.555

Aragó 2.097 2.221 2.403 2.565 2.728

Astúries 1.458 1.580 1.694 1.842 1.949

Balears 1.281 1.382 1.523 1.713 1.906

Canàries 3.247 3.410 3.637 3.885 4.110

Cantàbria 774 820 866 928 1.008

Castella i Lleó 4.270 4.458 4.787 5.138 5.417

Castella-la Manxa 2.613 2.798 3.045 3.338 3.635

Catalunya 7.865 8.283 8.773 9.861 10.611

València 5.482 5.873 6.281 6.738 7.259

Extremadura 1.779 1.908 2.015 2.217 2.364

Galícia 3.744 3.966 4.165 4.547 4.815

Madrid 10.772 11.444 11.968 12.716 13.928

Múrcia 1.729 1.839 2.008 2.166 2.312

Navarra 1.088 1.162 1.231 1.316 1.417

País Basc 3.899 4.145 4.350 4.577 4.811

Rioja 432 454 505 549 585

Ceuta i Melilla 625 646 671 721 785

Extra-regio 393 395 385 346 400

Espanya 64.728 68.728 72.889 78.691 84.595

Font: elaboració pròpia

Altres impostos s/producció. Usos. Codi D.29. Quadre 3.2.10

Descripció: són els impostos que paguen les AP derivats de la seva activitat.

Nota metodològica: la imputació d’aquests impostos es fa a partir de la distribu-

ció de les remuneracions dels assalariats en les administracions públiques.

Altres impostos sobre la producció. Codi D.29
Any 2004. Milions d’euros

Dades comptes sector públic economia espanyola 216

Dades comunitats autònomes

Imputació s/distribució remuneracions dels assalariats en les CA 216
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Quadre 3.2.10
Altres impostos s/producció. Codi D.29
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia 21 24 28 28 37

Aragó 4 5 5 5 7

Astúries 3 3 4 4 5

Balears 2 3 3 4 5

Canàries 6 7 8 8 10

Cantàbria 1 2 2 2 3

Castella i Lleó 8 9 11 11 14

Castella-la Manxa 5 6 7 7 9

Catalunya 15 17 19 21 27

València 10 12 14 14 19

Extremadura 3 4 4 5 6

Galícia 7 8 9 9 12

Madrid 20 23 27 27 36

Múrcia 3 4 4 5 6

Navarra 2 2 3 3 4

País Basc 7 8 10 10 12

Rioja 1 1 1 1 1

Ceuta i Melilla 1 1 1 2 2

Extra-regio 1 1 1 1 1

Espanya 122 140 162 164 216

Font: elaboració pròpia

Valor afegit net. Codi B1n. Quadre 3.2.11

Descripció: és el valor de la producció menys els consums intermedis i el consum

de capital fix. 

Nota metodològica. en aquesta estimació la distribució del VAN per comunitats

autònomes s’ha obtingut directament a partir del seu equivalent, definit per la

suma de les remuneracions dels assalariats i dels altres impostos sobre la produc-

ció de les AP. 
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Quadre 3.2.11
Valor afegit net a preus bàsics. Codi B.1n
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia 11.200 11.968 12.610 13.556 14.593

Aragó 2.101 2.226 2.408 2.570 2.735

Astúries 1.461 1.584 1.698 1.845 1.954

Balears 1.283 1.385 1.526 1.717 1.911

Canàries 3.253 3.417 3.645 3.893 4.121

Cantàbria 776 821 868 930 1.011

Castella i Lleó 4.278 4.467 4.798 5.149 5.431

Castella-la Manxa 2.618 2.803 3.051 3.345 3.644

Catalunya 7.880 8.300 8.792 9.882 10.638

València 5.492 5.885 6.295 6.752 7.278

Extremadura 1.782 1.912 2.019 2.221 2.370

Galícia 3.751 3.974 4.175 4.557 4.827

Madrid 10.793 11.467 11.995 12.743 13.963

Múrcia 1.732 1.843 2.012 2.170 2.318

Navarra 1.090 1.164 1.234 1.318 1.421

País Basc 3.907 4.154 4.360 4.587 4.823

Rioja 433 455 507 550 586

Ceuta i Melilla 626 648 673 723 787

Extra-regio 393 395 385 346 401

Espanya 64.850 68.868 73.051 78.855 84.811

Font: elaboració pròpia

El compte d’assignació de la renda primària
Comprèn les operacions de distribució de renda que es deriven directament del

procés de producció.

Impostos i subvencions sobre els productes i les importacions. Recursos

nets. Codi D.21 i D.31. Quadre 3.2.12 

Descripció: són els impostos que reben les AP per cada unitat produïda, dis-

tribuïda o importada d’un determinat bé o servei. Al seu torn, les subvencions

són pagaments concedits per les AP per la producció de determinats béns o

serveis. 

Nota metodològica: segons la metodologia de la CRE, el PIB regional es valora a preus

de mercat i s’obté sumant al VAB a preus bàsics, els impostos (nets de subven-

cions) sobre la producció i sobre les importacions. El criteri utilitzat per a l’assignació

d’aquests impostos i subvencions es basa en el que estableix l’Eurostat (1995) al
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Manual Métodos de Contabilidad Regional: valor añadido bruto y FBCF por
ramas de actividad. Segons aquest manual, aquests impostos i subvencions

s’assignen a la regió (CA) on es genera el VAB, de forma que les dades del PIB de

la CRE10 tant en base 1995 com 200011 porten implícita una regionalització d’a-

quests impostos i subvencions de forma proporcional al VAB a preus bàsics de

cada CA. Tanmateix, segons l’Eurostat, aquesta fórmula no és vinculant per a la

distribució dels comptes del sector públic a escala regional. 

La fórmula alternativa que, seguint la teoria de la incidència, s’ha considerat en

aquesta estimació és la que suposa que són els usuaris els qui assumeixen la

càrrega de l’impost o es beneficien de la subvenció. Així, en aquesta estimació

s’ha prescindit de la distribució dels impostos i subvencions que hi ha implícita

en el càlcul del PIB de les CA de la CRE i se n’ha assajat una nova distribució. La fór-

mula proposada és mixta, amb un tractament diferenciat en el cas de les sub-

vencions del FEOGA-Garantia per a les quals es disposa d’informació més direc-

ta. Així, d’una banda s’ha considerat el conjunt d’impostos sobre els productes i

sobre les importacions, i el conjunt de subvencions (excepte el FEOGA-Garantia),

i, d’una altra, les subvencions del FEOGA-Garantia. Per a la territorialització del

primer grup es fa una distribució en base a dues variables, la despesa en consum

privat i el VAB generat, ponderant el pes de la primera en un 57,6%, que equival

al que té el consum privat en el conjunt de l’economia espanyola, i el de la sego-

na en el restant 42,4%. Amb aquesta ponderació mixta es pretén captar tant la

càrrega fiscal del consum privat com la incidència fiscal del consum de les AP i

de la inversió en habitatge. Finalment, la imputació de les subvencions del

FEOGA-Garantia s’ha efectuat seguint la distribució obtinguda a partir de les

dades del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) del Ministeri de Medi Ambient

i Medi Rural i Marí.

Impostos s/productes i importacions nets de subvencions. Codis D.21 i D.31. 
Any 2004. Milions d’euros

Dades comptes sector públic economia espanyola

Impostos sobre productes i importacions. Codi D.21

Sector Administracions públiques 90.532
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Impostos s/ productes i importacions nets de subvencions. Codis D.21 i D.31.
(continuació)
Any 2004. Milions d’euros

Dades comptes sector públic economia espanyola

Subsector institucions UE (formen part dels recursos propis de la UE) 2.475

Total/impostos sobre productes i importacions. Codi D.21 (1) 93.007

Subvencions s/productes. Codi D.31

Sector Administracions públiques 2’ –3.620

Subsector Institucions UE (FEOGA-Garantia) 2’’ –5.014

Total/subvencions s/productes. Codi D.31 (2) –8.634

Saldo impostos menys subvencions s/productes (1)–(2) 84.373

Dades comunitats autònomes

Primera part estimació

Impostos nets subvencions s/productes AP (3) (1)–(2’) 89.387

Imputació s/consum privat. Factor de ponderació = 57,6%

Imputació s/VAB a preus bàsics. Factor de ponderació = 42,4%

Segona part estimació

Subvencions s/productes UE 2’’

Imputació a partir distribució FEGA. Ministeri de Medi Ambient 

i Medi Rural i Marí (4) –5.014

Saldo impostos menys subvencions s/productes de les CA (3)-(4) 84.373

Quadre 3.2.12
Impostos s/productes i importacions nets de subvencions. Codis D.21 i D.31
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia 7.812 8.419 8.990 10.456 11.663

Aragó 1.654 1.728 1.875 2.115 2.319

Astúries 1.537 1.601 1.727 1.910 2.102

Balears 1.617 1.699 1.891 2.121 2.369

Canàries 2.254 2.395 2.709 3.061 3.419

Cantàbria 802 834 896 983 1.089

Castella i Lleó 2.876 3.007 3.310 3.750 4.093

Castella-la Manxa 1.544 1.564 1.744 1.970 2.279

Catalunya 11.538 11.923 12.892 14.365 15.985

València 6.132 6.433 6.970 7.778 8.671

Extremadura 710 757 870 988 1.065

Galícia 3.548 3.668 3.945 4.367 4.829

Madrid 10.743 11.221 12.143 13.523 14.950

Múrcia 1.544 1.620 1.752 1.981 2.206

72 El sector públic en les comunitats autònomes



Quadre 3.2.12 (continuació)
Impostos s/productes i importacions nets de subvencions. Codis D.21 i D.31
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Navarra 950 986 1.063 1.191 1.337

País Basc 3.825 3.942 4.224 4.665 5.143

Rioja 431 437 482 545 601

Ceuta i Melilla 187 191 205 229 253

Extra-regio 0 0 0 0 0

Espanya 59.703 62.426 67.689 75.997 84.373

Font: elaboració pròpia

Altres impostos i subvencions sobre la producció. Recursos nets. Codis

D.29 i D.39. Quadre 3.2.13

Descripció: els altres impostos sobre la producció comprenen tots els impostos

indirectes que suporten les empreses per la seva participació en la producció,

independentment de la quantitat o el valor dels béns i serveis produïts o venuts.

Formen part d’aquests impostos: l’impost sobre activitats econòmiques, les

taxes parafiscals, l’impost sobre béns immobles, l’impost sobre vehicles de trac-

ció mecànica, les llicències urbanístiques, el cànon de telèfon i altres impostos.

Les subvencions a la producció corresponen a les quantitats provinents de les AP

que reben les unitats de producció residents per la seva participació en la produc-

ció, excepte les subvencions als productes.

Nota metodològica: en el cas d’aquests impostos i subvencions és difícil conèi-

xer quina part de la càrrega o benefici fiscal suporten els consumidors o inversors

intermedis. Així, per a la seva distribució es manté la hipòtesi que aquesta dis-

tribució coincideix amb la que hi ha implícita en la CRE. El valor afegit brut a preus

bàsics del conjunt de l’economia equival al valor afegit a cost dels factors

(obtingut per la suma de les remuneracions dels assalariats i l’Excedent Brut d’Ex-

plotació (EBE), més els impostos nets de subvencions, sobre la producció. L’esti-

mació per comunitats s’ha basat en aquesta informació de la Comptabilitat regio-

nal, un mètode de distribució que coincideix, d’altra banda, amb el proposat per

l’Eurostat (1999). 
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Altres impostos i subvencions sobre la producció. Codis D.29 i D.39. 
Any 2004. Milions d’euros

Dades comptes sector públic economia espanyola

Impostos sector AP (1) 9.386

Subvencions s/producció sector AP (2) –4.665

Subvencions s/producció Institucions UE (3) –1.291

Saldo/altres impostos i subvencions sobre la producció (4)= (1)+(2+(3) 33..442288

Dades economia espanyola

VAB a preus bàsics (1) 755.733

VAB a cost dels factors (2) 752.305

Impostos nets de subvencions sobre la producció (3)= (1)–(2) 33..442288

Dades comunitats autonòmes

VAB a preus bàsics. Font CRE (1) 755.733

VAB a cost dels factors. Font CRE (2) 752.305

Impostos nets de subvencions sobre la producció (3)= (1)–(2) 3.428

Quadre 3.2.13
Altres impostos i subvencions s/producció. Codis D.29 i D.39
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004
Andalusia 395 352 530 362 476

Aragó 57 25 20 12 75

Astúries 70 74 80 91 94

Balears 117 150 152 139 140

Canàries –6 7 56 –1 65

Cantàbria 48 58 52 54 62

Castella i Lleó 71 140 46 17 60

Castella-la Manxa 6 –9 –183 –71 –18

Catalunya 792 907 850 756 883

València 451 508 481 487 553

Extremadura –10 –40 –36 –48 –25

Galícia 170 168 142 135 190

Madrid 552 591 579 484 619

Múrcia 76 77 74 86 89

Navarra 0 4 18 11 20

País Basc 78 110 97 78 98

Rioja 19 20 38 37 33

Ceuta i Melilla 7 8 11 14 14

Extra-regio 0 0 0 0 0

Espanya 2.895 3.151 3.010 2.642 3.430

Font: elaboració pròpia
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Rendes de la propietat. Usos i recursos. Codi D.4

Descripció: són les rendes derivades de la propietat d’actius financers o d’actius

materials no produïts a canvi de proporcionar fons o de posar l’actiu material a

disposició d’una altra unitat institucional. Les AP reben rendes de la propietat d’al-

tres sectors institucionals de l’economia com a propietaris d’actius cedits, però

bàsicament en paguen en concepte d’interessos del deute públic viu. Una tercera

part dels ingressos per aquest concepte de les administracions públiques corres-

ponen a interessos i inclouen els del compte del Tresor Públic en el Banc d’Es-

panya. Les dues terceres parts restants provenen principalment de les diferents

modalitats de loteries gestionades per l’ens públic empresarial Loteries i Apostes

de l’Estat. Pel que fa als pagaments d’interessos del deute destaca la seva impor-

tant reducció, que es deriva del menor dèficit públic que ha permès una desacce-

leració en el creixement del deute públic i d’una caiguda dels tipus d’interès.

En aquesta estimació les rendes de la propietat no s’han assignat territorialment

i figuren en la regió fictícia Extra-regio. Aquesta opció coincideix amb una de les

plantejades per l’Eurostat (1999). Amb tot, davant l’alternativa de territorialitzar

tots els fluxos la proposta de l’Eurostat que semblaria més adequada és la que

considera que els interessos del deute corresponen a les regions beneficiàries de

les despeses que l’han generat (criteri “pro culpa”).12 Altres possibilitats apun-

tades són imputar aquestes despeses segons els perceptors dels interessos del

deute, o distribuir-los per la població, la renda o l’estalvi regional. 

Saldo de rendes primàries net. Codi B.5n. Quadre 3.2.14

Descripció: és el saldo resultant dels components del compte d’assignació de la

renda primària. 

Quadre 3.2.14
Saldo de rendes primàries net. Codi B.5n
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia 8.207 8.771 9.520 10.818 12.139

Aragó 1.710 1.752 1.896 2.126 2.394

Astúries 1.607 1.675 1.807 2002 2.196

Balears 1.733 1.850 2.043 2.260 2.510

Canàries 2.249 2.403 2.766 3.059 3.485
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Quadre 3.2.14 (continuació)
Saldo de rendes primàries net. Codi B.5n
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Cantàbria 850 892 948 1.037 1.151

Castella i Lleó 2.947 3.147 3.356 3.766 4.153

Castella-la Manxa 1.549 1.556 1.561 1.899 2.261

Catalunya 12.330 12.829 13.742 15.121 16.868

València 6.584 6.941 7.452 8.265 9.224

Extremadura 701 718 835 940 1.041

Galícia 3.719 3.837 4.087 4.502 5.019

Madrid 11.295 11.811 12.722 14.007 15.569

Múrcia 1.620 1.697 1.826 2.067 2.296

Navarra 950 990 1.081 1.202 1.356

País Basc 3.903 4.053 4.322 4.743 5.241

Rioja 450 457 519 582 634

Ceuta i Melilla 194 199 216 242 267

Extra-regio –13.445 –11.560 –12.500 –12.087 –11.221

Espanya 49.153 54.017 58.199 66.552 76.582

Font: elaboració pròpia

Compte de distribució secundària de la renda
Aquest compte mostra com s’assigna el saldo de les rendes primàries mitjançant el

procés de redistribució de les transferències socials, excepte les transferències en espècie.

Impostos sobre la renda i el patrimoni. Recursos. Codi D.5

Descripció: són els pagaments obligatoris sense contrapartida realitzats a les AP,

en efectiu o en espècie, per les rendes obtingudes i el patrimoni, de les altres uni-

tats institucionals

Nota metodològica: l’estimació d’aquests impostos s’efectua en dos blocs: el

conjunt d’impostos sobre la renda i el patrimoni (excepte l’impost de societats),

d’una banda, i l’impost de societats, d’una altra. Per a l’estimació del primer bloc

d’impostos s’ha recorregut al Compte de renda de les famílies que informa del

conjunt de pagaments (o usos) de les llars per aquest concepte a les administra-

cions públiques. Com s’ha indicat anteriorment, aquest compte reflecteix la

redistribució secundària de la renda de la població resident en cada CA. Utilitzant

el concepte de contrapartida comptable (és a dir, els recursos de les administra-

cions públiques són usos en el Compte de les famílies) s’obté la pràctica totalitat

dels ingressos del sector públic per aquests impostos. En resten els que paguen

els altres sectors institucionals, que s’estimen de forma indirecta. 
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Per a l’assignació de l’impost sobre societats per CA s’ha efectuat un tractament

específic, atès que les dades disponibles són únicament les de la recaptació tri-

butària, que territorialment estan esbiaixades per la centralitat de Madrid com a

seu de moltes empreses que liquiden l’impost en aquesta comunitat, indepen-

dentment d’on tinguin la producció. Les hipòtesis de translació d’aquest impost

assenyalen diverses possibilitats i graus d’incidència: els accionistes de les em-

preses, els consumidors i també els salaris reals dels treballadors. És per això que

alguns estudis de balances fiscals utilitzen fórmules mixtes d’imputació, com

succeeix en el cas de Castells et al., (2000) Altres autors distribueixen l’impost de

societats en base a l’excedent brut d’explotació generat en cada CA (López Casas-

novas i Martínez, 2000). En aquest treball s’ha optat per una distribució en fun-

ció del valor afegit brut de l’economia (exceptuant la part que no és de mercat).13

Aquests tres sistemes d’imputació estan en línia amb el que proposa Eurostat

(1999). 

Impostos sobre la renda i el patrimoni (excepte i. societats). Codi D.5 (part). 
Any 2004. Milions d’euros

Dades comptes sector públic economia espanyola

Detall recursos AP:

Impostos sobre renda 53.539

Impostos sobre patrimoni 1.227

Taxes parafiscals 224

Impostos s/tracció mecànica 1.423

Altres impostos 22

Impostos sobre la renda i el patrimoni 5566..443355

Dades economia espanyola

Usos del Compte de renda de les famílies  (CN)

Impostos sobre renda i patrimoni 55.944

Usos d’altres sectors institucionals (1) 491

Impostos sobre la renda i el patrimoni 5566..443355
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Impostos sobre la renda i el patrimoni (excepte i. societats). D.5 (part).
(continuació)
Any 2004. Milions d’euros

Dades comunitats autònomes

Usos dels Comptes de les famílies. Impostos sobre la renda 

i el patrimoni. Font CRE (2) 55.944

Imputació (1) segons distribució (2) (3) 491

Impostos sobre la renda i el patrimoni (excepte i. societats) 

de les CA (2)+(3) 56.435

Impost sobre societats. Codi D.5 (part). 
Any 2004. Milions d’euros

Dades comptes sector públic economia espanyola (1) 2299..111111

Dades comunitats autònomes

Informació de base de la distribució:

VAB a preus bàsics (excepte serveis no mercat). Font CRE (2)

Imputació (1) segons la distribució (2)

Impost sobre societats 2299..111111

Quadre 3.2.15
Impostos s/renda i patrimoni (excepte i. societats). Codi D.5 (part)
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia 4.567 5.130 5.810 6.088 6.499

Aragó 1.416 1.520 1.643 1.694 1.774

Astúries 1.099 1.209 1.283 1.289 1.329

Balears 1.003 1.109 1.187 1.211 1.260

Canàries 1.387 1.574 1.695 1.738 1.775

Cantàbria 554 609 651 671 711

Castella i Lleó 2.134 2.321 2.487 2.539 2.627

Castella-la Manxa 1.044 1.179 1.344 1.403 1.506

Catalunya 9.358 10.226 10.962 11.424 11.710

València 3.904 4.326 4.725 4.944 5.221

Extremadura 525 585 659 683 705

Galícia 2.033 2.294 2.443 2.442 2.550

Madrid 10.397 11.302 11.946 12.372 12.661

Múrcia 789 885 1.000 1.073 1.151

Font: elaboració pròpia
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Quadre 3.2.15 (continuació)
Impostos s/renda i patrimoni (excepte i. societats). Codi D.5 (part)
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Navarra 702 749 789 825 863

País Basc 2.807 2.985 3.088 3.213 3.417

Rioja 306 332 353 370 396

Ceuta i Melilla 75 79 77 81 92

Extra-regio 153 167 176 185 187

Espanya 44.255 48.580 52.318 54.244 56.435

Font: elaboració pròpia

Quadre 3.2.16
Impost sobre societats. Codi D.5 (part)
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia 2.500 2.481 3.040 3.205 3.834

Aragó 612 602 738 761 894

Astúries 434 428 514 523 617

Balears 522 518 621 628 744

Canàries 770 776 945 984 1.154

Cantàbria 245 245 301 308 367

Castella i Lleó 1.063 1.040 1.263 1.303 1.544

Castella-la Manxa 652 644 785 808 953

Catalunya 3.944 3.904 4.724 4.861 5.751

València 1.947 1.946 2.363 2.435 2.883

Extremadura 298 294 358 368 437

Galícia 1.004 984 1.192 1.226 1.456

Madrid 3.492 3.480 4.238 4.377 5.179

Múrcia 468 469 579 608 723

Navarra 347 338 409 421 497

País Basc 1.261 1.237 1.489 1.528 1.808

Rioja 154 151 178 186 219

Ceuta i Melilla 34 34 42 43 51

Extra-regio 0 0 0 0 0

Espanya 19.747 19.571 23.780 24.575 29.111

Font: elaboració pròpia
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Cotitzacions socials. Recursos. Codi D.61. Quadre 3.2.17 i Quadre 3.2.18 

Descripció: són el conjunt de pagaments realitzats per aquest concepte a les

administracions de la Seguretat Social. Inclouen les cotitzacions a càrrec dels

assalariats i les que corren a càrrec de les empreses. Poden ser efectives i

imputades. Aquestes darreres són contrapartides de prestacions realitzades

directament pels qui donen feina.

Nota metodològica: la territorialització de les cotitzacions socials efectives i

imputades pren per referència la residència dels assalariats i té com a font principal

els usos del Compte de renda de les famílies de la Comptabilitat regional. A partir

d’aquesta font es disposa de la distribució dels pagaments realitzats en concepte

de cotitzacions socials per part de les llars, la major part dels quals s’adrecen a les

administracions públiques. Hi ha, tanmateix, pagaments a altres sectors institu-

cionals fets per aquestes llars dels quals a nivell regional no es disposa de detall.

Aquesta part s’ha imputat seguint la mateixa distribució del conjunt de les cotitza-

cions socials de les famílies i, posteriorment, s’ha deduït del conjunt de les

cotitzacions pagades per obtenir els ingressos corresponents a les administra-

cions públiques. 

Cotitzacions socials efectives. Codi D.611 
Any 2004. Milions d’euros

Dades comptes sector públic economia espanyola

Recursos del sector públic 102.188

Dades economia espanyola

Usos del sector institucional de les famílies (1) 106.535

Part cotitzacions de les llars a altres sectors institucionals (2) 4.347

Cotitzacions socials efectives AP (3)= (1)–(2) 102.188

Dades comunitats autònomes

Usos del Compte de renda de les famílies.  Font CRE (4) 106.535

Imputació (2) segons distribució (4) (5) 4.347

Cotitzacions socials efectives en les CA (6) (4)–(5) 102.188

Cotitzacions socials imputades. Codi D.612
Any 2004. Milions d’euros

Dades comptes sector públic economia espanyola

Recursos del sector públic 6.867
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Cotitzacions socials imputades. Codi D.612 (continuació)
Any 2004. Milions d’euros

Dades economia espanyola

Usos del sector institucional de les famílies (1) 13.268

Part cotitzacions de les famílies a altres sectors institucionals (2) 6.401

Cotitzacions socials imputades AP (3)= (1)–(2) 6.867

Dades comunitats autònomes

Usos del Compte de renda de les famílies. Font CRE (4) 13.268

Imputació (2) segons distribució (4) (5) 6.401

Cotitzacions socials imputades a les CA (6) (4)–(5) 6.867

Quadre 3.2.17
Cotitzacions socials efectives. Codi D.611
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia 10.036 10.989 11.907 13.067 14.300

Aragó 2.423 2.620 2.771 3.004 3.181

Astúries 1.864 2.047 2.110 2.259 2.377

Balears 1.777 1.944 2.067 2.209 2.336

Canàries 3.040 3.308 3.556 3.848 4.065

Cantàbria 922 1.000 1.063 1.144 1.221

Castella i Lleó 4.069 4.362 4.629 4.977 5.303

Castella-la Manxa 2.434 2.656 2.879 3.160 3.450

Catalunya 14.520 15.798 16.865 18.030 19.224

València 7.206 7.932 8.534 9.261 9.962

Extremadura 1.316 1.408 1.487 1.607 1.728

Galícia 4.064 4.402 4.681 5.014 5.375

Madrid 13.514 14.909 15.916 17.082 18.177

Múrcia 1.760 1.938 2.134 2.364 2.584

Navarra 1.305 1.430 1.525 1.628 1.729

País Basc 4.827 5.255 5.539 5.876 6.189

Rioja 522 569 605 659 706

Ceuta i Melilla 234 249 266 281 283

Extra-regio 14 15 17 17 0

Espanya 75.845 82.832 88.549 95.486 102.188

Font: elaboració pròpia

Estimació dels comptes del sector públic en les comunitats autònomes i saldos fiscals 81



Quadre 3.2.18
Cotitzacions socials imputades. Codi D.612
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia 701 734 806 870 961

Aragó 169 175 187 200 214

Astúries 130 137 143 150 160

Balears 124 130 140 147 157

Canàries 212 221 241 256 273

Cantàbria 64 67 72 76 82

Castella i Lleó 284 291 313 332 356

Castella-la Manxa 170 177 195 211 232

Catalunya 1.015 1.055 1.141 1.201 1.292

València 504 530 577 617 669

Extremadura 92 94 101 107 116

Galícia 284 294 317 334 361

Madrid 945 996 1.077 1.138 1.221

Múrcia 123 129 144 157 174

Navarra 91 96 103 108 116

País Basc 337 351 375 391 416

Rioja 36 38 41 44 47

Ceuta i Melilla 16 17 18 19 19

Extra-regio 1 1 1 1 0

Espanya 5.301 5.532 5.991 6.361 6.867

Font: elaboració pròpia

Indemnitzacions d’assegurances. Recursos. Codi D.72. Quadre 3.2.19

Descripció: són les indemnitzacions que paguen les empreses d’assegurances a

les AP per lesions o danys soferts per persones o béns.

Nota metodològica: només es consideren els recursos per aquest concepte de les

administracions autonòmiques i locals en cada CA. La part corresponent a la resta

d’administracions s’ha considerat no territorialitzada i forma part de la regió fic-

tícia Extra-regio.
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Indemnitzacions d’assegurances no vida. Codi D.72 
Any 2004. Milions d’euros

Dades comptes sector públic economia espanyola

Recursos del sector públic 142

Dades comunitats autònomes

Recursos dels Comptes regionals (Ad. autonòmica i local). Font IGAE (1) 126

Recursos no territorialitzats. Regió fictícia Extra-regio (2) 16

Indemnitzacions d’assegurances en les CA (3)= (1)+(2) 142

Quadre 3.2.19
Indemnitzacions d’assegurances. Codi D.72
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia 9 11 12 13 14

Aragó 5 4 6 6 8

Astúries 2 3 3 3 3

Balears 1 1 2 2 3

Canàries 4 4 5 5 7

Cantàbria 1 1 2 2 2

Castella i Lleó 6 8 10 8 8

Castella-la Manxa 3 6 9 4 4

Catalunya 11 13 18 21 23

València 8 7 7 9 11

Extremadura 2 1 3 2 2

Galícia 6 7 8 7 12

Madrid 8 7 8 10 12

Múrcia 1 2 2 3 2

Navarra 2 1 2 3 2

País Basc 7 9 9 14 13

Rioja 0 1 0 1 0

Ceuta i Melilla 0 0 0 0 0

Extra-regio 13 13 12 15 16

Espanya 89 99 118 128 142

Font: elaboració pròpia

Transferències corrents diverses. Recursos. Codi D.75. Quadre 3.2.20

Descripció: són recursos de les AP que provenen de recàrrecs i sancions tri-

butàries, multes i sancions no tributàries, reintegraments, etc.
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Nota metodològica: s’han distribuït per CA els recursos per aquest concepte de

les administracions autonòmiques i de les corporacions locals. La part correspo-

nent a l’Administració central i la SS no s’ha territorialitzat.

Transferències corrents. Codi D.75
Any 2004. Milions d’euros

Dades comptes sector públic economia espanyola

Recursos del sector públic 3.930

Dades comunitats autònomes

Recursos dels Comptes regionals (Ad. autonòmica i local). Font IGAE (1) 2.310

Recursos  no territorialitzats. Regió fictícia. Extra-regio (2) 1.620

Transferències corrents en les CA (3)= (1)+(2) 3.930

Quadre 3.2.20
Transferències corrents. Recursos. Codi D.75
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia 250 276 301 392 360

Aragó 36 44 50 58 54

Astúries 30 27 30 39 40

Balears 37 44 58 81 58

Canàries 66 79 80 98 101

Cantàbria 15 17 22 26 32

Castella i Lleó 69 90 94 118 122

Castella-la Manxa 51 52 109 71 88

Catalunya 279 333 374 499 474

València 170 200 199 195 209

Extremadura 29 33 28 35 39

Galícia 72 66 95 74 99

Madrid 253 223 267 278 292

Múrcia 41 45 49 75 75

Navarra 25 22 32 42 58

País Basc 112 136 164 177 189

Rioja 6 7 15 13 15

Ceuta i Melilla 2 14 7 8 5

Extra-regio 2.029 2.058 1.947 2.502 1.620

Espanya 3.572 3.766 3.921 4.781 3.930

Font: elaboració pròpia
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Prestacions socials en efectiu. Usos. Codi D.62. Quadre 3.2.21

Descripció: comprèn el conjunt de prestacions socials a les famílies realitzades en

efectiu.14 Aquestes prestacions són la principal rúbrica dins dels usos no

financers de les administracions públiques. Les prestacions socials en efectiu,

juntament amb les transferències en espècie, constitueixen el sistema de despe-

sa a través del qual es redistribueix la renda personal i familiar. 

Nota metodològica: l’estimació de les prestacions socials de les administracions

públiques en les CA es basa en els recursos per aquest concepte rebuts per les

famílies que recull el Compte de distribució secundària de la renda de les llars de

la CRE. Com en les cotitzacions socials, en aquest cas hi ha també un flux amb

altres sectors institucionals (empreses no financeres i institucions financeres)

que fan prestacions socials a les famílies. La distribució d’aquestes prestacions

s’ha imputat seguint la mateixa distribució del total de les prestacions rebudes

per les famílies, per aïllar, per diferència, la part corresponent a les prestacions de

les AP. 

Prestacions socials (no en espècie). Codi D.62 
Any 2004. Milions d’euros

Dades comptes sector públic economia espanyola

Usos del sector públic 98.577

Dades economia espanyola

Recursos del sector institucional de les famílies (1) 108.458

Part procedent de prestacions d’altres sectors institucionals (2) 9.881

Prestacions socials (3)= (1)–(2) 98.577

Dades comunitats autònomes

Recursos del Compte de renda de les famílies. Font CRE (4) 108.458

Imputació (2) segons distribució (4) (5) 9.881

Prestacions socials en les CA (6) (4)–(5) 98.577
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Quadre 3.2.21
Prestacions socials (no en espècie). Codi D.62
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia 12.194 12.964 13.944 14.680 15.773

Aragó 2.461 2.599 2.774 2.916 3.125

Astúries 2.914 3.062 3.241 3.444 3.697

Balears 1.429 1.513 1.640 1.765 1.876

Canàries 2.375 2.545 2.763 2.960 3.255

Cantàbria 1.108 1.172 1.251 1.352 1.463

Castella i Lleó 4.997 5.207 5.582 5.886 6.256

Castella-la Manxa 2.778 2.924 3.136 3.320 3.537

Catalunya 12.746 13.513 14.671 15.637 17.012

València 6.729 7.127 7.676 8.181 8.826

Extremadura 1.791 1.869 1.982 2.068 2.217

Galícia 5.271 5.574 5.969 6.306 6.737

Madrid 10.267 10.862 11.988 12.759 13.693

Múrcia 1.858 1.955 2.103 2.239 2.399

Navarra 1.064 1.159 1.253 1.329 1.456

País Basc 4.775 5.053 5.419 5.825 6.322

Rioja 495 521 564 600 652

Ceuta i Melilla 207 218 234 249 267

Extra-regio 11 13 13 20 17

Espanya 75.470 79.849 86.204 91.535 98.577

Font: elaboració pròpia

Primes netes d’assegurances. Usos. Codi D.71. Quadre 3.2.22

Descripció: són les primes que paguen les administracions públiques per les

pòlisses d’assegurances subscrites.

Nota metodològica: en l’estimació dels comptes del sector públic de les CA s’ha

considerat per aquest concepte la part de primes pagades per les administracions

autonòmiques i locals en cada comunitat autònoma. La part corresponent a la

resta d’administracions s’ha considerat no territorialitzada i forma part de la regió

fictícia Extra-regio.

Primes netes d’assegurances. Codi D.71
Any 2004. Milions d’euros

Dades comptes sector públic economia espanyola

Usos del sector públic 188
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Primes netes d’assegurances. Codi D.71 (continuació)
Any 2004. Milions d’euros

Dades comunitats autònomes

Usos dels Comptes regionals (Ad. autonòmica i local). Font IGAE (1) 166

Usos no territorialitzats. Regió fictícia. Extra-regio (2) 22

Primes netes d’assegurances en les CA (3)= (1)+(2) 188

Quadre 3.2.22
Primes netes d’assegurances. Codi D.71
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia 10 17 20 20 23

Aragó 5 4 6 6 9

Astúries 2 3 3 4 3

Balears 1 1 2 3 4

Canàries 6 4 5 6 7

Cantàbria 1 1 2 2 2

Castella i Lleó 6 8 10 9 12

Castella-la Manxa 3 7 10 4 5

Catalunya 14 17 23 25 29

València 9 11 12 16 16

Extremadura 2 1 3 2 2

Galícia 7 10 8 9 12

Madrid 8 8 10 18 20

Múrcia 1 2 4 5 4

Navarra 3 2 3 4 4

País Basc 8 8 10 14 14

Rioja 0 1 0 1 0

Ceuta i Melilla 0 0 0 0 0

Extra-regio 19 21 22 24 22

Espanya 105 126 153 172 188

Font: elaboració pròpia

Cooperació internacional. Usos. Codi D.74. Quadre 3.2.23

Descripció: comprèn les transferències efectuades per les AP, en efectiu o en

espècie, a organitzacions internacionals.15
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Nota metodològica: s’han distribuït els pagaments realitzats per aquest con-

cepte per les administracions autonòmiques i locals. La resta s’ha imputat a la

regió fictícia Extra-regio.

Cooperació internacional corrent. Codi D.74 
Any 2004. Milions d’euros

Dades comptes sector públic economia espanyola

Usos del sector públic 832

Dades comunitats autònomes

Usos dels comptes regionals (Ad. autonòmica i local). Font IGAE (1) 117

Usos no territorialitzats. Regió fictícia. Extra-regio (2) 715

Cooperació internacional corrent de les CA (3)= (1)+(2) 832

Quadre 3.2.23
Cooperació internacional corrent. Usos. Codi D.74
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia 9 12 14 22 25

Aragó 2 2 1 1 0

Astúries 1 2 2 2 2

Balears 2 3 3 4 4

Canàries 2 3 2 2 2

Cantàbria 0 0 0 0 0

Castella i Lleó 1 2 1 1 1

Castella-la Manxa 1 5 9 14 17

Catalunya 7 10 4 9 5

València 3 4 7 8 9

Extremadura 0 1 0 0 0

Galícia 1 0 3 4 3

Madrid 3 8 6 7 15

Múrcia 0 0 1 0 1

Navarra 11 11 12 11 16

País Basc 6 6 12 18 17

Rioja 0 0 0 0 0

Ceuta i Melilla 0 0 0 0 0

Extra-regio 401 624 571 571 715

Espanya 450 693 648 674 832

Font: elaboració pròpia
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Transferències corrents. Usos. Codi D.75. Quadre 3.2.24

Descripció. són les transferències efectuades per les AP a famílies i institucions sense

finalitat lucrativa. En els comptes de les APE figuren com a transferències corrents les

aportacions al pressupost comunitari pel recurs PNB i la compensació britànica que

s’han consolidat via ingressos del pressupost comunitari i despeses de les APE. 

Nota metodològica: inclou els pagaments realitzats per aquest concepte per les

administracions autonòmiques i locals. La resta s’ha imputat a la regió fictícia

Extra-regio.16

Transferències corrents. Codi D.75
Any 2004. Milions d’euros

Dades comptes sector públic economia espanyola

Usos del sector públic 5.485

Dades comunitats autònomes

Usos dels comptes regionals (Ad. autonòmica i local). Font IGAE (1) 3.354

Usos no territorialitzats. Regió fictícia. Extra-regio (2) 2.131

Transferències corrents en les CA (3)= (1)+(2) 5.485

Quadre 3.2.24
Transferències corrents. Usos. Codi D.75
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia 327 381 409 469 419

Aragó 39 46 49 54 68

Astúries 70 77 75 82 86

Balears 55 64 69 74 81

Canàries 135 132 167 172 171

Cantàbria 27 32 33 61 44

Castella i Lleó 99 100 105 115 124

Castella-la Manxa 137 145 174 178 193

Catalunya 370 418 506 626 661

València 270 288 336 339 379

Extremadura 61 57 55 56 66

Galícia 109 122 153 196 150

Madrid 182 187 316 254 266
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Quadre 3.2.24 (continuació)
Transferències corrrents. Usos. Codi D.75
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Múrcia 55 57 77 67 69

Navarra 64 64 61 80 84

País Basc 313 339 439 461 452

Rioja 16 14 18 20 24

Ceuta i Melilla 7 9 14 14 17

Extra-regio 1.996 1.549 1.790 1.850 2.131

Espanya 4.332 4.081 4.846 5.168 5.485

Font: elaboració pròpia

Renda disponible neta. Codi B.6n. Quadre 3.2.25 

Descripció: representa el saldo del compte de distribució secundària de la renda.

És la renda de què disposen les AP per fer operacions de consum o d’estalvi.

Quadre 3.2.25
Renda neta disponible. Codi B.6n
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia 13.731 15.018 17.007 19.262 21.868

Aragó 3.864 4.066 4.460 4.872 5.317

Astúries 2.179 2.381 2.568 2.733 2.934

Balears 3.710 4.014 4.404 4.692 5.103

Canàries 5.211 5.681 6.351 6.849 7.426

Cantàbria 1.515 1.626 1.773 1.850 2.057

Castella i Lleó 5.471 5.943 6.454 7.033 7.720

Castella-la Manxa 2.985 3.189 3.553 4.039 4.741

Catalunya 28.319 30.201 32.622 34.859 37.635

València 13.311 14.452 15.827 17.182 18.949

Extremadura 1.107 1.205 1.430 1.616 1.783

Galícia 5.794 6.177 6.689 7.084 7.970

Madrid 29.444 31.664 33.855 36.227 39.117

Múrcia 2.888 3.152 3.549 4.037 4.531

Navarra 2.281 2.389 2.613 2.806 3.062

País Basc 8.153 8.620 9.106 9.624 10.467

Rioja 963 1.019 1.130 1.234 1.340

Ceuta i Melilla 341 364 377 411 432

Extra-regio –13.662 –11.513 –12.744 –11.832 –12.282

Espanya 117.606 129.649 141.026 154.579 170.173

Font: elaboració pròpia
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Compte de redistribució de la renda en espècie
Mostra la redistribució de la renda mitjançant les transferències socials en espècie.

Transferències socials en espècie. Usos. Codi D.63. Quadre 3.2.26 

Descripció: comprèn les prestacions socials de les AP en espècie i les transferèn-

cies individuals de béns i serveis que no són de mercat.17

Nota metodològica: les transferències socials en espècie formen part dels recur-

sos del Compte de renda de les famílies de la Comptabilitat regional. Aquests

comptes incorporen també algunes transferències d’altres sectors institucionals

que s’han imputat per obtenir per diferència la part corresponent a les AP. Com

en el cas de les prestacions en efectiu, el criteri de distribució és el de la residèn-

cia de la població beneficiària.

Transferències socials en espècie. Codi D.63
Any 2004. Milions d’euros

Dades comptes sector públic economia espanyola

Usos del sector públic 86.711

Dades economia espanyola

Recursos del sector institucional de les famílies (1) 94.021

Part procedent de transferències d’altres sectors institucionals (2) 7.310

Transferències socials AP (3)= (1)–(2) 86.711

Dades comunitats autònomes

Recursos del Compte de renda de les famílies. Font CRE* (4) 94.021

Imputació (2) segons distribució (4) (5) 7.310

Transferències socials AP per CA (6) (4)–(5) 86.711

* Les dades de l’any 2004 es basen en la distribució del 2003

Quadre 3.2.26
Transferències socials en espècie. Codi D.63
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia 11.069 11.526 12.498 13.560 15.053

Aragó 1.864 2.056 2.218 2.395 2.659
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Quadre 3.2.26 (continuació)
Transferències socials en espècie. Codi D.63
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Astúries 1.676 1.781 1.891 1.999 2.219

Balears 1.157 1.252 1.429 1.590 1.765

Canàries 2.882 3.036 3.382 3.620 4.018

Cantàbria 852 898 981 1.043 1.158

Castella i Lleó 4.020 4.195 4.522 4.710 5.229

Castella-la Manxa 2.642 2.807 3.102 3.445 3.825

Catalunya 9.183 9.713 10.696 11.698 12.986

València 5.948 6.404 7.202 7.938 8.812

Extremadura 1.676 1.841 1.964 2.220 2.465

Galícia 4.117 4.386 4.861 5.043 5.599

Madrid 7.846 8.425 9.104 9.839 10.923

Múrcia 1.756 1.902 2.114 2.306 2.560

Navarra 986 1.017 1.159 1.223 1.358

País Basc 3.775 3.935 4.296 4.652 5.165

Rioja 424 454 500 540 600

Ceuta i Melilla 225 241 264 285 317

Extra-regio 0 0 0 0 0

Espanya 62.097 65.870 72.183 78.109 86.711

Font: elaboració pròpia

Renda disponible ajustada neta. Codi B.7n. Quadre 3.2.27

Descripció: representa el saldo del compte de redistribució de la renda en espècie.

Aquest saldo s’obté restant, de la renda disponible del sector públic, les transfe-

rències socials en espècie.

Quadre 3.2.27 
Renda neta disponible ajustada. Codi B.7n
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia 2.662 3.492 4.509 5.703 6.815

Aragó 2000 2.010 2.242 2.477 2.658

Astúries 503 600 676 733 715

Balears 2.553 2.762 2.974 3.103 3.339

Canàries 2.329 2.645 2.969 3.229 3.407

Cantàbria 663 729 793 806 899

Castella i Lleó 1.451 1.747 1.932 2.322 2.490
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Quadre 3.2.27 (continuació)
Renda neta disponible ajustada. Codi B.7n
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Castella-la Manxa 343 382 451 594 916

Catalunya 19.137 20.488 21.926 23.161 24.649

València 7.363 8.047 8.625 9.244 10.137

Extremadura –569 –636 –534 –605 –682

Galícia 1.677 1.791 1.829 2.041 2.371

Madrid 21.597 23.239 24.750 26.387 28.194

Múrcia 1.132 1.250 1.435 1.731 1.971

Navarra 1.295 1.372 1.454 1.583 1.704

País Basc 4.377 4.685 4.810 4.972 5.303

Rioja 539 565 630 694 740

Ceuta i Melilla 116 123 113 126 115

Extra-regio –13.662 –11.513 –12.744 –11.832 –12.282

Espanya 55.509 63.779 68.843 76.470 83.462

Font: elaboració pròpia

Compte d’utilització de la renda disponible
Mostra la despesa en consum final finançada per les AP. Aquesta despesa, de con-

formitat amb el Reglament (CE) 1500/2001 de la Comissió, és igual a la suma del

valor de la producció de les APE més la despesa en béns i serveis subministrats a

les llars a través de productors de mercat, menys els pagaments realitzats per

altres unitats (producció de mercat i pagaments per altra producció no de mer-

cat), menys la formació bruta de capital per compte propi. La despesa en consum

final està composta per la despesa en consum individual i per la despesa en con-

sum col·lectiu.

Despesa en consum individual. Usos. Codi P.31. Vegeu quadre 3.2.26

Descripció: és la despesa realitzada per les administracions públiques per satis-

fer directament necessitats individuals (una part d’aquesta despesa correspon a

béns i serveis finançats per les APE però realitzats per productors de mercat).

Les despeses en consum individual de les AP corresponen a les transferències

socials en espècie, el procés d’estimació de les quals ja s’ha indicat anteriorment

(Codi D.63).

Despesa en consum col·lectiu. Usos. Codi P.32. Quadre 3.2.28

Descripció: la despesa en consum col·lectiu és l’efectuada en béns i serveis que es

caracteritzen per la no-rivalitat i la no-exclusió (p.e. Defensa, Medi Ambient, etc.).
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Nota metodològica: per a la distribució de la despesa en consum col·lectiu s’ha uti-

litzat com a indicador d’imputació la distribució de les remuneracions dels assala-

riats en les CA. Això comporta certes limitacions, atès que implica suposar que la

distribució del nombre d’assalariats (i de les seves remuneracions) és la mateixa en

la part del consum col·lectiu que en el conjunt de la despesa final de les AP (excepte

la part de prestacions social en espècie produïda pel mercat). Aquests assalariats

no cal que resideixin forçosament a la CA on es produeixen aquests serveis, per

tant des d’un punt de vista de la renda regional disponible caldria fer els ajusta-

ments necessaris. D’altra banda, en aquesta estimació hi ha implícita la hipòtesi

que les despeses intermèdies per a la prestació de béns i serveis segueixen la

mateixa distribució que la de les remuneracions dels assalariats. 

L’assignació territorial de la despesa en consum col·lectiu de les APE que es deriva

de l’enfocament del flux monetari de la despesa vol reflectir la distribució, i la pro-

ducció territorial dels béns i serveis destinats a aquest consum i és conseqüent

amb la generació del valor afegit brut de les APE que figura en les macromagni-

tuds econòmiques regionals. Tanmateix, cal distingir la part del consum col·lectiu

de caràcter territorial, subministrat per les administracions autonòmiques i locals,

del consum col·lectiu de l’Administració central i les administracions de Seguretat

Social que té com a usuaris reals o potencials el conjunt de la població. Una de les

formes que s’han proposat per conciliar comptablement el doble vessant d’a-

questes despeses –com a producció i com a consum– és mitjançant el registre

d’exportacions/importacions de serveis públics entre CA.

En l’apartat 3.4.3 es presenta una aproximació en aquest sentit i es diferencia la

part del consum col·lectiu de les administracions territorials de la resta i es dis-

tribueix la producció d’ús general de l’Administració central i la SS en funció dels

habitants de cada CA. Aquesta és una de les variants dels saldos fiscals que s’in-

clou en aquella secció.

Despesa en la producció pel consum col·lectiu. Codi P.32
Any 2004. Milions d’euros

Dades comptes sector públic economia espanyola

Usos del sector públic 63.044

Dades comunitats autònomes

Imputació segons la distribució de les remuneracions dels assalariats en les AP* 63.044

* Vegeu l’estimació d’aquestes remuneracions associada al quadre 3.2.9.
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Quadre 3.2.28
Despesa en producció per al consum col·lectiu. Codi P.32
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia 7.990 8.745 9.185 9.938 10.847

Aragó 1.499 1.626 1.754 1.884 2.033

Astúries 1.042 1.157 1.237 1.353 1.452

Balears 915 1.012 1.112 1.259 1.420

Canàries 2.321 2.497 2.655 2.854 3.063

Cantàbria 553 600 632 682 752

Castella i Lleó 3.052 3.264 3.495 3.775 4.037

Castella-la Manxa 1.868 2.048 2.223 2.452 2.709

Catalunya 5.622 6.065 6.405 7.244 7.908

València 3.918 4.300 4.586 4.950 5.410

Extremadura 1.271 1.397 1.471 1.628 1.762

Galícia 2.676 2.904 3.041 3.341 3.588

Madrid 7.699 8.379 8.738 9.342 10.380

Múrcia 1.236 1.347 1.466 1.591 1.723

Navarra 778 850 899 966 1.056

País Basc 2.787 3.035 3.176 3.363 3.585

Rioja 309 333 369 403 436

Ceuta i Melilla 447 473 490 530 585

Extra-regio 281 289 281 254 298

Espanya 46.263 50.320 53.214 57.810 63.044

Font: elaboració pròpia

Estalvi net. Codi B.8n. Quadre 3.2.29

Descripció: és el saldo del compte d’utilització de la renda disponible (i de la renda

disponible ajustada) de les AP, i correspon a la part de la renda disponible no

absorbida per la despesa en consum final.

Quadre 3.2.29
Estalvi net. Codi B.8n
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia –5.328 –5.253 –4.677 –4.235 –4.032

Aragó 501 383 488 593 625

Astúries –539 –557 –560 –620 –737

Balears 1.638 1.750 1.863 1.844 1.918

Canàries 8 148 314 375 344

Cantàbria 110 128 160 124 147
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Quadre 3.2.29 (continuació)
Estalvi net.  Codi B.8n
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Castella i Lleó –1.601 –1.517 –1.563 –1.453 –1.547

Castella-la Manxa –1.525 –1.666 –1.772 –1.858 –1.792

Catalunya 13.515 14.423 15.522 15.917 16.741

València 3.445 3.747 4.039 4.294 4.727

Extremadura –1.840 –2.033 –2.005 –2.233 –2.443

Galícia –999 –1.113 –1.212 –1.300 –1.217

Madrid 13.898 14.860 16.012 17.045 17.815

Múrcia –103 –96 –30 139 247

Navarra 518 522 555 616 648

País Basc 1.590 1.650 1.634 1.610 1.718

Rioja 230 232 261 291 305

Ceuta i Melilla –331 –350 –377 –404 –470

Extra-regio –13.942 –11.802 –13.024 –12.086 –12.580

Espanya 9.246 13.459 15.629 18.660 20.418

Font: elaboració pròpia

Compte de capital
Impostos sobre el capital. Recursos. D.91. Quadre 3.2.30

Descripció: són els impostos que graven a intervals irregulars i poc freqüents el

valor dels actius (o el patrimoni net) de les unitats institucionals, o el valor dels

actius transferits, en el cas de successions, donacions o similars.

Nota metodològica: formen part dels impostos sobre el capital, l’impost sobre suc-

cessions, les contribucions especials i l’impost sobre l’increment del valor dels ter-

renys. Aquests impostos els recapten en la seva pràctica totalitat les administracions

autonòmiques i locals, i la seva incidència recau sobre els seus residents.

Impostos sobre el capital. Codi D.91
Any 2004. Milions d’euros

Dades comptes sector públic economia espanyola

Recursos del sector públic 3.605

Dades comunitats autònomes

Recursos dels Comptes regionals (Ad. autonòmica i local). Font IGAE (1) 3.592

Recursos no territorialitzats. Regió fictícia. Extra-regio (2) 13

Impostos sobre el capital en les CA (3)= (1)+(2) 3.605
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Quadre 3.2.30
Impostos sobre el capital. Codi D.91
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia 288 272 318 409 433

Aragó 90 94 96 117 127

Astúries 68 71 61 78 77

Balears 73 76 89 96 97

Canàries 64 57 58 61 76

Cantàbria 38 48 40 37 45

Castella i Lleó 142 140 152 173 241

Castella-la Manxa 55 60 65 81 94

Catalunya 613 607 690 739 841

València 252 275 285 281 320

Extremadura 26 24 23 29 32

Galícia 104 120 117 126 162

Madrid 471 492 541 652 764

Múrcia 50 48 49 67 87

Navarra 41 29 47 48 68

País Basc 86 71 75 87 99

Rioja 17 20 32 23 28

Ceuta i Melilla 0 0 0 0 1

Extra-regio 11 14 18 15 13

Espanya 2.489 2.518 2.756 3.119 3.605

Font: elaboració pròpia

Ajuts a la inversió. Usos. Codi D.92. Quadre 3.2.31

Descripció: són les transferències de capital efectuades per les administracions

públiques a altres unitats institucionals per finançar els costos d’adquisició dels

seus actius fixos.

Nota metodològica: s’han distribuït exclusivament els pagaments realitzats per

les administracions autonòmiques i locals. La resta s’ha imputat a la regió fictícia

Extra-regio.18
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Ajuts a la inversió. Codi D.92
Any 2004. Milions d’euros

Dades comptes sector públic economia espanyola

Usos del sector públic 10.724

Dades comunitats autònomes

Usos dels Comptes regionals (Ad. autonòmica i local). Font IGAE 5.849

Part FEDER empreses (no territorialitzat) 1.873

Recursos no territorialitzats. Regio fictícia. Extra-regio 3.002

Ajuts a la inversió en les CA 10.724

Quadre 3.2.31
Ajuts a la inversió. Usos*. Codi D.92
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia 814 959 1.071 1.103 1.201

Aragó 140 182 191 162 262

Astúries 111 123 162 139 169

Balears 56 67 65 78 76

Canàries 151 187 190 200 166

Cantàbria 61 52 65 63 87

Castella i Lleó 300 402 421 496 505

Castella-la Manxa 141 248 297 260 303

Catalunya 387 568 838 820 703

València 292 314 371 384 450

Extremadura 129 150 146 153 176

Galícia 353 518 441 535 528

Madrid 326 307 381 336 464

Múrcia 90 109 114 134 116

Navarra 141 146 177 172 174

País Basc 422 464 459 409 385

Rioja 38 53 47 60 70

Ceuta i Melilla 7 4 22 14 14

Extra-regio 3.156 2.704 4.054 5.139 4.875

Espanya 7.115 7.557 9.512 10.657 10.724

* Figura en els comptes com a recursos (amb signe negatiu).

Font: elaboració pròpia
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Altres transferències de capital. Recursos. Codi D.99. Quadre 3.2.32 

Descripció: correspon a les transferències de capital que no es consideren ajuts a

la inversió. Aquestes transferències no redistribueixen per si mateixes la renda,

però sí l’estalvi o el patrimoni entre els diversos sectors o subsectors institu-

cionals. Els ingressos de les AP per aquest concepte corresponen a recobraments

de crèdits realitzats per la “Compañia Española de Seguros de Crèdito a la

Exportación” (CESCE), per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i altres. Cal afegir que

aquestes transferències estan minorades pels recursos relatius a impostos i

cotitzacions socials que es consideren de cobrament dubtós d’acord amb el que

estableix el Reglament (CE) núm. 2516/2000 del Parlament Europeu i del Consell

i el Reglament (CE) núm. 1500/2000. 

Nota metodològica: s’han distribuït els ingressos realitzats per aquest concepte

per les administracions autonòmiques i locals. La resta (que té un saldo negatiu)

s’ha imputat a la regió fictícia Extra-regio.

Altres transferències de capital. Codi D.99
Any 2004. Milions d’euros

Dades comptes sector públic economia espanyola

Recursos del sector públic –2.794

Dades comunitats autònomes

Recursos dels Comptes regionals (Ad. autonòmica i local). Font IGAE (1) 198

Recursos no territorialitzats. Regio fictícia. Extra-regio (2) –2.992

Altres transferències de capital de les CA (3)= (1)+(2) –2.794

Quadre 3.2.32
Altres transferències de capital. Recursos. Codi D.99
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia –37 –5 10 –10 27

Aragó 10 –6 19 10 21

Astúries 3 0 –1 6 0

Balears 3 –4 –15 –15 –1

Canàries 3 –1 8 3 –30

Cantàbria 0 –3 4 –5 2

Castella i Lleó 9 –1 4 –2 8

Castella-la Manxa 1 –1 –5 1 16

Catalunya 114 –17 60 34 43

València 75 –37 128 107 102

Estimació dels comptes del sector públic en les comunitats autònomes i saldos fiscals 99



Quadre 3.2.32 (continuació)
Altres transferències de capital. Recursos. Codi D.99
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Extremadura 6 –3 7 –6 –6

Galícia 7 –3 4 10 14

Madrid –9 21 –52 –3 4

Múrcia 2 –1 6 10 11

Navarra –2 2 37 21 –12

País Basc 13 –10 20 28 44

Rioja –38 11 –39 –41 –45

Ceuta i Melilla 0 –2 7 6 1

Extra-regio –2.894 –2.847 –3.940 –4.030 –2.992

Espanya –2.732 –2.906 –3.740 –3.876 –2.794

Font: elaboració pròpia

Altres transferències de capital. Usos. Codi D.99. Quadre 3.2.33
Descripció: inclou els pagaments per condonació de deutes i aportacions a em-

preses de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI), i altres transfe-

rències. El 2004, aquestes transferències de capital inclouen l’assumpció del

deute històric de Renfe.

Nota metodològica: s’han distribuït els pagaments realitzats per aquest con-

cepte per les administracions autonòmiques i locals. La resta s’ha imputat a la

regió fictícia Extra-regio.19

Altres transferències de capital. Codi D.99
Any 2004. Milions d’euros

Dades comptes sector públic economia espanyola

Usos del sector públic 5.103

Dades comunitats autònomes

Usos dels Comptes regionals (Ad. autonòmica i local). Font IGAE (1) 387

Usos no territorialitzats. Regió fictícia. Extra-regio (2) 4.716

Altres transferències de capital de les CA (3)= (1)+(2) 5.103
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Quadre 3.2.33
Altres transferències de capital. Usos*. Codi D.99
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia –50 77 23 36 49

Aragó 25 7 12 13 11

Astúries 40 33 30 27 19

Balears 1 0 0 0 0

Canàries 8 4 8 2 1

Cantàbria 10 7 8 4 12

Castella i Lleó 76 45 9 9 9

Castella-la Manxa 70 5 2 0 0

Catalunya 31 38 23 62 45

València 25 11 52 131 118

Extremadura 55 7 9 7 8

Galícia 76 5 27 11 28

Madrid 19 6 7 0 0

Múrcia 11 8 2 6 1

Navarra 63 18 30 32 5

País Basc 14 1 0 0 0

Rioja 17 23 52 73 81

Ceuta i Melilla 0 0 0 0 0

Extra-regio 1.682 1.554 1.147 489 4.716

Espanya 2.173 1.849 1.441 902 5.103

* Figura en els comptes com a recursos (amb signe negatiu)

Font: elaboració pròpia

Variacions del patrimoni net per estalvi i transferències de capital. Codi

B.10.1. Quadre 3.2.34

Descripció: representa el saldo del compte de variacions del patrimoni net per

estalvi i per transferències de capital.

Quadre 3.2.34
Variació del patrimoni net per estalvi i transferències de capital. Codi B.10.1
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia –5.841 –6.022 –5.443 –4.976 –4.822

Aragó 436 283 400 545 500

Astúries –619 –643 –693 –701 –848

Balears 1.656 1.755 1.871 1.847 1.938

Canàries –84 13 182 237 223

Cantàbria 77 114 132 89 95
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Quadre 3.2.34 (continuació)
Variació patrimoni net per estalvi i transferències capital. Codi B.10.1
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Castella i Lleó –1.826 –1.825 –1.838 –1.787 –1.812

Castella-la Manxa –1.680 –1.860 –2.011 –2.036 –1.986

Catalunya 13.825 14.407 15.411 15.808 16.877

València 3.455 3.660 4.030 4.167 4.581

Extremadura –1.992 –2.169 –2.130 –2.370 –2.601

Galícia –1.317 –1.519 –1.560 –1.710 –1.596

Madrid 14.015 15.060 16.113 17.358 18.118

Múrcia –152 –166 –92 77 228

Navarra 353 389 433 481 525

País Basc 1.254 1.246 1.269 1.316 1.476

Rioja 154 188 155 139 137

Ceuta i Melilla –338 –356 –392 –412 –482

Extra-regio –21.663 –18.893 –22.147 –21.729 –25.150

Espanya –285 3.665 3.692 6.344 5.402

Font: elaboració pròpia

Compte d’adquisició d’actius no financers 
Mostra el procés de modificacions de l’estoc d’actius no financers, derivats de la

nova inversió, depreciació i venda.

Formació bruta de capital. Usos. Codi P.51 = Formació bruta de capital fix.
Codi P.51 menys Variació d’existències. Codi P.52. Quadre 3.2.35

Descripció: és el valor dels béns duradors adquirits per les AP menys la variació

d’existències.

Nota metodològica: l’estimació de la FBC s’ha realitzat individualment per a cada

nivell de l’administració. La part corresponent a les administracions autonòmiques

i locals prové directament dels Comptes regionals de l’IGAE. La inversió de l’Admi-

nistració central s’ha imputat a partir de la distribució per CA de la inversió civil

pressupostada. Ateses les notables diferències entre els valors pressupostats i els

realitzats, el còmput anual d’aquestes inversions s’ha calculat a partir de la mit-

jana mòbil centrada de tres anys per pal·liar l’efecte de la variabilitat de les dades.

Finalment, les inversions de la SS s’han distribuït segons la població de cada comu-

nitat atès que no es disposava d’informació més directa.20
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Formació bruta de capital. Codi P.5
Any 2004. Milions d’euros

Dades comptes sector públic economia espanyola

Usos del sector públic 28.428

Detall per nivells de l’administració

Administració central (1) 8.899

Administracions autonòmiques (2) 10.955

Corporacions locals (3) 8.259

Administracions de Seguretat Social (4) 315

Total FBC sector públic 28.428

Dades comunitats autònomes

FBC Administració central: (1)

Imputació (1) s/distribució de  la mitjana mòbil de tres anys 

de les dades pressupostades

Part distribuïda per CA 6.973

Part  no territorialitzada. Regió fictícia Extra-regio 1.926

Total FBC AC 8.899

FBC Administracions autonòmiques (2)

FBC. Comptes regionals. Font IGAE 10.955

FBC Corporacions locals (3)

FBC. Comptes regionals. Font IGAE 8.259

FBC Administracions de SS (4)

Imputació (4) s/distribució de  la població en cada CA 315

Total FBC en les CA 28.428

Quadre 3.2.35
Formació bruta de capital. Codi P.5
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia 2.701 3.050 3.086 3.803 4.122

Aragó 705 870 931 1.128 1.281

Astúries 640 829 891 882 929

Balears 306 385 514 477 627

Canàries 966 1.053 1.120 1.407 1.193

Cantàbria 372 414 472 580 550

Castella i Lleó 1.605 1.854 1.921 2.073 2.110

Castella-la Manxa 744 854 1.148 1.198 1.386

Catalunya 2.174 2.288 2.740 3.332 2.899

València 1.888 2.044 2.329 3.086 2.611

Extremadura 542 587 741 820 794

Galícia 1.276 1.316 1.291 1.626 1.995
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Quadre 3.2.35 (continuació) 
Formació bruta de capital. Codi P.5
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Madrid 2.035 3.205 3.568 3.042 2.773

Múrcia 432 525 568 698 744

Navarra 362 421 394 469 425

País Basc 1.062 1.303 1.547 1.524 1.652

Rioja 198 237 323 300 268

Ceuta i Melilla 65 86 67 136 143

Extra-regio 1.781 1.242 2.189 1.487 1.926

Espanya 19.855 22.564 25.840 28.069 28.428

Font: elaboració pròpia

Consum de capital fix (i Excedent brut d’explotació). Codis K.1 i B.2b.
Quadre 3.2.36 
Descripció de consum de capital fix: és la depreciació experimentada en el període

pel capital fix per l’ús normal i l’obsolescència tecnològica.

Descripció d’excedent brut d’explotació: és el saldo del compte d’explotació i

equival a la renda obtinguda per utilitzar els mitjans de producció. En les AP, l’EBE

coincideix amb el consum de capital fix i l’Excedent d’explotació net és nul. 

Nota metodològica: per convenció comptable el consum de capital fix de les AP és

igual a l’excedent brut d’explotació. La CN i la CRE faciliten dades de l’EBE dels ser-

veis no adreçats a la venda, que estan formats pels de les administracions públiques,

les institucions sense afany lucratiu (ISAL) i per les activitats de serveis domèstic

contractades per les llars. A partir de la CRE no es pot aïllar la part corresponent a les

ISAL que en aquesta estimació s’imputa a partir de les dades de la CN. El consum de

capital fix figura en els comptes com a usos amb signe negatiu, i indiquen, en com-

binació amb la FBC, la formació neta de capital del sector públic. A efectes dels flu-

xos del SP es comptabilitza com un ingrés derivat de l’excedent brut d’explotació. 

Consum de capital fix. (= Excedent brut d’explotació). Codis K.1 i B.2b. 
Any 2004. Milions d’euros

Dades comptes sector públic economia espanyola (0) 13.560

Dades comunitats autònomes

EBE Serveis no adreçats a la venda. Font CRE (1) 13.933

Estimació part ISAL (0)-(1) distribuïda segons (1) (2) 373

Excedent brut d’explotació. CA (3)= (1)–(2) 13.560
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Quadre 3.2.36
Consum de capital fix (Excedent brut d’explotació). Codis K.1 i B.2b.
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia 1.643 1.761 1.891 2.027 2.241

Aragó 334 351 374 416 458

Astúries 217 223 230 252 291

Balears 181 191 207 209 206

Canàries 462 491 526 571 664

Cantàbria 116 122 130 135 137

Castella i Lleó 677 721 753 805 955

Castella-la Manxa 411 430 459 508 523

Catalunya 1.238 1.318 1.433 1.640 1.825

València 790 857 959 1.012 1.046

Extremadura 277 287 304 337 363

Galícia 539 567 628 647 748

Madrid 1.697 1.814 1.955 2.188 2.292

Múrcia 268 281 304 330 345

Navarra 169 183 200 225 269

País Basc 596 631 692 717 833

Rioja 74 77 83 82 87

Ceuta i Melilla 133 143 147 170 177

Extra-regio 93 98 94 85 98

Espanya 9.915 10.548 11.368 12.356 13.560

Font: elaboració pròpia

Adquisicions menys cessions d’actius no financers no produïts. Usos.
Codi K.2. Quadre 3.2.37
Descripció: comprèn els actius materials i immaterials no produïts.

Nota metodològica: s’ha distribuït únicament la part de les administracions ter-

ritorials.

Adquisició neta d’actius financers no produïts. Codi K.2 
Any 2004. Milions d’euros

Dades comptes sector públic economia espanyola

Usos del sector públic 365

Dades comunitats autònomes

Usos dels Comptes regionals (Ad. autonòmica i local). Font IGAE (1) 208

Usos no territorialitzats. Regió fictícia Extra-regio (2) 157

Ad. neta d’actius financers en les CA (3)= (1)+(2) 365
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Quadre 3.2.37
Adquisició neta d’actius financers no produïts. Codi K.2
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia –31 –20 –87 –189 –79

Aragó 26 1 27 –29 –39

Astúries 14 27 –1 21 28

Balears 30 30 90 165 94

Canàries 31 104 62 49 –2

Cantàbria 11 15 8 –6 –17

Castella i Lleó 10 –4 –58 –153 30

Castella-la Manxa 12 19 16 –13 3

Catalunya 63 44 93 –93 9

València 64 13 56 –50 26

Extremadura 39 10 29 –15 32

Galícia 22 21 53 –17 44

Madrid –46 –97 –256 –126 83

Múrcia –1 4 –13 –25 –30

Navarra 19 32 –12 –12 –13

País Basc 33 80 12 66 51

Rioja –12 –21 3 –32 –9

Ceuta i Melilla –1 1 1 –3 –3

Extra-regio –327 245 288 50 157

Espanya –44 504 311 –412 365

Font: elaboració pròpia

Capacitat (+)/Necessitat(–) de finançament. Codi B.9. Quadre 3.2.38
Descripció: representa el saldo del compte d’adquisicions d’actius no financers,

és a dir, la diferència entre el total de recursos i usos no financers. És la mesura

del saldo fiscal en termes de Comptabilitat nacional en els comptes de les AP. En

els comptes consolidats amb les institucions comunitàries de la UE és el valor

acumulat del saldo fiscal de les AP espanyoles i de l’Administració supraestatal

europea en l’economia espanyola. Els resultats que es presenten en el quadre

3.2.38 corresponen a l’estimació de base d’aquest treball.
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Quadre 3.2.38
Capacitat (+)/Necessitat (–) de finançament. Codi B.9
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia –6.868 –7.291 –6.551 –6.563 –6.624

Aragó 39 –237 –183 –138 –283

Astúries –1.055 –1.275 –1.353 –1.353 –1.514

Balears 1.501 1.532 1.474 1.415 1.423

Canàries –619 –653 –474 –648 –304

Cantàbria –190 –192 –219 –349 –301

Castella i Lleó –2.764 –2.955 –2.948 –2.902 –2.997

Castella-la Manxa –2.024 –2.303 –2.716 –2.713 –2.852

Catalunya 12.825 13.393 14.011 14.209 15.794

València 2.293 2.461 2.603 2.143 2.990

Extremadura –2.296 –2.478 –2.596 –2.838 –3.065

Galícia –2.075 –2.289 –2.276 –2.673 –2.887

Madrid 13.724 13.766 14.756 16.629 17.554

Múrcia –315 –414 –343 –267 –141

Navarra 140 119 250 249 382

País Basc 754 494 403 443 606

Rioja 41 49 –88 –46 –36

Ceuta i Melilla –269 –300 –313 –374 –444

Extra-regio –23.022 –20.280 –24.528 –23.180 –27.135

Espanya –10.181 –8.855 –11.091 –8.957 –9.831

Part AP espanyoles –5.580 –3.520 –2.124 –375 –1.632

Part AP UE –4.601 –5.335 –8.967 –8.582 –8.199

Font: elaboració pròpia

Amb l’obtenció d’aquest saldo es finalitza l’estimació dels agregats i saldos que

conformen els comptes del sector públic en les CA. El saldo resultant d’aquests

comptes mostra la posició de dèficit (–) o de superàvit (+) que té el sector públic

en cada una de les CA. Una posició de dèficit del sector públic té com a contra-

posició una de superàvit per a l’economia de la CA, i en el cas de superàvit del sec-

tor públic, és la CA la que està en dèficit.

En la secció 3.3 es presenta l’estimació dels comptes de les Institucions de la UE

a les CA, fet que permetrà aïllar, posteriorment, la part corresponent a les admi-

nistracions públiques espanyoles. En la secció 3.4 es mostren els saldos fiscals

obtinguts pels diferents nivells de govern, així com diferents variants d’aquests

saldos. Una d’aquestes variants inclou una reestimació de la distribució de la des-

pesa estatal en consum col·lectiu d’acord amb la població que n’és beneficiària.
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3.3. Estimació dels comptes de les institucions de la
Unió Europea en les comunitats autònomes

En la secció anterior s’han estimat els comptes del conjunt del sector públic,

incloent-hi les Institucions europees com una administració supraestatal. Aquesta

secció presenta una estimació específica dels fluxos de les administracions de la UE

amb les comunitats autònomes, una fase prèvia que servirà posteriorment per aïllar

la part del sector públic en les CA corresponent a les administracions públiques

espanyoles.

3.3.1. El marc de referència a escala estatal 

Els fluxos de l’economia espanyola amb les Institucions de la UE queden reflec-

tits en la Comptabilitat nacional en el subsector del mateix nom del compte de la

”Resta del món”. A continuació, s’indiquen els principals conceptes a què es re-

fereixen aquests fluxos.

3.3.1.1. Les aportacions de l’economia espanyola al pressupost de la
Unió Europea

Els ingressos del pressupost comunitari estan formats per aportacions estatals

que es classifiquen en tres grups: els recursos propis tradicionals, el recurs IVA i el

recurs RNB. El pressupost comunitari gestiona també les aportacions estatals al

Fons Europeu de Desenvolupament.

Recursos propis de les Comunitats Europees
a) Recursos propis tradicionals: són impostos comunitaris que els estats mem-

bres administren i recapten. Aquests recursos estan formats per les exaccions

reguladores sobre les importacions de productes agrícoles, els drets de duanes

sobre les mercaderies importades i les cotitzacions sobre la producció i emma-

gatzematge de sucre i isoglucosa.

b) Recurs IVA: és un recurs fiscal de la UE basat en l’aplicació d’un tipus impositiu

uniforme als ingressos per IVA harmonitzats de cada estat membre. 

c) Recurs basat en la renda nacional bruta (RNB): consisteix en l’aplicació d’un

tipus uniforme (del 0,73%) a la RNB de cada estat membre. Tot i que és un recurs

complementari que garanteix l’aportació no coberta pels dos grups de recursos

anteriors s’ha convertit en la major font d’ingressos del pressupost comunitari.

Aquesta aportació es considera una transferència corrent en els comptes públics.
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La part corresponent a la compensació britànica acordada per la UE (xec britànic)

també es vehicula com una transferència corrent. Tant les aportacions per recur-

sos propis tradicionals, com per IVA, formen part dels impostos sobre la produc-

ció pagats pel conjunt de l’economia espanyola, tot i que no figuren en els

comptes de les administracions públiques. 

Fons Europeu de Desenvolupament 
Són les aportacions realitzades pels estats membres per finançar la política de

cooperació europea per al desenvolupament a l’Àfrica, el Carib, el Pacífic i els paï-

sos d’ultramar associats. 

3.3.1.2. Les despeses de la UE en l’economia espanyola

Les despeses del pressupost comunitari a Espanya responen als conceptes següents:

Fons Europeu d’Orientació i Garantia Agrícola, secció Garantia (FEOGA-
Garantia)
És l’instrument financer de la Política Agrària Comuna (PAC) que finança la políti-

ca de garantia de mercats agraris, les mesures veterinàries i fitosanitàries i el

desenvolupament rural. 

Fons Estructurals21

Els Fons Estructurals són el principal instrument de la política de cohesió econò-

mica i social de la UE. Estan formats pel Fons Europeu de Desenvolupament

Regional (FEDER), el Fons Social Europeu (FSE), el Fons Europeu d’Orientació i

Garantia Agrícola, secció Orientació (FEOGA-Orientació), i l’Instrument Financer

d’Orientació Pesquera (IFOP). 

L’objectiu del FEDER és promoure la cohesió econòmica i social mitjançant la

correcció dels principals desequilibris regionals, i la participació en el desenvolu-

pament i reconversió de les regions. L’objectiu principal del FSE és la millora del

mercat de treball i dels recursos humans. El FEOGA-Orientació col·labora en el

desenvolupament rural, i l’IFOP, en el desenvolupament i la millora de la compe-

titivitat del sector pesquer.
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Fons de Cohesió
Té per objectiu actuacions estructurals per promoure la cohesió econòmica i social

als estats membres menys pròspers, a les regions perifèriques i a les zones rurals. 

Els fluxos amb la UE de l’economia espanyola per al període considerat en aquest

treball són els que s’inclouen en els comptes de les Institucions de la UE, quadre

3.2.2 de la secció anterior. En el primer any considerat en l’estimació els recursos

nets obtinguts per l’economia espanyola van ser especialment baixos, tant si es

comparen amb els anys anteriors, com si es comparen amb els posteriors, a causa

de l’ajornament de l’entrada en vigor de les perspectives financeres 2000-2006,

conegudes com Agenda 2000. En el quadre 3.3.1 es presenta per a l’any 2004 la

desagregació dels conceptes inclosos en els agregats comptables.

Quadre 3.3.1
Els fluxos entre la UE i l’economia espanyola
Any 2004. Milions d’euros

Les aportacions de l’economia espanyola al pressupost comunitari

Recursos propis tradicionals 1.274

IVA 1.201

Recurs PNB i compensació britànica 5.828

Fons Europeu de Desenvolupament 137

Total d’aportacions de l’economia espanyola 8.440

Les aportacions del pressupost comunitari a l’economia espanyola

Despeses de percepció i int. demora 363

FEOGA-Garantia:

Subvencions productes 5.014

Subvencions producció 1.291

Cooperació internacional corrent: Fons Social Europeu 1.729

FEDER, Fons Cohesió, FEOGA-O, IFOP

Part adreçada a les AP espanyoles 6.369

Part adreçada a altres sectors institucionals 1.873

Total aportacions del pressupost comunitari 16.639

Saldo net favorable a l’economia espanyola 8.199

Font: elaboració a partir de l’INE i de l’IGAE

3.3.2. El procés d’estimació dels comptes de les institucions de la
Unió Europea en les comunitats autònomes 

L’estimació dels comptes de les Institucions de la UE parteix, a escala estatal, del

subsector de les Institucions de la UE del Compte de la “Resta del món” de la
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Comptabilitat nacional. Com en el cas de l’estimació del conjunt dels comptes

del sector públic realitzada en la secció anterior, a continuació s’indica per a cada

un dels agregats i saldos estimats una nota metodològica i un exemple numèric

de l’estimació realitzada per a l’any 2004. Els comptes es classifiquen en tres

grups: compte de rendes primàries i transferències corrents, compte de capital i

compte d’adquisició d’actius no financers. Cal indicar que el que es consideren

recursos d’aquests comptes són les aportacions de l’economia espanyola, i els

usos són les despeses del pressupost comunitari.

Impostos sobre productes i importacions. Codi D.21. Quadre 3.3.2
Descripció: inclou les aportacions al pressupost comunitari per recursos propis

tradicionals i per IVA.

Nota metodològica: l’estimació d’aquests conceptes ha seguit la mateixa

metodologia que la del conjunt d’impostos sobre productes i importacions del

sector públic que s’indica en la secció anterior (vegeu el quadre 3.2.12). 

Impostos sobre productes i importacions. Codi D.21
(Aportació de l’economia espanyola i recursos del pressupost comunitari)
Any 2004. Milions d’euros

Dades referides al conjunt de l’economia espanyola

Comptes del subsector de les Institucions de la UE 2.475

Distribució per conceptes:

Recursos propis tradicionals 1.274

IVA 1.201

Total 2.475

Dades comunitats autònomes

Imputació s/consum privat. Factor de ponderació = 57,6%

Imputació s/VAB a preus bàsics. Factor de ponderació = 42,4%

Impostos sobre productes i importacions en les CA 2.475

Quadre 3.3.2
Impostos sobre productes i importacions. Codi D.21
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia 525 495 403 422 363

Aragó 113 107 87 90 76

Astúries 89 84 68 70 60

Estimació dels comptes del sector públic en les comunitats autònomes i saldos fiscals 111



Quadre 3.3.2 (continuació)

Impostos sobre productes i importacions. Codi D.21
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Balears 92 88 73 77 66

Canàries 135 130 109 114 99

Cantàbria 46 44 35 36 31

Castella i Lleó 202 189 154 159 136

Castella-la Manxa 122 115 93 96 82

Catalunya 666 624 506 525 451

València 353 335 272 283 243

Extremadura 66 62 50 52 44

Galícia 205 192 155 160 137

Madrid 610 576 468 486 415

Múrcia 92 86 70 73 63

Navarra 60 56 45 46 40

País Basc 218 204 164 169 144

Rioja 26 24 20 21 18

Ceuta i Melilla 11 10 8 8 7

Extra-Regio 0 0 0 0 0

Espanya 3.632 3.420 2.781 2.887 2.475

Font: elaboració pròpia

Subvencions sobre productes. Codi D.31. Quadre 3.3.3
Descripció: correspon a les subvencions del FEOGA-Garantia.

Nota metodològica: la distribució d’aquestes subvencions s’ha realitzat a partir de

la informació del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) del Ministeri de Medi

Ambient i Medi Rural i Marí. La distribució de referència s’ha aplicat a les dades de

comptables de la CN, que difereixen lleugerament de les del FEGA.

Subvencions sobre productes. Codi D.31
(Recursos de l’economia espanyola i aportacions del pressupost comunitari)
Any 2004. Milions d’euros

Dades referides al conjunt de l’economia espanyola

Comptes del subsector de les Institucions de la UE 5.014

Dades comunitats autònomes

Distribució a partir del FEGA. Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, ajustades a la CN

Subvencions sobre productes a les CA 5.014
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Quadre 3.3.3
Subvencions als productes. Usos*. Codi D.31
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia 1.463 1.249 1.482 1.314 1.457

Aragó 349 355 387 398 444

Astúries 38 45 49 48 54

Balears 17 17 15 19 22

Canàries 130 151 123 122 140

Cantàbria 17 21 25 27 29

Castella i Lleó 693 688 690 691 802

Castella-la Manxa 608 678 666 704 691

Catalunya 227 278 279 281 298

València 115 108 113 114 118

Extremadura 462 457 437 459 525

Galícia 80 93 93 101 119

Madrid 42 41 43 40 49

Múrcia 75 66 74 68 84

Navarra 104 100 104 104 99

País Basc 36 47 49 45 49

Rioja 27 39 31 31 35

Ceuta i Melilla 0 0 0 0 0

Extra-Regio 0 0 0 0 0

Espanya 4.483 4.434 4.660 4.563 5.014

* Figura en els comptes com a recursos (amb signe negatiu).

Font: elaboració a partir de la distribució original de FEGA

Altres subvencions a la producció. Codi D.39. Quadre 3.3.4
Descripció: corresponen a subvencions del FEOGA no vinculades a la quantitat o

el valor dels béns subvencionats.

Nota metodològica: la distribució d’aquestes subvencions és la mateixa que s’ha util-

itzat en l’apartat anterior per al conjunt de subvencions a la producció del sector

públic (vegeu el quadre 3.2.13).

Altres subvencions a la producció. Codi D.39
(Recursos de l’economia espanyola i aportacions del pressupost comunitari)
Any 2004. Milions d’euros

Dades referides al conjunt de l’economia espanyola

Comptes del subsector de les Institucions de la UE 1.291
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Altres subvencions a la producció. Codi D.39 (continuació)
(Recursos de l’economia espanyola i aportacions del pressupost comunitari)
Any 2004. Milions d’euros

Dades comunitats autònomes

Imputació s/distribució impostos nets de subvencions s/producció del conjunt del sector públic

Altres subvencions a la producció a les CA 1.291

Quadre 3.3.4
Subvencions a la producció. Usos*. Codi D.39
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia 134 157 254 195 179

Aragó 19 11 10 6 28

Astúries 24 33 38 49 35

Balears 39 67 73 75 53

Canàries –2 3 27 –1 25

Cantàbria 16 26 25 29 23

Castella i Lleó 24 63 22 9 22

Castella-la Manxa 2 –4 –88 –38 –7

Catalunya 268 405 407 406 333

València 153 227 230 262 208

Extremadura –3 –18 –17 –26 –9

Galícia 58 75 68 72 72

Madrid 187 264 277 260 233

Múrcia 26 34 36 46 34

Navarra 0 2 9 6 7

País Basc 27 49 47 42 37

Rioja 7 9 18 20 13

Ceuta i Melilla 2 3 5 7 5

Extra-Regio 0 0 0 0 0

Espanya 980 1.408 1.441 1.419 1.291

* Figura en els comptes com a recursos (amb signe negatiu).

Font: elaboració pròpia

Cooperació internacional corrent. Codi D.74. Quadre 3.3.5
Descripció: correspon a les aportacions de l’economia espanyola al Fons Europeu

de Desenvolupament.

Nota metodològica: aquestes aportacions no s’han assignat territorialment i figu-

ren en la regió fictícia Extra-regio.
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Cooperació internacional corrent. Codi D.74. 
(Aportació de l’economia espanyola i recursos del pressupost comunitari)
Any 2004. Milions d’euros

Dades referides al conjunt de l’economia espanyola

Comptes del subsector de les Institucions de la UE 137

Dades comunitats autònomes

No territorialitzat. Regió fictícia. Extra-regio 

Transferències corrents de les CA 137

Quadre 3.3.5
Cooperació internacional corrent. Recursos. Codi D.74
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia – – – – –

Aragó – – – – –

Astúries – – – – –

Balears – – – – –

Canàries – – – – –

Cantàbria – – – – –

Castella i Lleó – – – – –

Castella-la Manxa – – – – –

Catalunya – – – – –

València – – – – –

Extremadura – – – – –

Galícia – – – – –

Madrid – – – – –

Múrcia – – – – –

Navarra – – – – –

País Basc – – – – –

Rioja – – – – –

Ceuta i Melilla – – – – –

Extra-Regio 108 46 87 129 137

Espanya 108 46 87 129 137

Font: elaboració pròpia

Transferències corrents. Codi D.75. Quadre 3.3.6
Descripció: correspon a les aportacions al pressupost comunitari pel recurs RNB i

el xec de compensació al Regne Unit.

Nota metodològica: aquestes transferències s’han imputat territorialment segons

l’aportació de cada CA al VAB estatal. 
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Transferències corrents. Codi D.75
(Aportació de l’economia espanyola i recursos del pressupost comunitari)
Any 2004. Milions d’euros

Dades referides al conjunt de l’economia espanyola

Comptes del subsector de les Institucions de la UE (1) 5.828

Dades comunitats autònomes

Distribució segons VAB pb de les CA sobre la base de (1)

Transferències corrents de les CA 5.828

Quadre 3.3.6
Transferències corrents. Recursos. Codi D.75
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia 395 483 551 711 800

Aragó 92 112 128 162 180

Astúries 65 80 90 113 125

Balears 76 93 105 131 146

Canàries 119 147 168 214 237

Cantàbria 37 45 52 65 73

Castella i Lleó 164 198 224 284 317

Castella-la Manxa 100 122 139 177 197

Catalunya 561 686 774 984 1.096

València 287 354 402 509 567

Extremadura 50 60 68 87 97

Galícia 154 186 210 266 297

Madrid 524 643 730 926 1.032

Múrcia 72 88 102 131 147

Navarra 51 62 70 89 99

País Basc 187 227 255 321 357

Rioja 23 27 31 39 43

Ceuta i Melilla 9 10 12 15 17

Extra-Regio 0 0 0 0 0

Espanya 2.965 3.625 4.109 5.227 5.828

Font: elaboració pròpia

Transferències corrents. Codi D.75. Quadre 3.3.7
Descripció: són despeses del pressupost comunitari i ingressos de l’economia

espanyola per la gestió d’impostos. 

Nota metodològica: aquest concepte no s’ha territorialitzat.

116 El sector públic en les comunitats autònomes



Transferències corrents. Codi D.75
(Aportació del pressupost comunitari a l’economia espanyola)
Any 2004. Milions d’euros

Dades referides al conjunt de l’economia espanyola

Comptes del subsector de les Institucions de la UE 363

Dades comunitats autònomes

No territorialitzat. Regió fictícia. Extra-regio 

Despeses de percepció CA 363

Quadre 3.3.7
Transferències corrents. Usos. Codi D.75
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia – – – – –

Aragó – – – – –

Astúries – – – – –

Balears – – – – –

Canàries – – – – –

Cantàbria – – – – –

Castella i Lleó – – – – –

Castella-la Manxa – – – – –

Catalunya – – – – –

València – – – – –

Extremadura – – – – –

Galícia – – – – –

Madrid – – – – –

Múrcia – – – – –

Navarra – – – – –

País Basc – – – – –

Rioja – – – – –

Ceuta i Melilla – – – – –

Extra-Regio 102 160 421 304 363

Espanya 102 160 421 304 363

Font: elaboració pròpia

Cooperació internacional corrent. Codi D.74. Quadre 3.3.8
Descripció: són els recursos que rep l’economia espanyola del Fons Social Europeu.

Inclou també altres conceptes de menor importància.
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Nota metodològica: s’ha distribuït a partir de la informació publicada pel Banc

d’Espanya sobre la destinació regional d’aquest fons, aplicada a les dades de la CN.

Cooperació internacional corrent. Codi D.74
(Recursos de l’economia espanyola i aportacions del pressupost comunitari)
Any 2004. Milions d’euros

Dades referides al conjunt de l’economia espanyola

Comptes del subsector de les Institucions de la UE (1) 1.729

Dades comunitats autònomes

Distribució a partir dades del Banc d’Espanya sobre la base de (1)

Cooperació internacional corrent 1.729

Quadre 3.3.8
Cooperació internacional corrent. Usos. Codi D.74
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia 202 223 369 332 351

Aragó 18 20 34 30 32

Astúries 27 29 49 44 46

Balears 6 7 12 10 11

Canàries 50 56 92 83 87

Cantàbria 10 11 18 16 17

Castella i Lleó 72 80 131 118 125

Castella-la Manxa 56 62 103 92 98

Catalunya 90 99 164 147 156

València 123 136 225 202 214

Extremadura 77 85 140 126 133

Galícia 98 109 180 161 171

Madrid 59 65 108 97 103

Múrcia 25 27 45 41 43

Navarra 16 18 29 27 28

País Basc 63 70 115 103 109

Rioja 3 4 6 5 6

Ceuta i Melilla 0 0 0 0 0

Extra-Regio 0 0 0 0 0

Espanya 997 1.101 1.819 1.635 1.729

Font: elaboració a partir dades del Banc d’Espanya
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Ajuts a la inversió. Codi D.92. Quadre 3.3.9
Descripció: correspon als recursos de capital dels Fons Estructurals i de Cohesió

de la UE que rep l’economia espanyola. L’import d’aquests recursos figura com a

ingrés en els comptes de les APE, excepte la part del FEDER que s’adreça directa-

ment a altres sectors institucionals.

Nota metodològica: aquests ajuts s’han distribuït a partir de la informació publi-

cada pel Banc d’Espanya sobre la destinació regional de cada un d’aquests fons,

aplicada a les dades de la CN. Els recursos del FEDER que no es vehiculen pels

pressupostos de les administracions públiques no s’han territorialitzat. 

Ajuts a la inversió. Codi D.92
(Recursos de l’economia espanyola i aportacions del pressupost comunitari)
Any 2004. Milions d’euros

Dades referides al conjunt de l’economia espanyola

Comptes del subsector de les Institucions de la UE 8.242

Distribució per conceptes

Fluxos en pressupostos de les administracions públiques

FEDER 3.778

FEOGA i altres 1.831

Fons de Cohesió 760

Total (1) 6.369

Fluxos FEDER a altres sectors institucionals (2) 1.873

Dades comunitats autònomes

Distribució (1) a partir de dades del Banc d’Espanya 

per a cada un dels grups de conceptes 6.369

No territorialitzat. Fluxos a altres sectors (2) 1.873

Total d’ajuts a la inversió per CA 8.242

Font: elaboració a partir de dades del Banc d’Espanya

Quadre 3.3.9
Ajuts a la inversió. Usos*. Codi D.92
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia 1.132 865 1.089 1.496 1.959

Aragó 199 39 82 57 75

Astúries 39 325 467 333 294

Balears 24 8 15 32 23
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Quadre 3.3.9 (continuació)
Ajuts a la inversió. Usos*. Codi D.92
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Canàries 92 191 351 238 285

Cantàbria 122 148 116 145 111

Castella i Lleó 688 569 912 755 824

Castella-la Manxa 174 238 724 434 373

Catalunya 200 420 172 309 238

València 172 503 489 536 291

Extremadura 421 230 270 259 566

Galícia 149 440 725 957 782

Madrid 31 198 130 136 124

Múrcia 182 137 216 226 216

Navarra 39 18 35 16 30

País Basc 59 219 165 182 132

Rioja 35 54 16 12 36

Ceuta i Melilla 4 19 16 17 10

Extra-Regio 983 701 1.612 2.764 1.873

Espanya 4.744 5.323 7.603 8.904 8.242

* Figura en els comptes com a recursos (amb signe negatiu).

Font: elaboració a partir dades del Banc d’Espanya

Capacitat (+)/Necessitat (–) de finançament. Codi B.9. Quadre 3.3.10
Descripció: el saldo del compte d’adquisició d’actius no financers mostra la

capacitat o necessitat de finançament de les Institucions de la UE en els seus

fluxos amb l’economia espanyola. El signe d’aquest compte, que és negatiu

durant tot el període 2000-2004, reflecteix les necessitat de finançament o

dèficit de les Institucions de la UE amb l’economia espanyola. Des del punt de

vista de l’economia espanyola, aquests resultats mostren un superàvit per la

posició receptora neta de fons que manté Espanya. 

En el quadre 3.3.10 es presenta el saldo dels fluxos fiscals de les Institucions

comunitàries en les CA. El signe d’aquests saldos mostra la posició de les Insti-

tucions comunitàries en relació amb les CA i el conjunt de l’economia espanyo-

la. Així, el signe negatiu indica la seva posició deficitària (i excedentària per a

l’economia espanyola), i a l’inrevés quan és positiu. Les principals CA receptores

netes de fons comunitaris l’any 2004 són Andalusia, amb 2.788 milions d’eu-

ros, seguida per Castella-la Manxa, amb 1.321 milions, i Extremadura, amb

1.074 milions.
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Quadre 3.3.10
Capacitat (+)/Necessitat de finançament de les Institucions de la UE a les CA
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia –2.019 –1.525 –2.245 –2.208 –2.788

Aragó –382 –209 –299 –240 –323

Astúries 26 –270 –445 –292 –245

Balears 131 127 97 107 134

Canàries –18 –125 –317 –115 –204

Cantàbria –83 –118 –97 –116 –78

Castella i Lleó –1.114 –1.015 –1.380 –1.131 –1.321

Castella-la Manxa –620 –738 –1.175 –920 –877

Catalunya 433 99 253 360 516

València 72 –291 –387 –325 –25

Extremadura –842 –634 –712 –681 –1.074

Galícia –29 –340 –702 –867 –710

Madrid 807 643 635 874 936

Múrcia –145 –91 –200 –176 –167

Navarra –49 –21 –63 –18 –26

País Basc 218 44 42 116 173

Rioja –23 –54 –21 –9 –29

Ceuta i Melilla 13 –2 –2 –2 8

Extra-Regio –977 –815 –1.946 –2.939 –2.099

Espanya –4.601 –5.335 –8.967 –8.582 –8.199

Font: elaboració pròpia

3.4. Els saldos fiscals en les comunitats autònomes

3.4.1. Els saldos fiscals del sector públic a escala estatal

Els saldos fiscals del conjunt del sector públic estan formats per la suma de

cada un dels saldos fiscals dels diversos nivells de govern. En el quadre 3.4.1 es

representa per a l’economia espanyola la distribució d’aquests saldos fiscals

per al període de l’estimació, del 2000 al 2004. Les administracions estan

agrupades de la manera següent: d’una banda, l’Administració central i les

administracions de Seguretat Social i, les administracions territorials, for-

mades al seu torn per les administracions autonòmiques i les administracions

locals; la suma d’aquest conjunt d’administracions conforma el sector institu-

cional de les administracions públiques espanyoles de la CN. D’una altra, les
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institucions de la UE, que agregades a les anteriors conformen el conjunt del sec-

tor públic. En el període considerat les necessitats de finançament de les admi-

nistracions públiques espanyoles passen del 0,9% del PIB al 0,2%. Al seu torn el

de les institucions de la UE passa d’un 0,7% a l’1%, cosa que determina que el saldo

fiscal del conjunt consolidat se situï el 2004 en un dèficit de l’1,2% del PIB.

Quadre 3.4.1
Necessitats de finançament del sector públic en l’economia espanyola
% s/PIB

Adm. Adm. autonòm. Total AP Adm. Total

central i SS i locals espanyoles de la UE sector públic

2000 –0,5 –0,4 –0,9 –0,7 –1,6

2001 0,2 –0,6 –0,5 –0,8 –1,3

2002 0,3 –0,6 –0,3 –1,2 –1,5

2003 0,7 –0,7 0,0 –1,1 –1,1

2004 –0,1 –0,1 –0,2 –1,0 –1,2

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. Sèrie comptable 2000-2005

En una perspectiva dels darrers vint anys les necessitats de finançament del conjunt

de les administracions públiques espanyoles (APE) van mostrar el nivell màxim els

122 El sector públic en les comunitats autònomes

Gràfic 3.4.1
Saldo fiscal de les administracions públiques espanyoles i evolució del PIB

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE
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anys 1993-1995 (amb un 7% del PIB l’any 2003) per anar-se reduint gradualment i

canviar de signe el 2005 en registrar superàvit per primer cop. L’evolució d’aquests

anys mostra el caràcter anticíclic del saldo fiscal, amb un efecte que s’ha amplificat

a partir del 2000, amb uns resultats dels comptes públics molt més positius que el

creixement econòmic (vegeu el gràfic 3.4.1). 

3.4.2. Els saldos fiscals en les comunitats autònomes

A escala estatal els saldos fiscals de cada nivell de l’Administració prové de la

Comptabilitat nacional i l’obtenció del saldo del conjunt del sector públic és

una operació d’agregació. En el cas de les CA el procés és l’invers. S’ha partit de

l’estimació del saldo del conjunt del sector públic, en la secció 3.2, per desagre-

gar posteriorment el de les diferents administracions. Els saldos regionals de

les institucions de la UE han requerit una estimació específica (secció 3.3). Els

saldos fiscals de les administracions autonòmiques i locals en cada comunitat

autònoma els elabora la Intervenció General de l’Estat. Per completar la

desagregació dels saldos fiscals és necessari el saldo fiscal amb l’Administració

central i la SS (AC i SS) que es pot obtenir de forma indirecta com a diferència

entre el total del saldo fiscal amb el conjunt del sector públic (SP), i el saldo fis-

cal de les institucions de la UE (UE) i el de les administracions autonòmiques

(AU) i locals (CL).

Així, 

Saldo AC i SS = Saldo SP – Saldo UE – Saldo AU – Saldo CL 

o bé, el que és el mateix,

Saldo SP – Saldo UE = Saldo APE

Saldo AC i SS = Saldo APE – Saldo AU – Saldo CL

En els quadres següents es presenta el detall de cada un d’aquests saldos fiscals

a les comunitats autònomes, així com la seva relació amb el PIB i la població de

cada comunitat. 

3.4.2.1. Saldos fiscals del conjunt del sector públic 

En primer lloc es presenten els saldos fiscals del conjunt del sector públic obtinguts

en la secció 3.2. Cal recordar que el signe d’aquests saldos en els comptes del sec-
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tor públic és l’invers del que correspon des del punt de vista de l’economia de

cada comunitat autònoma. El 2004 les comunitats amb un major saldo negatiu

del sector públic (i amb major saldo fiscal positiu de les seves economies) són

Extremadura (–21,9% del seu PIB), Ceuta i Melilla (–18,4%) i Castella-la Manxa 

(–10%). En sentit invers, Madrid (11,8%), Catalunya (10%) i Balears (6,7%) són

les comunitats on el sector públic obté més superàvit, i les seves economies

tenen el saldo més negatiu respecte del seu PIB en aportar més al sector públic

del que reben. (Quadres 3.4.2, 3.4.3 i 3.4.4)

Quadre 3.4.2
Saldos fiscals del sector públic en les CA
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia –6.868 –7.291 –6.551 –6.563 –6.624

Aragó 39 –237 –183 –138 –283

Astúries –1.055 –1.275 –1.353 –1.353 –1.514

Balears 1.501 1.532 1.474 1.415 1.423

Canàries –619 –653 –474 –648 –304

Cantàbria –190 –192 –219 –349 –301

Castella i Lleó –2.764 –2.955 –2.948 –2.902 –2.997

Castella-la Manxa –2.024 –2.303 –2.716 –2.713 –2.852

Catalunya 12.825 13.393 14.011 14.209 15.794

València 2.293 2.461 2.603 2.143 2.990

Extremadura –2.296 –2.478 –2.596 –2.838 –3.065

Galícia –2.075 –2.289 –2.276 –2.673 –2.887

Madrid 13.724 13.766 14.756 16.629 17.554

Múrcia –315 –414 –343 –267 –141

Navarra 140 119 250 249 382

País Basc 754 494 403 443 606

Rioja 41 49 –88 –46 –36

Ceuta i Melilla –269 –300 –313 –374 –444

Extra-Regio –23.022 –20.280 –24.528 –23.180 –27.135

Espanya –10.181 –8.855 –11.091 –8.957 –9.831

Nota: aquests valors són iguals als representats en el quadre 3.2.38.

Font: elaboració pròpia
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Quadre 3.4.3
Saldos fiscals del sector públic en les CA

% s/PIB de cada CA 2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia –8,2 –8,1 –6,7 –6,2 –5,7

Aragó 0,2 –1,1 –0,8 –0,6 –1,1

Astúries –7,6 –8,5 –8,5 –8,0 –8,4

Balears 9,3 8,8 7,9 7,2 6,7

Canàries –2,4 –2,4 –1,6 –2,0 –0,9

Cantàbria –2,4 –2,3 –2,4 –3,6 –2,9

Castella i Lleó –7,9 –7,9 –7,4 –6,8 –6,6

Castella-la Manxa –9,5 –10,0 –11,1 –10,2 –10,0

Catalunya 10,8 10,4 10,2 9,7 10,0

València 3,8 3,7 3,7 2,8 3,7

Extremadura –21,8 –21,9 –21,5 –21,8 –21,9

Galícia –6,3 –6,6 –6,1 –6,7 –6,7

Madrid 12,3 11,4 11,4 12,0 11,8

Múrcia –2,1 –2,5 –1,9 –1,4 –0,7

Navarra 1,3 1,0 2,0 1,9 2,7

País Basc 1,9 1,2 0,9 0,9 1,2

Rioja 0,9 1,0 –1,6 –0,8 –0,6

Ceuta i Melilla –14,8 –15,6 –15,2 –16,7 –18,4

% s/PIB Espanya

Total CA 2,0 1,7 1,8 1,8 2,1

Extra-Regio –3,7 –3,0 –3,4 –3,0 –3,2

Espanya –1,6 –1,3 –1,5 –1,1 –1,2

Font: elaboració pròpia

Quadre 3.4.4
Saldos fiscals del sector públic en les CA
Euros per habitant

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia –944 –994 –884 –875 –870

Aragó 33 –198 –152 –113 –229

Astúries –993 –1.200 –1.275 –1.276 –1.429

Balears 1.795 1.778 1.657 1.539 1.506

Canàries –363 –372 –263 –351 –161

Cantàbria –356 –360 –407 –643 –549

Castella i Lleó –1.123 –1.203 –1.200 –1.179 –1.215

Castella-la Manxa –1.167 –1.316 –1.530 –1.502 –1.550

Catalunya 2.052 2.121 2.183 2.164 2.354
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Quadre 3.4.4 (continuació)
Saldos fiscals del sector públic en les CA
Euros per habitant

2000 2001 2002 2003 2004

València 567 598 616 494 671

Extremadura –2.169 –2.340 –2.450 –2.668 –2.871

Galícia –771 –849 –844 –989 –1.066

Madrid 2.624 2.573 2.683 2.949 3.046

Múrcia –271 –350 –282 –213 –110

Navarra 255 215 447 438 663

País Basc 364 238 193 212 289

Rioja 153 178 –314 –163 –122

Ceuta i Melilla –1.967 –2.181 –2.265 –2.709 –3.209

Extra-Regio –572 –498 –594 –552 –636

Espanya –253 –217 –268 –213 –230

Font: elaboració pròpia

En relació amb la població, les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla ocupen la pri-

mera posició com a receptores netes del sector públic, seguides per Extremadura,

Castella-la Manxa i Astúries. La situació més excedentària del sector públic en

relació amb la població correspon a Madrid, Balears i Catalunya. 

3.4.2.2. Saldos fiscals de les institucions de la UE en les comunitats
autònomes

Els saldos obtinguts en l’estimació de la secció 3.3 mostren que les principals

comunitats receptores netes de fons comunitaris en relació amb el seu PIB són

Extremadura (amb un saldo net equivalent al 7,7% del PIB l’any 2004) i Castella-

la Manxa (3,1%). Altres CA que reben importants fluxos són Castella i Lleó,

Andalusia i Astúries. Respecte de la seva població, les comunitats que reben més

recursos són Extremadura, Castella i Lleó i Castella-la Manxa. (Quadres 3.4.5,

3.4.6 i 3.4.7)
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Quadre 3.4.5
Saldos fiscals de les Institucions de la Unió Europea en les CA
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia –2.019 –1.525 –2.245 –2.208 –2.788

Aragó –382 –209 –299 –240 –323

Astúries 26 –270 –445 –292 –245

Balears 131 127 97 107 134

Canàries –18 –125 –317 –115 –204

Cantàbria –83 –118 –97 –116 –78

Castella i Lleó –1.114 –1.015 –1.380 –1.131 –1.321

Castella-la Manxa –620 –738 –1.175 –920 –877

Catalunya 433 99 253 360 516

València 72 –291 –387 –325 –25

Extremadura –842 –634 –712 –681 –1.074

Galícia –29 –340 –702 –867 –710

Madrid 807 643 635 874 936

Múrcia –145 –91 –200 –176 –167

Navarra –49 –21 –63 –18 –26

País Basc 218 44 42 116 173

Rioja –23 –54 –21 –9 –29

Ceuta i Melilla 13 –2 –2 –2 8

Extra-Regio –977 –815 –1.946 –2.939 –2.099

Espanya –4.601 –5.335 –8.967 –8.582 –8.199

Nota: aquests valors són iguals als representats en el quadre 3.3.10.

Font: elaboració pròpia

Quadre 3.4.6
Saldos fiscals de les Institucions de la Unió Europea en les CA

% s/PIB de cada CA 2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia –2,4 –1,7 –2,3 –2,1 –2,4

Aragó –2,0 –1,0 –1,3 –1,0 –1,2

Astúries 0,2 –1,8 –2,8 –1,7 –1,4

Balears 0,8 0,7 0,5 0,5 0,6

Canàries –0,1 –0,5 –1,1 –0,4 –0,6

Cantàbria –1,1 –1,4 –1,1 –1,2 –0,7

Castella i Lleó –3,2 –2,7 –3,5 –2,7 –2,9

Castella-la Manxa –2,9 –3,2 –4,8 –3,5 –3,1

Catalunya 0,4 0,1 0,2 0,2 0,3

València 0,1 –0,4 –0,5 –0,4 0,0

Extremadura –8,0 –5,6 –5,9 –5,2 –7,7
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Quadre 3.4.6 (continuació)
Saldos fiscals de les Institucions de la Unió Europea en les CA

% s/PIB de cada CA 2000 2001 2002 2003 2004

Galícia –0,1 –1,0 –1,9 –2,2 –1,7

Madrid 0,7 0,5 0,5 0,6 0,6

Múrcia –1,0 –0,6 –1,1 –0,9 –0,8

Navarra –0,5 –0,2 –0,5 –0,1 –0,2

País Basc 0,5 0,1 0,1 0,2 0,3

Rioja –0,5 –1,0 –0,4 –0,2 –0,5

Ceuta i Melilla 0,7 –0,1 –0,1 –0,1 0,3

% s/PIB Espanya

Total CA –0,6 –0,7 –1,0 –0,7 –0,7

Extra-Regio –0,2 –0,1 –0,3 –0,4 –0,2

Espanya –0,7 –0,8 –1,2 –1,1 –1,0

Font: elaboració pròpia

Quadre 3.4.7
Saldos fiscals de les Institucions de la Unió Europea en les CA
Euros per habitant

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia –278 –208 –303 –294 –366

Aragó –319 –174 –247 –197 –261

Astúries 25 –254 –419 –276 –231

Balears 157 148 109 116 141

Canàries –11 –71 –176 –62 –108

Cantàbria –156 –221 –181 –214 –142

Castella i Lleó –453 –413 –562 –460 –536

Castella-la Manxa –357 –422 –662 –509 –477

Catalunya 69 16 39 55 77

València 18 –71 –92 –75 –6

Extremadura –795 –598 –672 –640 –1.006

Galícia –11 –126 –260 –321 –262

Madrid 154 120 115 155 162

Múrcia –125 –77 –164 –141 –130

Navarra –90 –37 –112 –31 –45

País Basc 105 21 20 55 82

Rioja –85 –195 –76 –31 –100

Ceuta i Melilla 92 –18 –12 –12 59

Extra-Regio –24 –20 –47 –70 –49

Espanya –114 –131 –217 –204 –192

Font: elaboració pròpia
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3.4.2.3. Saldos fiscals de les administracions públiques espanyoles 

L’obtenció del saldo fiscal del conjunt d’administracions públiques espanyoles

mostra que les CA on el sector públic té un major excedent (i la CA un major dèfi-

cit fiscal) són Madrid, Catalunya i València; la situació inversa es dóna a Andalu-

sia, Galícia, Castella-la Manxa i Extremadura. En relació amb el PIB, Madrid conti-

nua sent la CA que més recursos aporta (un 11,2%), la segueix Catalunya amb un

9,7% i Balears amb un 6,1% del PIB. Les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla són

les que proporcionalment al PIB obtenen més recursos i, a continuació, Extrema-

dura i Astúries. En relació amb la població, es manté el mateix rànquing que en

relació amb el PIB, tant per a les CA on el sector públic és excedentari com defici-

tari. (Quadres 3.4.8, 3.4.9 i 3.4.10)

Quadre 3.4.8 
Saldos fiscals de les administracions públiques espanyoles
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia –4.849 –5.766 –4.306 –4.355 –3.836

Aragó 421 –28 115 102 40

Astúries –1.082 –1.005 –908 –1.061 –1.269

Balears 1.370 1.404 1.377 1.308 1.290

Canàries –600 –528 –157 –533 –101

Cantàbria –107 –74 –121 –233 –223

Castella i Lleó –1.650 –1.940 –1.568 –1.771 –1.675

Castella-la Manxa –1.405 –1.564 –1.541 –1.793 –1.975

Catalunya 12.393 13.295 13.758 13.849 15.278

València 2.220 2.751 2.990 2.468 3.015

Extremadura –1.454 –1.845 –1.884 –2.158 –1.990

Galícia –2.047 –1.949 –1.574 –1.805 –2.177

Madrid 12.917 13.123 14.121 15.755 16.618

Múrcia –169 –323 –143 –90 26

Navarra 190 139 313 267 408

País Basc 536 451 361 327 434

Rioja 64 102 –66 –38 –6

Ceuta i Melilla –282 –298 –311 –373 –452

Extra-Regio –22.045 –19.465 –22.582 –20.241 –25.036

Espanya –5.579 –3.520 –2.124 –374 –1.634

Nota: vegeu els quadres 3.4.32 i 3.4.35.

Font: elaboració pròpia
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Quadre 3.4.9
Saldos fiscals de les administracions públiques espanyoles
% s/PIB

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia –5,8 –6,4 –4,4 –4,1 –3,3

Aragó 2,2 –0,1 0,5 0,4 0,2

Astúries –7,8 –6,7 –5,7 –6,3 –7,1

Balears 8,5 8,0 7,4 6,7 6,1

Canàries –2,4 –1,9 –0,5 –1,7 –0,3

Cantàbria –1,4 –0,9 –1,3 –2,4 –2,1

Castella i Lleó –4,7 –5,2 –3,9 –4,2 –3,7

Castella-la Manxa –6,6 –6,8 –6,3 –6,8 –6,9

Catalunya 10,4 10,3 10,0 9,4 9,7

València 3,6 4,1 4,2 3,2 3,7

Extremadura –13,8 –16,3 –15,6 –16,6 –14,2

Galícia –6,3 –5,6 –4,2 –4,5 –5,1

Madrid 11,6 10,9 10,9 11,4 11,2

Múrcia –1,1 –1,9 –0,8 –0,5 0,1

Navarra 1,7 1,2 2,5 2,0 2,9

País Basc 1,3 1,1 0,8 0,7 0,8

Rioja 1,3 2,0 –1,2 –0,6 –0,1

Ceuta i Melilla –15,5 –15,5 –15,1 –16,6 –18,8

% s/PIB Espanya

Total CA 2,6 2,3 2,8 2,5 2,8

Extra-Regio –3,5 –2,9 –3,1 –2,6 –3,0

Espanya –0,9 –0,5 –0,3 0,0 –0,2

Font: elaboració pròpia

Quadre 3.4.10
Saldos fiscals de les administracions públiques espanyoles
Euros per habitant

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia –667 –786 –581 –580 –504

Aragó 352 –24 95 83 32

Astúries –1.017 –946 –855 –1.001 –1.198

Balears 1.638 1.630 1.548 1.423 1.365

Canàries –352 –300 –87 –289 –53

Cantàbria –201 –138 –226 –429 –406

Castella i Lleó –670 –790 –638 –720 –679

Castella-la Manxa –810 –894 –868 –992 –1.073
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Quadre 3.4.10 (continuació)
Saldos fiscals de les administracions públiques espanyoles
Euros per habitant

2000 2001 2002 2003 2004

Catalunya 1.982 2.105 2.144 2.109 2.277

València 549 668 708 568 676

Extremadura –1.374 –1.742 –1.778 –2.029 –1.865

Galícia –761 –723 –583 –668 –804

Madrid 2.470 2.453 2.568 2.794 2.883

Múrcia –146 –273 –118 –72 21

Navarra 345 252 559 469 707

País Basc 258 217 173 156 207

Rioja 239 373 –238 –132 –22

Ceuta i Melilla –2.059 –2.163 –2.253 –2.697 –3.269

Extra-Regio –548 –478 –547 –482 –586

Espanya –139 –86 –51 –9 –38

Font: elaboració pròpia

3.4.2.4. Saldos fiscals de les administracions autonòmiques 
en les comunitats autònomes

Pel que fa als saldos de les administracions autonòmiques, les dades del darrer

any presenten una situació especial, atès que els comptes d’Andalusia inclouen

el pagament per part de l’Administració central de 2.500 milions d’euros per la

liquidació del sistema de finançament 1997-2001, la qual cosa explica el superà-

vit d’aquesta CA i la reducció del dèficit del conjunt d’aquestes administra-

cions. En valors absoluts les CA més deficitàries són València i Catalunya i en

relació amb el PIB, Balears, València, Catalunya i Aragó. En relació amb la població,

Balears i València continuen ocupant les primeres posicions, seguides per Caste-

lla-la Manxa i Catalunya. (Quadres 3.4.11, 3.4.12 i 3.4.13)

Quadre 3.4.11
Saldos fiscals de l’Administració autonòmica de cada CA
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia * –844 –521 –436 15 2.533

Aragó –103 –36 –112 –24 –146

Astúries –186 –58 –24 38 35

Balears –25 –137 –204 –133 –477

Canàries –38 14 –11 –167 –217
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Quadre 3.4.11 (continuació)
Saldos fiscals de l’Administració autonòmica de cada CA
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Cantàbria –20 6 28 –34 62

Castella i Lleó –76 –113 59 –141 70

Castella-la Manxa –34 –95 –238 –19 –308

Catalunya –373 –460 –524 –923 –1.002

València –1.144 –1.162 –1.115 –1.621 –1.204

Extremadura –92 –156 189 –30 45

Galícia –177 –186 3 –58 –78

Madrid –415 –1.454 –1.231 –415 111

Múrcia –20 –45 –109 –126 –8

Navarra 28 –83 67 –3 9

País Basc 349 165 96 –148 –30

Rioja –41 –25 –8 –40 –19

Ceuta i Melilla 0 0 0 0 0

Extra-Regio 0 0 0 0 0

Espanya –3.211 –4.346 –3.570 –3.829 –624

* L’any 2004 inclou 2.500 milions per la liquidació del sistema de finançament 1997-2001.

Font: IGAE

Quadre 3.4.12
Saldos fiscals de l’Administració autonòmica de cada CA
% s/PIB

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia * –1,0 –0,6 –0,4 0,0 2,2

Aragó –0,5 –0,2 –0,5 –0,1 –0,6

Astúries –1,3 –0,4 –0,2 0,2 0,2

Balears –0,2 –0,8 –1,1 –0,7 –2,3

Canàries –0,2 0,1 0,0 –0,5 –0,6

Cantàbria –0,3 0,1 0,3 –0,3 0,6

Castella i Lleó –0,2 –0,3 0,1 –0,3 0,2

Castella-la Manxa –0,2 –0,4 –1,0 –0,1 –1,1

Catalunya –0,3 –0,4 –0,4 –0,6 –0,6

València –1,9 –1,7 –1,6 –2,1 –1,5

Extremadura –0,9 –1,4 1,6 –0,2 0,3

Galícia –0,5 –0,5 0,0 –0,1 –0,2

Madrid –0,4 –1,2 –1,0 –0,3 0,1

Múrcia –0,1 –0,3 –0,6 –0,6 0,0

Navarra 0,3 –0,7 0,5 0,0 0,1
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Quadre 3.4.12 (continuació)
Saldos fiscals de l’Administració autonòmica de cada CA
% s/PIB

2000 2001 2002 2003 2004

País Basc 0,9 0,4 0,2 –0,3 –0,1

Rioja –0,9 –0,5 –0,1 –0,7 –0,3

Ceuta i Melilla 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Extra-Regio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Espanya –0,5 –0,6 –0,5 –0,5 –0,1

* L’any 2004 inclou 2.500 milions per la liquidació del sistema de finançament 1997-2001.

Font: elaboració pròpia a partir de l’IGAE 

Quadre 3.4.13
Saldo fiscal de l’Administració autonòmica de cada CA
Euros per habitant

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia * –116 –71 –59 2 333

Aragó –86 –30 –93 –20 –118

Astúries –175 –55 –23 36 33

Balears –30 –159 –229 –145 –505

Canàries –22 8 –6 –91 –115

Cantàbria –38 11 52 –63 113

Castella i Lleó –31 –46 24 –57 28

Castella-la Manxa –20 –54 –134 –11 –167

Catalunya –60 –73 –82 –141 –149

València –283 –282 –264 –373 –270

Extremadura –87 –147 178 –28 42

Galícia –66 –69 1 –21 –29

Madrid –79 –272 –224 –74 19

Múrcia –17 –38 –90 –101 –6

Navarra 51 –150 120 –5 16

País Basc 168 79 46 –71 –14

Rioja –152 –91 –29 –140 –65

Ceuta i Melilla 0 0 0 0 0

Extra-Regio 0 0 0 0 0

Espanya –80 –107 –86 –91 –15

* L’any 2004 inclou 2.500 milions per la liquidació del sistema de finançament 1997-2001.

Font: elaboració pròpia a partir de l’IGAE 



3.4.2.5. Saldos fiscals de les administracions locals 
en les comunitats autònomes

El saldo fiscal del conjunt de corporacions locals espanyoles mostra en el període

analitzat canvis significatius fruit de les modificacions hagudes en el finançament

tributari d’aquestes administracions. Venint d’una posició agregada de superàvit

l’any 2000, van entrar en dèficit el 2001 i el van empitjorar fins al 2003. El 2004 la

situació és capgira i recuperen el superàvit.22 En relació amb el PIB, les CA on hi ha

més superàvit de les administracions locals són Aragó i Canàries, i les que tenen més

dèficit Ceuta i Melilla, Madrid i Balears. (Quadres 3.4.14, 3.4.15 i 3.4.16)

Quadre 3.4.14
Saldos fiscals de les administracions locals de cada CA
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia –121 3 –141 –167 –148

Aragó 11 50 50 14 159

Astúries –3 –21 –32 –61 –36

Balears 37 –8 –55 –62 –82

Canàries 123 –102 56 –266 196

Cantàbria –39 8 –16 9 48

Castella i Lleó –72 –43 –27 49 94

Castella-la Manxa –73 –53 247 –40 72

Catalunya 319 150 –223 –432 281

València –83 –80 –256 –290 –75

Extremadura –16 19 –15 –3 –4

Galícia –58 –11 0 –95 229

Madrid 145 –148 –221 –454 –668

Múrcia –5 –23 –16 2 38

Navarra 6 –10 40 –19 27

País Basc 431 –29 –211 –85 –8

Rioja 11 10 –26 –9 2

Ceuta i Melilla –29 32 –14 6 –13

Extra-Regio 0 0 0 0 0

Espanya 584 –256 –860 –1.903 112

Font: IGAE
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22 Tanmateix, els anys 2005 i 2006 tornen a tenir dèficit.
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Quadre 3.4.15
Saldos fiscals de les administracions locals de cada CA
% s/PIB

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia –0,1 0,0 –0,1 –0,2 –0,1

Aragó 0,1 0,2 0,2 0,1 0,6

Astúries 0,0 –0,1 –0,2 –0,4 –0,2

Balears 0,2 0,0 –0,3 –0,3 –0,4

Canàries 0,5 –0,4 0,2 –0,8 0,6

Cantàbria –0,5 0,1 –0,2 0,1 0,5

Castella i Lleó –0,2 –0,1 –0,1 0,1 0,2

Castella-la Manxa –0,3 –0,2 1,0 –0,2 0,3

Catalunya 0,3 0,1 –0,2 –0,3 0,2

València –0,1 –0,1 –0,4 –0,4 –0,1

Extremadura –0,2 0,2 –0,1 0,0 0,0

Galícia –0,2 0,0 0,0 –0,2 0,5

Madrid 0,1 –0,1 –0,2 –0,3 –0,4

Múrcia 0,0 –0,1 –0,1 0,0 0,2

Navarra 0,1 –0,1 0,3 –0,1 0,2

País Basc 1,1 –0,1 –0,5 –0,2 0,0

Rioja 0,2 0,2 –0,5 –0,2 0,0

Ceuta i Melilla –1,6 1,7 –0,7 0,3 –0,5

Extra-Regio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Espanya 0,1 0,0 –0,1 –0,2 0,0

Font: elaboració pròpia a partir de l’IGAE 

Quadre 3.4.16
Saldos fiscals de les administracions locals de cada CA
Euros per habitant

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia –17 0 –19 –22 –19

Aragó 9 42 41 11 129

Astúries –3 –20 –30 –58 –34

Balears 44 –9 –62 –67 –87

Canàries 72 –58 31 –144 104

Cantàbria –73 15 –30 17 88

Castella i Lleó –29 –18 –11 20 38

Castella-la Manxa –42 –30 139 –22 39

Catalunya 51 24 –35 –66 42

València –21 –19 –61 –67 –17

Extremadura –15 18 –14 –3 –4



Quadre 3.4.16 (continuació)
Saldos fiscals de les administracions locals de cada CA
Euros per habitant

2000 2001 2002 2003 2004

Galícia –22 –4 0 –35 85

Madrid 28 –28 –40 –81 –116

Múrcia –4 –19 –13 2 30

Navarra 11 –18 71 –33 47

País Basc 208 –14 –101 –41 –4

Rioja 41 37 –93 –32 7

Ceuta i Melilla –212 232 –101 43 –94

Extra-Regio 0 0 0 0 0

Espanya 15 –6 –21 –45 3

Font: elaboració pròpia a partir de l’IGAE 

3.4.2.6. Saldos fiscals de l’Administració central i les administracions 
de SS en les comunitats autònomes

El saldo de l’Administració central i les administracions de Seguretat Social pre-

senta el 2004 un dèficit de 1.122 milions d’euros. Com s’ha indicat anteriorment,

aquest resultat de dèficit és fruit de dues operacions no recurrents com són l’as-

sumpció del deute històric de Renfe i el pagament de la liquidació a Andalusia de

la liquidació del sistema de finançament 1997-2001. De fet, d’ençà el 2001 la

posició era de superàvit i també ho hauria estat el 2004 si no fos per aquestes

dues operacions. 

El saldo fiscal de l’Administració central i les administracions de la SS no ter-

ritorialitzat representa el 2004 un total de 25.036 milions d’euros per bé que

una part molt significativa correspon al saldo dels pagaments nets per interes-

sos del deute.23 La distribució per comunitats de la part territorialitzada situa

Madrid, amb 17.175 milions d’euros, i Catalunya, amb 15.999 milions d’euros,

com les comunitats que tenen la major aportació neta. En termes absoluts les

principals comunitats receptores són Andalusia (6.221 milions el 2004 i 4.023 el

2003)24 i Galícia (2.328 milions d’euros). (Quadre 3.4.17)
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23 En l’apartat 3.4.3 es detallen els conceptes no territorialitzats.
24 Els pagaments extraordinaris a l’Administració autonòmica el 2004 són de 2.500 milions.
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En relació amb el PIB, el rànquing de comunitats receptores netes de l’Adminis-

tració central i la SS està encapçalat per Ceuta i Melilla i Extremadura. En relació

amb la població, les primeres posicions corresponen de nou a Ceuta i Melilla i

Extremadura, seguides per Astúries i Galícia. (Quadre 3.4.18 i 3.4.19)

Quadre 3.4.17
Saldo fiscal de l’Administració central i les administracions de SS en les CA
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia * –3.884 –5.248 –3.729 –4.203 –6.221

Aragó 513 –42 177 112 27

Astúries –893 –926 –852 –1.038 –1.268

Balears 1.358 1.549 1.636 1.503 1.849

Canàries –685 –440 –202 –100 –80

Cantàbria –48 –88 –133 –208 –333

Castella i Lleó –1.502 –1.784 –1.600 –1.679 –1.839

Castella-la Manxa –1.298 –1.416 –1.550 –1.734 –1.739

Catalunya 12.447 13.605 14.505 15.204 15.999

València 3.447 3.993 4.361 4.379 4.294

Extremadura –1.346 –1.708 –2.058 –2.125 –2.031

Galícia –1.812 –1.752 –1.577 –1.652 –2.328

Madrid 13.187 14.725 15.573 16.624 17.175

Múrcia –144 –255 –18 34 –4

Navarra 156 232 206 289 372

País Basc –244 315 476 560 472

Rioja 94 117 –32 11 11

Ceuta i Melilla –253 –330 –297 –379 –439

Total CA 19.093 20.548 24.888 25.598 23.915

Extra-Regio –22.045 –19.465 –22.582 –20.241 –25.036

Espanya –2.952 1.082 2.306 5.358 –1.122

* L’any 2004 inclou el pagament de 2.500 milions per la liquidació del sistema de finançament 1997-2001.

Font: elaboració pròpia

Quadre 3.4.18
Saldo fiscal de l’Administració central i les administracions de SS en les CA
% s/PIB de cada CA

% s/PIB de cada CA 2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia * –4,6 –5,8 –3,8 –3,9 –5,4

Aragó 2,6 –0,2 0,8 0,5 0,1

Astúries –6,4 –6,2 –5,4 –6,2 –7,0

Balears 8,4 8,9 8,8 7,7 8,8
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Quadre 3.4.18 (continuació)
Saldo fiscal de l’Administració central i les administracions de SS en les CA
% s/PIB de cada CA

% s/PIB de cada CA 2000 2001 2002 2003 2004

Canàries –2,7 –1,6 –0,7 –0,3 –0,2

Cantàbria –0,6 –1,0 –1,5 –2,1 –3,2

Castella i Lleó –4,3 –4,8 –4,0 –3,9 –4,0

Castella-la Manxa –6,1 –6,2 –6,3 –6,5 –6,1

Catalunya 10,4 10,6 10,6 10,3 10,1

València 5,7 6,0 6,1 5,7 5,3

Extremadura –12,8 –15,1 –17,0 –16,3 –14,5

Galícia –5,5 –5,0 –4,2 –4,1 –5,4

Madrid 11,9 12,2 12,0 12,0 11,5

Múrcia –0,9 –1,5 –0,1 0,2 0,0

Navarra 1,4 2,0 1,7 2,2 2,6

País Basc –0,6 0,7 1,1 1,2 0,9

Rioja 2,0 2,3 –0,6 0,2 0,2

Ceuta i Melilla –13,9 –17,2 –14,4 –16,9 –18,2

% s/PIB Espanya

Total CA 3,0 3,0 3,4 3,3 2,8

Extra-Regio –3,5 –2,9 –3,1 –2,6 –3,0

Espanya –0,5 0,2 0,3 0,7 –0,1

* L’any 2004 inclou el pagament de 2.500 milions per la liquidació del sistema de finançament 1997-2001

Font: elaboració pròpia

Quadre 3.4.19
Saldo fiscal de l’Administració central i les administracions de SS en les CA
Euros per habitant

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia * –534 –716 –503 –560 –817

Aragó 429 –35 147 92 22

Astúries –840 –872 –803 –979 –1.197

Balears 1.624 1.799 1.840 1.635 1.956

Canàries –402 –250 –112 –54 –42

Cantàbria –90 –165 –248 –383 –607

Castella i Lleó –610 –726 –651 –682 –746

Castella-la Manxa –748 –809 –873 –960 –945

Catalunya 1.991 2.154 2.260 2.316 2.384

València 853 970 1.033 1.009 963

Extremadura –1.272 –1.613 –1.942 –1.997 –1.903
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Quadre 3.4.19 (continuació)
Saldo fiscal de l’Administració central i les administracions de SS en les CA
Euros per habitant

2000 2001 2002 2003 2004

Galícia –673 –650 –585 –611 –859

Madrid 2.521 2.752 2.832 2.948 2.980

Múrcia –125 –215 –15 27 –3

Navarra 283 420 368 507 645

País Basc –118 151 228 268 225

Rioja 350 428 –116 40 36

Ceuta i Melilla –1.847 –2.396 –2.152 –2.740 –3.175

Euros/habitant

Total CA –474 505 602 609 560

Extra-Regio –548 –478 –547 –482 –586

Espanya –73 27 56 128 –26

* L’any 2004 inclou el pagament de 2.500 milions per la liquidació del sistema de finançament 1997-2001.

Font: elaboració pròpia

3.4.2.7. Els saldos fiscals per nivells de govern 

Els saldos de les administracions autonòmiques i locals són els únics que tenen

un caràcter territorial i afecten exclusivament els residents de la CA, que seran els

que l’hauran de finançar en cas que sigui deficitari. En canvi, per a la resta d’ad-

ministracions el saldo obtingut només reflecteix la posició d’aquestes AP a cada

CA. De forma que en el cas de l’Administració central i la SS els saldos es com-

pensen entre CA (comptant amb la part no territorialitzada i el residu fiscal

d’aquestes administracions), i en el cas de les institucions comunitàries la com-

pensació té lloc en el pressupost comunitari. La representació del saldo fiscal per

nivells de govern permet apreciar la importància de cada un d’aquests. Andalusia

és la principal receptora neta quant a volum de recursos i Ceuta i Melilla i

Extremadura, quant al que representa aquest saldo en relació amb el seu PIB i la

seva població. En els quadres 3.4.20 a 3.4.22 es presenta el detall dels saldos fis-

cals de cada nivell de govern per a l’any 2004, i la seva relació amb el PIB i la

població.



Quadre 3.4.20
Saldos fiscals en les CA
Any 2004. Milions d’euros

Adm. Total

central Adm. Adm. Total AP Adm. sector 

i SS autonòmica locals espanyoles de la UE públic

Andalusia * –6.221 2.533 –148 –3.836 –2.788 –6.624

Aragó 27 –146 159 40 –323 –283

Astúries –1.268 35 –36 –1.269 –245 –1.514

Balears 1.849 –477 –82 1.290 134 1.423

Canàries –80 –217 196 –101 –204 –304

Cantàbria –333 62 48 –223 –78 –301

Castella i Lleó –1.839 70 94 –1.675 –1.321 –2.997

Castella-la Manxa –1.739 –308 72 –1.975 –877 –2.852

Catalunya 15.999 –1.002 281 15.278 516 15.794

València 4.294 –1.204 –75 3.015 –25 2.990

Extremadura –2.031 45 –4 –1.990 –1.074 –3.065

Galícia –2.328 –78 229 –2.177 –710 –2.887

Madrid 17.175 111 –668 16.618 936 17.554

Múrcia –4 –8 38 26 –167 –141

Navarra 372 9 27 408 –26 382

País Basc 472 –30 –8 434 173 606

Rioja 11 –19 2 –6 –29 –36

Ceuta i Melilla –439 0 –13 –452 8 –444

Total CA 23.915 –624 112 23.403 –6.100 17.303

Extra-Regio –25.036 0 0 –25.036 –2.099 –27.135

Espanya –1.122 –624 112 –1.634 –8.199 –9.831

* Inclou el pagament de l’Administració central a l’autonòmica de 2.500 milions per la liquidació del sistema de

finançament 1997-2001.

Font: estimació pròpia i IGAE

Quadre 3.4.21
Saldos fiscals en les CA
Any 2004

Adm. Total

central Adm. Adm. Total AP Adm. sector 

% s/PIB de cada CA i SS autonòmica locals espanyoles de la UE públic

Andalusia * –5,4 2,2 –0,1 –3,3 –2,4 –5,7

Aragó 0,1 –0,6 0,6 0,2 –1,2 –1,1

Astúries –7,0 0,2 –0,2 –7,1 –1,4 –8,4

Balears 8,8 –2,3 –0,4 6,1 0,6 6,7

Canàries –0,2 –0,6 0,6 –0,3 –0,6 –0,9
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Quadre 3.4.21 (continuació)
Saldos fiscals en les CA
Any 2004

Adm. Total

central Adm. Adm. Total AP Adm. sector 

% s/PIB de cada CA i SS autonòmica locals espanyoles de la UE públic

Cantàbria –3,2 0,6 0,5 –2,1 –0,7 –2,9

Castella i Lleó –4,0 0,2 0,2 –3,7 –2,9 –6,6

Castella-la Manxa –6,1 –1,1 0,3 –6,9 –3,1 –10,0

Catalunya 10,1 –0,6 0,2 9,7 0,3 10,0

València 5,3 –1,5 –0,1 3,7 0,0 3,7

Extremadura –14,5 0,3 0,0 –14,2 –7,7 –21,9

Galícia –5,4 –0,2 0,5 –5,1 –1,7 –6,7

Madrid 11,5 0,1 –0,4 11,2 0,6 11,8

Múrcia 0,0 0,0 0,2 0,1 –0,8 –0,7

Navarra 2,6 0,1 0,2 2,9 –0,2 2,7

País Basc 0,9 –0,1 0,0 0,8 0,3 1,2

Rioja 0,2 –0,3 0,0 –0,1 –0,5 –0,6

Ceuta i Melilla –18,2 0,0 –0,5 –18,8 0,3 –18,4

% s/PIB Espanya

Total CA 2,8 –0,1 0,0 2,8 –0,7 2,1

Extra-Regio –3,0 0,0 0,0 –3,0 –0,2 –3,2

Espanya –0,1 –0,1 0,0 –0,2 –1,0 –1,2

* Inclou el pagament de l’Administració central a l’autonòmica de 2.500 milions per la liquidació del sistema de

finançament 1997-2001.

Font: estimació pròpia i IGAE

Quadre 3.4.22
Saldos fiscals en les CA
Any 2004. Euros per habitant

Adm. Total

central Adm. Adm. Total AP Adm. sector 

% s/PIB de cada CA i SS autonòmica locals espanyoles de la UE públic

Andalusia * –817 333 –19 –504 –366 –870

Aragó 22 –118 129 32 –261 –229

Astúries –1.197 33 –34 –1.198 –231 –1.429

Balears 1.956 –505 –87 1.365 141 1.506

Canàries –42 –115 104 –53 –108 –161

Cantàbria –607 113 88 –406 –142 –549

Castella i Lleó –746 28 38 –679 –536 –1.215

Castella-la Manxa –945 –167 39 –1.073 –477 –1.550
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Quadre 3.4.22 (continuació)
Saldos fiscals en les CA
Any 2004. Euros per habitant

Adm. Total

central Adm. Adm. Total AP Adm. sector 

% s/PIB de cada CA i SS autonòmica locals espanyoles de la UE públic

Catalunya 2.384 –149 42 2.277 77 2.354

València 963 –270 –17 676 –6 671

Extremadura –1.903 42 –4 –1.865 –1.006 –2.871

Galícia –859 –29 85 –804 –262 –1.066

Madrid 2.980 19 –116 2.883 162 3.046

Múrcia –3 –6 30 21 –130 –110

Navarra 645 16 47 707 –45 663

País Basc 225 –14 –4 207 82 289

Rioja 36 –65 7 –22 –100 –122

Ceuta i Melilla –3.175 0 –94 –3.269 59 –3.209

Euros/habitant

Total CA 560 –15 3 548 –143 405

Extra-Regio –586 0 0 –586 –49 –636

Espanya –26 –15 3 –38 –192 –230

* Inclou el pagament de l’Adm. central a l’autonòmica de 2.500 milions per la liquidació del sistema de finançament 1997-2001

Font: estimació pròpia i IGAE

En el quadre 3.4.23 es representa l’evolució dels saldos fiscals en relació amb el PIB

de cada comunitat entre el 2000 i el 2004. En el període considerat les necessitats

de finançament del sector públic a escala estatal, incloent-hi l’administració supraes-

tatal de la UE, baixen 0,4 punts del PIB, i passem d’un dèficit de l’1,6% a l’1,2% del

PIB. Aquesta reducció prové totalment de la part no territorialitzada i es deu majori-

tàriament a la contenció del cost del deute viu de les AP gràcies a la reducció del dèfi-

cit públic i als menors tipus d’interès. L’evolució dels saldos de la part territorialitza-

da s’equilibra entre les CA on el sector públic empitjora i aquelles altres en què

millora. Hi ha comportaments molt diferenciats entre CA. Entre les que parteixen

d’una situació de dèficit del sector públic destaca Andalusia que el redueix en 2,4

punts del seu PIB (la liquidació del deute històric del finançament altera la distribu-

ció d’aquesta millora entre nivells de govern, que en realitat es concentra en el saldo

de l’Administració central). També es redueix de forma significativa el dèficit del sec-

tor públic a Canàries, Castella i Lleó i Múrcia, mentre augmenta a Ceuta i Melilla,

Astúries i Castella-la Manxa. Entre les CA on el sector públic estava en superàvit es

produeix una reducció del saldo excedentari, excepte a Navarra, que s’incrementa. A

la Rioja canvia de signe i d’una posició de superàvit passada a una de dèficit, i en el

cas d’Aragó d’una posició d’equilibri passa a una de dèficit.



Quadre 3.4.23
Evolució dels saldos fiscals entre 2000–2004

Adm. Total

Punts percentuals central Adm. Adm. Total AP Adm. sector Saldo fiscal SP. % s/PIB Diferència

del PIB en cada CA i SS autonòmica locals espanyoles de la UE públic 2000 2004 en punts

Andalusia * –0,8 3,2 0,0 2,5 0,0 2,4 –8,2 –5,7 2,4

Aragó –2,5 0,0 0,6 –2,0 0,7 –1,3 0,2 –1,1 –1,3

Astúries –0,6 1,5 –0,2 0,7 –1,6 –0,8 –7,6 –8,4 –0,8

Balears 0,3 –2,1 –0,6 –2,4 –0,2 –2,6 9,3 6,7 –2,6

Canàries 2,5 –0,5 0,1 2,1 –0,5 1,6 –2,4 –0,9 1,6

Cantàbria –2,6 0,8 1,0 –0,7 0,3 –0,4 –2,4 –2,9 –0,4

Castella i Lleó 0,3 0,4 0,4 1,1 0,3 1,4 –7,9 –6,6 1,4

Castella-la Manxa 0,0 –0,9 0,6 –0,4 –0,2 –0,5 –9,5 –10,0 –0,5

Catalunya –0,3 –0,3 –0,1 –0,7 0,0 –0,8 10,8 10,0 –0,8

València –0,4 0,4 0,0 0,0 –0,1 –0,1 3,8 3,7 –0,1

Extremadura –1,8 1,2 0,1 –0,4 0,3 –0,1 –21,8 –21,9 –0,1

Galícia 0,1 0,4 0,7 1,2 –1,6 –0,4 –6,3 –6,7 –0,4

Madrid –0,3 0,4 –0,6 –0,4 –0,1 –0,5 12,3 11,8 –0,5

Múrcia 0,9 0,1 0,2 1,2 0,2 1,4 –2,1 –0,7 1,4

Navarra 1,2 –0,2 0,1 1,1 0,3 1,4 1,3 2,7 1,4

País Basc 1,5 –0,9 –1,1 –0,5 –0,2 –0,7 1,9 1,2 –0,7

Rioja –1,8 0,5 –0,2 –1,4 0,0 –1,4 0,9 –0,6 –1,4

Ceuta i Melilla –4,3 0,0 1,1 –3,2 –0,4 –3,6 –14,8 –18,4 –3,6

Adm. Total

Punts percentuals central Adm. Adm. Total AP Adm. sector Saldo fiscal SP. % s/PIB Diferència

del PIB español i SS autonòmica locals espanyoles de la UE públic 2000 2004 en punts

Total CA –0,2 0,4 –0,1 0,2 –0,2 0,0 2,0 2,1 0,0

Extra-regio 0,5 0,0 0,0 0,5 –0,1 0,4 –3,7 –3,2 0,4

Espanya 0,3 0,4 –0,1 0,7 –0,2 0,4 –1,6 –1,2 0,4

* Inclou el pagament el 2004 de la liquidació del sistema de finançament 1997-2001.

Font: elaboració pròpia
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Quadre 3.4.24
Saldos fiscals i evolució 2000-2004
En % del PIB de l’economia espanyola

Total AP espanyoles Total administracions de la UE Total sector públic

Diferència Diferència Diferència

2000 2004 2004-2000 2000 2004 2004-2000 2000 2004 2004-2000

Andalusia –0,8 –0,5 0,3 –0,3 –0,3 0,0 –1,1 –0,8 0,3

Aragó 0,1 0,0 –0,1 –0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Astúries –0,2 –0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 –0,2 –0,2 0,0

Balears 0,2 0,2 –0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 –0,1

Canàries –0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 –0,1 0,0 0,1

Cantàbria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Castella i Lleó –0,3 –0,2 0,1 –0,2 –0,2 0,0 –0,4 –0,4 0,1

Castella-la Manxa –0,2 –0,2 0,0 –0,1 –0,1 0,0 –0,3 –0,3 0,0

Catalunya 2,0 1,8 –0,1 0,1 0,1 0,0 2,0 1,9 –0,2

València 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0

Extremadura –0,2 –0,2 0,0 –0,1 –0,1 0,0 –0,4 –0,4 0,0

Galícia –0,3 –0,3 0,1 0,0 –0,1 –0,1 –0,3 –0,3 0,0

Madrid 2,0 2,0 –0,1 0,1 0,1 0,0 2,2 2,1 –0,1

Múrcia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Navarra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

País Basc 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0

Rioja 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ceuta i Melilla 0,0 –0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 –0,1 0,0

Total superàvits 4,7 4,4 –0,3 0,2 0,0 –0,2 4,8 4,6 –0,2

Total dèficits –2,1 –1,6 0,5 –0,8 –0,7 0,1 –2,8 –2,6 0,2

Total CA 2,6 2,8 0,2 –0,6 –0,7 –0,1 2,0 2,1 0,0

Extra-regio –3,5 –3,0 0,5 –0,2 –0,2 0,0 –3,7 –3,2 0,4

Total –0,9 –0,2 0,7 –0,7 –1,0 –0,3 –1,6 –1,2 0,4

Font: elaboració pròpia

Per analitzar en termes homogenis la magnitud dels saldos fiscals de les CA i la

seva evolució, els valors absoluts s’han relativitzat respecte del PIB del conjunt de

l’economia espanyola. El quadre 3.4.24 mostra aquesta informació per al conjunt

de les administracions públiques espanyoles i per a les administracions de la UE.

Pel que fa a les administracions públiques espanyoles, s’observa que l’any 2004

l’aportació neta de la comunitat de Madrid equival al 2% del PIB espanyol i la de

Catalunya a l’1,8%. Segueixen València (0,4%), Balears (0,2%) i el País Basc

(0,1%). Entre les comunitats que són receptores netes de fons destaca pel seu



volum Andalusia amb 0,5% del PIB espanyol, seguida per Galícia, Castella i Lleó,

Extremadura, Castella-la Manxa i Astúries. 

Les necessitats de finançament de les administracions públiques espanyoles

entre 2000-2004 es redueixen en 0,7 punts del PIB, dels quals 0,5 punts corres-

ponen a la part no territorialitzada i 0,2 punts, als fluxos territorialitzats. Aques-

ta reducció dels saldos fiscals dels fluxos territorialitzats prové exclusivament del

menor dèficit a les comunitats receptores de fons que globalment han millorat la

seva posició 0,5 punts del PIB (el dèficit d’aquestes CA passa del 2,1% del PIB a

l’1,6%). Al mateix temps l’aportació de les comunitats amb superàvit s’ha reduït

en el mateix període en 0,3 punts del PIB, de manera que el nivell redistributiu de

les APE entre CA ha minvat en aquest període. 

Pel que fa al saldo fiscal amb les institucions de la UE, el muntant principal correspon

a Andalusia, que aplega un valor equivalent al 0,3% del PIB de l’economia espanyola,

seguida per Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Extremadura i Galícia. Entre 2000-

2004, el dèficit que representa per a les institucions europees les aportacions a

l’economia espanyola augmenta en 0,3 punts del PIB i passa el 2004 a represen-

tar un 1% de l’economia espanyola. Galícia és la comunitat que augmenta més

els seus recursos provinents de la UE.

Per analitzar els canvis dels saldos fiscals entre CA en termes de població, en el

quadre 3.4.25 es presenta la seva evolució entre 2000-2004, en aquest cas

només per al conjunt de les administracions públiques espanyoles. En relació

amb la població, les conclusions difereixen de les que s’obtenen quan l’indicador

de referència és el PIB. Així, en el grup de CA que són aportadores netes de fons

al sector públic augmenta l’aportació per habitant, mentre que al grup de les que

en reben el dèficit per habitant es redueix només molt lleugerament. D’altra

banda, aquesta reducció es concentra bàsicament a Andalusia si bé també millo-

ra la posició de dèficit per habitant a Múrcia, Canàries i Castella i Lleó; però a la

resta de CA on les administracions espanyoles tenen dèficit, la posició empitjora.

A les CA on les APE tenen superàvit, l’aportació per habitant augmenta a Madrid,

Catalunya i València i disminueix a l’Aragó, Balears, la Rioja i País Basc. Així, men-

tre hi ha un apropament dels saldos fiscals en relació amb el PIB, en relació amb

la població les distàncies augmenten. 
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Quadre 3.4.25
Saldos fiscals de les administracions públiques espanyoles i evolució 
Euros per habitant

s/població CA 2000 2004 Dif. 2004-2000

Andalusia –667 –504 163

Aragó 352 32 –320

Astúries –1.017 –1.198 –180

Balears 1.638 1.365 –273

Canàries –352 –53 298

Cantàbria –201 –406 –205

Castella i Lleó –670 –679 –9

Castella-la Manxa –810 –1.073 –264

Catalunya 1.982 2.277 294

València 549 676 127

Extremadura –1.374 –1.865 –491

Galícia –761 –804 –43

Madrid 2.470 2.883 414

Múrcia –146 21 167

Navarra 345 707 362

País Basc 258 207 –52

Rioja 239 –22 –261

Ceuta i Melilla –2.059 –3.269 –1.209

s/població espanyola

Total superàvits 748 868 121

Total dèficits –339 –320 19

Total CA 409 548 139

Extra-Regio –548 –586 –39

Total –139 –38 100

Font: elaboració pròpia

3.4.3. Els saldos fiscals en les comunitats autònomes, variants 
i consideracions

En l’apartat anterior s’han desenvolupat els resultats dels saldos fiscals derivats

de l’estimació dels comptes del sector públic i de les institucions de la UE en les

CA en les seccions 3.2 i 3.3, i s’han obtingut els saldos de la resta de nivells de go-

vern. En aquest apartat es presenten diferents variants d’aquests saldos. 



Estimació dels comptes del sector públic en les comunitats autònomes i saldos fiscals 147

3.4.3.1. Variant núm. 1

En les dades dels saldos fiscals presentades fins ara s’han mantingut sense terri-

torialitzar una sèrie de conceptes per als quals no es disposava d’indicadors

específics per a la seva imputació. No obstant això, s’ha considerat convenient

incloure una aproximació a aquesta territorialització i així poder abastar la totali-

tat dels fluxos, excepte els de les rendes de la propietat, que s’han continuat

mantenint al marge, pels motius apuntats en la secció 3.2. Cal dir, no obstant

això, que sobre la imputació d’aquests interessos hi ha opinions discordants25 i la

seva inclusió, o no, altera els resultats de forma significativa. 

En el procés de territorialització dut a terme en les seccions 3.2 i 3.3 s’han anat

assenyalant els fluxos que, totalment o parcialment, restaven sense territoria-

litzar, que queden resumits en el quadre 3.4.26.

Quadre 3.4.26
Detall dels ingressos i les despeses del sector públic no territorialitzats
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004 2004*

Ingressos

Ingressos tributaris

Impostos corrents renda 

i patrimoni (ex. i. societats) 153 167 176 185 187 187

Cotitzacions socials efectives 14 15 17 17 0 0

Cotitzacions socials imputades 1 1 1 1 0 0

Impostos sobre el capital 11 14 18 15 13 13

EBE 93 98 94 85 98 98

Transferències corrents 2.029 2.058 1.947 2.502 1.620 1.620

Transferències de capital –2.894 –2.847 –3.940 –4.030 –2.992 –2.992

Indemnitzacions 13 13 12 15 16 16

Rendes de la propietat 6.979 9.206 7.283 6.474 5.976 5.976

Total ingressos 6.399 8.725 5.608 5.264 4.918 4.918

Total ingressos excloent-ne 

interessos patrimonials –580 –481 –1.675 –1.210 –1.058 –1.058

Despeses

Prestacions socials (no en espècie) 11 13 13 20 17 17

25 Les estimacions de Castells et al., (2000) i la de López Casasnovas i Martínez (2000), no les
inclou, però sí les de FUNCAS, (2003), i les d’altres autors, com Uriel (2003). Barberán defensa
també la seva territorialització.



Quadre 3.4.26 (continuació)
Detall dels ingressos i les despeses del sector públic no territorialitzats
Milions d’euros

Despeses 2000 2001 2002 2003 2004 2004*

Despesa en consum col·lectiu 281 289 281 254 298 298

FBC 1.781 1.242 2.189 1.487 1.926 1.926

Transferències corrents 1.996 1.549 1.790 1.850 2.131 2.131

Transferències de capital 1.682 1.554 1.147 489 4.716 1.057

Ajuts de capital 3.156 2.704 4.054 5.139 4.875 4.187

Adquisicions netes d’actius financers –327 245 288 50 157 157

Pòlisses d’assegurances 19 21 22 24 22 22

Rendes de la propietat 20.424 20.766 19.783 18.561 17.197 17.197

Cooperació internacional 401 624 571 571 715 715

Total despeses 29.423 29.007 30.138 28.445 32.054 27.707

Total despeses excloent-ne 

interessos patrimonials 8.999 8.241 10.355 9.884 14.857 10.510

Saldo no territorialitzat –23.022 –20.280 –24.528 –23.180 –27.135 –22.788

Part de la UE –977 –815 –1.946 –2.939 –2.099 –2.099

Saldo rendes propietat –13.445 –11.560 –12.500 –12.087 –11.221 –11.221

Saldo no territorialitzat 

excloent-ne rendes propietat –9.577 –8.720 –12.028 –11.093 –15.914 –11.567

* Exclou pagaments a Renfe per operacions no recurrents.

Font: elaboració pròpia

Fora de les rendes de la propietat, els ingressos del sector públic pendents de dis-

tribuir l’any 2004 són de 1.058 milions d’euros i les despeses, de 14.857 milions

d’euros, o 10.510, si se n’exclou l’assumpció del deute de Renfe per part de l’Ad-

ministració central. Entre els ingressos, el concepte de major volum és el de

transferències de capital, que presenta un valor negatiu, perquè com s’ha indicat

en la secció 3.2 aquests recursos estan minorats pels impostos i cotitzacions

socials que es consideren de cobrament dubtós. L’altre concepte de més entitat,

no assignat territorialment, és el de transferències corrents, que inclou entre d’al-

tres els ingressos per loteries. Per la banda de les despeses, hi ha quatre grups

principals de despeses no territorialitzades; d’una banda, la part de la FBC sobre

la qual no es disposa d’informació regionalitzada, i, d’una altra, un conjunt de des-

peses de transferències corrents, de transferències de capital i d’ajuts de capital.

El volum més important són les transferències de capital, la major part de les

quals corresponen al deute assumit de Renfe. El detall d’aquests tres grups de

despeses està recollit per a l’any 2004 en els quadres 3.4.27, 3.4.28 i 3.4.29.
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Quadre 3.4.27
Transferències corrents no territorialitzades. Codi D.75
Any 2004. Milions d’euros

Pagades per l’Estat 1.729

Església catòlica 138

Finançament partits polítics 141

Ajuts a institucions que fan activitats relacionades amb l’ensenyament 12

Instituto de España y Reales Academias 12

Organitzacions sindicals i empresarials 17

Ajuts a emigrants i immigrants 3

Federacions i associacions amb finalitats d’interès social 54

Investigació científica i tècnica 26

Institucions i associacions d’ajut a disminuïts físics i psíquics 15

Cáritas espanyola 10

Creu Roja espanyola 18

Institucions d’ajut per drogoaddicció 5

Associacions d’ajut als desemparats 7

Associacions d’ajut a la dona 4

Associacions per al desenvolupament social i cultural gità 1

Indemnització víctimes del terrorisme 63

Beques, premis i ajuts de caràcter general i especial 972

Beques i ajuts per a activitats culturals 12

Indemnitzacions síndrome tòxic 210

Sentències sobre gravamen complementari taxa de joc 9

Pagades per organismes de l’administració central 360

Pagades per les administracions de SS 42

Total 2.131

Font: IGAE

Quadre 3.4.28
Ajuts a la inversió no territorialitzats. Codi D.92
Any 2004. Milions d’euros

Concedits per l’Estat 2.697

A empreses de l’Estat

Treball i prestacions penitenciàries 2

Confederacions Hidrogràfiques 101

Parc de Maquinària d’Obres Públiques 1

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) 7

Parc Mòbil Ministerial 5

Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) 37
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Quadre 3.4.28 (continuació)
Ajuts a la inversió no territorialitzats. Codi D.92
Any 2004. Milions d’euros

Concedits per l’Estat 2.697

Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, S.A. (SEPPI). Primes al sector 3

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) 55

Renfe 688

Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos 106

S. Estatal Gestión Inmobiliaria del Patrimonio (SEGIPSA) 70

Aguas de las Cuencuas Mediterráneas (ACUAMED) 113

Aguas de la Cuenca del Sur, S.A. (ACUASUR) 28

Diversos 11

A empreses de comunitats autònomes

Institut Català del Sòl 8

Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid 3

A empreses de corporacions locals

Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid, S.A. 11

A empreses privades

Incentius regionals a la localització industrial 334

Infraestructura del transport ferroviari 62

Ordenació i inspecció del transport terrestre 27

Investigació i desenvolupament tecnològic 118

Primes al sector naval 10

Explotació minera 6

Millora competitivitat i ordenació del sector agrari 82

Reestructuració, renovació i millora de la flota i mercat pesquer 27

Diversos 9

A famílies i institucions sense ànim lucratiu

Subsidis d’interessos per adquisició d’habitatges 181

Ajut per a l’adquisició d’habitatges (AEDE) 316

Promoció telecomunicacions i Societat de la Informació 23

Investigació i desenvolupament tecnològic 27

Investigació científica 20

Promoció innovació en qualitat i seguretat industrial 7

Millora de béns culturals 12

Explotació minera 5

Foment i coordinació de la investigació científica i tècnica 6

Rehabilitació i accés a l’habitatge 8

Diversos 13

A l’exterior

Programes espacials 131
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Quadre 3.4.28 (continuació)
Ajuts a la inversió no territorialitzats. Codi D.92
Any 2004. Milions d’euros

Concedits per l’Estat

Programes meteorològics 18

Diversos 6

Concedits per organismes de l’AC 305

Concedits per la UE a empreses amb fons estructurals europeus 1.873

Total 4.875

Font: IGAE (corresponen a la Administració central i la SS)

Quadre 3.4.29
Altres transferències de capital no territorialitzades. Codi D.99
Any 2004. Milions d’euros

Pagades per l’Estat

Danys per sequeres i altres catàstrofes 4

Hospital Clínic Barcelona. Liquidació exercicis anteriors 6

Riscs crèdit a l’exportació 77

Regulació de produccions i mercats agraris 204

Cancelació deutes 62

Petites i mitjanes drassanes en reconversió (PYMAR). Primes navals 8

Renfe. Deute històric 3.659

Cobertura de riscs en avals prestats pel Tresor 253

Aportacions a empreses SEPI:

Empresa Nacional Hulleras del Norte, S.A. (HUNOSA) 340

Balcok Wilcox España, S.A. (BWE) 65

Equipos nucleares (ENSA) 6

Prerreducidos Integrados del Suroeste de España (PRESUR) 4

Agencia EFE 9

Diversos 19

Total 4.716

Font: IGAE (corresponen a l’Administració central i la SS)

Per distribuir aquest conjunt d’ingressos i despeses s’ha utilitzat com a indicador

de referència la població de cada CA. El resultat d’aquest exercici es pot consultar

en el quadre 3.4.30, en el qual es presenta la variació del saldo fiscal que es deri-

va d’aquesta imputació. En el quadre 3.4.31 es presenten els saldos totals del

sector públic en cada CA un cop incorporada la part abans no territorialitzada.

L’any 2004 es consideren dues opcions atenent a la inclusió, o no, del deute

assumit de Renfe. 
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Quadre 3.4.30 
Variació del saldo fiscal per la imputació de la part no territorialitzada
Milions d’euros

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2004*

Andalusia –1.730 –1.570 –2.156 –1.981 –2.838 –2.062

Aragó –285 –257 –352 –323 –461 –335

Astúries –253 –228 –309 –280 –395 –287

Balears –199 –184 –259 –243 –352 –256

Canàries –406 –376 –524 –487 –703 –511

Cantàbria –127 –114 –156 –143 –204 –149

Castella i Lleó –585 –526 –715 –650 –919 –668

Castella-la Manxa –413 –375 –517 –477 –686 –499

Catalunya –1.487 –1.352 –1.869 –1.734 –2.502 –1.818

València –961 –882 –1.230 –1.147 –1.662 –1.208

Extremadura –252 –227 –309 –281 –398 –289

Galícia –640 –577 –785 –714 –1.010 –734

Madrid –1.244 –1.146 –1.601 –1.489 –2.148 –1.562

Múrcia –276 –254 –354 –330 –478 –348

Navarra –131 –119 –163 –150 –215 –156

País Basc –493 –445 –607 –552 –783 –569

Rioja –64 –59 –81 –75 –109 –79

Ceuta i Melilla –33 –29 –40 –37 –52 –38

Extra-Regio 0 0 0 0 0 0

Espanya –9.577 –8.720 –12.028 –11.093 –15.914 –11.567

* Exclou pagaments no recurrents a Renfe per 4.347 milions d’euros. 

Font: elaboració pròpia

Quadre 3.4.31
Saldo fiscal total del SP en les CA 
Milions d’euros

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2004*

Andalusia –8.598 –8.861 –8.707 –8.545 –9.461 –8.686

Aragó –245 –495 –536 –461 –744 –618

Astúries –1.308 –1.503 –1.662 –1.633 –1.909 –1.801

Balears 1.302 1.347 1.215 1.172 1.071 1.167

Canàries –1.025 –1.029 –999 –1.135 –1.008 –816

Cantàbria –316 –306 –375 –492 –505 –449

Castella i Lleó –3.350 –3.481 –3.663 –3.552 –3.916 –3.665

Castella-la Manxa –2.437 –2.677 –3.233 –3.190 –3.538 –3.350

Catalunya 11.338 12.041 12.142 12.475 13.292 13.976

València 1.332 1.579 1.374 996 1.328 1.782
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Quadre 3.4.31 (continuació)
Saldo fiscal total del SP en les CA 
Milions d’euros

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2004*

Extremadura –2.548 –2.705 –2.905 –3.119 –3.463 –3.354

Galícia –2.715 –2.866 –3.061 –3.386 –3.897 –3.621

Madrid 12.480 12.620 13.154 15.140 15.406 15.993

Múrcia –590 –668 –697 –597 –619 –489

Navarra 10 0 87 99 167 226

País Basc 261 49 –204 –110 –176 37

Rioja –23 –10 –169 –122 –144 –115

Ceuta i Melilla –301 –330 –353 –411 –496 –482

Sdo. rendes 

propietat –13.445 –11.560 –12.500 –12.087 –11.221 –11.221

Pagaments 

Renfe 2004 – – – – – –4.347

Espanya –10.181 –8.855 –11.091 –8.957 –9.831 –9.831

Nota: saldos imputant territorialment tots els conceptes excepte les rendes de propietat.

* Exclou la territorialització dels pagaments a Renfe per operacions no recurrents.

Font: elaboració pròpia

Procedint de la mateixa manera que s’ha fet en l’apartat anterior, és a dir, sos-

traient del saldo del total del sector públic la part corresponent a les institucions de

la UE26 s’aïlla el saldo fiscal de les administracions públiques espanyoles. Aquests

resultats es presenten en el quadre 3.4.32. D’altra banda, restant el saldo fiscal

de les administracions territorials s’obté, finalment, el saldo fiscal de l’Adminis-

tració central i les administracions de SS (quadre 3.4.33).

Quadre 3.4.32
Saldo fiscal total de les administracions públiques espanyoles
Milions d’euros

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2004*

Andalusia –6.402 –7.190 –6.113 –5.812 –6.299 –5.524

Aragó 166 –261 –180 –135 –360 –234

Astúries –1.309 –1.212 –1.167 –1.266 –1.612 –1.504

Balears 1.191 1.237 1.160 1.129 984 1.080
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Quadre 3.4.32 (continuació)
Saldo fiscal total de les administracions públiques espanyoles
Milions d’euros

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2004*

Canàries –965 –869 –597 –891 –711 –519

Cantàbria –221 –178 –252 –338 –400 –344

Castella i Lleó –2.176 –2.417 –2.167 –2.249 –2.473 –2.222

Castella-la Manxa –1.775 –1.904 –1.974 –2.144 –2.570 –2.383

Catalunya 11.057 12.069 12.192 12.575 13.106 13.790

València 1.357 1.952 1.960 1.625 1.572 2.026

Extremadura –1.680 –2.050 –2.142 –2.364 –2.336 –2.227

Galícia –2.621 –2.472 –2.232 –2.330 –3.054 –2.778

Madrid 11.799 12.084 12.779 14.660 14.753 15.340

Múrcia –417 –553 –440 –333 –389 –258

Navarra 72 32 176 156 221 280

País Basc 93 47 –148 –79 –246 –32

Rioja 7 49 –135 –93 –101 –71

Ceuta i Melilla –311 –325 –345 –400 –497 –483

Total CA 7.866 8.041 10.376 11.712 9.587 13.935

Saldo interessos –13.445 –11.560 –12.500 –12.087 –11.221 –11.221

Pagaments Renfe 

2004 – – – – – –4.347

Espanya –5.579 –3.520 –2.124 –374 –1.634 –1.634

Nota: saldos imputant territorialment tots els conceptes excepte les rendes de propietat.

* Exclou la territorialització dels pagaments a Renfe per operacions no recurrents.

Font: elaboració pròpia

Quadre 3.4.33
Saldo fiscal total de l’Administració central i la SS
Milions d’euros

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2004*

Andalusia ** –5.437 –6.672 –5.536 –5.660 –8.684 –7.909

Aragó 258 –275 –118 –125 –373 –247

Astúries –1.120 –1.133 –1.111 –1.243 –1.611 –1.503

Balears 1.179 1.382 1.419 1.324 1.543 1.639

Canàries –1.050 –781 –642 –458 –690 –498

Cantàbria –162 –192 –264 –313 –510 –454

Castella i Lleó –2.028 –2.261 –2.199 –2.157 –2.637 –2.386

Castella-la Manxa –1.668 –1.756 –1.983 –2.085 –2.334 –2.147

Catalunya 11.111 12.379 12.939 13.930 13.827 14.511

València 2.584 3.194 3.331 3.536 2.851 3.305
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Quadre 3.4.33 (continuació)
Saldo fiscal total de l’Administració central i la SS
Milions d’euros

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2004*

Extremadura –1.572 –1.913 –2.316 –2.331 –2.377 –2.268

Galícia –2.386 –2.275 –2.235 –2.177 –3.205 –2.929

Madrid 12.069 13.686 14.231 15.529 15.310 15.897

Múrcia –392 –485 –315 –209 –419 –288

Navarra 38 125 69 178 185 244

País Basc –687 –89 –33 154 –208 6

Rioja 37 64 –101 –44 –84 –54

Ceuta i Melilla –282 –357 –331 –406 –484 –470

Total CA 10.497 12.646 14.810 17.447 10.104 14.450

Saldo interessos –13.445 –11.560 –12.500 –12.087 –11.221 –11.221

Pagaments Renfe 

2004 – – – – – –4.347

Espanya –2.952 1.082 2.306 5.358 –1.122 –1.122

Nota: saldos imputant territorialment tots els conceptes excepte les rendes de propietat (vegeu el quadre alter-

natiu 3.4.17).

* Exclou la territorialització dels pagaments a Renfe per operacions no recurrents.

** Inclou 2.500 milions d’euros de liquidació del sistema de finançament 1997-2001.

Font: elaboració pròpia

Per al conjunt del sector públic, aquesta variant presenta el detall expressat en el

quadre 3.4.34 i el quadre 3.4.35 (que exclou l’efecte de l’assumpció del deute de

Renfe).

Quadre 3.4.34
Saldos fiscals del sector públic. Milions d’euros. Any 2004
Variant núm. 1. Territorialització de tots els fluxos excepte les rendes patrimonials

Adm. Total

central Adm. Adm. Total AP Adm. sector 

i SS autonòmica locals espanyoles de la UE públic

Andalusia * –8.684 2.533 –148 –6.299 –3.162 –9.461

Aragó –373 –146 159 –360 –384 –744

Astúries –1.611 35 –36 –1.612 –297 –1.909

Balears 1.543 –477 –82 984 87 1.071

Canàries –690 –217 196 –711 –296 –1.008

Cantàbria –510 62 48 –400 –105 –505

Castella i Lleó –2.637 70 94 –2.473 –1.442 –3.916

Castella-la Manxa –2.334 –308 72 –2.570 –967 –3.538
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Quadre 3.4.34 (continuació)
Saldos fiscals del sector públic. Milions d’euros. Any 2004
Variant núm. 1. Territorialització de tots els fluxos excepte les rendes
patrimonials

Adm. Total

central Adm. Adm. Total AP Adm. sector 

i SS autonòmica locals espanyoles de la UE públic

Catalunya 13.827 –1.002 281 13.106 186 13.292

València 2.851 –1.204 –75 1.572 –244 1.328

Extremadura –2.377 45 –4 –2.336 –1.127 –3.463

Galícia –3.205 –78 229 –3.054 –843 –3.897

Madrid 15.310 111 –668 14.753 653 15.406

Múrcia –419 –8 38 –389 –231 –619

Navarra 185 9 27 221 –54 167

País Basc –208 –30 –8 –246 69 –176

Rioja –84 –19 2 –101 –43 –144

Ceuta i Melilla –484 0 –13 –497 1 –496

Extra-Regio –11.221 – – –11.221 – –11.221

Espanya –1.122 –624 112 –1.634 –8.199 –9.831

* Inclou la liquidació de 2.500 euros del sistema de finançament 1997-2001.

Font: elaboració pròpia

Quadre 3.4.35
Saldos fiscals del sector públic. Milions d’euros. Any 2004
Variant núm. 1 (Excloent-ne el deute de Renfe)

Adm. Total

central Adm. Adm. Total AP Adm. sector 

i SS autonòmica locals espanyoles de la UE públic

Andalusia * –7.909 2.533 –148 –5.524 –3.162 –8.686

Aragó –247 –146 159 –234 –384 –618

Astúries –1.503 35 –36 –1.504 –297 –1.801

Balears 1.639 –477 –82 1.080 87 1.167

Canàries –498 –217 196 –519 –296 –816

Cantàbria –454 62 48 –344 –105 –449

Castella i Lleó –2.386 70 94 –2.222 –1.442 –3.665

Castella-la Manxa –2.147 –308 72 –2.383 –967 –3.350

Catalunya 14.511 –1.002 281 13.790 186 13.976

València 3.305 –1.204 –75 2.026 –244 1.782

Extremadura –2.268 45 –4 –2.227 –1.127 –3.354

Galícia –2.929 –78 229 –2.778 –843 –3.621

Madrid 15.897 111 –668 15.340 653 15.993



Quadre 3.4.35 (continuació)
Saldos fiscals del sector públic. Milions d’euros. Any 2004
Variant núm. 1 (Excloent-ne el deute de Renfe)

Adm. Total

central Adm. Adm. Total AP Adm. sector 

i SS autonòmica locals espanyoles de la UE públic

Múrcia –288 –8 38 –258 –231 –489

Navarra 244 9 27 280 –54 226

País Basc 6 –30 –8 –32 69 37

Rioja –54 –19 2 –71 –43 –115

Ceuta i Melilla –470 0 –13 –483 1 –482

Extra-Regio –11.221 – – –11.221 – –11.221

Espanya 3.226 –624 112 2.714 –8.199 –5.485

Pagaments Renfe –4.347 – – –4.347 – –4.347

Espanya –1.122 –624 112 –1.634 –8.199 –9.831

* Inclou la liquidació de 2.500 euros del sistema de finançament 1997-2001.

Font: elaboració pròpia

3.4.3.2. Variant núm. 2

L’estimació del saldo de l’Administració central i la SS com a residu pot abordar-

se de dues maneres diferents atenent a com es consideren les rendes netes de la

propietat de les administracions territorials. Aquestes rendes corresponen princi-

palment al cost de l’endeutament acumulat per aquestes administracions i el seu

import respon a raons diverses, una de les quals el diferent calendari de traspas-

sos competencials. És per això que en l’estimació de base d’aquest treball en

obtenir del saldo fiscal de l’Administració central i les administracions de la SS no

s’ha aïllat la part de les AT corresponent a aquests interessos. Això implica a

efectes del saldo de la Administració central i la SS una neutralització dels dife-

rents interessos patrimonials de les AT. En l’alternativa que es planteja en el

quadre 3.4.36, aquests interessos de les AT s’han deduït del conjunt d’interessos

de l’AC i SS, cosa que té per conseqüència uns menors interessos patrimonials

sense territorialitzar de l’Administració central i la SS que queden compensats

per unes superiors despeses en altres àmbits, sense que per això variï el saldo fis-

cal acumulat del conjunt. Aquests resultats són alternatius als indicats en els

quadres 3.4.17 i 3.4.33. Els resultats per al conjunt del sector públic estan indi-

cats en els quadres 3.4.37 i 3.4.38.
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Quadre 3.4.36
Saldo fiscal de l’Administració central i la SS*
Milions d’euros

Opció alternativa Opció alternativa al quadre 3.4.33

al quadre 3.4.17 **

Andalusia *** –6.585 –9.048 –8.273

Aragó –23 –423 –297

Astúries –1.302 –1.645 –1.537

Balears 1.818 1.512 1.608

Canàries –102 –712 –520

Cantàbria –340 –517 –461

Castella i Lleó –1.874 –2.672 –2.421

Castella-la Manxa –1.767 –2.362 –2.175

Catalunya 15.517 13.345 14.029

València 3.993 2.550 3.004

Extremadura –2.054 –2.400 –2.291

Galícia –2.443 –3.320 –3.044

Madrid 16.926 15.061 15.648

Múrcia –34 –449 –318

Navarra 354 167 226

País Basc 441 –239 –25

Rioja 8 –87 –57

Ceuta i Melilla –439 –484 –470

Total CA 22.092 8.277 12.627

Rendes propietat –9.395 –9.395 –9.395

Pagaments Renfe –4.347 – –4.347

Altres no territorialitzat –9.469 – –

Espanya –1.122 –1.122 –1.122

* Considerant exclusivament els interessos patrimonials d’aquestes administracions.

** Exclou la territorialització dels pagaments a Renfe per operacions no recurrents.

*** Inclou el pagament de 2.500 milions d’euros de liquidació del sistema de finançament.

Font: elaboració pròpia. Dades corresponents a l’any 2004

Quadre 3.4.37
Saldos fiscals del sector públic. Milions d’euros. Any 2004
Variant núm. 2. Distribució rendes de la propietat AT 

Adm. Total

central Adm. Adm. Total AP Adm. sector 

i SS autonòmica locals espanyoles de la UE públic

Andalusia * –9.048 2.857 –108 –6.299 –3.162 –9.461

Aragó –423 –103 166 –360 –384 –744
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Quadre 3.4.37 (continuació)
Saldos fiscals del sector públic. Milions d’euros. Any 2004
Variant núm. 2. Distribució rendes de la propietat AT 

Adm. Total

central Adm. Adm. Total AP Adm. sector 

i SS autonòmica locals espanyoles de la UE públic

Astúries –1.645 61 –28 –1.612 –297 –1.909

Balears 1.512 –446 –82 984 87 1.071

Canàries –712 –192 193 –711 –296 –1.008

Cantàbria –517 67 50 –400 –105 –505

Castella i Lleó –2.672 102 97 –2.473 –1.442 –3.916

Castella-la Manxa –2.362 –284 76 –2.570 –967 –3.538

Catalunya 13.345 –555 316 13.106 186 13.292

València 2.550 –932 –46 1.572 –244 1.328

Extremadura –2.400 62 2 –2.336 –1.127 –3.463

Galícia –3.320 37 229 –3.054 –843 –3.897

Madrid 15.061 343 –651 14.753 653 15.406

Múrcia –449 16 44 –389 –231 –619

Navarra 167 30 24 221 –54 167

País Basc –239 7 –14 –246 69 –176

Rioja –87 –16 2 –101 –43 –144

Ceuta i Melilla –484 0 –10 –494 1 –493

Rendes propietat –9.395 –1.678 –148 –11.221 – –11.221

Espanya –1.122 –624 112 –1.634 –8.199 –9.831

* Inclou la liquidació de 2.500 euros del sistema de finançament 1997-2001.

Font: elaboració pròpia

Quadre 3.4.38
Saldos fiscals del sector públic. Milions d’euros. Any 2004
Variant núm. 2 (Excloent-ne el deute de Renfe)

Adm. Total

central Adm. Adm. Total AP Adm. sector 

i SS autonòmica locals espanyoles de la UE públic

Andalusia * –8.273 2.857 –108 –5.524 –3.162 –8.686

Aragó –297 –103 166 –234 –384 –618

Astúries –1.537 61 –28 –1.504 –297 –1.801

Balears 1.608 –446 –82 1.080 87 1.167

Canàries –520 –192 193 –519 –296 –816

Cantàbria –461 67 50 –344 –105 –449

Castella i Lleó –2.421 102 97 –2.222 –1.442 –3.665

Castella-la Manxa –2.175 –284 76 –2.383 –967 –3.350



Quadre 3.4.38 (continuació)
Saldos fiscals del sector públic. Milions d’euros. Any 2004
Variant núm. 2 (Excloent-ne el deute de Renfe)

Adm. Total

central Adm. Adm. Total AP Adm. sector 

i SS autonòmica locals espanyoles de la UE públic

Catalunya 14.029 –555 316 13.790 186 13.976

València 3.004 –932 –46 2.026 –244 1.782

Extremadura –2.291 62 2 –2.227 –1.127 –3.354

Galícia –3.044 37 229 –2.778 –843 –3.621

Madrid 15.648 343 –651 15.340 653 15.993

Múrcia –318 16 44 –258 –231 –489

Navarra 226 30 24 280 –54 226

País Basc –25 7 –14 –32 69 37

Rioja –57 –16 2 –71 –43 –115

Ceuta i Melilla –470 0 –10 –480 1 –479

Rendes propietat –9.395 –1.678 –148 –11.221 – –11.221

Pagaments Renfe –4.347 – –4.347 – –4.347

Espanya –1.122 –624 112 –1.634 –8.199 –9.831

* Inclou la liquidació de 2.500 euros del sistema de finançament 1997-2001.

Font: elaboració pròpia

3.4.3.3. Variant núm. 3

Una nova variant que es té en compte és la que considera la neutralització del

saldo fiscal de les administracions territorials sota la idea que els dèficits incor-

reguts per aquestes administracions són impostos ajornats que recauen sobre la

població de cada CA, mentre que els superàvits resten la càrrega fiscal futura. Per

a la neutralització d’aquests saldos s’han augmentat els ingressos del SP en les

CA on les seves AT són deficitàries i s’ha reduït en les que tenien superàvit, pel

mateix import del saldo fiscal de les AT. Aquest exercici fa variar els saldos fiscals

del conjunt del SP i també de l’Administració central i SS. Cal recordar que el

2004 hi ha una operació específica de liquidació del sistema de finançament a

Andalusia que si bé no afecta el saldo fiscal del sector públic ni del conjunt de les

administracions públiques espanyoles, sí que ho fa en la distribució entre les AT i

l’AC i SS. Els resultats obtinguts es presenten en els quadres 3.4.39 i 3.4.40. 
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Quadre 3.4.39
Saldos fiscals del sector públic. Milions d’euros. Any 2004
Variant núm. 3. Neutralitzat el dèficit de les AT

Adm. Total

central Adm. Adm. Total AP Adm. sector 

i SS autonòmica locals espanyoles de la UE públic

Andalusia * –6.663 0 0 –6.663 –3.162 –9.825

Aragó –410 0 0 –410 –384 –794

Astúries –1.646 0 0 –1.646 –297 –1.943

Balears 953 0 0 953 87 1.040

Canàries –733 0 0 –733 –296 –1.030

Cantàbria –407 0 0 –407 –105 –512

Castella i Lleó –2.508 0 0 –2.508 –1.442 –3.951

Castella-la Manxa –2.598 0 0 –2.598 –967 –3.566

Catalunya 12.624 0 0 12.624 186 12.810

València 1.271 0 0 1.271 –244 1.027

Extremadura –2.359 0 0 –2.359 –1.127 –3.486

Galícia –3.169 0 0 –3.169 –843 –4.012

Madrid 14.504 0 0 14.504 653 15.157

Múrcia –419 0 0 –419 –231 –649

Navarra 203 0 0 203 –54 149

País Basc –277 0 0 –277 69 –207

Rioja –104 0 0 –104 –43 –147

Ceuta i Melilla –500 0 0 –500 1 –499

Rendes propietat –9.395 0 0 –9.395 0 –9.395

Espanya –1.632 0 0 –1.632 –8.199 –9.831

* Inclou la liquidació de 2.500 euros del sistema de finançament 1997-2001

Font: elaboració pròpia

Quadre 3.4.40
Saldos fiscals del sector públic. Milions d’euros. Any 2004
Variant núm. 3 (Excloent-ne el deute de Renfe)*

Adm. Total

central Adm. Adm. Total AP Adm. sector

i SS autonòmica locals espanyoles de la UE públic

Andalusia ** –5.888 0 0 –5.888 –3.162 –9.050

Aragó –284 0 0 –284 –384 –668

Astúries –1.538 0 0 –1.538 –297 –1.835

Balears 1.049 0 0 1.049 87 1.136

Canàries –541 0 0 –541 –296 –838

Cantàbria –351 0 0 –351 –105 –456



Quadre 3.4.40 (continuació)
Saldos fiscals del sector públic. Milions d’euros. Any 2004
Variant núm. 3 (Excloent-ne el deute de Renfe)*

Adm. Total

central Adm. Adm. Total AP Adm. sector

i SS autonòmica locals espanyoles de la UE públic

Castella i Lleó –2.257 0 0 –2.257 –1.442 –3.700

Castella-la Manxa –2.411 0 0 –2.411 –967 –3.378

Catalunya 13.308 0 0 13.308 186 13.494

València 1.725 0 0 1.725 –244 1.481

Extremadura –2.250 0 0 –2.250 –1.127 –3.377

Galícia –2.893 0 0 –2.893 –843 –3.736

Madrid 15.091 0 0 15.091 653 15.744

Múrcia –288 0 0 –288 –231 –519

Navarra 262 0 0 262 –54 208

País Basc –63 0 0 –63 69 6

Rioja –74 0 0 –74 –43 –118

Ceuta i Melilla –486 0 0 –486 1 –485

Rendes propietat –9.395 – – –9.395 – –9.395

Pagaments Renfe –4.347 – – –4.347 – –4.347

Espanya –1.634 – – –1.634 –8.199 –9.831

* Exclou la territorialització dels pagaments a Renfe per operacions no recurrents.

* Inclou la liquidació de 2.500 euros del sistema de finançament 1997-2001.

Font: elaboració pròpia

3.4.3.4 Variant núm. 4 

Una altra de les variants que es plantegen en aquest apartat és la neutralització

del saldo fiscal de l’Administració central i la SS. El sistema utilitzat ha consistit a

distribuir el dèficit de la mateixa manera que els recursos obtinguts per les admi-

nistracions públiques, seguint la hipòtesi que aquest saldo deficitari repercutirà

en una càrrega fiscal superior. Aquesta variant incorpora també la neutralització

de les AT de la variant anterior. Els resultats d’aquesta variant figuren en el qua-

dre 3.4.41. 
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Quadre 3.4.41
Saldos fiscals del sector públic. Milions d’euros. Any 2004
Variant núm. 4. Neutralitzat el dèficit de l’AC i SS i de les AT

Adm. Total

central Adm. Adm. Total AP Adm. sector

i SS autonòmica locals espanyoles de la UE públic

Andalusia * –6.433 0 0 –6.433 –3.162 –9.595

Aragó –360 0 0 –360 –384 –744

Astúries –1.607 0 0 –1.607 –297 –1.904

Balears 992 0 0 992 87 1.079

Canàries –671 0 0 –671 –296 –968

Cantàbria –387 0 0 –387 –105 –492

Castella i Lleó –2.421 0 0 –2.421 –1.442 –3.863

Castella-la Manxa –2.546 0 0 –2.546 –967 –3.513

Catalunya 12.931 0 0 12.931 186 13.117

València 1.430 0 0 1.430 –244 1.186

Extremadura –2.330 0 0 –2.330 –1.127 –3.457

Galícia –3.081 0 0 –3.081 –843 –3.925

Madrid 14.796 0 0 14.796 653 15.449

Múrcia –378 0 0 –378 –231 –609

Navarra 230 0 0 230 –54 175

País Basc –182 0 0 –182 69 –112

Rioja –92 0 0 –92 –43 –136

Ceuta i Melilla –496 0 0 –496 1 –494

Rendes propietat –9.395 0 0 –9.395 0 –9.395

Espanya 0 0 0 0 –8.199 –8.199

* Inclou la liquidació de 2.500 euros del sistema de finançament 1997-2001

Font: elaboració pròpia

3.4.3.5 Variant núm. 5

Aquesta no és estrictament una variant dels saldos fiscals directament compara-

ble amb les anteriors, sinó que parteix d’una distribució diferent del consum

col·lectiu. En el procés de territorialització desenvolupat en la secció 3.2 la despe-

sa en consum col·lectiu del conjunt de les administracions públiques espanyoles

s’ha distribuït en base a la remuneració dels assalariats en cada CA. Aquest sis-

tema mostra l’aspecte econòmic dels fluxos del sector públic al territori on té lloc

la producció dels béns i serveis.

La variant dels saldos fiscals que es proposa a continuació presenta una aproxi-

mació a les diferències més importants entre el sistema de distribuir les despeses



segons el flux monetari o segons el flux del benefici, que se centren bàsicament

en la forma de distribuir el consum col·lectiu. A tal efecte, s’ha reestimat la dis-

tribució del consum col·lectiu en l’economia espanyola, aïllant en primer lloc la

part de les administracions territorials de cada CA. Per homogeneïtzar aquestes

dades s’han tingut en compte els recursos per competències específiques del sis-

tema de finançament de les administracions autonòmiques, suposant que aquests

recursos s’adrecen en la seva totalitat al consum col·lectiu d’aquestes adminis-

tracions. Així, s’ha minorat el consum d’aquestes administracions en la part cor-

responent al finançament d’aquestes competències i s’ha afegit al consum

col·lectiu de l’Administració central i les administracions de SS, que és el que cal

distribuir entre CA, partint de la base d’un ús atribuïble per igual a tots els resi-

dents. Per a aquesta distribució s’ha tingut en compte la població de cada CA. Els

resultats obtinguts s’han afegit al consum col·lectiu de les AT per completar el del

conjunt de les administracions públiques. 

Quadre 3.4.42
Consum col·lectiu de les administracions públiques espanyoles
Milions d’euros. Any 2004

Flux monetari Flux benefici Diferència

Andalusia 10.894 10.583 –312

Aragó 2.042 1.824 –218

Astúries 1.459 1.457 –2

Balears 1.427 1.429 2

Canàries 3.076 3.136 60

Cantàbria 755 734 –21

Castella i Lleó 4.054 3.783 –271

Castella-la Manxa 2.720 2.730 10

Catalunya 7.960 9.926 1.966

València 5.440 6.485 1.045

Extremadura 1.768 1.651 –117

Galícia 3.605 3.885 280

Madrid 10.426 7.669 –2.757

Múrcia 1.731 1.682 –50

Navarra 1.060 1.060 –1

País Basc 3.602 4.340 738

Rioja 438 397 –41

Ceuta i Melilla 586 274 –312

Espanya 63.044 63.044 0

Font: elaboració pròpia
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En base a aquesta informació s’han reelaborat els saldos fiscals en el quadre

3.4.43. Des de la literatura de les balances fiscals aquesta darrera estimació equi-

valdria a una distribució dels fluxos des d’un enfocament de la càrrega pel que fa

als ingressos i del benefici pel que fa a les despeses.27

Quadre 3.4.43
Saldos fiscals del sector públic. Milions d’euros. Any 2004
Variant núm. 5 . Criteri benefici en consum col·lectiu 

Adm. Total

central Adm. Adm. Total AP Adm. sector

i SS autonòmica locals espanyoles de la UE públic

Andalusia * –7.598 2.533 –148 –5.213 –3.162 –8.375

Aragó –29 –146 159 –16 –384 –400

Astúries –1.501 35 –36 –1.502 –297 –1.799

Balears 1.637 –477 –82 1.078 87 1.165

Canàries –558 –217 196 –579 –296 –876

Cantàbria –433 62 48 –323 –105 –428

Castella i Lleó –2.115 70 94 –1.951 –1.442 –3.394

Castella-la Manxa –2.157 –308 72 –2.393 –967 –3.360

Catalunya 12.545 –1.002 281 11.824 186 12.010

València 2.260 –1.204 –75 981 –244 737

Extremadura –2.152 45 –4 –2.111 –1.127 –3.237

Galícia –3.209 –78 229 –3.058 –843 –3.901

Madrid 18.653 111 –668 18.096 653 18.749

Múrcia –239 –8 38 –209 –231 –439

Navarra 245 9 27 281 –54 227

País Basc –732 –30 –8 –770 69 –701

Rioja –13 –19 2 –30 –43 –74

Ceuta i Melilla –158 0 –13 –171 1 –170

Rendes propietat –11.221 – – –11.221 – –11.221

Pagaments Renfe –4.347 – – –4.347 – –4.347

Espanya –1.122 –624 112 –1.634 –8.199 –9.831

Nota: exclou la territorialització del deute assumit de Renfe.

* Inclou la liquidació de 2.500 euros del sistema de finançament 1997–2001.

Font: elaboració pròpia
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El quadre de referència a partir del qual s’ha redistribuït el consum col·lectiu en el

quadre anterior és el 3.4.35. La mateixa redistribució sobre l’estimació de base

(quadre 3.4.20) ofereix els resultats següents (quadre 3.4.44).

Quadre 3.4.44
Saldos fiscals del sector públic. Milions d’euros. Any 2004
Variant núm. 5. (A partir de l’estimació de base)

Adm. Total

central Adm. Adm. Total AP Adm. sector

i SS autonòmica locals espanyoles de la UE públic

Andalusia * –5.910 2.533 –148 –3.525 –2.788 –6.312

Aragó 245 –146 159 258 –323 –65

Astúries –1.266 35 –36 –1.267 –245 –1.512

Balears 1.847 –477 –82 1.288 134 1.421

Canàries –140 –217 196 –161 –204 –365

Cantàbria –311 62 48 –201 –78 –279

Castella i Lleó –1.568 70 94 –1.404 –1.321 –2.726

Castella-la Manxa –1.749 –308 72 –1.985 –877 –2.861

Catalunya 14.033 –1.002 281 13.312 516 13.828

València 3.249 –1.204 –75 1.970 –25 1.945

Extremadura –1.915 45 –4 –1.874 –1.074 –2.948

Galícia –2.608 –78 229 –2.457 –710 –3.167

Madrid 19.932 111 –668 19.375 936 20.311

Múrcia 46 –8 38 76 –167 –91

Navarra 373 9 27 409 –26 383

País Basc –267 –30 –8 –305 173 –132

Rioja 52 –19 2 35 –29 5

Ceuta i Melilla –128 0 –13 –141 8 –132

Rendes propietat –11.221 – – –11.221 – –11.221

Pagaments Renfe –4.347 – – –4.347 – –4.347

Altres no territoriats –9.469 – – –9.469 –2.099 –11.568

Espanya –1.122 –624 112 –1.634 –8.199 –9.831

* Inclou la liquidació de 2.500 euros del sistema de finançament 1997-2001.

Font: elaboració pròpia

3.4.3.6 Algunes reflexions sobre els fluxos fiscals i les balances fiscals

Les balances o saldos fiscals són el resultat de la diferència entre els ingressos i les

despeses del sector públic en un àmbit territorial. El sector públic considerat pot

abastar la totalitat de fluxos fiscals, o es pot circumscriure a àmbits institucionals
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inferiors, com ara les administracions públiques espanyoles o l’Administració cen-

tral i la SS. En un esquema comptable complet a escala regional, els comptes del

sector públic i els seus corresponents saldos fiscals formarien part del sector

institucional de les administracions públiques o del que es consideraria resta de

l’estat (i/o resta del món) segons que s’internalitzessin o no els fluxos amb l’Ad-

ministració central i amb les institucions de la UE. 

Les estimacions de les balances fiscals regionals poden donar lloc a resultats molt

diferents ja sigui pel sistema de territorialització emprat o pel conjunt de fluxos

considerats. Les hipòtesis d’incidència en l’assignació dels ingressos tendeixen a

tenir un consens més ampli que no pas en el cas de les despeses. En qualsevol cas,

el disseny d’un sistema que permeti comparar diferents hipòtesis tant pels ingres-

sos com per les despeses pot ajudar a analitzar la seva sensibilitat davant dels

diferents criteris presents en la literatura.

Els comptes del sector públic i els saldos fiscals que en resulten són un instrument

que ajuda a analitzar de forma comparable el resultat de l’actuació del sector públic

entre regions i al llarg del temps. La consideració de la totalitat del sector públic com

s’ha plantejat en aquesta estimació ofereix, d’altra banda, la possibilitat d’abas-

tar el resultat agregat de tots els nivells de govern que actuen al territori. Tan-

mateix, el saldo fiscal per si mateix pot respondre a situacions molt diverses i és

convenient una anàlisi dels fluxos d’ingressos i despeses dels quals aquests sal-

dos provenen. Però aquesta anàlisi ha de tenir també present les circumstàncies

existents en cada CA, en què s’inscriuen les polítiques públiques quant a estruc-

tura d’edats, mercat de treball, benestar social, desenvolupament econòmic...,

perquè aquestes polítiques i els seus resultats en termes de fluxos fiscals es

poden adequar en major o menor mesura a cada territori i als seus residents,

especialment si hi ha necessitats econòmiques i socials molt diferents.

Els fluxos fiscals són bàsicament el resultat de l’agregació dels fluxos fiscals dels

habitants de cada regió amb el sector públic, a més dels que corresponen a la pro-

visió per part del sector públic de béns de caràcter indivisible, com poden ser la

inversió pública o els béns i serveis col·lectius. 

Un dels aspectes que repercuteixen de forma notable en els fluxos adreçats a la

població és l’estructura d’edat de la població –i especialment el fet de tenir un alt

percentatge de població receptora de pensions públiques–, que pot comportar

l’existència de saldos fiscals molt diferents entre dues regions, a igualtat d’altres

situacions. Aquest fet, així com d’altres de més específics, aconsellen un tracta-

ment individualitzat de cada una de les categories que conformen els fluxos fis-
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cals. En un altre ordre d’estudi caldria considerar també les externalitats i els

efectes de desbordament de les despeses públiques.

L’anàlisi dels fluxos d’ingressos pot ser també de gran utilitat, i si bé fins recent-

ment28 el sistema fiscal no possibilitava gaires diferències entre les CA, això pot

canviar en el futur. D’altra banda, l’anàlisi dels fluxos d’ingressos pot ajudar a tro-

bar respostes a les diferents situacions i necessitats a les quals s’enfronten els

residents de cada CA. 

Així, una anàlisi específica dels ingressos fiscals permetria diferenciar l’origen de

les rendes que conformen la base tributària en cada cas i la part que correspon a

rendiments del treball i a rendiments del capital. Tot i que el sistema fiscal es guiï

per criteris de capacitat de pagament i no de benefici, de l’anàlisi proposada es

poden derivar necessitats de despesa diferents, tant per l’origen de les rendes

com pel volum de població involucrada en la seva obtenció. D’aquesta manera,

els rendiments derivats del treball deguts a una alta taxa de participació laboral

informen d’unes necessitats de prestacions socials superiors per a serveis de ben-

estar social (com ara llars d’infants, llars d’avis...) en l’àmbit territorial on aques-

tes persones resideixen, a més d’altres serveis públics, com ara els de transport

per atendre la superior necessitat de mobilitat. 

Aquesta problemàtica és ben present en CA on hi ha una incorporació molt ele-

vada de la dona al món del treball remunerat, ja que mentre que això genera una

capacitat de pagament i de riquesa “visible” de l’economia, d’altra banda, reper-

cuteix negativament en el benestar social agregat en aquestes CA, perquè dis-

minueixen els serveis prestats des de les llars i el sistema redistributiu actual no

té en compte les necessitats associades a aquesta situació. 

Altres exemples com els ingressos fiscals derivats d’activitats amb un ús intensiu

del territori i de serveis –com les turístiques– requereixen també una con-

traprestació específica en serveis públics per atendre la demanda turística de

forma que no impacti negativament en els serveis de la població resident. De la

mateixa manera, els rendiments fiscals d’altres activitats productives han de per-
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28 El mapa tributari en les CA pot incorporar cada cop més diferències ja que la Llei 21/2001 de
mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les CA de règim comú i de
ciutats amb estatut d’autonomia, a més d’ampliar la cessió de tributs, atorga noves potestats
a les comunitats autònomes per regular la part dels impostos cedits. D’altra banda, la pressió
fiscal local difereix també notablement.



metre determinades infraestructures que garanteixin el seu sosteniment futur.

Aquestes mesures han de ser “compatibles” amb les polítiques personals redis-

tributives i les polítiques regionals de desenvolupament, sense que aquestes,

però, exhaureixin la possibilitat d’atendre les primeres, perquè altrament s’es-

taria malmetent el sosteniment econòmic i condicionant, al seu torn, la capaci-

tat redistributiva futura, penalitzant així mateix el benestar social a les zones on

la incorporació al món del treball és més elevada. 
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)4. LA DISTRIBUCIÓ DELS FLUXOS 
DEL SECTOR PÚBLIC
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Presentació

Aquest capítol presenta l’anàlisi dels principals fluxos d’ingressos i despeses del

sector públic en les CA obtinguts en l’estimació del capítol anterior. La informació

analitzada està referida al darrer any estimat, el 2004, excepte en el cas de la FBC

de la secció 4.7 que abasta el període 2000-2004. L’índex és el següent:

4.1. Introducció

4.2. Els fluxos del sector públic en la Unió Europea

4.3. Els ingressos i les despeses del sector públic en les comunitats autònomes

4.3.1. Els fluxos fiscals de les comunitats autònomes en relació amb el PIB 

4.3.2. Els fluxos fiscals per habitant i el PIB per habitant en les comunitats

autònomes

4.4. La pressió fiscal

4.4.1. Introducció 

4.4.2. La pressió fiscal en la Unió Europea

4.4.3. La pressió fiscal en les comunitats autònomes

4.4.4. Evolució de la pressió fiscal en les comunitats autònomes

4.4.5. La tributació fiscal en relació amb els principals indicadors de les

comunitats autònomes

4.5. Les prestacions socials

4.5.1. Introducció

4.5.2. Les prestacions socials en el context europeu

4.5.3. Les prestacions socials en les comunitats autònomes

4.6. La despesa en consum col·lectiu

4.6.1. Introducció 

4.6.2. La despesa en consum col·lectiu en la Unió Europea

4.6.3. La producció de consum col·lectiu en les comunitats autònomes

4.6.4. El consum col·lectiu en les comunitats autònomes

4.7. La formació bruta de capital

4.7.1. Introducció

4.7.2. La inversió pública en la Unió Europea

4.7.3. La inversió pública en les comunitats autònomes

4.7.4. La inversió en les comunitats autònomes, el nivell de renda i la

població



4.1. Introducció

L’actuació del sector públic sol classificar-se d’acord amb els objectius d’assignació,

redistribució i estabilització, malgrat que a la pràctica aquests objectius es super-

posen. A escala territorial, el paper del sector públic també es pot enquadrar dins

d’aquestes categories instrumentals, però una anàlisi espacial incorpora nous

aspectes que cal tenir en compte, en encreuar-se les diverses intervencions i els

seus efectes territorials. Així, a les polítiques estatals que incorporen objectius redis-

tributius –personals o territorials–, s’hi sumen les que, tot i tenir un caràcter assig-

natiu o d’estabilització, interaccionen a escala espacial i generen també efectes

redistributius. A l’espectre d’aquestes polítiques estatals, s’hi afegeixen les que són

derivades del sistema de finançament de les administracions autonòmiques i locals,

i de les actuacions d’aquestes administracions territorials, d’una banda, i les que es

deriven dels fluxos amb les institucions de la Unió Europea, d’una altra.

Entre les principals polítiques públiques redistributives, en primer lloc cal diferenciar

les de caràcter personal, com les prestacions socials, d’altres que són redistributives

a nivell territorial, com ara les del Fons de Compensació Interterritorial, o les dels

Fons Estructurals Europeus. Així, les funcions redistributives vinculades a la població

reflectiran, pel que fa a les CA, el resultat agregat de la redistribució de la renda dels

seus habitants atesa l’actual política social de prestacions bàsiques en tot el territori

espanyol;29 tot i que també hi incideix la capacitat financera de les seves administra-

cions territorials, que són les principals proveïdores de béns preferents mitjançat

transferències en espècie. Cal dir que, malgrat el caràcter personal d’aquestes polí-

tiques redistributives, el fet de prioritzar un tipus o un altre de prestacions a escala

estatal té un caràcter més o menys ajustat a les necessitats de la població resident

en un determinat territori i al seu nivell de desenvolupament. D’altra banda, el fet de

considerar, o no, com és el cas, els diferents nivells de preus relatius existents entre

CA, pot oferir resultats diversos, perquè una mateixa prestació valorada en termes

monetaris comuns difereix quant a l’efecte real en la població.

Les polítiques assignatives a nivell territorial són les que estan més relacionades

amb el debat sobre la imputació de la despesa pública segons els criteris del flux de

la despesa o de la imputació segons el flux del benefici. En efecte, la producció de

béns i serveis públics en un determinat territori pot no tenir com a beneficiaris –o
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únics beneficiaris– els seus residents.30 Els efectes també seran diversos segons el

tipus de provisió pública que sigui. No té el mateix efecte la localització d’un centre

d’investigació que la d’uns serveis administratius, la d’un destacament militar, o la

d’un museu estatal. La població resident se’n beneficiarà de diferent manera en

qualsevol dels casos anteriors. Però, al marge de la valoració d’aquests beneficis

directes o potencials, la localització en un territori d’uns serveis estatals d’aquestes

característiques representa una injecció de despesa pública en la CA en la qual es

duu a terme, que generarà llocs de treball i tindrà més o menys efectes en la resta

de l’economia segons els vincles econòmics que generi.31

Les polítiques d’estabilització per fomentar l’activitat, ja siguin de caràcter gene-

ral com de caràcter sectorial presenten també un vessant redistributiu, que té

punts de contacte amb les polítiques redistributives de cohesió econòmica i

social que es vehiculen preferentment a través de la inversió pública.

L’anàlisi dels ingressos i despeses del conjunt del sector públic és una manera d’a-

preciar com es materialitzen al territori les diverses casuístiques esmentades.

Amb aquest objectiu s’examinen a continuació les principals categories d’aquests

fluxos i la seva relació amb els indicadors bàsics de PIB i població. El capítol pre-

senta en primer lloc (secció 4.2) una anàlisi dels fluxos del sector públic espanyol

dins del context europeu. A continuació, la secció 4.3 recull la distribució general

dels fluxos fiscals a les CA segons les estimacions obtingudes en el capítol ante-

rior. Les seccions que completen aquest capítol analitzen les principals categories

d’aquests fluxos: la pressió fiscal (4.4), les prestacions socials (4.5), el consum

col·lectiu (4.6) i la formació bruta de capital (4.7).

4.2. Els fluxos del sector públic en la Unió Europea

El volum i la distribució dels fluxos d’ingressos i despeses públics segueixen pautes vin-

culades al pes del sector públic en cada estat i a les prioritats expressades per les polí-

tiques que les guien. En el cas espanyol el pes de les despeses del sector públic ha pas-

sat de representar un 33% del PIB l’any 1980 a un 45% el 1995, per baixar al voltant

del 39% en l’actualitat. El volum, i també la composició dels ingressos i despeses, ha

variat de forma significativa, si bé el sector públic continua tenint a Espanya un pes infe-
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30 Els residents també poden patir efectes adversos, per exemple mediambientals.
31 Els desbordament i les externalitats dels efectes econòmics en els àmbits regionals generen una

problemàtica específica que complica aquesta anàlisi.
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rior a la mitjana europea (46,6%). La pressió fiscal és també inferior i això comporta

alhora unes polítiques de despesa de menor abast, cosa que es veu reflectida especial-

ment en el capítol de prestacions socials, el més important de les despeses públiques. 

Dins de la UE conviuen models força diferents. Així, Dinamarca i Suècia són els països

que tenen la pressió fiscal més elevada (al voltant del 50%) i això es reflecteix en un

volum relatiu de prestacions socials més alt. França, amb una pressió fiscal inferior

(del 45%), té també un nivell important de prestacions socials. D’altra banda, les

despeses en prestacions socials estan modulades pel pes de les pensions contribu-

tives, de manera que allà on el pes d’aquestes prestacions és elevat, la resta de presta-

cions se’n ressenteix. Itàlia té el pes més alt de despeses en pensions (14,6% del PIB),

mentre que en el cas d’Irlanda només signifiquen el 4,9% del PIB, la qual cosa li per-

met tenir un nivell de prestacions socials (excloent-ne les pensions) superior a altres

països, com ara Espanya, tot i que la seva pressió fiscal és la més baixa de la UE-15.

Després de les prestacions socials, el segon concepte de major importància dins

dels pressupostos públics són les despeses de consum col·lectiu, amb una mit-

jana a la UE-15 del 8,2% i una distribució força homogènia entre països (llevat

d’Irlanda, 5,4%, i Grècia i Holanda, que superen el 10%). Les despeses financeres

per interessos del deute són el tercer capítol més important, amb una mitjana del

2,8% del PIB a escala europea (2% a Espanya i 4,8% a Itàlia). Finalment, cal

destacar el pes de la formació bruta de capital, que suma un 2,4% del PIB europeu.

Grècia, Portugal, Irlanda i Espanya estan entre els països més inversors gràcies als

ajuts comunitaris (quadre 4.2.1).

4.3. Els ingressos i les despeses del sector públic
en les comunitats autònomes

4.3.1. Els fluxos fiscals de les comunitats autònomes en relació amb
el PIB 

En el quadre 4.3.1 es presenta un resum dels fluxos d’ingressos i despeses estimats

en el capítol anterior i el pes que signifiquen en cada CA. Cal recordar que aquestes

dades incorporen, de forma consolidada, els fluxos amb l’Administració supraestatal

de la UE. Les comunitats que aporten més recursos al sector públic són Catalunya

(amb un 18,8% del total), Madrid (18%) i Andalusia (13,6%). Pel que fa a les despe-

ses públiques, Andalusia en concentra el pes més important, amb un 15,2%, Cata-

lunya, un 13,5%, i Madrid, un 12,2%. Aquesta distribució de les despeses considera

l’assignació del consum col·lectiu per CA segons el lloc on es fa la producció. Comple-

mentàriament, s’ha afegit la distribució des del punt de vista del consum col·lectiu
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efectiu en cada CA i el volum total de despeses associades. Els fluxos no territorialit-

zats estan imputats a una regió fictícia denominada Extra-regio. 

En el quadre 4.3.2 es recullen els mateixos fluxos del quadre anterior, ara en

relació amb el PIB de cada CA. Els ingressos del sector públic representen l’any

2004 el 38,3% del PIB de l’economia espanyola i la part que resta sense territo-

rialitzar equival al 0,6% del PIB. Les despeses assoleixen un total del 39,4% del

PIB, i la part sense territorialitzar suma un 3,8% del PIB.32

Els ingressos tributaris estan agrupats en una sola categoria, per bé que a la sec-

ció 4.4 se’n fa una presentació desagregada. La pressió fiscal representa el 2004

un 35,8% del PIB espanyol, amb un ventall de distribució que oscil·la entre uns

màxims del 39,2% a Astúries, 37,2% a Madrid, i 36,9% a Catalunya, a uns mínims

del 31% a Ceuta i Melilla, 32,8% a Canàries33 i 32,6% a Castella-la Manxa.

Entre els grups de despesa, destaquen les prestacions socials en efectiu (un 11,7% del

PIB espanyol) i les transfèrencies en espècie (un 10,3%), que són el gruix de les despe-

ses públiques. Les prestacions en efectiu representen un 20,5% del PIB d’Astúries, i el

15,9% i el 15,7% respectivament a Extremadura i Galícia. En el cas de les prestacions

socials en espècie, les principals comunitats receptores en relació amb el seu PIB són

Extremadura (17,6%), Ceuta i Melilla (13,1%) i Castella la Manxa (13,5%).

El segon grup de despeses en ordre d’importància és el consum col·lectiu que,

com abans s’ha indicat, en l’estimació de base d’aquest treball està distribuït

segons la localització de la producció de béns indivisibles de caràcter públic.

Destaquen Ceuta i Melilla (24,3% del seu PIB) i Extremadura (12,6%). En el criteri

alternatiu de distribució, segons el consum efectiu d’aquests béns, aquestes ciu-

tats autònomes i Extremadura continuen mantenint el lideratge però amb un

pes sobre el PIB inferior (al voltant de l’11%). 

La formació bruta de capital és el següent grup de despesa (3,4% del PIB), i la dis-

tribució està encapçalada per Ceuta i Melilla (5,9% del PIB), Extremadura (5,7%)

i Cantàbria i Astúries, amb un 5,2% del PIB cada una. A les posicions de cua es

troben Catalunya (1,8%) i Madrid (1,9%). 

178 El sector públic en les comunitats autònomes

32 A l’apartat 3.4 hi ha el desglossament dels conceptes no territorialitzats.
33 Com ja s’ha indicat en el capítol anterior, en aquest treball no s’han considerat els règims espe-

cials de les Canàries i de les ciutats de Ceuta i Melilla i s’ha aplicat una metodologia comuna per
a l’obtenció de la distribució dels impostos indirectes. Tampoc no s’han considerat les caracterís-
tiques diferencials de l’impost de societats al País Basc i Navarra.
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Entre la resta de despeses, les subvencions als productes i a la producció representen

un total de l’1,7% del PIB de l’economia espanyola, amb un pes important en les

economies d’Extremadura (3,9% del PIB) i Castella-la Manxa (2,7%). La resta de

despeses, de menor importància, corresponen a les transferències corrents i al saldo

net d’actius no financers. En la part no territorialitzada les despeses més importants

són les rendes de la propietat (interessos del deute viu) i sumen una despesa equiva-

lent al 2% del PIB, que s’ha assignat íntegrament a la regió fictícia Extra-regio.

La suma de despeses públiques totals representa, segons les dades estimades en

aquest treball, un 57,7% del PIB de la comunitat d’Extremadura, un 57% de Ceuta i

Melilla, i un 49,5% del d’Astúries. Entre les CA on la despesa pública té un pes menor, hi

ha Madrid (27,1%) i Catalunya (28,4%). La distribució del consum col·lectiu segons el

seu ús efectiu modula aquests resultats especialment a Ceuta i Melilla, Madrid i Cata-

lunya. 

La relació entre els fluxos d’ingressos i despeses (en relació amb el PIB de cada CA)

i el PIB per habitant es recull en el gràfic 4.3.1. Es fa palès el pendent invers exis-

180 El sector públic en les comunitats autònomes

Gràfic 4.3.1
Els fluxos del sector públic en relació amb el PIB de les CA i el PIB per habitant.
Any 2004

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE
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tent entre els fluxos de despesa del sector públic i el PIB per càpita, i se’n mostra

el caràcter redistributiu, un fet que no s’observa en el cas dels ingressos, la qual

cosa posa de manifest que el procés redistributiu es concentra en les despeses. 

4.3.2. Els fluxos fiscals per habitant i el PIB per habitant en les
comunitats autònomes

En el gràfic 4.3.2 es mostra la distribució del PIB per càpita i dels ingressos i

despeses per habitant. En aquesta representació es pot apreciar que les aporta-

cions per habitant al sector públic per part de les CA tenen una relació positiva

amb el PIB per habitant. En el cas de les despeses per habitant hi ha una elevada

variabilitat. Les CA amb un nivell més elevat de despesa per habitant són Ceuta i

Melilla, el País Basc, Astúries i Navarra. Entre les CA amb una despesa per habi-

tant inferior es troben Múrcia, València, Canàries, Balears i Catalunya. Quant als

ingressos, els més importants provenen de Madrid (10.046 euros per habitant),

amb Catalunya en segona posició.

Els fluxos agregats encobreixen categories d’ingressos i despeses de caràcter

molt diferent que seran tractats en les seccions següents. En el quadre 4.3.3 es
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Gràfic 4.3.2
Els fluxos del sector públic en relació amb el PIB de les CA i el PIB per habitant.
Any 2004

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE
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mostra com es distribueixen els principals grups d’ingressos i despeses per habitant

i el saldo fiscal resultant. Les CA es presenten en dos grups: en el primer el sector

públic és deficitari (i les CA tenen un saldo fiscal positiu) i en el segon s’obté

superàvit (i les CA tenen un saldo fiscal negatiu). En aquest quadre es mantenen

les mateixes categories d’ingressos i despeses dels quadres anteriors, excepte en

el cas de les prestacions socials, que s’han desagregat, aïllant la part corresponent

a les pensions contributives. El coeficient de variació de la distribució entre CA

dels ingressos tributaris per habitant és del 18,9%. En el cas de les despeses,

destaca la dispersió de les pensions, d’un 29,1%, i sobretot de la producció de

béns i serveis per al consum col·lectiu, d’un 46%. Per a la FBC la dispersió és del

35% i la distribució més igualitària correspon a les prestacions socials excloent-

ne les pensions (7,6%). 

Les pensions contributives tenen un pes molt significatiu, i la seva exclusió fa

canviar notablement, en algunes CA, la seva posició de la resta de despeses.

Aquest és el cas especialment de Ceuta i Melilla, Extremadura, Canàries, la Rioja i

Múrcia, on en excloure les pensions contributives, el nivell relatiu de les altres

despeses augmenta respecte de la mitjana estatal. En canvi, n’hi ha d’altres en

què succeeix justament el contrari, com ara Astúries, el País Basc i Catalunya. 

La distribució dels fluxos d’ingressos i despeses, comentada fins ara, es refereix al

conjunt del sector públic i recull el resultat agregat de les polítiques de les administra-

cions que el componen. Les aportacions fiscals de l’economia de cada CA al conjunt

sector públic depenen bàsicament de la política fiscal més o menys progressiva a

escala estatal, però també de la diferent fiscalitat de les administracions territorials. 

Pel que fa a les despeses, hi juguen factors més diversos. D’una banda, els nivells de

pensions contributives, que a escala individual depenen de les bases i el temps

de cotització prèvia, i a esacala de les CA, a més, de la població beneficiària. El nivell

de la resta de prestacions socials té components que es deriven de la política

social a nivell estatal, però també de l’actuació de les administracions territorials

i de la seva capacitat financera. En el cas de la producció de consum col·lectiu, cal

també diferenciar el que prové de la localització de determinats serveis adminis-

tratius, tecnològics, militars... d’àmbit estatal, del que correspon al consum

col·lectiu territorial de les seves administracions. En el nivell de FBC convergeix

encara un nombre superior de consideracions, atès que a les actuacions pròpies

de cada nivell de govern, cal afegir-hi les polítiques de desenvolupament regional

a escala estatal a més de la política regional europea vehiculada a través dels fons

estructurals. D’altra banda, la capacitat financera i l’endeutament de les admi-

nistracions territorials modulen els recursos de què disposen aquestes administra-
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cions per invertir, tot i que de la mateixa manera que a la resta del sector públic el

recurs al deute està cada cop més constret pels plans d’estabilitat pressupostària.

De forma sintètica es pot dir que el volum de despeses públiques en les CA depèn

bàsicament, d’una banda, de les polítiques socials comunes a nivell estatal i del

volum de població beneficiària en cada CA, de la localització de la producció de béns

i serveis de consum col·lectiu d’abast estatal en les CA, de la distribució de la

inversió pública no vinculada a desenvolupament regional de l’Administració cen-

tral i de les polítiques regionals explícites de l’Administració central i la Unió Euro-

pea. D’altra banda, depèn de la capacitat financera de les seves administracions

territorials derivada dels sistemes de finançament vigents.

4.4. La pressió fiscal

4.4.1. Introducció 

El sistema fiscal és el principal instrument de les AP per finançar les seves políti-

ques. Tot i que el sistema tributari estatal no presenta diferències importants en

les CA, la residència en un territori pot comportar una càrrega fiscal diferenciada

en la imposició local i cada cop més en la imposició autonòmica. En aquesta sec-

ció es presenta una comparativa amb la pressió fiscal a la Unió Europea i s’analit-

za, a partir dels resultats estimats en el capítol tres, la distribució dels ingressos

tributaris del sector públic en les CA.

4.4.2. La pressió fiscal en la Unió Europea

La pressió fiscal mitjana en la Unió Europea-15 és del 40,6% del PIB,34 amb una dis-

tribució que reflecteix la diferent presència del sector públic entre els països mem-

bres de la Unió. El ventall va des de Dinamarca i Suècia, amb una pressió fiscal per

sobre del 50,8%, fins a Irlanda (32,4%), Grècia (34%), Portugal (35,6%) i Espanya

(35,8%), que és el quart país de la UE-15 amb menys pressió fiscal (gràfic 4.4.1).

Els impostos al conjunt de la Unió Europea es reparteixen a parts iguals en tres

categories: els impostos s/productes i producció, els impostos sobre la renda i el

patrimoni i les cotitzacions socials. Entre els països membres aquesta distribució no
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34 Aquests resultats són lleugerament inferiors als de la secció 4.2, perquè en aquell cas no s’in-
cloïen els impostos pagats a les institucions comunitàries.



és homogènia. En el cas dels impostos indirectes les diferències no són gaire pronun-

ciades i les posicions més allunyades de la mitjana són les d’Espanya i Alemanya, que

tenen una imposició més baixa, i Dinamarca, Suècia i França, que la tenen més alta.

En la imposició sobre la renda i el patrimoni, les discrepàncies són més grans: Portu-

gal i Grècia tenen una imposició al voltant del 8% del PIB, mentre que a Dinamarca

és del 30% i a Suècia i Finlàndia, del 19% i el 17,5% respectivament (quadre 4.4.1). 

També hi ha força diferència en les cotitzacions socials, a Dinamarca són compar-

ativament molt reduïdes, 2,1%, com a Irlanda (6%) i al Regne Unit (8,1%). Les

cotitzacions socials a Espanya representen el 13% del PIB, per sota de països com

ara Alemanya (17,9%) i França (18%). Les diferències de pressió fiscal d’Espanya

respecte de la mitjana de la UE-15 són, l’any 2004, de 4,8 punts i és concentren

principalment en els impostos sobre la renda i el patrimoni (2,4 punts del PIB

inferior a Espanya). Els impostos indirectes són 1,4 punts del PIB més baixos, les

cotitzacions socials ho són 0,9 punts i els impostos s/capital 0,1 punts. 

La regressió entre la pressió fiscal i el PIB per habitant als països de la UE-15

mostra un pendent positiu però també té una notable dispersió. Suècia i Dina-

marca són els països que tenen la pressió fiscal més elevada en relació amb la

seva renda per habitant, i Irlanda la més baixa (gràfics 4.4.2 i 4.4.3).
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Gràfic 4.4.1
Els fluxos del sector públic en relació amb el PIB de les CA i el PIB per habitant.
Any 2004
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Gràfic 4.4.2
La pressió fiscal i el PIB per habitant. Valors indexats UE-15=100. 
Any 2004

Font: elaboració amb dades d’Eurostat
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Quadre 4.4.1
Distribució de la pressió fiscal en la Unió Europea per tipus d’impostos
% s/ PIB 

Imp. productes Imp. renda Cotitzacions Imp.

i producció i patrimoni socials capital Total

UE-27 13,3 12,3 13,8 0,8 40,2

UE-15 13,3 12,6 13,9 0,8 40,6

Bèlgica 12,9 16,7 16,2 0,6 46,4

Dinamarca 17,4 30,2 2,1 1,8 51,5

Alemanya 11,8 10,0 17,9 0,5 40,2

Grècia 11,7 8,0 13,3 1,0 34,0

Espanya 11,9 10,2 13,0 0,7 35,8

França 15,3 11,1 18,0 0,6 45,0

Irlanda 13,0 12,4 6,0 1,0 32,4

Itàlia 14,0 13,3 12,6 0,5 40,4

Holanda 12,4 10,4 14,9 2,1 39,8

Àustria 14,7 13,3 16,1 1,4 45,5

Portugal 14,2 8,5 12,2 0,7 35,6

Finlàndia 13,8 17,5 11,8 3,5 46,6

Suècia 16,4 19,0 13,5 1,9 50,8

Regne Unit 12,8 15,1 8,1 0,6 36,6

Font: Eurostat. Dades corresponents a l’any 2004



4.4.3. La pressió fiscal en les comunitats autònomes

En el quadre 4.4.2 es presenta la distribució per figures impositives de la pressió fis-

cal en les CA35 segons l’estimació realitzada en el capítol tres. 

La càrrega fiscal es concentra principalment en tres comunitats: Catalunya, que

hi aporta el 19,4%, la comunitat de Madrid, el 18,4% i Andalusia, el 13,6%. El pes

de Catalunya és el més alt en totes les figures tributàries excepte en l’impost

sobre la renda i el patrimoni, en què la supera la comunitat de Madrid per la major

productivitat de la seva economia i del seu PIB per habitant.
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Gràfic 4.4.3
El PIB per habitant i la pressió fiscal a la UE-15. 
Any 2004

Font: elaboració amb dades d’Eurostat

60

80

100

120

140

U
E-

1
5

 =
 1

0
0

P
o

rt
u

ga
l

G
rè

ci
a

E
sp

an
ya

It
àl

ia

Fr
an

ça

A
le

m
an

ya

Fi
n

là
n

d
ia

R
eg

n
e 

U
n

it

B
èl

gi
ca

S
u

èc
ia

D
in

am
ar

ca

À
u

st
ri

a

H
o

la
n

d
a

Ir
la

n
d

a

Pressió fiscal PIB/habitant (en PPC)

35 La territorialització efectuada no té en compte els Règims Econòmics Fiscals de Canàries ni els
de Ceuta i Melilla. Les característiques diferencials de l’impost de societats en el País Basc i
Navarra tampoc no s’han considerat.



Quadre 4.4.2
Distribució de la càrrega fiscal en les CA
Percentatge sobre el total estatal

Imp. productes Imp. renda Imp. Cotitzacions Imp.

i producció i patrimoni societats socials capital Total

Andalusia 14,6 11,5 13,2 14,0 12,0 13,6

Aragó 3,0 3,1 3,1 3,1 3,5 3,1

Astúries 2,4 2,4 2,1 2,3 2,1 2,3

Balears 2,8 2,2 2,6 2,3 2,7 2,5

Canàries 3,8 3,1 4,0 4,0 2,1 3,7

Cantàbria 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,3

Castella i Lleó 5,1 4,7 5,3 5,2 6,7 5,1

Castella-la Manxa 3,0 2,7 3,3 3,4 2,6 3,1

Catalunya 18,9 20,8 19,8 18,8 23,3 19,4

València 10,4 9,3 9,9 9,7 8,9 9,9

Extremadura 1,6 1,2 1,5 1,7 0,9 1,5

Galícia 5,5 4,5 5,0 5,3 4,5 5,2

Madrid 16,9 22,4 17,8 17,8 21,2 18,4

Múrcia 2,6 2,0 2,5 2,5 2,4 2,4

Navarra 1,5 1,5 1,7 1,7 1,9 1,6

País Basc 5,5 6,1 6,2 6,1 2,7 5,9

Rioja 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7

Ceuta i Melilla 0,3 0,2 0,2 0,3 0,0 0,2

Extra-regio 0,0 0,3 0,0 0,0 0,4 0,1

Espanya 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Font: elaboració pròpia. Any de referència 2004

Quadre 4.4.3
Distribució de la pressió fiscal en les CA
Percentatge s/PIB

Imp. productes Imp. renda Imp. Cotitzacions Imp.

i producció i patrimoni societats socials capital Total

Andalusia 13,0 5,6 3,3 13,2 0,4 35,6

Aragó 11,9 6,8 3,5 13,1 0,5 35,8

Astúries 13,9 7,4 3,4 14,1 0,4 39,2

Balears 13,6 6,0 3,5 11,8 0,5 35,4

Canàries 11,4 5,2 3,4 12,7 0,2 32,8

Cantàbria 12,7 6,8 3,5 12,4 0,4 35,8

Castella i Lleó 11,5 5,8 3,4 12,4 0,5 33,6

Castella-la Manxa 10,7 5,3 3,4 13,0 0,3 32,6
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Quadre 4.4.3 (continuació)
Distribució de la pressió fiscal en les CA
% s/PIB

Imp. productes Imp. renda Imp. Cotitzacions Imp.

i producció i patrimoni societats socials capital Total

Catalunya 12,3 7,4 3,6 13,0 0,5 36,9

València 13,0 6,4 3,5 13,0 0,4 36,4

Extremadura 11,4 5,0 3,1 13,2 0,2 33,0

Galícia 13,2 6,0 3,4 13,4 0,4 36,3

Madrid 11,6 8,5 3,5 13,0 0,5 37,2

Múrcia 12,4 5,4 3,4 13,0 0,4 34,8

Navarra 10,8 6,0 3,5 12,9 0,5 33,8

País Basc 11,0 6,6 3,5 12,8 0,2 34,2

Rioja 12,1 6,4 3,5 12,1 0,4 34,5

Ceuta i Melilla 12,5 3,8 2,1 12,5 0,0 31,0

Espanya 12,2 6,7 3,5 13,0 0,4 35,8

Font: elaboració pròpia. Any de referència 2004

La pressió fiscal més baixa correspon a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla

amb un 31% del PIB, seguides per Castella-la Manxa, Canàries i Extremadura. La

pressió fiscal més elevada correspon a Astúries, Madrid i Catalunya (quadre

4.4.3). 

En els impostos indirectes la pressió fiscal entre CA oscil·la entre un màxim del

13,9% del PIB a Astúries i un 10,7% a Castella-la Manxa. En el cas dels impostos

sobre la renda i el patrimoni, a l’extrem superior se situa la comunitat de Madrid:

8,5% del PIB, i a l’inferior, Ceuta i Melilla, 3,8%. Pel que fa a les cotitzacions

socials, Astúries presenta el nivell més alt, 14,1%, i les Balears el més baix, 11,8%.

Finalment, a l’impost de societats i als impostos sobre el capital les diferències

entre CA són d’escassa entitat.

En relació amb la població (quadre 4.4.4), la càrrega impositiva més elevada cor-

respon a la comunitat de Madrid (un 36,3% superior a la mitjana espanyola),

seguida per les Balears i Catalunya. Entre les que tenen la càrrega més baixa, hi ha

Extremadura (un 38,7% inferior), Castella-la Manxa i Ceuta i Melilla. 



Quadre 4.4.4 
Distribució de la pressió fiscal en les CA
Euros per habitant

Imp. productes Imp. renda Imp. Cotitzacions Imp.

i producció i patrimoni societats socials capital Total

Andalusia 1.965 854 504 2.005 57 5.384

Aragó 2.490 1.435 723 2.746 103 7.498

Astúries 2.359 1.255 582 2.394 73 6.662

Balears 3.040 1.334 788 2.638 103 7.902

Canàries 2.058 941 612 2.299 40 5.950

Cantàbria 2.433 1.297 669 2.378 82 6.859

Castella i Lleó 2.132 1.065 626 2.295 98 6.216

Castella-la Manxa 1.652 819 518 2.001 51 5.041

Catalunya 2.885 1.745 857 3.057 125 8.669

València 2.390 1.171 646 2.384 72 6.663

Extremadura 1.487 661 409 1.727 30 4.315

Galícia 2.092 941 537 2.117 60 5.748

Madrid 3.002 2.197 899 3.366 133 9.596

Múrcia 2.048 897 564 2.149 68 5.726

Navarra 2.683 1.496 861 3.200 118 8.358

País Basc 2.701 1.628 861 3.146 47 8.384

Rioja 2.584 1.360 750 2.584 96 7.375

Ceuta i Melilla 2.176 661 371 2.180 7 5.395

EEssppaannyyaa 22..339988 11..332222 668822 22..555544 8844 77..004411

Font: elaboració pròpia. Any de referència 2004

Cal recordar que la distribució territorial de la imposició sobre la renda i el patri-

moni (excepte l’impost de societats), així com la de les cotitzacions socials,

provenen de la informació regional del Compte de renda de les famílies de l’INE,

amb alguns ajustos indicats en la secció 3.2.

La imputació de l’impost de societats s’ha basat en la distribució del valor afegit

brut a preus bàsics de les activitats de mercat, mentre que la major part dels impos-

tos indirectes s’han distribuït tenint en compte un sistema mixt entre el PIB i el

consum privat. Finalment, la informació dels impostos sobre el capital36 prové dels

comptes de les administracions territorials, que són les que recapten aquests

impostos.

190 El sector públic en les comunitats autònomes

36 Aquests impostos estan formats pels impostos generals sobre successions, per les contribu-
cions especials i per l’impost que grava l’increment del valor dels terrenys.
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4.4.4. Evolució de la pressió fiscal en les comunitats autònomes

L’evolució de la pressió fiscal durant el període 2000-2004 mostra un increment de 0,4

punts del PIB, que afecta quatre dels cinc grups impositius considerats i tan sols baixa

en els impostos sobre la renda i el patrimoni. Per comunitats autònomes, la Rioja i

Castella-la Manxa són les que experimenten el creixement més elevat de la pressió fis-

cal; el major descens el comptabilitzen Ceuta i Melilla, Cantàbria i Madrid (quadre 4.4.5).

Quadre 4.4.5 
Evolució de la pressió fiscal entre 2000 i 2004 per tipus d’impostos
Punts percentuals del PIB

Imp. productes Imp. renda Imp. Cotitzacions Imp.

i producció i patrimoni societats socials capital Total

Andalusia 0,1 0,2 0,3 0,4 0,0 1,1

Aragó 0,4 –0,4 0,3 –0,1 0,0 0,2

Astúries 0,6 –0,5 0,3 –0,3 –0,1 0,1

Balears 1,0 –0,2 0,3 0,0 0,0 1,1

Canàries 1,5 –0,3 0,3 –0,2 0,0 1,4

Cantàbria 0,0 –0,4 0,3 –0,3 –0,1 –0,3

Castella i Lleó 0,2 –0,4 0,3 –0,1 0,1 0,2

Castella-la Manxa 0,0 0,4 0,3 0,7 0,1 1,6

Catalunya 0,1 –0,4 0,3 0,0 0,0 0,0

València 0,3 0,0 0,3 0,4 0,0 1,0

Extremadura –0,1 0,1 0,3 –0,2 0,0 0,1

Galícia 0,2 –0,3 0,3 0,1 0,1 0,4

Madrid 0,1 –0,8 0,3 0,0 0,1 –0,2

Múrcia –0,1 0,3 0,3 0,7 0,1 1,2

Navarra 0,7 –0,4 0,3 0,2 0,1 0,9

País Basc 0,3 –0,4 0,3 –0,1 0,0 0,1

Rioja 1,0 0,0 0,3 0,5 0,1 1,9

Ceuta i Melilla 0,6 –0,3 0,3 –1,3 0,0 –0,7

Espanya 0,3 –0,3 0,3 0,1 0,0 0,4

Font: elaboració pròpia

4.4.5. La tributació fiscal en relació amb els principals indicadors 
de les comunitats autònomes

La pressió fiscal de les CA i la renda mitjana dels seus habitants mostra una relació

proporcional (gràfic 4.4.4). La representació d’aquesta mateixa relació en el gràfic

4.4.5 permet distingir un primer conjunt de comunitats format per Extremadura,

Andalusia, Castella-la Manxa, Galícia, Múrcia i Astúries, que tenen un nivell de

pressió fiscal respecte de la mitjana estatal superior a la del PIB per habitant. Un
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Gràfic 4.4.4
Regressió entre la pressió fiscal i el PIB per habitant 
Valors indexats. Espanya = 100

Font: elaboració pròpia
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segon grup està format per les comunitats on la posició d’aquestes variables és

similar; en formen part Ceuta i Melilla, Canàries, València, Castella i Lleó i Cantàbria.

A la resta de CA la posició del PIB per càpita és superior a la de la pressió fiscal.

El pes creixent dels impostos indirectes en l’estructura tributària està laminant la

progresivitat del sistema, però al marge d’això, en els resultats que s’observen en

el gràfic 4.4.5 incideixen també els fluxos fiscals interregionals. En les CA recep-

tores de fons s’aconsegueix apropar més el consum dels residents que no pas el

PIB, i és per això que el nivell d’impostos indirectes és proporcionalment superior.

De manera que la referència del PIB com a mesura de comparació de la pressió fis-

cal entre CA tendeix a menysvalorar la pressió de les CA que són aportadores

netes de fluxos fiscals al sector públic, i en canvi sobrevalora la pressió de les que

en són receptores. 

Quan s’examina la relació entre la càrrega impositiva per habitant i el PIB per habi-

tant s’observa una correlació positiva molt ajustada, amb una elasticitat propera

a una unitat (gràfics 4.4.6 i 4.4.7). La posició d’Astúries és la que més  s’allunya de

la norma, amb una càrrega impositiva proporcionalment superior, i les de Ceuta i

Melilla i Navarra, amb una d’inferior.
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Gràfic 4.4.6
Regressió entre la càrrega fiscal i el PIB per habitant.
Valor indexats. Espanya = 100

Font: elaboració pròpia
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4.5. Les prestacions socials

4.5.1. Introducció

Les prestacions socials de les AP estan formades per les prestacions en efectiu i

per les transferències socials en espècie. Les transferències en espècie formen

part de la despesa en consum final de les administracions públiques, però són

béns meritoris de consum individual que es consideren consum final de les

famílies segons la metodologia del SEC 95.

Les prestacions socials són el grup de despeses més elevat dels comptes públics i en les

quals es concentren bona part dels fluxos fiscals interterritorials. L’any 2004 les presta-

cions socials sumen un 22% del PIB de l’economia espanyola –les prestacions socials

en efectiu en representen l’11,7% i les transferències en espècie, el 10,3%. Dins del

conjunt de prestacions, les pensions són el capítol més important, un 34,9% del total.

Les administracions de la SS efectuen la major part de les prestacions socials en

efectiu (el 88,4%), que corresponen en un 95% a pensions contributives. L’Admi-

194 El sector públic en les comunitats autònomes

Gràfic 4.4.7
El PIB i la càrrega impositiva en relació amb la població. 
Any 2004

Font: elaboració pròpia
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nistració central es fa càrrec del 9,4% i les administracions territorials, del

2,3%. Al seu torn, les transferències en espècie les efectuen principalment les

administracions autonòmiques (el 85,1%), les administracions locals (el 8,8%), la

SS (el 3,2%) i l’Administració central (el restant 2,9%). En el quadre 4.5.1. s’ofe-

reix el detall d’aquest conjunt de prestacions.

Quadre 4.5.1
Prestacions socials de les administracions públiques.
Milions d’euros. Any 2004

D.62 Prestacions socials (no en espècie) 98.577

D.621 Prestacions de SS en efectiu 85.533

Pensions 64.706

Incapacitat temporal   5.960

Atur 12.146

Fons de garantia salarial 241

Altres prestacions 2.480

D.623 Prestacions socials directes dels qui ocupen 7.673

D.624 Prestacions d’assistència social en efectiu 5.371

Pensions no contributives 1.846

Pensions de guerra 549

Prestacions familiars 911

LISMI i subsidis 393

Pensions assistencials 188

Altres prestacions 1.484

D.63 Prestacions en espècie 86.712

D.631.1 Reemborsament de prestacions de SS 64

Productes subministrats per productors de mercat: 64

Pròtesis i vehicles d’invàlids: 9

Lliuraments per desplaçaments i altres 55

D.631.2 Altres prestacions de Seguretat Social en espècie 1.317

D.631.2.1 Productes subministrats per productors de mercat: 360

Farmàcia 35

Concerts d’assistència sanitària 325

D.631.2.2 Prestacions de SS subministrades per productors no de mercat 957

Salut 957

D.631.3 Prestacions d’assistència social en espècie 53.857

D.631.3.1 Prestacions subministrades per productors de mercat: 20.760

Salut: 14.114

Pròtesis i vehicles d’invàlids 290

Lliuraments per desplaçaments i altres 65

Farmàcia 10.206

Concerts d’assistència sanitària 3.517

Altres 36

Protecció social: 1.935
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Quadre 4.5.1 (continuació)
Prestacions socials de les administracions públiques 
Milions d’euros. Any 2004

Descompte en els preus del transport 387

Concerts de Serveis Socials 589

Altres 959

Educació: 4.687

Concerts d’Ensenyament 3.980

Altres 707

Cultura i esports: 24

Altres 24

D.631.3.2 Prestacions subministrades per productors de no mercat: 33.097

Salut 27.456

Protecció social 5.641

D.632 Transferències en béns i serveis no de mercat individuals 31.474

Ensenyament 27.300

Cultura i esport 4.174

Total Prestacions socials 185.289

Prestacions socials no en espècie i prestacions en espècie 
per productors de mercat 119.761
Prestacions socials en espècie per productors de no mercat 65.528

Font: IGAE

4.5.2. Les prestacions socials en el context europeu

El nivell de prestacions socials dins de la Unió Europea37 presenta diferències impor-

tants fruit dels models socials existent en cada país. La mitjana de les prestacions

socials al conjunt de la UE-15 representa un 28,6% del PIB, i oscil·la des d’un 19,4%

a Irlanda a un 36,8% a Suècia. Espanya és el tercer país de la UE-15 amb un nivell

més baix de prestacions socials (vegeu el quadre 4.2.1 i el gràfic 4.5.1.).

El pes de les prestacions socials en l’estructura de la despesa pública explica l’a-

justada correlació que hi ha entre el nivell de prestacions socials i la pressió fiscal

en els països de la UE (gràfic 4.5.2). Irlanda és el país que més s’allunya d’aques-

ta relació, tot i que això es deu en part al fet que el seu PIB inclou una proporció

important de beneficis d’empreses estrangeres, i probablement la utilització del

Producte Nacional Brut en lloc del PIB ajustaria la seva posició. 

37 La informació disponible per a les regions europees no permet de fer una anàlisi comparable atès
què l’Eurostat només facilita dades de les prestacions socials en efectiu.



La distribució dels fluxos del sector públic 197

Font: elaboració pròpia
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Gràfic 4.5.1
Prestacions socials en relació amb el PIB en la UE. 
Any 2004

Font: elaboració amb dades d’Eurostat
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Les prestacions socials i la pressió fiscal en la UE. 
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El pes de les pensions contributives condiciona el de la resta de prestacions socials,

que tenen una distribució més desigual que el conjunt de prestacions socials. En el

cas d’Espanya, el nivell relatiu de prestacions respecte de la mitjana de la UE-15

és inferior quan es considera la totalitat de les prestacions sobre el PIB (76,9% de

la UE-15), que quan s’exclouen les pensions (79,8%), a causa del menor pes

d’aquestes darreres. Aquest és també el cas de Dinamarca, Suècia i Irlanda, entre

d’altres. En sentit invers, és a dir, amb una posició inferior, després de descomptar

les pensions, destaquen Grècia, Holanda, Itàlia i Àustria (gràfic 4.5.3).

La distribució de les prestacions socials no segueix una pauta comuna a la UE en

relació amb el PIB per habitant i és la pressió fiscal la que determina principal-

ment aquestes prestacions, cosa que de nou mostra els diferents models socials

existents. En el gràfic 4.5.4 es pot apreciar la diversitat de relacions existents en

els països de la UE entre el PIB per habitant i el nivell de prestacions socials, tant

totals com sense pensions.

En el gràfic 4.5.5 s’indica, amb més detall, els nivells relatius a la mitjana europea

de les prestacions socials sobre el PIB, dels nivells de pressió fiscal i de PIB per

habitant. Els països nòrdics, especialment Suècia i Dinamarca, tenen un nivell de
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Gràfic 4.5.3
Les prestacions socials i la pressió fiscal en la UE-15. 
Any 2004

Font: elaboració pròpia amb dades d’Eurostat
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Gràfic 4.5.4
Les prestacions socials i el PIB per habitant en la UE. 
Any 2004

Font: elaboració pròpia amb dades d’Eurostat
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Gràfic 4.5.5
Les prestacions socials sobre el PIB, la pressió fiscal i el PIB per habitant en la UE.
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prestacions socials i de pressió fiscal molt superior al del seu PIB per càpita. En un

altre ordre de magnitud, França i Bèlgica estan en una situació similar, i en menor

mesura, també Itàlia i Portugal. Alemanya té una posició molt propera a la mit-

jana europea en totes les variables. En canvi, el Regne Unit, Àustria, Holanda i

Irlanda presenten un nivell de prestacions socials i de pressió fiscal inferior a la

posició del seu PIB per habitant, fet que també succeeix, però amb menor con-

tundència, a Grècia i Espanya.

Un altre aspecte que explica les prestacions socials és el grau d’incorporació de

les dones al món del treball remunerat. El gràfic 4.5.6 il·lustra la relació entre les

prestacions socials, la taxa d’ocupació femenina i el grau de pressió fiscal existent

en cada país. Les taxes d’ocupació s’han ponderat segons el temps de dedicació

laboral, atès que el treball a temps parcial està molt estès en determinats països.

El model seguit al Regne Unit, Irlanda i Portugal mostra que comparativament

l’ocupació femenina determina menys les prestacions socials, i que la pressió fis-

cal és també inferior. Holanda presenta una situació particular, perquè, tot i que

la incorporació de la dona al mercat laboral és molt alta, tres quartes parts

d’aquest col·lectiu treballa a jornada parcial, i el reduït volum de pressió fiscal

explica també el de prestacions socials. A Grècia i Espanya la taxa d’ocupació

Gràfic 4.5.6
Prestacions socials sobre el PIB, la pressió fiscal i la taxa d’ocupació 
de les dones en la UE

Taxes d’ocupació de 15 a 64 anys ponderades per tipus de jornada parcial o completa (any 2005). Resta de dades (2004)

Font: elaboració pròpia amb dades d’Eurostat
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femenina és similar i tots dos països comparteixen, amb diferents escales, un escàs

nivell de treball a temps parcial. Però les prestacions socials (sense pensions) són infe-

riors a Grècia, pel llast superior de les pensions. La posició d’Alemanya és la més equi-

librada respecte de la mitjana europea; a França i Bèlgica el nivell de prestacions (sense

pensions) està per sobre del nivell d’ocupació femenina, i als tres països nòrdics la

posició relativa de les prestacions supera la de la taxa d’ocupació de les dones.

La taxa d’ocupació (ponderada pel temps de treball) de les dones a Espanya se situa

un 5% per sota de la mitjana comunitària (un 95% de la UE-15 = 100). Aquesta

posició és superior a la que ocupen les prestacions socials (que volta el 80%), i la

pressió fiscal, propera al 88%. Les estadístiques del Sistema europeu d’estadís-

tiques de protecció social (Seepros) permeten fer una aproximació a la composi-

ció de les prestacions. Aquestes dades no són totalment coincidents amb les

dades comptables, comentades anteriorment, perquè no inclouen les despeses

d’ensenyament. Així, segons la classificació del Seepros les prestacions socials a

Espanya el 2004 són, en termes de PIB, un 24,1% inferiors a la mitjana europea,

amb una disminució respecte dels resultats obtinguts el 2000. Altres països com

ara Alemanya han disminuït també la despesa social relativa al PIB, mentre d’al-

tres l’han augmentat, com ara França i Suècia. 

La comparativa en termes de despesa per habitant (valorada amb paritats de

poder de compra) permet apreciar la diferent composició d’aquestes prestacions

als països europeus i la posició d’Espanya. Així, mentre que les prestacions d’atur

a Espanya superen la mitjana europea, els capítols de protecció social a la família

o d’habitatge tot just arriben al 46% d’aquesta mitjana en el primer cas, i al 26%,

en el segon (Quadre 4.5.2). 

Quadre 4.5.2
Les prestacions socials per funcions.
UE-15 = 100. Any 2004

Espanya Alemanya França Suècia

Euros per habitant en PPC

Malaltia/assistència sanitària 74 105 116 111

Invalidesa 63 108 80 235

Vellesa 65 113 99 117

Supervivència 43 33 158 62

Família 46 147 115 152

Atur 128 141 129 120

Habitatge 26 46 155 113

Exclusió 39 135 114 170



Quadre 4.5.2 (continuació)
Les prestacions socials per funcions.
UE-15 = 100. Any 2004

Total prestacions socials 68 110 109 126

% prestacions sobre el PIB

2000 77 109 107 117

2004 76 107 111 118

Font: Eurostat (Dades Seepros)

4.5.3. Les prestacions socials en les comunitats autònomes

La informació relativa a les prestacions en les CA prové de l’estimació realitzada

en el capítol 3, i es basa principalment en dades del Compte de renda de les

famílies de la Comptabilitat regional de l’INE. Les CA amb uns nivells de presta-

cions socials més elevats en relació amb el seu PIB són Extremadura, 33,5%, i

Astúries, 32,8%. Els nivells inferiors corresponen a Madrid, 16,5%, Balears,

17,3%, i Catalunya, 19% (gràfic 4.5.7). Aquest ampli ventall posa de manifest el
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Gràfic 4.5.7
Prestacions socials en relació amb el PIB en les CA.
Any 2004. Percentatge s/PIB

Font: elaboració pròpia
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fort paper redistributiu atorgat a les prestacions socials en les despeses públiques

espanyoles.

Dins de les prestacions socials, la part corresponent a les pensions contributives

de la SS representa, com abans s’ha indicat, una proporció molt important (un

34,9%). Astúries s’alça com la CA amb el nivell més elevat (el doble de la mitjana

estatal); la segueixen Galícia i Extremadura. A l’extrem oposat es troben Canàries

i Ceuta i Melilla i les Balears. Si es considera la distribució de les pensions per habi-

tant, de nou Astúries se situa en primera posició, seguida en aquest cas pel País

Basc, Cantàbria i Castella i Lleó (gràfic 4.5.8). Les posicions de cua les tornen a

ocupar Canàries i Ceuta i Melilla, i són també aquestes CA les que tenen el menor

nombre de població de més de 65 anys.

En el quadre 4.5.3 es presenta la distribució de les prestacions socials per nivells

de govern en relació amb el PIB. Les prestacions en metàl·lic representen l’11,7%

del PIB i provenen en la seva quasi totalitat de l’Administració central i la Segure-

tat Social (el 99,7%); les pensions contributives de la SS representen el 65,8% del

total d’aquestes prestacions. La resta de les prestacions en metàl·lic de l’Admi-

nistració central i la SS representa un 3,8% del PIB espanyol i oscil·la entre un

Gràfic 4.5.8
Les pensions contributives de la SS en relació amb el PIB i la població.
Any 2004

Font: elaboració a partir de dades de l’INE
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2,6% del PIB a Navarra a un 6% a Extremadura. Pel que fa a les transferències en

espècie són les administracions territorials les que duen a terme majoritàriament

aquestes despeses i el paper redistributiu és força més elevat, amb una forquilla

que té uns mínims a Madrid (7,1% del PIB), a Catalunya (7,9%) i a Balears (8,1%),

i uns màxims a Extremadura (17,1%), Castella-la Manxa (13%) i Andalusia i Galícia

(12,7% en cada cas).

Quadre 4.5.3
Prestacions en efectiu i transferències socials en espècie per nivells de govern
Percentatge s/PIB

En efectiu En espècie

Adm. central i SS Adm. A. central Adm.

Pensions Resta territorials Total i SS territorials Total

Andalusia 8,2 5,1 0,3 13,7 0,8 11,9 12,7
Aragó 8,6 3,3 0,2 12,1 0,5 9,3 9,9

Astúries 15,7 4,4 0,4 20,5 0,7 11,2 11,9

Balears 5,3 3,4 0,2 8,9 0,6 7,5 8,1

Canàries 4,9 4,4 0,2 9,5 0,6 10,7 11,3

Cantàbria 10,0 3,5 0,5 13,9 0,6 10,1 10,7

Castella i Lleó 9,8 3,7 0,2 13,7 0,6 10,4 11,1

Castella-la Manxa 8,4 3,7 0,4 12,4 0,8 12,2 13,0

Catalunya 7,5 3,0 0,3 10,8 0,5 7,5 7,9

València 7,1 3,6 0,1 10,8 0,6 9,8 10,4

Extremadura 9,7 6,0 0,2 15,9 0,9 16,2 17,1

Galícia 10,9 4,6 0,2 15,7 0,8 11,9 12,7

Madrid 5,5 3,6 0,1 9,2 0,5 6,6 7,1

Múrcia 7,0 4,2 0,2 11,4 0,8 11,0 11,7

Navarra 6,7 2,6 0,8 10,2 0,2 9,0 9,2

País Basc 9,0 2,8 0,6 12,3 0,1 9,5 9,7

Rioja 7,3 3,0 0,2 10,5 0,6 8,7 9,2

Ceuta i Melilla 5,1 5,9 0,0 11,1 10,5 2,2 12,7

Extra-regio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Espanya 7,7 3,8 0,3 11,7 0,6 9,4 10,0

Nota: prestacions en efectiu, any 2004. Transferències en espècie, any 2003.

Font: INE i elaboració pròpia

El quadre 4.5.4 il·lustra la mateixa distribució del quadre anterior respecte a la

població. Deixant al marge les despeses en pensions, abans ja comentades, en

la resta de transferències de l’Administració central i la SS destaquen les posi-

cions capdavanteres de Ceuta i Melilla i Madrid i les de cua de Castella-la Manxa

i la Rioja. En el cas de les transferències en espècie, sobresurten el País Basc,

Navarra i Extremadura, on els seus habitants reben entre un 15% i un 20% de
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prestacions més que la mitjana estatal. Les posicions darreres corresponen a

Balears, Madrid i Catalunya. Tot i que les administracions autonòmiques tenen

autonomia per orientar les seves despeses, les notables diferències que s’obser-

ven en la capacitat per afrontar aquestes prestacions indiquen també que els

recursos disponibles d’aquestes administracions són sensiblement diferents.

Quadre 4.5.4
Prestacions en efectiu i transferències socials en espècie per nivells de govern
Euros per habitant. Espanya = 100

En efectiu En espècie

Adm. central i SS Adm. A. central Adm.

Pensions Resta territorials Total i SS territorials Total

Andalusia 82 105 94 90 104 97 97

Aragó 118 93 85 109 93 106 105

Astúries 176 100 144 151 98 102 101

Balears 79 102 69 86 108 92 93

Canàries 59 107 81 75 87 107 106

Cantàbria 126 91 174 116 97 104 103

Castella i Lleó 119 93 76 110 98 103 103

Castella-la Manxa 85 78 107 83 97 103 103

Catalunya 116 95 133 110 95 96 96

València 86 88 36 86 95 99 98

Extremadura 84 106 39 90 96 113 112

Galícia 114 98 72 108 103 100 100

Madrid 94 124 71 103 109 93 94

Múrcia 76 93 61 81 106 99 99

Navarra 110 88 398 109 36 121 116

País Basc 145 91 273 130 29 126 120

Rioja 103 86 85 97 99 102 102

Ceuta i Melilla 59 139 14 84 1.485 21 111

Extra-regio 0 0 0 0 0 0 0

Espanya 100 100 100 100 100 100 100

Nota: prestacions en efectiu, any 2004. Transferències en espècie, any 2003.

Font: INE i elaboració pròpia

La relació entre les prestacions socials a les CA i el nivell de pressió fiscal no presenta

un comportament regular, tot i que s’observa una certa tendència negativa (gràfic

4.5.9), contràriament a la que s’observava als països de la UE. 

Aquesta relació inversa queda més palesa quan es considera el PIB per càpita com

a variable de referència (gràfics 4.5.10 i 4.5.11). Així, el pes de les prestacions
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Gràfic 4.5.9
Les prestacions socials i la pressió fiscal en les CA.
Any 2004

Font: elaboració pròpia
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Gràfic 4.5.10
Les prestacions socials i el PIB per habitant en les CA.
Any 2004

Font: elaboració pròpia

PIB per habitant

100

120

140

160

180

P
ro

te
cc

ió
 s

oc
ia

l s
ob

re
 e

l P
IB

Total prestacions

60

80

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

PIB per habitant

Prestacions sense pensions

60

80

100

120

140

160

180

60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

P
ro

te
cc

ió
 s

oc
ia

l s
ob

re
 e

l P
IB



socials sobre el PIB disminueix a mesura que avança la renda per habitant. Hi ha,

tanmateix, una elevada dispersió, que cedeix una mica quan es consideren les

prestacions socials sense les pensions. Aquests resultats són conseqüents amb el

paper redistributiu que tenen les prestacions socials entre CA.

En la relació entre les prestacions socials per habitant i el PIB per càpita, la disper-

sió és encara més acusada que en el cas anterior i es perd el pendent negatiu que

s’apreciava en les prestacions socials relatives al PIB. S’observa, en canvi, una

relació més proporcional entre les prestacions i la població, amb les excepcions

més acusades d’Astúries i el País Basc, quan es consideren la totalitat de les

prestacions, i de Ceuta i Melilla, el País Basc i Navarra, quan s’exclouen les pen-

sions contributives. (gràfics 4.5.12 i 4.5.13).

Igual com s’ha fet a partir del gràfic 4.5.6 per al cas dels estats membres de la UE,

s’examina ara el comportament que segueixen les prestacions socials en les CA

en relació amb la incorporació de la dona al món del treball (gràfic 4.5.14). Analit-

zar aquesta relació permetrà comparar globalment el paper d’aquestes presta-

cions dins del context econòmic i social de les CA.
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Gràfic 4.5.11
Les prestacions socials, la pressió fiscal i el PIB en les CA.
Any 2004

Font: elaboració pròpia
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Gràfic 4.5.13
Les prestacions socials per habitant i el PIB per habitant.
Any 2004

Font: elaboració pròpia
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Gràfic 4.5.12
Les prestacions socials, la població i el PIB a les CA.
Any 2004

Font: elaboració pròpia
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Les dades de les prestacions socials que es reprodueixen exclouen les de pen-

sions, i les taxes d’ocupació es refereixen a la població femenina de 16 a 64

anys. La relació entre aquestes variables mostra un pendent invers que

assoleix uns màxims en els casos de Madrid, Catalunya i Balears, on les taxes

d’ocupació femenina superen la mitjana estatal en un 16, 15 i 12% respecti-

vament, mentre que les prestacions socials estan entre un 20-25% per sota

d’aquesta mitjana. A Extremadura, Ceuta i Melilla i Andalusia es produeix la

situació oposada.

En general, les CA amb menors taxes d’ocupació de les dones s’associen a nivells

també inferiors del PIB per habitant, tot i que hi ha casos com Galícia on, tot i la

important presència de les dones en el mercat laboral, el PIB per habitant conti-

nua sent molt baix (gràfic 4.5.15). Contràriament, a Navarra i al País Basc i en

menor mesura a la comunitat de Madrid, la posició del PIB per habitant excedeix
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Gràfic 4.5.14
Prestacions socials sobre el PIB, la pressió fiscal i la taxa d’ocupació de les
dones*

* Taxes d’ocupació de 16 a 64 anys (any 2005). Resta de dades, 2004.

Font: elaboració pròpia
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amb escreix la de les taxes d’ocupació de les dones (i els homes) per la major pro-

ductivitat de la seva economia.

4.6. La despesa en consum col·lectiu

4.6.1. Introducció

El sistema de comptes europeus (SEC-95) va introduir un canvi significatiu en el

tractament del consum final de les administracions públiques. Aquest esquema

comptable distingeix dos conceptes en la despesa en consum final de les AP: un, la

despesa en consum individual; i l’altre, la despesa en consum col·lectiu de les AP.

La despesa en consum individual de les AP són béns i serveis que l’administració

proporciona a la població per satisfer necessitats o carències individuals i correspon

a les transferències socials en espècie que han estat analitzades en la secció ante-

rior dins del conjunt de prestacions socials. Aquests béns i serveis són produïts

directament per l’administració o adquirits al mercat. Per la seva part, la despesa en
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Gràfic 4.5.15
Taxes d’ocupació i el PIB per habitant

Dades referides al 2005. Taxes d’ocupació de 16 a 64 anys (2005). PIB per càpita (2004)

Font: elaboració amb dades de l’INE
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consum col·lectiu està formada pels béns i serveis que l’administració proveeix de

forma simultània a tots el membres de la comunitat o d’una part específica d’aques-

ta. Aquests béns i serveis es caracteritzen per la no-rivalitat i la no-exclusió.

4.6.2. La despesa en consum col·lectiu en la Unió Europea

Dins dels països de la UE-15, la despesa pública en consum col·lectiu representa en

mitjana un 8,2% del PIB. A Espanya el pes d’aquestes despeses és d’un 7,5% del PIB,

una xifra que se situa per sota dels valors europeus (un 91,5% de la mitjana de la

UE-15), si bé és lleugerament superior a la posició que té l’economia espanyola tant

pel que fa a la pressió fiscal com al PIB per habitant (gràfic 4.6.1).

4.6.3. La producció de consum col·lectiu en les comunitats autònomes

En l’estimació de base d’aquest treball, la distribució territorial de la despesa en

consum col·lectiu s’ha efectuat des del punt de vista de la producció dels béns i

serveis que tenen aquesta finalitat. Els resultats estan, per tant, molt vinculats a la

localització dels centres administratius de l’AP, dels centres de defensa i dels d’ordre
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Gràfic 4.6.1
El consum col·lectiu sobre el PIB, la pressió fiscal i el PIB per habitant a la UE

Font: elaboració amb dades d’Eurostat. Dades a l’any 2004
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públic, que són els principals grups funcionals d’aquestes despeses. Els casos més

específics són el de Madrid, que acull els serveis administratius de capital estatal, i

el de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, pels destacaments militars.

Aquest mètode de distribució correspon al que en la literatura sobre balances fiscals

es coneix com l’enfocament del flux monetari, que assigna les despeses al lloc on es

materialitzen, i que pretén analitzar la repercussió econòmica de la localització de la

producció dels béns i serveis destinats al consum col·lectiu i finançats pel sector públic. 

La relació entre el pes de la producció de consum col·lectiu sobre el PIB de cada

comunitat i el seu PIB/habitant presenta un pendent negatiu. Aquesta relació està

representada en el gràfic 4.6.2, en el qual s’ha prescindit de Ceuta i Melilla (atès

que el fort pes de la producció de consum col·lectiu en aquestes ciutats autònomes

distorsiona la valoració de la resta). Fora de Ceuta i Melilla, Extremadura seguida

per Andalusia són les CA on el pes d’aquestes despeses és més elevat.

En el gràfic 4.6.3 es pot apreciar des d’un altre punt de vista la mateixa relació ante-

rior, juntament amb la posició relativa de la pressió fiscal en cada CA. En aquest gràfic

es fa palesa també la relació negativa, que mostra que la localització de l’activitat del

sector públic té un caràcter redistributiu. Catalunya, les Balears i València són les CA

amb un menor nivell de despesa en producció de consum col·lectiu al seu territori en

relació amb el PIB. A l’extrem oposat hi ha Ceuta i Melilla, Extremadura i Andalusia. 
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Gràfic 4.6.2
Producció destinada al consum col·lectiu i el PIB per habitant

Font: elaboració pròpia. Dades de l’any 2004
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Quan es relativitza el volum d’aquestes despeses per la població, la relació respecte

del PIB per habitant presenta una tendència lleugerament positiva pel pes que repre-
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Gràfic 4.6.3
Producció per a consum col·lectiu sobre el PIB, la pressió fiscal i el PIB per habitant

Font: elaboració pròpia. Dades de l’any 2004
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Gràfic 4.6.4
Producció per a consum col·lectiu i el PIB per habitant

Font: elaboració pròpia. Dades de l 2004
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senten Madrid, el País Basc i Navarra. Els gràfics 4.6.4 i 4.6.5 recullen aquesta infor-

mació. Un cop més no s’ha considerat Ceuta i Melilla, perquè la seva excepcionalitat

distorsiona la comparació de la resta.

En relació amb la població el valor màxim (al marge de Ceuta i Melilla) correspon

a Navarra, seguida per la comunitat de Madrid, el País Basc i Extremadura. Les

posicions inferiors són les de Catalunya, les Balears i València. 

4.6.4. El consum col·lectiu en les comunitats autònomes

Com una variant38 de l’estimació de base d’aquest treball, s’ha introduït una aproxi-

mació a la valoració del consum col·lectiu efectiu a les CA. En termes comptables

aquesta visió respon a l’òptica de la demanda, mentre que la primera valoració respon-

dria a la de la producció. Eurostat (1999) apunta que la forma de conciliar ambdues

valoracions podria ser mitjançant la comptabilització d’intercanvis de serveis públics

entre CA. Pel que fa a literatura sobre balances fiscals, aquesta nova estimació s’en-

quadra dins de l’enfocament que atribueix aquestes despeses als beneficiaris reals.
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Gràfic 4.6.5
Producció per a consum col·lectiu per habitant i el PIB per habitant a les CA

Font: elaboració pròpia. Dades de l’any 2004
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38 Vegeu variant número 5 de l’apartat 3.4.3.



Per a la valoració del consum col·lectiu en les CA, s’ha considerat en primer lloc el que

fan les administracions territorials. En aquest cas és versemblant acceptar que el

valor de la producció i del consum coincideixen en el mateix territori perquè aquest

és l’àmbit d’actuació d’aquestes administracions. La distribució de la part correspo-

nent a l’Administració central i les administracions de SS s’ha efectuat proporcional-

ment a la població de cada CA, prèvia homogeneïtzació de competències.39

Els quadres 4.6.1 i 4.6.2 mostren els resultats obtinguts en les dues aproximacions,

la que correspon a l’òptica del flux monetari (producció)40 i la que correspon a l’òp-

tica del flux benefici (consum). El primer dels quadres està referenciat al PIB i el

segon, a la població. Com calia esperar, els canvis més significatius entre ambdues

aproximacions es produeixen allà on la producció de béns i serveis col·lectius tenia

més pes, o menys: Ceuta i Melilla, Madrid, Extremadura, Catalunya, València. No

obstant això, persisteixen notables diferències entre CA derivades sobretot de

l’oferta de consum col·lectiu de les mateixes administracions territorials que, com

en el cas de les prestacions socials en espècie, reflecteixen la diversa capacitat de

despesa d’aquestes administracions per fer front a aquestes despeses. En termes

de PIB, les CA amb un major nivell de consum col·lectiu són Extremadura (11,8%),

les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla (11,4%), Castella-la Manxa (9,6%) i

Canàries i Andalusia (9,2% cada una). En relació amb la població, la posició capda-

vantera és la del País Basc, amb un consum col·lectiu per habitant un 40% superior

a la mitjana estatal i la posició inferior, la de Múrcia (un 10% inferior).

Quadre 4.6.1
Distribució del consum col·lectiu en les CA
Percentatge s/PIB

Flux monetari: Producció Flux benefici: Consum

Estimació Imputant

base no regionalitzat Ad. Territorials AC i SS Total 

Andalusia 9,4 9,5 4,5 4,7 9,2

Aragó 7,8 7,9 3,7 3,4 7,0

Astúries 8,1 8,1 3,9 4,2 8,1

Balears 6,7 6,8 3,6 3,2 6,8
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39 A partir dels recursos per competències específiques del sistema de finançament de les CA s’ha
ajustat el consum col·lectiu de les AT i de l’AC i SS. La hipòtesi de treball és que les CA implicades
destinen tots els recursos d’aquestes competències específiques a consum col·lectiu.

40 Aquestes dades es presenten segons els resultats de l’estimació de base i segons el que es deri-
va de la variant número 1 (apartat 3.4.2) de distribució dels fluxos no territorialitzats segons la
població.
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Quadre 4.6.1 (continuació)
Distribució del consum col·lectiu en les CA
Percentatge s/PIB

Flux monetari: producció Flux benefici: consum

Estimació Imputant no

base regionalitzat Ad. Territorials AC i SS Total 

Canàries 9,0 9,0 5,3 3,9 9,2

Cantàbria 7,2 7,2 3,3 3,7 7,0

Castella i Lleó 8,8 8,9 4,5 3,8 8,3

Castella-la Manxa 9,5 9,6 5,0 4,6 9,6

Catalunya 5,0 5,0 3,3 3,0 6,3

València 6,6 6,7 4,1 3,9 7,9

Extremadura 12,6 12,6 6,4 5,4 11,8

Galícia 8,4 8,4 4,6 4,5 9,1

Madrid 7,0 7,0 2,4 2,7 5,2

Múrcia 8,2 8,2 3,7 4,3 8,0

Navarra 7,4 7,4 4,6 2,9 7,4

País Basc 7,0 7,0 5,5 2,9 8,4

Rioja 7,0 7,0 3,1 3,3 6,4

Ceuta i Melilla 24,3 24,3 7,3 4,1 11,4

Extra-regio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Espanya 7,5 7,5 3,9 3,6 7,5

Font: elaboració pròpia 

Quadre 4.6.2 
Distribució del consum col·lectiu en les CA
Euros per habitant. Espanya = 100

Flux monetari: producció Flux benefici: consum

Estimació Imputant no

base regionalitzat Ad. territorials AC i SS Total

Andalusia 96,5 96,9 88,8 100,0 94,1

Aragó 111,4 111,9 99,8 100,0 99,9

Astúries 92,8 93,2 86,8 100,0 93,1

Balears 101,8 102,3 104,7 100,0 102,4

Canàries 109,9 110,4 124,1 100,0 112,6

Cantàbria 92,8 93,3 82,1 100,0 90,7

Castella i Lleó 110,9 111,3 107,5 100,0 103,9

Castella-la Manxa 99,7 100,1 100,9 100,0 100,5

Catalunya 79,8 80,3 100,3 100,0 100,2

València 82,2 82,6 97,1 100,0 98,5

Extremadura 111,8 112,2 109,1 100,0 104,8



Quadre 4.6.2 (continuació)
Distribució del consum col·lectiu en les comunitats autònomes
Euros per habitant. Espanya = 100

Flux monetari: Producció Flux benefici: Consum

Estimació Imputant no

base regionalitzat Ad. Territorials AC i SS Total

Galícia 89,7 90,1 94,4 100,0 97,1

Madrid 122,0 122,5 81,0 100,0 90,1

Múrcia 90,9 91,4 78,4 100,0 88,8

Navarra 124,0 124,5 146,9 100,0 124,4

País Basc 115,7 116,2 176,9 100,0 140,0

Rioja 101,3 101,8 85,1 100,0 92,2

Ceuta i Melilla 286,2 286,6 165,5 100,0 134,1

Extra-regio 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Espanya 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Font: elaboració pròpia 

4.7. La formació bruta de capital

4.7.1. Introducció

La inversió pública és una de les variables estratègiques per al creixement eco-

nòmic, sobretot en la mesura que coadjuvi a impulsar la inversió privada. La

relació entre inversió pública i creixement ha estat motiu de gran quantitat

d’estudis. Aschauer (1989), en un dels treballs més influents en aquest sentit,

troba que la despesa pública en infraestructures té una taxa de retorn en l’eco-

nomia molt elevada. Tanmateix, altres estudis apunten que la bondat d’aquesta

relació no sempre és tan clara, i que la correlació seria en tot cas positiva men-

tre que no s’arribi a un nivell de saturació, de forma que la rendibilitat de la

inversió pública és important quan els equipaments són deficients i les xarxes

bàsiques no estan completes, però decreix ràpidament un cop assolit aquest

punt (de la Fuente, 2005). La composició de la despesa en inversió és, així

mateix, un factor significatiu. Easterly i Rebelo (2003) reporten l’existència

d’una correlació positiva entre la inversió en transports i comunicacions i el

creixement econòmic.
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4.7.2. La inversió pública en la Unió Europea 

El pes de la FBC sobre el PIB representa en el conjunt de la UE-15 un 2,3% del PIB

durant el període 2000-2004. Entre els estats membres s’observen polítiques

inversores molt distants no relacionades amb el seu nivell de renda. Als denominats

països de la Cohesió, Grècia, Portugal, Irlanda i Espanya, és on la inversió pública té

un pes més alt gràcies als ajuts dels Fons Estructurals i de Cohesió. Les despeses en

inversió són també importants a Holanda, França, Suècia i Finlàndia, mentre que al

Regne Unit, Àustria, Bèlgica i Alemanya els resultats són inferiors (gràfic 4.7.1).

4.7.3. La inversió pública en les comunitats autònomes

La inversió pública a Espanya l’any 2004 equival al 3,4% del PIB [el mateix per-

centatge que la mitjana del període (2000-2004)]. La distribució funcional de la inver-

sió pública a Espanya mostra que hi ha dos grans àmbits d’intervenció: el de la funció

d’assumptes econòmics, que representa un 48,5% de la FBC (format principalment

per infraestructures de transport), i el d’un conjunt de funcions de benestar social i

protecció del medi ambient, amb un 39,9%. El tercer i darrer grup el formen els

serveis d’administració, ordre públic i defensa, i aplega l’11,6% restant (quadre 4.7.1).
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Gràfic 4.7.1
La inversió pública sobre el PIB i el PIB per habitant a la UE

Font: elaboració amb dades d’Eurostat. Dades de mitjana 200-2004
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Quadre 4.7.1
La FBC del sector públic a Espanya. Any 2004
Classificació per funcions

Milions d’euros % distribució

Serveis general de les AP 1.738 6,1

Defensa 662 2,3

Ordre públic 908 3,2

Assumptes econòmics 13.793 48,5

Transport 11.354 39,9

Resta 2.439 8,6

Protecció i medi ambient 1.602 5,6

Habitatge i serveis comunitaris 2.187 7,7

Sanitat 1.718 6,0

Activitats recreatives, cultura i religió 2.471 8,7

Ensenyament 2.748 9,7

Protecció social 601 2,1

Total 28.428 100,0

Font: IGAE, classificació funcional COFOG

A escala de les CA la distribució de la inversió pública està determinada per dife-

rents factors. D’una banda, les polítiques de desenvolupament regional que es

canalitzen a través de la inversió pública, sigui amb fons estatals o amb fons

europeus. D’una altra, altres inversions de l’Administració central que, tot i no

tenir un caràcter regional explícit, incideixen també al territori. Finalment, les

polítiques inversores de les administracions autonòmiques i locals de cada comu-

nitat, que estan determinades per les prioritats de despesa d’aquestes adminis-

tracions però també pels recursos i capacitat d’estalvi en la gestió dels seus

ingressos i despeses corrents, i el nivell d’endeutament assumit.

La distribució de la inversió del conjunt del sector públic ve, per tant, emmarcada

en diferents polítiques redistributives no sempre relacionades amb les dotacions

de capital existents, cosa que dibuixa uns mapes d’estocs de capital públic molt

diferents entre CA.41

A continuació (quadres 4.7.2 a 4.7.7), es presenta el detall de la FBC executada per

cada nivell de l’Administració, segons les dades estimades en el capítol anterior.
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41 Vegeu Mas et al. (2007).



Respecte d’aquesta distribució cal tenir present que l’administració que executa

les inversions no sempre és la mateixa que la que les finança.42

Quadre 4.7.2
FBC de les administracions autonòmiques
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia 1.016 1.051 1.192 1.393 1.466

Aragó 205 209 284 260 323

Astúries 361 411 443 355 386

Balears 115 128 235 221 292

Canàries 373 363 402 511 410

Cantàbria 167 162 251 334 302

Castella i Lleó 674 819 889 846 859

Castella-la Manxa 271 299 569 445 614

Catalunya 935 919 1.241 1.412 1.432

València 988 969 1.167 1.633 1.355

Extremadura 264 246 426 371 355

Galícia 664 700 679 739 969

Madrid 874 1.760 1.952 1.373 1.123

Múrcia 201 209 261 300 319

Navarra 216 226 217 200 219

País Basc 332 369 386 421 419

Rioja 72 78 115 124 112

Ceuta i Melilla 0 0 0 0 0

Extra-Regio 0 0 0 0 0

Espanya 7.728 8.918 10.709 10.938 10.955

Font: IGAE

Quadre 4.7.3
FBC de les administracions locals
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia 1.150 1.126 1.268 1.394 1.335

Aragó 256 258 276 389 343

Astúries 85 128 176 178 124

Balears 101 140 173 126 199
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42 Una anàlisi sobre aquestes diferències es pot consultar a Fernández Céspedes (1993).



Quadre 4.7.3 (continuació)
FBC de les administracions locals
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Canàries 418 498 565 729 544

Cantàbria 90 60 73 85 80

Castella i Lleó 498 495 550 620 506

Castella-la Manxa 264 297 325 398 319

Catalunya 823 960 1.199 1.561 1.034

València 641 694 892 1.007 712

Extremadura 131 149 163 211 152

Galícia 371 370 403 509 387

Madrid 489 627 1.002 963 866

Múrcia 114 160 174 231 224

Navarra 131 169 166 235 182

País Basc 638 806 1.094 993 1.129

Rioja 51 70 85 97 60

Ceuta i Melilla 30 30 34 74 63

Extra-Regio 0 0 0 0 0

Espanya 6.281 7.037 8.618 9.800 8.259

Font: IGAE

Quadre 4.7.4
FBC de l’Administració central i les administracions de la SS
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia 535 873 626 1.016 1.321

Aragó 244 403 371 479 615

Astúries 194 290 272 349 419

Balears 90 117 106 130 136

Canàries 175 192 153 167 239

Cantàbria 115 192 148 161 168

Castella i Lleó 433 540 482 607 745

Castella-la Manxa 209 258 254 355 453

Catalunya 416 409 300 359 433

València 259 381 270 446 544

Extremadura 147 192 152 238 287

Galícia 241 246 209 378 639

Madrid 672 818 614 706 784

Múrcia 117 156 133 167 201

Navarra 15 26 11 34 24

La distribució dels fluxos del sector públic 221



Quadre 4.7.4 (continuació)
FBC de l’Administració central i les administracions de la SS
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

País Basc 92 128 67 110 104

Rioja 75 89 123 79 96

Ceuta i Melilla 35 56 33 62 80

Extra-Regio 1.781 1.242 2.189 1.487 1.926

Espanya 5.846 6.609 6.513 7.331 9.214

Font: estimació pròpia

Quadre 4.7.5
FBC del conjunt de les administracions públiques 
Milions d’euros

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia 2.701 3.050 3.086 3.803 4.122

Aragó 705 870 931 1.128 1.281

Astúries 640 829 891 882 929

Balears 306 385 514 477 627

Canàries 966 1.053 1.120 1.407 1.193

Cantàbria 372 414 472 580 550

Castella i Lleó 1.605 1.854 1.921 2.073 2.110

Castella-la Manxa 744 854 1.148 1.198 1.386

Catalunya 2.174 2.288 2.740 3.332 2.899

València 1.888 2.044 2.329 3.086 2.611

Extremadura 542 587 741 820 794

Galícia 1.276 1.316 1.291 1.626 1.995

Madrid 2.035 3.205 3.568 3.042 2.773

Múrcia 432 525 568 698 744

Navarra 362 421 394 469 425

País Basc 1.062 1.303 1.547 1.524 1.652

Rioja 198 237 323 300 268

Ceuta i Melilla 65 86 67 136 143

Extra-Regio 1.781 1.242 2.189 1.487 1.926

Espanya 19.855 22.564 25.840 28.069 28.428

Font: estimació pròpia
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Quadre 4.7.6
FBC del conjunt de les administracions públiques
Percentatge s/PIB

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia 3,2 3,4 3,2 3,6 3,6

Aragó 3,6 4,2 4,1 4,6 4,9

Astúries 4,6 5,5 5,6 5,2 5,2

Balears 1,9 2,2 2,8 2,4 3,0

Canàries 3,8 3,8 3,8 4,4 3,5

Cantàbria 4,8 4,9 5,2 6,0 5,2

Castella i Lleó 4,6 5,0 4,8 4,9 4,6

Castella-la Manxa 3,5 3,7 4,7 4,5 4,9

Catalunya 1,8 1,8 2,0 2,3 1,8

València 3,1 3,1 3,3 4,0 3,2

Extremadura 5,1 5,2 6,1 6,3 5,7

Galícia 3,9 3,8 3,5 4,1 4,7

Madrid 1,8 2,7 2,8 2,2 1,9

Múrcia 2,8 3,2 3,1 3,6 3,5

Navarra 3,3 3,6 3,2 3,5 3,0

País Basc 2,7 3,1 3,4 3,2 3,2

Rioja 4,1 4,6 6,0 5,1 4,3

Ceuta i Melilla 3,6 4,5 3,3 6,1 5,9

Extra-Regio 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2

Espanya 3,2 3,3 3,5 3,6 3,4

Font: estimació pròpia

Quadre 4.7.7
FBC del conjunt de les administracions públiques
Euros per habitant

2000 2001 2002 2003 2004

Andalusia 371 416 417 507 541

Aragó 589 724 769 923 1.036

Astúries 602 780 840 832 877

Balears 366 447 578 519 664

Canàries 566 599 622 763 632

Cantàbria 700 775 878 1.069 1.003

Castella i Lleó 652 755 782 843 856

Castella-la Manxa 429 488 647 663 754

Catalunya 348 362 427 507 432

València 467 496 551 711 585

Extremadura 512 554 699 771 744
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Quadre 4.7.7 (continuació)
FBC del conjunt de les administracions públiques
Euros per habitant

2000 2001 2002 2003 2004

Galícia 474 488 479 602 736

Madrid 389 599 649 539 481

Múrcia 373 444 467 559 580

Navarra 660 760 703 825 737

País Basc 512 626 742 729 787

Rioja 735 867 1.155 1.052 920

Ceuta i Melilla 477 628 489 984 1.031

Extra-Regio 44 30 53 35 45

Espanya 493 554 625 668 666

Font: estimació pròpia

4.7.4. La inversió en les comunitats autònomes, el nivell de renda 
i la població 

De la informació indicada s’extreu que a escala estatal són les administracions

autonòmiques les que gestionen el volum més elevat d’inversió (38,5%), l’Admi-

nistració central i la SS se situen el 2004 en segon lloc (el 32,4%), per sobre de les

administracions locals (29,1%), que van tenir durant tots els altres anys estudiats

(2000 al 2003) un nivell d’inversió superior al de l’Administració central i la SS.

Entre les CA aquesta distribució és molt variable, com també ho és el pes de la FBC

en el PIB i el nivell relatiu sobre la població. La ràtio de la FBC sobre el PIB de cada

comunitat i el seu nivell de PIB per habitant presenta una relació inversa, de forma

que el volum d’inversió global respecte del PIB de les CA és inversament propor-

cional al nivell de renda per càpita (gràfic 4.7.2). Tanmateix, la relació presenta una

elevada dispersió que no permet extreure’n una línia de comportament sis-

temàtica.

En el gràfic 4.7.3 es poden apreciar amb més detall les diverses situacions existents

entre les dues variables. En un primer grup de CA, format per les comunitats més

riques: Madrid, Navarra, el País Basc, Catalunya i Balears hi ha una relació inversa

entre el PIB per càpita i la inversió, en especial en el cas de Catalunya. En canvi, en

el grup format per la Rioja, Aragó i Cantàbria43 –que disposen també d’una renda

224 El sector públic en les comunitats autònomes
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Gràfic 4.7.2
La FCB sobre el PIB i el PIB per habitant en les CA

Font: elaboració pròpia. Dades corresponents al període 2000-2004
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Gràfic 4.7.3
La FCB en relació amb el PIB i el PIB per habitant en les CA

Font: elaboració pròpia. Dades corresponents al període 2000-2004
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Gràfic 4.7.4
La FCB per habitant i el PIB per habitant en les CA

Font: elaboració pròpia. Dades del període 2000-2004
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Gràfic 4.7.5
La FCB per habitant i el PIB per habitant en les CA

Font: elaboració pròpia. Dades corresponents al període 2000-2004
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per càpita elevada la inversió encara ho és més. Un tercer grup el formen aquelles

comunitats amb un PIB per càpita inferior a la mitjana; dins d’aquest grup hi ha

CA amb un nivell relatiu d’inversió molt elevada i d’altres que no. A València la

posició de la FBC és similar a la del PIB, i a Múrcia el nivell de FBF és una mica

superior i també a Andalusia. En la resta de CA d’aquest grup les diferències entre

ambdues distribucions s’eixampla considerablement a favor de la inversió.

D’altra banda, la relació existent entre la FBC per habitant i el PIB per càpita no

presenta tampoc cap tendència sistemàtica (gràfics 4.7.4 i 4.7.5). En general,

però, totes les CA, excepte Catalunya, Balears, País Basc i Madrid, tenen una

inversió per habitant igual o superior a la posició relativa de la seva renda per

habitant. Catalunya se situa en la darrera posició amb una FBC per habitant infe-

rior en un 32% a la mitjana estatal, seguida per les Balears (un 15% inferior).

A la vista de les dades analitzades, es fa palès que la distribució de la inversió

pública en les CA presenta una relació negativa respecte del PIB per càpita que

prima la inversió en les comunitats comparativament més pobres. Tanmateix, la

intensitat d’aquest procés redistributiu fa que algunes CA presentin nivells d’in-

versió pública i de dotacions de capital molt reduïts ateses les seves necessitats i

els estàndards existents en altres països i regions europeus. Sala-i-Martín (1997)

afirma que no està gens clar que la millor manera de fer política regional sigui

invertir únicament a les regions més pobres i que convindria assolir un punt inter-

medi on la inversió pública es reparteixi de manera més igualitària entre les dife-

rents regions. Al seu torn, de la Fuente (2003) fa també la reflexió següent: “Hay

que reconocer que la decisión de concentrar recursos en las regiones más atrasa-

das, donde su rentabilidad es a menudo menor que en otras áreas, implica un

importante coste de oportunidad y podría no ser óptimo desde el punto de vista

del conjunto del país”.

Les conseqüències del reduït volum d’inversió pública presenta característiques

especialment negatives en aquelles comunitats on l’estoc de capital públic és

reduït, com és el cas de les Balears i Catalunya, i condiciona el desenvolupament

econòmic i llastant l’oferta d’infraestructures socials a la població. 
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5. 
ELS FLUXOS FISCALS EN LA
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Presentació

Aquest capítol té com a objectiu presentar l’abast dels fluxos del sector públic en

la redistribució de la renda familiar disponible, el benestar social i l’economia

regional. Es mostren, així mateix, els resultats de l’evolució del PIB els darrers 25

anys i els seus determinants, com una forma d’apreciar si les economies de les CA

estan convergint, i, indirectament, si els fluxos fiscals hi estan col·laborant. El

capítol s’estructura de la manera següent:

5.1. Literatura de referència 

5.1.1. El sector públic, les polítiques redistributives i l’estat de benestar

5.1.2. Els models de creixement i de convergència

5.1.3. El sector públic i la política regional europea i espanyola

5.2. La redistribució del sector públic en les rendes familiars, el benestar social 

i l’economia de les comunitats autònomes

5.2.1. Els fluxos del sector públic i la renda personal i familiar

5.2.2. El sector públic i el benestar social a les comunitats autònomes

5.2.3. Els fluxos del sector públic en la demanda agregada i l’economia

regional

5.3. Evolució de l’economia de les comunitats autònomes

5.3.1. Introducció

5.3.2. Les economies de les comunitats autònomes: principals 

característiques i evolució

5.1. Literatura de referència

5.1.1. El sector públic, les polítiques redistributives i l’estat 
de benestar

L’actuació del sector públic com a garant de l’objectiu d’equitat té la seva base en

el fet genèricament acceptat que el mecanisme de preus de mercat no es

tradueix en una assignació de recursos equitativa. La valoració del que és equi-

tatiu té, tanmateix, un component ideològic que ha conformat al llarg del temps

diferents enfocaments, des de Rawls (1971), Nozick (1974), Sen (1982), Hayek

(1998)... Però els factors de justícia social o d’equitat no són els únics que soste-

nen les polítiques públiques distributives: l’existència d’un major nivell de benes-

tar social té també conseqüències positives en l’eficiència econòmica, malgrat

que poden alterar l’estructura d’incentius de l’economia.
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Tugores (2006) es qüestiona fins a quin punt és inexorable l’aparent contraposi-

ció entre eficiència i competitivitat, i equitat o cohesió social. El Banc Mundial

(2005), així com els estudis sobre la competitivitat del World Economic Forum

(2005) i el “World Competitiveness Yearbook” promogut per l’IMD (2005), posen

un accent especial en la compatibilitat d’aquests dos objectius i el seu efecte vir-

tuós en el creixement. 

L’estat del benestar i l’augment de la despesa social a Europa arrenca de la fi de la

Segona Guerra Mundial, tot i que l’actuació social del sector públic és molt ante-

rior, especialment en el camp assistencial. La solució pública a la necessitat de

millorar les condicions educatives i sanitàries de la població es planteja en el seu

origen com una alternativa a l’elevació dels salaris. D’aquesta forma els beneficis

es podien mantenir alts i amb el gravamen a les rendes del capital l’Administració

pública oferia l’ensenyament i la sanitat gratuïtes (García-Durán, 1992). Actual-

ment la imposició sobre les rendes de capital és cada cop menys progressiva i la

redistribució personal recau, des del vessant dels ingressos, més en les rendes del

treball, alhora que pren més protagonisme la redistribució via prestacions socials,

i l’actuació del sector públic en general se sustenta en una participació creixent

dels impostos indirectes. 

La definició d’Estat del benestar no és única i admet moltes variants. D’acord amb

Estruch (1996), es pot considerar com “una forma d’organització institucional

basada en el compromís públic amb la plena ocupació, la política econòmica

anticíclica, l’existència de sistemes més o menys amplis de provisió universal de

determinats béns, serveis i transferències, i les polítiques redistributives

adreçades a la reducció de la desigualtat econòmica i social”. Bandrés (1994) agru-

pava els objectius de l’estat del benestar en tres blocs: la seguretat econòmica, la

reducció de la desigualtat i les polítiques d’eliminació o reducció de la pobresa.

Les polítiques socials són les de major envergadura dins dels pressupostos públics

i també ho són els fluxos interregionals que se’n deriven, que es fan més acusats

com més elevades són les diferències regionals en les diverses circumstàncies

protegides pel sector públic, en especial l’envelliment de la població i la protecció

de l’atur.

El sistema de protecció de l’atur té també una notable incidència en els fluxos fis-

cals territorials en la mesura que la distribució de l’atur és molt diferent entre CA.

De fet el pes proporcional al PIB de les prestacions d’atur a Espanya és sensible-

ment superior al de la mitjana europea. En aquest sentit, els beneficis que genera

la protecció de l’atur, quant a la fixació de la població al territori, poden tenir
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també la seva contrapartida en un incentiu pervers que frena la mobilitat i la

recerca de treball. 

Malgrat els avenços que van representar el Tractat d’Amsterdam i l’Agenda de

Política Social Europea, no hi ha un sistema social europeu comú. L’estat de benes-

tar europeu està format en realitat per diferents models. Esping-Anderson

(1990 i 1996) els va classificar en tres grups: el de règim liberal dels països

anglosaxons, el de règim socialdemòcrata vigent als països nòrdics i el de règim

conservador, que inclouria els països continentals i mediterranis. Aquest darrer

model el va subdividir, posteriorment, en dos, el continental i el mediterrani. El mo-

del nòrdic, vigent a Dinamarca, Finlàndia i Suècia, es caracteritza per majors ni-

vells de protecció social i un potent sistema de polítiques actives en el mercat

laboral. L’anglosaxó és el model de referència a Irlanda i al Regne Unit i té un sis-

tema de protecció més lax i transferències orientades bàsicament a la població

en edat laboral. Les polítiques actives són també importants amb beneficis con-

dicionats al fet d’estar actiu laboralment. El model conservador continental

(Àustria, Bèlgica, França, Alemanya i Luxemburg) ofereix una àmplia assegurança a

la població aturada i soporta un pes important de les pensions de jubilació. Final-

ment, el model dels països mediterranis (Grècia, Itàlia, Portugal i Espanya) parteix

del continental però hi ha una menor extensió de la despesa social pública, i en canvi

és més important el paper de la família –en especial de les dones– en el benestar de

les llars.

Sapir (2005) assenyala la forta connexió que hi ha entre les taxes d’ocupació

generades en un determinat model social i els instruments de protecció social

davant les adversitats laborals. Boeri (2002) compara els resultats dels quatre

models socials tenint en compte la seva capacitat d’influir sobre tres objectius

bàsics de les polítiques socials: el de reduir les desigualtats d’ingrés i de pobre-

sa, el de la protecció davant dels riscs imprevistos en el mercat de treball i el de

la recompensa per participar en el mercat de treball. Els resultats a què arriben

aquests autors són que el model mediterrani no és ni eficient ni equitatiu, ja que

es caracteritza per uns nivells relativament baixos d’ocupació laboral i un alt risc

de pobresa. Al seu torn, en els model anglosaxó i continental, hi ha un trade-off
entre equitat i eficiència. El model nòrdic és l’únic en què es combinen eficièn-

cia i equitat, amb un alt nivell d’ocupació i un baix risc de pobresa. Un altre

aspecte que emergeix de l’anàlisi afecta la sostenibilitat d’aquests models.

Sapir conclou que només podran sobreviure els sistemes eficients, atès que

l’envelliment de la població i les creixents tensions derivades de la globalització

en faran inviable la resta. Això el porta a afirmar que tan sols els models nòrdics

i anglosaxons són sostenibles, mentre que els models mediterranis i continen-
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tals hauran de ser reformats per reduir les ineficiències i els desincentius al tre-

ball.

Gidddens (2004) defensa també la necessitat de reformar els sistemes actuals i

sustenta que els sistemes escandinaus han estat –contra al que s’acostuma a

pensar– els més reformistes. Esping-Andersen (2006) afegeix que el debat sobre

el model social del futur està estancat potser perquè s’està centrant excessiva-

ment en la sostenibilitat financera i no s’afronta en tota la seva dimensió. En

aquest sentit, proposa que la reforma del benestar social tingui en compte

l’evolució de les necessitats socials i dels riscos, valorant l’adequació dels instru-

ments per aconseguir l’eficiència i l’equitat al mateix temps. Afegeix que “una

reforma que fracassa en eficiència ha de ser clarament descartada”, i fa un espe-

cial èmfasi en la igualtat d’oportunitats. A parer d’Esping-Andersen, l’anàlisi del

model social cal fer-la en tota la seva extensió, examinant la connexió existent

entre la família, el mercat i l’Administració en la producció (i el consum) del con-

junt del benestar.

El paper de la família (i més específicament de les dones) ha variat molt en la

societat europea, no només en el temps sinó també entre països. Així, al nord

d’Europa s’ha desenvolupat en major mesura una organització institucional

pública dels serveis, mentre que als països mediterranis el pes de la família

continua sent molt important. Això té també implicacions en les relacions de

gènere entre les diferents societats, ja que el treball domèstic recau més en

les dones. Els serveis prestats des de l’entorn familiar no estan comptabi-

litzats ni en l’oferta real de benestar de la societat ni tampoc en els comptes

econòmics, i és sabut que l’externalització al mercat d’aquests serveis i la

incorporació de la dona al treball remunerat explica una part significativa del

producte interior brut. En aquesta línia, Freeman i Schethat (2002, 2005)

exploren el gap entre els Estats Units, Alemanya i altres països europeus, en

els nivells d’ocupació, especialment de les dones, i la incidència que hi té el

diferent nivell de mercantilització de la producció de les llars en les dues

economies. Aquests autors conclouen que és l’externalització al mercat de les

activitats domèstiques allò que explica, en bona mesura, els indicadors

econòmics relatius superiors dels Estats Units. Les grans diferències en la

incorporació de les dones al mercat de treball a les CA és una de les reflexions

que s’han apuntat en la secció 4.5 d’aquest treball i en la qual s’incideix de nou

en l’apartat 5.2.2, com un dels factors que està modificant els nivells de ben-

estar social a les CA.
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5.1.2. Els models de creixement i de convergència

La localització inicial de l’activitat al territori s’atribueix principalment a factors

vinculats amb la dotació de factors naturals i la situació geogràfica. N’hi ha d’al-

tres, com l’estructura dels mercats, la formació de capital humà o la presència

d’economies d’escala (Jovanovic, 2001). Sobre aquestes trajectòries, hi ha diver-

ses teories que es poden enquadrar en dues grans línees de pensament: les que

postulen la convergència de l’activitat al territori i les que contràriament apunten

cap a la divergència. 

Les teories que postulen cap a la convergència tenen les seves arrels en la teoria

neoclàssica que parteix dels treballs pioners de Solow (1956) i Swan (1956). A

partir de la dècada de 1980 sorgeixen noves aproximacions en aquesta línia, grà-

cies al nou impuls en l’estudi de les teories del creixement, amb aportacions com

les de Baumol (1986) i Barro i Sala-i-Martín (1992).

Aquestes teories parteixen de la idea que la lliure mobilitat de factors de produc-

ció comportarà la igualació de les rendes. El producte total depèn de la quantitat

de factors productius, que tenen uns rendiments decreixents a escala en els

recursos acumulables, la qual cosa genera incentius a la localització en altres

regions, ja que en decréixer les remuneracions d’aquests factors segons avança el

procés d’acumulació, els desplaça a altres regions. La taxa de creixement del pro-

grés tècnic es determina de manera exògena i se suposa que els processos

d’adopció o imitació dels avenços tecnològics n’afavoreixen la difusió.

Des del punt de vista de les teories del comerç internacional, el procés de con-

vergència té la seva rèplica en el model Heckscher Ohlin, que postula la igualació

dels ingressos via el comerç de béns. En aquest cas, a falta de mobilitat dels fac-

tors, el mecanisme de convergència vindrà determinat pel fet que les àrees amb

menys salaris i altes taxes d’interès incrementaran les seves exportacions i la

seva producció en béns intensius en treball, en els quals s’especialitzaran. Això

durà a una pressió a l’alça en la retribució del treball i a la baixa en la del capital. El

procés invers tindrà lloc en les àrees que inicialment partien d’alts salaris i baixos

tipus d’interès, fins a arribar a un equilibri.

La divisió espacial del treball és una altra manera d’analitzar l’existència d’una

tendència cap a la convergència. La divisió sectorial del treball basada en les

dotacions relatives i els avantatges comparatius va ser la base de l’expansió del

comerç intersectorial. No obstant això, cada cop més, la divisió espacial del tre-

ball ha anat adquirint un caràcter més funcional que no pas sectorial. Aquest
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procés comporta la difusió de parts de la cadena de producció i incideix en un

major comerç de caràcter intraindustrial. Aquesta teoria assumeix la mobilitat

del capital i dels béns, però no de migracions, i porta també a conclusions de

convergència espacial. 

Les teories de la divergència, en canvi, postulen que, en condicions de competèn-

cia als mercats, la convergència no pot donar-se de manera espontània. Les

aportacions en aquesta línia tenen els seus precedents en Myrdal (1957) i Kaldor

(1970) i en les teories de causació acumulativa. 

Des del punt de vista del comerç internacional, aquesta visió divergent de l’eco-

nomia en l’espai se sustenta en la hipòtesi que l’especialització territorial del com-

erç no comporta els mateixos resultats segons els sectors o les funcions en què

tingui lloc, de forma que aspectes com la diferenciació del producte i les innova-

cions posarien fre a la convergència de la retribució dels factors. 

Les aportacions de Romer (1986), Lucas (1988), Rebelo (1991) i Barro (1991) van

donar lloc a les teories de creixement endogen basades en la incorporació de varia-

bles com el capital humà i les externalitats. Una segona generació de contribu-

cions, Romer (1987, 1990), Aghion i Howitt (1992) i Grossman i Helpman (1991)

van utilitzar l’entorn de competència imperfecta per construir models en què la

inversió en recerca i en desenvolupament (R+D) generava progrés tecnològic de

forma endògena. En aquests tipus d’entorn la taxa de creixement tendeix a no

ser un òptim de Pareto, raó que justificaria la intervenció governamental (Sala-i-

Martín, 1994, 2002).

El paper del progrés tècnic en la convergència econòmica s’interpreta des de visions

distants. Així, hi ha autors que assenyalen que les característiques de bé públic del

coneixement tecnològic tenen una dimensió internacional que afavoreix les econo-

mies menys avançades mitjançant la difusió del coneixement (Baumol, 1986). Hi

ha exemples en aquest sentit, com el de Corea del Sud, i el de països del sud-est

asiàtic, que gràcies a un suport important d’inversió en capital humà han sabut

utilitzar els coneixements derivats de la difusió tecnològica per fer avançar la

seva economia i situar-la en un pla competitiu tecnològicament. Altres punts de

vista argumenten que no sembla que l’acumulació de coneixement estigui sub-

jecta a la llei de rendiments decreixents, sinó al contrari, cosa que obriria la pos-

sibilitat teòrica d’un augment sostingut de la desigualtat. Amb tot, l’assaig de

processos de difusió tecnològica en models de creixement endogen amb compe-

tència imperfecta permeten la possibilitat de convergència condicional (Escot i

Galindo, 1998).

236 El sector públic en les comunitats autònomes



Les teories de la nova geografia econòmica (Krugman, 1991) aporten nous postulats

per explicar els factors i les forces que incideixen en els fenòmens de concentració

econòmica en espais geogràfics. Les hipòtesis de treball són la consideració de rendi-

ments creixents dins d’una estructura de mercat de competència imperfecta i són

els costos de transport i els moviments de factors els que modulen les forces cen-

trípetes (que concentren l’activitat) i les forces centrífugues (que la separen). La for-

malització d’aquestes teories s’inscriu en models d’equilibri general de les economies

espacials; un fet que fa distingir aquesta aproximació de la que proporciona la teoria

de la localització i la geografia econòmica tradicional (Fujita i Krugman, 2004). 

Les forces d’aglomeració tendeixen a concentrar en un limitat nombre d’emplaça-

ments la indústria, el terciari més tecnològic i les activitats de R+D. Krugman

(1993) sosté que la distribució geogràfica de l’activitat és rarament aleatòria i

afegeix que els llocs on les aglomeracions es produeixen es poden identificar en

dues categories: de primera o de segona condició. La primera es refereix a deci-

sions de localització per part de l’empresa de tipus natural o aleatori. La segona

condició es deriva del fet que l’atractiu del lloc per fixar la localització és degut a

la presència d’altres empreses que prèviament havien escollit el lloc. Aquesta seg-

ona condició té una força acumulativa superior perquè l’acumulació en si mateixa

és un component de les forces d’aglomeració. 

Recentment, les teories de la geografia econòmica i les teories de creixement han

estat integrades, amb importants resultats per a l’anàlisi del creixement

econòmic regional. Es fa palès que la concentració d’activitats econòmiques afa-

voreix el creixement. D’altra banda, el creixement econòmic es pot considerar

com una altra força d’aglomeració que reforça la polarització. En aquest procés

s’evidencia que les externalitats geogràfiques juguen un paper important en la

interacció entre geografia i creixement (le Gallo et al, 2003).

L’anàlisi de convergència a partir de models neoclàssics incorporen (gràcies als tre-

balls de Barro i Sala-i-Martín) dues definicions bàsiques àmpliament esteses. Es

tracta de la denominada convergència Beta i de la convergència tipus Sigma. La

convergència Beta tracta de contrastar si les regions que parteixen de posicions

més endarrerides registren taxes de creixement superiors a les més desenvolupa-

des. Això vindria indicat per una relació negativa entre la taxa de creixement i el

nivell inicial de renda per habitant. Al seu torn, la convergència Sigma pretén mos-

trar si els nivells de renda per càpita tendeixen a aproximar-se en el temps. 

Aquests dos conceptes de convergència analitzen el problema de la reducció de

les disparitats des de dues perspectives diferents però complementàries. Així, pot
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comprovar-se que l’existència de convergència Beta és una condició necessària,

però no suficient, perquè es produeixi una progressiva reducció de la dispersió, és

a dir per tal que hi hagi convergència de tipus Sigma.

Una altra de les aproximacions d’aquesta literatura planteja la distinció entre el que

es coneix com a convergència Beta absoluta o incondicional de la que es considera

condicional, és a dir, que només té lloc quan es controla mitjançant variables que

determinen l’estat estacionari de les economies regionals. Així, la hipòtesi de con-

vergència Beta absoluta només és possible entre àmbits que no difereixin gaire en els

seus fonaments econòmics i comparteixen les mateixes preferències i la mateixa tec-

nologia (Sala-i-Martín, 1994). D’aquesta manera l’operativitat dels mecanismes de

convergència no implica necessàriament que les economies pobres creixin més que

les riques, excepte si ambdues presenten les mateixes característiques estructurals.

Sala-i-Martín (2002) constata que hi ha moltes variables correlacionades amb el

creixement i assenyala: 1) que no hi ha una variable determinant que expliqui

clarament el creixement; 2) que el nivell inicial de renda és la variable més robusta

(així la convergència condicional és el fet empíric més robust); 3) que la grandària

del govern no sembla importar gaire i que el que sí és important és “la qualitat del

govern”; 4) que la relació entre la majoria de mesures del capital humà i el creixe-

ment és dèbil; tanmateix, algunes mesures de salut (com les expectatives de vida)

estan correlacionades amb el creixement de forma robusta; 5) que les institucions

(la llibertat de mercats, els drets de propietat i el marc jurídic) són importants per

al creixement, i 6) que les economies més obertes tendeixen a créixer més.

El debat entre els defensors dels models de creixement de tall neoclàssic i els par-

tidaris de les teories de creixement endogen ha generat una àmplia literatura,

sense que es pugui parlar d’un clar vencedor.

L’evidència empírica disponible no permet, en efecte, refutar del tot cap d’aques-

tes teories. La majoria de treballs que es basen en proposicions neoclàssiques

posen de manifest la presència de convergència regional. Per contra, altres estu-

dis condueixen a la conclusió que les regions, particularment les europees,

mostren comportaments més propis de models polaritzats o de twin peaks, en

què la dispersió en termes de renda per càpita és cada cop més gran (Quah, 1996,

López-Bazo et al, 1997 i Rodríguez Pose, 1997). Així, segons el tipus d’enfocament

teòric s’obtenen conclusions diverses i de vegades contradictòries. De tal manera

que mentre des dels models neoclàssics es preconitza una tendència lenta però

inexorable cap a la convergència regional, des d’altres perspectives es defensen

processos de divergència, polarització i/o manteniment dels desequilibris.
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La manca d’evidència sobre els resultats del marc teòric dels models de creixe-

ment condiciona també el paper dels pressupostos públics. Així, mentre que dins

d’un marc neoclàssic la incidència de la política fiscal en promoure el creixement a

llarg termini és molt limitat, en els models de creixement endogen el paper del sec-

tor públic és més efectiu, especialment per promoure l’augment de l’estoc de capi-

tal físic i humà que dins les bases d’aquests models incideix en l’increment de la

productivitat i la innovació tecnològica.

Com s’ha vist en el capítol 2, la incidència de la despesa pública sobre el creixe-

ment mostra evidències diferents segons els tipus de despesa. La més positiva és

la de la despesa en inversió en infraestructures, ensenyament, sanitat i recerca i

desenvolupament. 

El trade off entre eficiència i equitat té molts matisos i les línies d’equilibri entre

aquests dos objectius, també. En l’actual procés de globalització el debat sobre la

contribució de la despesa pública al creixement econòmic torna a estar en dispu-

ta, a Europa, especialment, per la debilitat del seu creixement econòmic, l’envelli-

ment de la població i les conseqüències derivades de la disciplina fiscal acordada en

el Pacte d’estabilitat i creixement. 

La reducció progressiva dels ajuts estructurals europeus afegeix a Espanya un

nou factor en aquest escenari de consolidació fiscal que repercutirà en el creixe-

ment de l’economia espanyola i en els recursos disponibles per part de les comu-

nitats autònomes. En aquest context, resulta cada cop més necessari que les

polítiques públiques facin compatible l’eficiència econòmica i l’equitat, tenint en

compte els diferents contextos socioeconòmics de les comunitats autònomes.

Perquè les necessitats econòmiques i socials són també diferents. Zimmermann

(1999) fins i tot assenyala que les necessitats de despesa pública per habitant a

les regions amb més activitat econòmica són superiors que a la resta, per un cri-

teri de localització, que no distributiu; i Prud’homme (1999) afegeix que els

esforços excessius en polítiques de cohesió poden frenar l’economia de les

regions més riques i dinàmiques, amb un cost econòmic i a la llarga distributiu. En

aquest sentit caldria afegir la necessitat que en les polítiques redistributives es

tingui en compte l’origen de les rendes generades, atès que el marc de necessi-

tats difereix entre les comunitats que basen el seu creixement en l’ús del seu ter-

ritori (turisme) i/o treball intensiu que les comunitats que el basen amb l’ús més

intensiu de capital i obtenen nivells superiors de productivitat dels factors.
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5.1.3. El sector públic i la política regional europea i espanyola

5.1.3.1. La política regional europea

La política regional de la Unió Europea ha anat evolucionant d’ençà la seva creació,

tant en objectius com en dotacions econòmiques. No obstant això, la política

regional continua sent competència dels països membres, que són els que hi

esmercen més recursos redistributius. Això té com a resultat actuacions públiques

molt diverses a les regions de la Unió segons que siguin les polítiques pròpies de

cada estat, al marge de les que provinguin de la UE. És també en el marc estatal on

recauen els mecanismes d’ajust anticíclics, després que no prosperessin les reco-

manacions de l’Informe Delors (1989) en el sentit que fos el pressupost comuni-

tari el que intervingués en aquest sentit per prevenir els possibles xocs asimètrics

dins de l’àmbit comunitari.

La literatura dels processos d’integració econòmica identifica diversos aspectes

que poden ajudar la convergència regional: els beneficis de l’aixecament de les

barreres, les possibilitats tecnològiques dels processos d’imitació i difusió, la

disponibilitat de capital per la seva mobilitat, i la provisió d’infraestructures. Però

les dificultats de les regions més endarrerides d’apropiar-se d’aquests beneficis

han modulat les polítiques regionals, que ara lliguen cada cop més les polítiques

de cohesió i les de competitivitat regional.

El preàmbul del Tractat Fundacional de Roma (1957) reconeix la necessitat de

garantir un desenvolupament harmoniós de la Comunitat Econòmica Europea i

reduir les diferencies regionals. D’aquí parteix la creació del Fons Social Europeu

(FSE), destinat a promoure l’ocupació i afavorir la mobilitat dels treballadors en el

territori comunitari, i també la creació del Banc Europeu d’Inversions (BEI), per

contribuir a la integració europea i el desenvolupament econòmic de les regions

desfavorides. 

El 1962, amb ocasió de l’acord sobre la Política Agrícola Comuna (PAC), la Comu-

nitat va crear el Fons Europeu d’Orientació i Garantia Agrícola (FEOGA) per pro-

moure i fomentar la producció agrícola. I arran de l’adhesió, el 1975, del Regne

Unit, d’Irlanda i de Dinamarca, es crea el Fons Europeu de Desenvolupament

Regional (FEDER) que neix per finançar la reconversió de les regions en declivi

industrial del Regne Unit. Aquesta va ser la fórmula per compensar el Regne Unit

dels reduïts beneficis de la PAC. Més endavant, després de l’adhesió de Grècia i

posteriorment d’Espanya i de Portugal, els objectius d’aquest fons van decantar-

se cada cop més a ajuts a les regions menys desenvolupades.
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L’Acta Única de 1986 (que va donar pas al Mercat Únic el 1993) va introduir can-

vis significatius en la política regional europea. En termes financers es van concre-

tar en el conegut com a primer paquet Delors, en el qual es fixen les despeses

estructurals per al període 1988-1993, que es van duplicar fins a arribar a repre-

sentar el 31% de les despeses comunitàries.

El 1992 el Tractat de Maastricht va fer de la cohesió econòmica i social un objectiu

prioritari de la Comunitat, en paral·lel a la Unió Econòmica i Monetària i el Mercat

Únic. Entre els criteris de convergència nominal fixats per assolir la Unió Monetària, 

el del control del dèficit públic afectava especialment la capacitat de millorar els nivells

d’infraestructura i el creixement dels països menys desenvolupats. D’aquí va sorgir el

Fons de Cohesió adreçat a ajudar Espanya, Grècia, Irlanda i Portugal a entrar en la

UEM. Al seu torn el Consell europeu d’Edimburg de desembre de 1992 va aprovar un

nou augment del 40%, dels crèdits reservats a les accions estructurals per al període

1994-1999, en el denominat segon paquet Delors. 

L’impuls de la UEM, com també va passar amb el Mercat Únic, va donar lloc a un

creixement dels fons estructurals en resposta a la possibilitat que aquests pro-

cessos d’integració agreugessin les disparitats dins de la Comunitat, una creença

que tot i no ser unànime va ser acceptada com a base d’aquesta ampliació dels

fons regionals. L’evidència dels anys posteriors no va confirmar aquest risc i la

Comissió en el primer informe sobre la Cohesió Econòmica i Social (1996) afirma-

va que l’entrada en vigor del Mercat Únic no havia tingut als països de la Cohesió

les conseqüències negatives inicialment previstes, sinó que contràriament els

havia estimulat.

El Tractat d’Amsterdam (1997) va confirmar la importància estratègica de la

cohesió i inclou un títol específic sobre l’ocupació en el qual es destaca la neces-

sitat d’actuar a escala europea per reduir l’atur.

El 1999, en el Consell Europeu de Berlín s’assoleix l’acord polític sobre la que es va

anomenar Agenda 2000, en la qual es reforcen les polítiques comunitàries i s’apro-

va un nou marc financer per al període 2000-2006 que ja considera la perspectiva

de l’ampliació (assolida el maig del 2004). Fruit de l’acord es reformen els fons

estructurals i de cohesió i entra en vigor un nou marc jurídic basat en els principis

de concentració de les intervencions i descentralització de les responsabilitats

entre els estats membres i la Comissió. Amb l’objectiu de facilitar als països can-

didats de l’ampliació l’assoliment d’unes millors condicions per formar part del

Mercat Únic es creen dos nous instruments financers: l’Instrument Estructural

de Preadhesió (ISPA) i l’Instrument Agrícola de Preadhesió (SAPARD).
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El desembre de 2002, el Consell Europeu de Copenhaguen, després de concloure

les negociacions d’adhesió va donar pas a la incorporació (que es va fer efectiva

l’1-5-2004) de Xipre, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, República

Txeca, Eslovàquia i Eslovènia, amb els quals la UE passa a incloure 25 països (27 a par-

tir del gener de 2007 amb l’adhesió de Bulgària i Romania). 

L’acceleració de la reestructuració econòmica derivada del procés de globalització

porta al Consell d’Europa a aprovar el març del 2000 l’estratègia de Lisboa per fer

avançar la societat del coneixement i millorar la competitivitat. Més endavant (el

desembre del 2000) el Consell de Niça defineix l’estratègia coordinada de la UE

per a la inclusió social, mentre que el Consell de Gotemburg (juny de 2001) amplia

l’estratègia de Lisboa amb pautes de desenvolupament més sostenible. Al març

del 2005, davant els febles avenços aconseguits el Consell Europeu acorda rellançar

urgentment l’estratègia de Lisboa.

Sapir (2003), en l’informe encarregat per la Comissió, reconeix els perills d’una

tendència cap a l’aglomeració de l’activitat productiva i la necessitat que els ajuts

regionals s’orientin de forma consistent amb els avantatges comparatius de cada

regió. Assenyala la necessitat de reforçar la cohesió europea com la millor fórmula

per a la pau social i el funcionament harmoniós de la UE. No obstant això, suggereix

que alguns instruments utilitzats per preservar la cohesió en el procés d’integració

econòmica han pogut comportar un cost excessiu en termes de creixement. En

aquest sentit, aquest informe insisteix a donar més prioritat al creixement, no úni-

cament perquè és el camí per assolir una renda per càpita més elevada, sinó perquè

cal una economia competitiva i dinàmica per poder finançar un cert grau de cohesió

de forma sostenible. Com a corol·lari, l’informe Sapir formula la necessitat de repen-

sar les despeses comunitàries tant pel que fa a les de política agrària comuna com a

les despeses regionals prioritzant en aquest cas als nous països membres.

L’increment de les diferències regionals arran de l’ampliació europea i les dificul-

tats econòmiques dels darrers anys en el si de la Unió van obrir un fort debat

sobre el futur de la política de cohesió a la UE, atès que les propostes de concen-

trar les polítiques estructurals a les regions menys desenvolupades dels nous paï-

sos socis deixaven de banda els desequilibris encara existents a la resta de la

Unió, encoberts en part per l’efecte estadístic de l’ampliació. Espanya, com a

principal beneficiària fins aquest moment de les polítiques de cohesió, es va tro-

bar molt involucrada en aquesta negociació. Finalment, el desembre de 2005 el

Consell Europeu va arribar a un acord sobre les perspectives financeres 2007-

2013, amb la inclusió d’uns recursos durant un període transitori per pal·liar la

rebaixa de fons estructurals.
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En la nova formulació dels objectius globals de la UE, la política de cohesió s’ha

incorporat com a part integrant de l’estratègia de Lisboa. La idea subjacent és

que amb els ajuts de la política de cohesió s’ampliarà el potencial de creixement

del conjunt de l’economia de l’UE, la qual cosa permetrà aprofitar totes les seves

capacitats. D’altra banda, la política regional, en propiciar una distribució equili-

brada de l’activitat econòmica s’espera que contribuirà a reduir la pressió que

suposen la sobreconcentració i la congestió.

Dins d’aquesta nova configuració de la política de cohesió, la Comissió es proposa

focalitzar la inversió en un reduït nombre de prioritats que reflecteixin l’estratègia

de Lisboa i de Gotemburg, i en les que es prevegi que la intervenció comunitària

tindrà un efecte multiplicador en l’economia. Els àmbits d’intervenció es concen-

tren en despeses d’innovació i economia del coneixement, medi ambient i preven-

ció de riscos, accés a les comunicacions i serveis d’interès econòmic general. D’al-

tra banda, els programes en matèria d’ocupació s’enfoquen cap a les reformes

necessàries per assolir una situació de plena ocupació, millorar les condicions de

treball i de productivitat laboral i impulsar la inclusió i la cohesió social, conforme

a les orientacions i recomanacions de l’estratègia europea d’ocupació.

La persecució d’aquests objectius s’organitza en un marc més simplificat i més

transparent, agrupant les intervencions en tres capítols: convergència, competi-

tivitat regional i ocupació, i cooperació territorial.

L’objectiu de “convergència” es refereix als estats membres i les regions menys des-

envolupats que, segons el que està estipulat al Tractat, constitueixen la prioritat

màxima de la política comunitària de cohesió. El Tractat europeu advoca per reduir les

diferències entre “els nivells de desenvolupament de les diverses regions i l’endarre-

riment de les regions o illes menys afavorides, incloses les zones rurals” (article 158).

El capítol de competitivitat regional i ocupació té com a objectiu fer front als

reptes que afecten tots els estats membres. En aquest sentit es proposen actua-

cions que s’anticipin i afavoreixin el canvi econòmic a les zones industrials, urbanes

i rurals i que en potenciï la competitivitat i l’atractiu, tot tenint en compte les dis-

paritats econòmiques, socials i territorials existents. En l’àmbit dels projectes

finançats pel Fons Social Europeu, els objectius segueixen els de l’estratègia euro-

pea d’ocupació. 

El tercer capítol, el de la cooperació territorial europea, reforça la integració har-

mònica i equilibrada del territori de la Unió, i dóna suport a la cooperació a escala

transfronterera, transnacional i interregional.
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5.1.3.2. La política regional espanyola

Fins a la dècada de 1970 la política regional espanyola manté les formes d’actuar

heretades de l’antic règim. És l’etapa coneguda com de planificació indicativa

amb actuacions dels tipus pols de desenvolupament, grans àrees d’expansió

industrial i polígons de preferent localització industrial, derivats del III Pla de Des-

envolupament Econòmic i Social de 1972; i d’altres, com les zones de preferent

localització industrial, promogudes per la Llei d’indústries d’interès preferent de

1963. L’estratègia dels tres plans de desenvolupament vigents des de 1964 fins

a 1975 es van fonamentar en la mobilització de la inversió privada cap a certes

zones geogràfiques amb l’objectiu de desenvolupar la seva capacitat potencial de

creixement. Andalusia, Extremadura, les dues Castelles, Aragó i Galícia van ser-ne

les principals destinatàries. Aquests tipus d’actuacions estaven en línia amb les

que es desenvolupaven a altres països europeus, França i Itàlia particularment. La

majoria de les accions de promoció seguien pautes sectorials marcades pel model

de creixement industrial d’aquells anys, amb una escassa importància dels recur-

sos financers adreçats específicament al desenvolupament regional, si es compa-

ra amb els que s’adreçaven a actuacions de caràcter general o sectorial.

La crisi de mitjan dècada de 1970 té una gran repercussió en la política regional

espanyola i la deixa pràcticament inactiva fins al 1985. Cuadrado i Mancha

(1995) expliquen com a principals causes d’aquesta situació la gravetat dels pro-

blemes macroeconòmics derivats de la crisi, així com l’abandonament de la plani-

ficació indicativa de l’etapa anterior i les preferències pel curt termini. Segons

aquests autors, les conseqüències de la redistribució de competències de l’Admi-

nistració pública al començament de l’existència de les administracions autonò-

miques van generar un període d’indefinició en la responsabilitat de les actua-

cions en l’àmbit regional. Durant aquests anys van continuar vigents, fins a la

seva caducitat legal, alguns dels instruments i modalitats de promoció regional,

com ara les zones de preferent localització industrial.

Cap a finals de 1985 comença a prendre cos un canvi de tendència en la política

regional espanyola gràcies a la progressiva consolidació de l’Estat de les

Autonomies establert en la Constitució de 1978 i la imminent adhesió a la Comu-

nitat Europea. La dinamització de la política regional es reforça en aquesta etapa

gràcies al fet que els nous governs autonòmics de les CA comencen a prendre pro-

tagonisme. La creació del Fons de Compensació Interterritorial (FCI) establert en

la Constitució de 1978 imposa a totes les CA l’obligació d’elaborar un Pla de

desenvolupament regional (PDR) amb una metodologia comuna inspirada en la

comunitària. 
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L’FCI i els incentius regionals són els instruments explícits de la política regio-

nal espanyola des de llavors ençà. La primera referència legal a l’FCI la trobem

en l’apartat 2 de l’article 158 de la Constitució de 1978, que assenyala expres-

sament que “amb la finalitat de corregir els desequilibris econòmics interterri-

torials i fer ús del principi de solidaritat, es constituirà un Fons de Compensació

adreçat a despeses d’inversió, els recursos del qual seran distribuïts per les

Corts Generals entre les CA i províncies, en el seu cas”. Posteriorment, l’article

16 de la Llei orgànica de 22 de setembre de 1980 de finançament de les CA

indica els principis generals que han de regir aquest Fons i remet a una llei

ordinària els criteris de distribució. L’FCI té en el seu origen una doble finalitat:

ser instrument de política regional i de finançament de la inversió associada a

les competències transferides. El 31 de març de 1984 es promulga la primera

llei de l’FCI en la qual es desenvolupen els criteris de distribució de l’FCI, que es

modifiquen posteriorment el desembre de 1990,44 i deixen de tenir, a partir de

llavors, la funció de suficiència (per al finançament de la inversió) i se centren

només en la funció de solidaritat. L’FCI es modifica novament per la Llei

22/2001 de 27 de desembre i incorpora la possibilitat de finançament de

despeses de funcionament d’inversions a més de despeses d’inversió en la part

que es denomina fons complementari. L’ampliació de les dotacions de l’FCI és

una de les propostes que ara es plantegen per compensar la progressiva reduc-

ció de fons estructurals europeus (Utrilla, 2004). Al seu torn, els incentius

regionals van ser regulats de forma general per a Llei de 27 de desembre de

1985, amb un sistema d’incentius a la inversió productiva que va posar fi a la

diversitat de disposicions legals anteriors adaptant-se a la nova situació insti-

tucional i normativa de l’Estat de les Autonomies i d’integració de Espanya en

la Comunitat Europea. Des de llavors la política d’incentius s’ha anat adaptant

a la normativa europea. La darrera aprovada, vigent a partir del 2007, és la que

fixa les noves directrius per als ajuts regionals a l’empar de les normes sobre ajuts

estatals del Tractat de la CE. Aquestes directrius s’inscriuen en la política de

cohesió de la UE i de les orientacions del Consell Europeu per reduir i orientar

millor els ajuts estatals.
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5.2. La redistribució del sector públic en les rendes
familiars, el benestar social i l’economia de les
comunitats autònomes

5.2.1. Els fluxos del sector públic i la renda personal i familiar

5.2.1.1. La distribució de la renda personal 

La reducció de les diferències en la renda personal és un dels objectius principals

de la política redistributiva del sector públic. La distribució de la renda personal es

determina en base a un mecanisme de mercat i a un altre de caràcter redistribu-

tiu del sector públic. El primer deriva de la distribució funcional de renda entre els

factors treball i capital, i dóna lloc a les que es denominen rendes primàries. El

segon prové de la intervenció del sector públic,45 i conforma les rendes secundà-

ries que, agregades a les primàries, constitueixen la renda disponible de les famí-

lies en efectiu. El procés redistributiu de tipus monetari es complementa amb les

transferències socials en espècie, que són prestacions i serveis oferts pel sector

públic, divisibles i individualitzats. 

El nivell d’incorporació al món del treball incideix directament en les diferències

de renda personal, i per agregació de les rendes familiars a les CA. En el cas

espanyol, les taxes de participació en el mercat laboral estan encara allunyades de

la mitjana europea –especialment pel que fa a les dones–, cosa que explica la

major desigualtat en les rendes primàries. A escala de les CA, les diferències en les

rendes familiars es veuen també afectades per les notables distàncies en els ni-

vells d’incorporació de la dona al mercat laboral.

Oliver et al. (2002) obtenen que la desigualtat en la distribució personal de la

renda als països de la UE presenta una relació negativa amb el nivell de desen-

volupament assolit, atès que el major nivell econòmic està també relacionat amb

una major participació laboral. Els tres països nòrdics, Dinamarca, Finlàndia i Suè-

cia, presenten uns nivells de desigualtat significativament menors que la mitjana

europea. A Espanya el nivell de desigualtat en la distribució de la renda personal

és una mica superior al que correspondria pel seu nivell de renda, d’acord amb

l’estàndard europeu, per bé que la desviació és reduïda. En el període analitzat

(1994 a 1997), aquests autors observen que dins de la Unió s’està operant una
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reducció de les desigualtats però que no hi ha cap relació entre la desigualtat ini-

cial a cada país i la magnitud del canvi, de manera que no es pot inferir convergèn-

cia entre països en aquest sentit. Àustria i els tres països nòrdics configuren el nucli

de menys desigualtat. Un segon grup, amb una desigualtat mitjana-baixa, està

format per Holanda, França, Luxemburg i Itàlia. A un nivell de desigualtat una mica

superior, s’hi troben Alemanya, Gran Bretanya i Espanya, i finalment el grup de paï-

sos més igualitaris està format per Irlanda, Grècia, Portugal i Bèlgica.

Goerlich i Mas (2004) analitzen la distribució personal de la renda a Espanya entre

1973-2001, i conclouen que les desigualtats es van reduir fins al 1991, però que

a partir de llavors la tendència s’havia invertit –un fet que segons els autors era

comú en molts altres països europeus, amb un desequilibri que es concentrava en

l’extrem superior de la distribució (el 5% més ric). A nivell de les CA, es mantenia

la regularitat europea, expressada també per Oliver et al., en el sentit que són les

CA amb un nivell de renda superior les més igualitàries, fet que, tanmateix, no

semblava complir-se a la comunitat de Madrid. Una de les conclusions que

emergien del treball és que el component geogràfic (diferències de renda mitjana

entre CA) no era rellevant en l’explicació de la desigualtat global, i que aquesta

depenia en la seva major part d’un problema entre ciutadans, independentment

de la seva residència. Ruiz-Huerta et al. (1995) assenyalen que la contribució de

les desigualtats entre territoris explica només un 7% de les desigualtats perso-

nals globals; per tant, encara que s’eliminessin els desequilibris de renda mitjana

entre CA, la desigualtat personal de la renda no variaria gaire.

Al seu torn, Ayala et al. (2006) obtenen que les desigualtats en la renda perso-

nal, mesurada pels ingressos, s’han reduït globalment d’ençà el 1973. En aquest

treball també es conclou que la influència de les desigualtats interterritorials en

rendes mitjanes ha perdut pes en l’explicació de les desigualtats totals, i que

aquestes es concentren en la distribució personal. Un darrer estudi que abasta

un període més recent, 1998-2002, indica que la distribució personal de la

renda a Espanya s’ha mantingut pràcticament constant, si bé s’aprecia una ten-

dència a convergir entre CA (Aldas et al., 2006). 

La redistribució de la renda personal per part del sector públic s’instrumenta prin-

cipalment per part de l’Administració central i les administracions de Seguretat

Social a partir de les càrregues fiscals sobre la renda i la riquesa, i les transferèn-

cies personals, unes d’anivellament vertical i d’altres de caràcter intertemporal o

intergeneracional, com es poden considerar les cotitzacions socials i les pensions

de jubilació. Hi ha un segon estadi de redistribució mitjançant transferències i

prestacions en espècie, que duen a terme les administracions autonòmiques en
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funció de les seves capacitats financeres i autonomia de despesa. És a dir, en el

procés de redistribució de la renda incideix un fenomen redistributiu interpersonal

i un altre d’origen interjurisdiccional.

5.2.1.2. La renda familiar disponible en les comunitats autònomes

La renda monetària disponible per les famílies en les CA és el resultat de l’agregació

de les rendes primàries obtingudes pels seus residents i del procés redistributiu del

sector públic que opera a escala estatal i del que ho fa a escala territorial. 

Els comptes de renda de les famílies de la Comptabilitat regional estan dividits en

dos comptes: el d’assignació de la renda primària –que recull les rendes del treball

i els ingressos i despeses de la propietat– i el de distribució secundària de la renda.

Els fluxos de prestacions socials es comptabilitzen com a ingressos, i les cotitza-

cions socials i els impostos directes sobre la renda (a més d’altres transferències

corrents de menor magnitud), com a despeses. La major part d’aquests fluxos

tenen com a contrapartida el sector públic,46 per bé que també hi ha alguns flu-

xos d’escassa importància de cotitzacions i prestacions socials amb d’altres sectors

institucionals. En el quadre 5.2.1 es mostra la part dels fluxos fiscals del sector

públic que incideixen en la redistribució de la renda personal.47

A escala estatal aquesta redistribució produeix uns fluxos que detrauen, via

impostos i cotitzacions socials, un import equivalent al 19,7% del PIB espanyol

de les rendes primàries de les famílies i ocasionen unes despeses públiques en

prestacions en efectiu i en transferències en espècie que sumen el 22,1% del PIB.

D’aquest valor, un 9,7% són despeses realitzades per les administracions territo-

rials i la part restant correspon a l’Administració central i la Seguretat Social

(vegeu el quadre 4.5.3). Pel que fa als ingressos, de les cotitzacions socials prové

un 13% del PIB espanyol, amb uns màxims a Astúries (14,1% del seu PIB) i a Galí-

cia (13,4%). Un 6,7% són càrregues tributàries amb uns màxims a Madrid (8,5%

del seu PIB) i a Catalunya i Astúries (7,4% cada una), i uns mínims a Ceuta i Meli-

lla (3,8%) i Extremadura (5%). 

Dins de les despeses, les pensions contributives representen un 7,7% del PIB

espanyol, la resta de prestacions monetàries un 4% del PIB, i les prestacions en

248 El sector públic en les comunitats autònomes

46 Com s’ha indicat en el capítol 3 aquesta informació és la que ha permès estimar aquests fluxos
en els comptes del sector públic. 
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espècie un 10,3%. La distribució de les pensions contributives en les CA és deter-

minada principalment pel grau d’envelliment de la població, per bé que hi ha

situacions específiques, com és la derivada del procés de reconversió econòmica

a Astúries, en què les pensions representen una quantitat equivalent al 15,7% del

seu PIB. Les pensions tenen, així mateix, un pes molt important a Galícia (un

10,9%), a Cantàbria (10%), a Castella i Lleó (9,8%) i a Extremadura (9,7%). A l’al-

tre extrem, a Canàries, Balears i Madrid el pes de les pensions és el més baix. Pel

que fa a les prestacions monetàries rebudes per les famílies, Extremadura se

situa en primera posició (6,2% del seu PIB), seguida per Ceuta i Melilla i Andalu-

sia. En els darrers llocs hi ha la Rioja, Catalunya i el País Basc. Les prestacions en

espècie proveïdes per les administracions territorials són les que presenten el

ventall redistributiu més ampli, amb uns màxims del 17,6% del PIB a Extremadura,

del 13,5% a Castella-la Manxa, i del 13,1% a Andalusia, Galícia i Ceuta i Melilla, i uns

mínims del 7,3% a Madrid, del 8,2% a Catalunya i del 8,4% a les Balears.

La CA on les famílies reben un volum d’ingressos del sector públic més elevat en

relació amb el seu PIB és Extremadura, amb un 33,5%, seguida per Astúries (un

32,9%). Al seu torn, Madrid (16,6%), Balears (17,3%) i Catalunya (19%) se situen

a l’extrem oposat. La distribució dels fluxos d’ingressos i despeses en les CA fa

palès el fet que el procés redistributiu és molt més intens des del vessant de les

despeses públiques que no pas de la pressió fiscal.

Com a resultat del procés redistributiu la renda mitjana disponible de les famílies

millora a Extremadura, en una xifra equivalent a un 15,3% del seu PIB, a Astúries

en un 11,4%, a Galícia en un 9,5% i a Andalusia en un 7,9%. El residu fiscal és

també positiu a la resta de CA, excepte a Madrid, Balears i Catalunya. 

La possibilitat d’aïllar la part dels fluxos existents entre les famílies i el sector

públic corresponents a cotitzacions socials i pensions contributives permet apro-

fundir en les característiques del procés redistributiu. El saldo de la SS, com així es

denomina en el quadre 5.2.1 el resultat d’aquests fluxos, mostra que hi ha una

aportació neta positiva al sistema de la Seguretat Social per part de les famílies

equivalent al 5,3% del PIB espanyol. Aquest saldo és positiu a totes les CA, excepte

a Astúries. La resta de fluxos tenen un caràcter molt més redistributiu i mostren

un saldo negatiu per al conjunt del sector públic, del 7,6% del PIB espanyol.

En el quadre 5.2.2 es recull la mateixa informació del quadre anterior, expressada

en aquest cas en relació amb la població. L’aportació total de les famílies al sector

públic presenta un ventall d’un màxim de 5.563 euros per habitant a la CA de

Madrid a un mínim de 2.388 a la d’Extremadura. Al seu torn, les despeses totals

250 El sector públic en les comunitats autònomes
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realitzades pel sector públic per habitant oscil·len des de 5.583 euros a Astúries i

5.472 al País Basc, a 3.853 a Balears, 3.855 a Canàries i 3.866 a Múrcia. El saldo

dels fluxos del sistema contributiu de la SS amb les famílies és positiu per al sec-

tor públic, especialment a Madrid, Navarra, Balears i Canàries.

Els dos quadres anteriors estan basats en els fluxos estimats en el capítol 3

d’aquest treball i consideren els ingressos i les despeses específics que modi-

fiquen les rendes primàries de les llars a través del procés distributiu secundari.

L’anàlisi del paper del sector públic en les economies familiars es pot ampliar

tenint en compte la incidència de la localització de la producció de les activitats

del sector públic i de les remuneracions dels assalariats que les duen a terme.

Aquest exercici s’ha fet directament a partir de la informació de les rendes

primàries de les famílies que té com a font el Compte de renda de les famílies, i

de les dades de la remuneració dels assalariats en el sector públic estimades en el

capítol tres, a partir de la Comptabilitat regional.

La forma de procedir ha estat la de deduir la part de les remuneracions dels

assalariats públics48 que presten els seus serveis en cada CA del total de rendes

primàries de les famílies per observar en quina mesura la localització de l’activitat

del sector públic incideix en el total de les rendes primàries.49 Els resultats

d’aquest exercici estan reproduïts en el quadre 5.2.3, que mostra que les remu-

neracions dels assalariats públics poden arribar a tenir una incidència, en algunes

CA, fins i tot superior a la de la mateixa distribució secundària de la renda via

impostos i prestacions socials. Un cas extrem és el de les ciutats autònomes de

Ceuta i Melilla on, sense la forta presència de remuneracions del sector públic, les

seves rendes primàries tan sols representarien el 36,7% de la mitjana estatal de

rendes primàries (també sense salaris públics). En incorporar els salaris públics

pugen també de posició les rendes primàries totals d’Extremadura, Andalusia,

Castella-la Manxa i Castella i Lleó, entre d’altres. En sentit invers, l’efecte dels

salaris públics fa retrocedir la posició relativa de les rendes primàries totals de les

famílies en relació amb l’obtinguda en altres sectors econòmics a Catalunya (6,2

punts) i Balears (2,1 punts). 

L’agregació de les rendes primàries amb les rendes secundàries (en metàl·lic) con-

forma la renda bruta familiar disponible (RBFD). La distribució de les prestacions

252 El sector públic en les comunitats autònomes

48 Es considera que totes aquestes remuneracions corresponen a població resident.
49 També incideixen en aquestes rendes els béns i serveis públics produïts a través del mercat, cosa

que aquí no s’ha pogut incloure.
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socials en espècie determina, finalment, el que es denomina renda bruta familiar

disponible ajustada (RBFDA). 

En el quadre 5.2.3 es poden observar aquestes distribucions. D’una banda, la

posició respecte de la mitjana estatal de les rendes primàries, abans (1) i després

(2) d’incloure els salaris del sector públic, i la diferència entre ambdues i, d’una

altra, la distribució de la RBFD (3) i de la RBFDA (4). La penúltima columna mesu-

ra l’efecte de la distribució secundària mentre que la darrera mostra l’efecte

total del sector públic en les economies familiars de les CA, tenint en compte

que una part correspon a la distribució de l’activitat del sector públic via salaris,

i una altra correspon a redistribucions monetàries i a prestacions socials en

espècie. 

Pel que fa a l’efecte derivat de la redistribució secundària en la renda familiar,

aquesta assoleix el valor màxim positiu a Astúries i Extremadura incrementant

en 11,5 i 11,3 punts, respectivament, la posició relativa de les seves rendes

primàries; el mínim correspon a Madrid i Catalunya, reduint-la en 14 i 6 punts,

respectivament. Com a efecte total (incloent-hi la part de la renda primària en

salaris públics), el guany de posició en relació amb les rendes primàries en altres

activitats no públiques és de 18,2 punts a Extremadura, de 12,5 punts a Astúries

i de 9,5 punts a Andalusia. En sentit invers, la posició de Madrid declina en 15,4

punts i la de Catalunya en 12,2.

Quadre 5.2.3
El sector públic i les economies familiars
Dades any 2004. Euros per habitant. Espanya = 100

Espanya = 100 Espanya = 100

Rendes primàries de les famílies Efectes SP Distribució secundària Efecte Efecte

Sense salaris Rendes en rendes RBFD RBFD distributiu total

públics totals primàries ajustada secundari SP

(1) (2) (2–1) (3) (4) (4–2) (4–1)

Andalusia 73,6 76,8 3,2 80,4 83,1 6,3 9,5

Aragó 108,0 108,5 0,5 108,5 107,7 –0,8 –0,3

Astúries 85,5 86,6 1,0 97,6 98,1 11,5 12,5

Balears 116,8 114,7 –2,1 112,7 110,0 –4,7 –6,8

Canàries 88,6 91,6 3,0 90,5 93,3 1,8 4,8

Cantàbria 99,0 98,1 –0,9 102,8 102,5 4,4 3,5

Castella i Lleó 91,2 93,9 2,7 99,7 100,0 6,0 8,8

Castella-la Manxa 78,6 81,6 2,9 84,5 86,1 4,5 7,5

Catalunya 124,2 118,0 –6,2 114,1 112,0 –6,0 –12,2

València 95,5 93,7 –1,9 93,2 93,9 0,2 –1,6



Quadre 5.2.3 (continuació)
El sector públic i les economies familiars
Dades any 2004. Euros per habitant. Espanya = 100

Espanya = 100 Espanya = 100

Rendes primàries de les famílies Efectes SP Distribució secundària Efecte Efecte

Sense salaris Rendes en rendes RBFD RBFD distributiu total

públics totals primàries ajustada secundari SP

(1) (2) (2–1) (3) (4) (4–2) (4–1)

Extremadura 62,0 69,0 6,9 75,7 80,2 11,3 18,2

Galícia 79,7 81,1 1,4 88,6 90,0 8,9 10,3

Madrid 131,9 130,5 –1,4 120,4 116,5 –14,0 –15,4

Múrcia 80,8 82,2 1,4 82,4 84,4 2,2 3,6

Navarra 128,5 127,9 –0,6 125,7 124,2 –3,7 –4,3

País Basc 125,3 124,0 –1,4 125,5 124,8 0,8 –0,6

Rioja 112,0 110,5 –1,5 110,9 109,5 –1,0 –2,5

Ceuta i Melilla 36,7 91,9 55,3 96,2 99,5 7,6 62,8

Espanya 100,0 100,0 – 100,0 100,0 – –

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE. Sèrie CRE 2000-2005 i Compte de les llars  (2000-2004)

Un altre factor que cal considerar en la comparació interregional de les rendes és el

de la capacitat de poder de compra derivada dels preus interns. L’Eurostat i els prin-

cipals organismes internacionals utilitzen aquestes paritats per homogeneïtzar les

principals magnituds econòmiques entre països. Però les paritats no només varien

entre estats, sinó que també ho fan a escala regional, perquè els nivells de preus

són diferents. Aquesta informació estadística no està disponible en les fonts ofi-

cials, tot i que el mateix Eurostat admet50 que moltes regions modificarien el seu

nivell de PIB per habitant si es deflactés per l’indicador de preus regionals en lloc

d’utilitzar paritats comunes a escala estatal. Cal considerar, d’altra banda, que

aquestes paritats poden calcular-se per al conjunt del PIB o per a algun dels seus

agregats, com ara el consum, que és l’opció que utilitza l’Eurostat per valorar la

posició relativa de les rendes familiars de les regions europees,51 tot i que també en

aquest cas aquestes paritats són homogènies a escala estatal.

Com una aproximació a les paritats de poder de compra, en aquest treball s’han

utilitzat com a font les estimacions que elabora FUNCAS.52 En el quadre 5.2.4 es

254 El sector públic en les comunitats autònomes

50 Anuari estadístic regional del 2005.
51 Aquesta informació no s’ha considerat perquè no inclou les prestacions socials en espècie.
52 Balance económico regional. Publicació anual.



presenten les mateixes distribucions de renda indicades en el quadre anterior, a

les quals s’ha afegit una darrera columna amb les dades de la renda familiar bruta

disponible ajustada deflactades per les paritats de poder de compra. En aquest

cas, les posicions de les CA en relació amb la mitjana estatal estan classificades de

major a menor i es poden resseguir més fàcilment els canvis ordinals de cada una

d’elles. En totes les distribucions considerades, les tres primers posicions se les

reparteixen, en ordres variables, Madrid, el País Basc i Navarra; aquesta darrera CA

se situa en primera posició en la distribució final. Catalunya ocupa la quarta posi-

ció en les quatre primeres distribucions però baixa al sisè lloc quan la RBFD ajusta-

da en deflacta per les PPC. Hi ha també altres CA que perden posicions en el procés

de redistribució, com ara València i Múrcia.

Quadre 5.2.4
Les rendes familiars en les CA respecte de la mitjana estatal 
Dades any 2004. Euros per habitant. Espanya=100 

Rendes primàries Renda bruta familiar disponible

Sense salaris Totals Ajustada per transf. En paritats 

sector públic En efectiu en espècie poder de compra

1 Madrid 132 Madrid 131 Navarra 126 País Basc 125 Navarra 123

2 Navarra 129 Navarra 128 País Basc 125 Navarra 124 País Basc 118

3 País Basc 125 País Basc 124 Madrid 120 Madrid 116 Madrid 114

4 Catalunya 124 Catalunya 118 Catalunya 114 Catalunya 112 Aragó 112

5 Balears 117 Balears 115 Balears 113 Balears 110 Balears 106

6 Rioja 112 Rioja 111 Rioja 111 Rioja 109 Catalunya 106

7 Aragó 108 Aragó 108 Aragó 109 Aragó 108 Castella i L. 105

8 Cantàbria 99 Cantàbria 98 Cantàbria 103 Cantàbria 102 Cantàbria 105

9 València 96 Castella i Lleó 94 Castella i Lleó 100 Castella i Lleó 100 Rioja 103

10 Castella i Lleó 91 València 94 Astúries 98 Ceuta i Melilla 99 Canàries 100

11 Canàries 89 Ceuta i Melilla 92 Ceuta i Melilla 96 Astúries 98 Ceuta i Melilla 99

12 Astúries 86 Canàries 92 València 93 València 94 Astúries 97

13 Múrcia 81 Astúries 87 Canàries 91 Canàries 93 Castella-la M. 95

14 Galícia 80 Múrcia 82 Galícia 89 Galícia 90 València 94

15 Castella-la M. 79 Castella-la M. 82 Castella-la M. 85 Castella-la M. 86 Galícia 93

16 Andalusia 74 Galícia 81 Múrcia 82 Múrcia 84 Extremadura 90

17 Extremadura 62 Andalusia 77 Andalusia 80 Andalusia 83 Andalusia 85

18 Ceuta i Melilla 37 Extremadura 69 Extremadura 76 Extremadura 80 Múrcia 83

Espanya 100 Espanya 100 Espanya 100 Espanya 100 Espanya 100

Font: elaboració a partir de dades de l’INE i FUNCAS 

La magnitud de l’efecte redistributiu de cada una de les fases analitzades es pot

apreciar a partir dels coeficients de variació de les distribucions. Així, la distribució
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de les rendes primàries de les llars excloent-ne les remuneracions dels empleats del

sector públic té un coeficient de variació del 25,1%; quan es consideren la totalitat

de les rendes primàries la dispersió baixa i se situa al 18,1%. El procés de redistribu-

ció secundària implica una nova reducció (15,1%), que s’intensifica en considerar

les transferències socials en espècie (13,3%). Per acabar, en deflactar la RBFD ajus-

tada per les paritats de poder de compra s’obté una dispersió final del 10,6%. 

5.2.2. El sector públic i el benestar social en les comunitats autònomes

L’actuació del sector públic està apropant les condicions de vida entre CA, com

demostra Herrero et al. (2004), a partir de l’evolució de l’Índex de Desenvolupa-

ment Humà elaborat per a les CA, seguint la metodologia proposada per les

Nacions Unides. Entre 1981 i 2000 hi ha una clara relació negativa entre la seva

evolució i la posició inicial, i les CA que més milloren són Extremadura, Castella-la

Manxa i Andalusia. La comunitat de Madrid ocupa la quarta posició en aquest ràn-

quing, i escapa de la norma anterior. Pel que fa al nivell assolit per aquest índex, la

comunitat de Madrid ocupa la posició capdavantera, seguida pel País Basc,

Navarra, la Rioja, Aragó, Castella i Lleó i Catalunya. 
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Font: elaboració a partir de dades de l’INE i FUNCAS
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Les despeses socials tenen una participació molt important en aquest apropa-

ment entre CA. En el quadre 5.2.5 es mostra el pes sobre el PIB del consum col·lec-

tiu i les prestacions socials en les CA. La despesa en consum col·lectiu i en presta-

cions socials en cada CA és determinada per diferents factors. La part proveïda per

les mateixes administracions territorials53 és la que presenta la major dispersió

entre CA i depèn de les seves prioritats i els recursos econòmics, després del procés

d’anivellament entre CA. En la part de l’Administració central i la Seguretat Social,

el consum col·lectiu considerat és igual per persona i les prestacions socials en

cada CA correspon a la suma de la població resident que n’és beneficiària. 

El recorregut del conjunt d’aquestes despeses públiques en les CA (sense tenir en

compte les pensions contributives) va des d’un 16,1% a Madrid, o un 18,1% a

Catalunya, fins a un 34,6% a Extremadura i un 28,1% a Andalusia, 26,6% a Galí-

cia i 26,5% a Castella-la Manxa. En relació amb el rànquing proposat per Herrero

et al. (2004), es veu la importància del sector públic en la millora de les tres

primeres CA. En el cas de Madrid, el creixement del PIB per càpita és més la clau

de l’avanç del benestar social més que no pas el sector públic. 

Quadre 5.2.5
Distribució del consum col·lectiu i les prestacions socials
Percentatge s/PIB

Consum col·lectiu i prestacions

Consum col·lectiu Pensions Altres prestacions Sense pensions Total

Andalusia 9,2 8,2 18,9 28,1 36,3

Aragó 7,0 8,6 13,3 20,4 28,9

Astúries 8,1 15,7 16,9 25,0 40,7

Balears 6,8 5,3 12,2 19,0 24,3

Canàries 9,2 4,9 17,0 26,2 31,1

Cantàbria 7,0 10,0 14,6 21,6 31,6

Castella i Lleó 8,3 9,8 15,1 23,4 33,2

Castella-la Manxa 9,6 8,4 16,9 26,5 34,8

Catalunya 6,3 7,5 11,8 18,1 25,6

València 7,9 7,1 14,4 22,4 29,5

Extremadura 11,8 9,7 22,8 34,6 44,3

Galícia 9,1 10,9 17,5 26,6 37,5

Madrid 5,2 5,5 11,0 16,1 21,6

Múrcia 8,0 7,0 16,3 24,2 31,2
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53 Veure 4.5.3 i 4.6.2.



Quadre 5.2.5 (continuació)
Distribució del consum col·lectiu i les prestacions socials
Percentatge s/PIB

Consum col·lectiu i prestacions

Consum col·lectiu Pensions Altres prestacions Sense pensions Total

Navarra 7,4 6,7 12,8 20,2 26,9

País Basc 8,4 9,0 12,9 21,4 30,3

Rioja 6,4 7,3 12,6 18,9 26,2

Ceuta i Melilla 11,4 5,1 18,7 30,0 35,2

Espanya 7,5 7,7 14,3 21,8 29,5

Font: elaboració pròpia. Any de referència 2004

En el quadre 5.2.6 es presenta aquesta mateixa informació en relació amb la

població de cada CA, deflactada per les paritats de poder de compra. Segons

aquestes dades, el nivell de consum col·lectiu i de prestacions socials (sense pen-

sions) que gaudeixen els residents en cada CA té uns nivells mínims del 88,2% de

la mitjana estatal a la Rioja, del 91,5% a Múrcia, del 93,7% a Catalunya i del

94,3% a Madrid. Els màxims corresponen a Extremadura (118,6%), Canàries

(118,2%), Ceuta i Melilla (117,7%) i el País Basc i Navarra (115% en ambdós

casos).

Quadre 5.2.6
Distribució del consum col·lectiu i les prestacions socials
Euros/habitant. Espanya = 100

Consum col·lectiu En PPC

Consum Prestacions socials i prestacions Consum col·lectiu i prestacions

col·lectiu Pensions Altres Sense pensions Total Sense pensions Total

Andalusia 94,1 82,2 99,0 98,8 94,5 101,7 97,2

Aragó 99,9 118,4 102,0 99,4 104,3 102,9 108,1

Astúries 93,1 176,3 103,0 98,6 118,9 97,5 117,6

Balears 102,4 78,6 94,0 98,7 93,4 95,2 90,2

Canàries 112,6 58,6 105,0 110,4 96,9 118,2 103,7

Cantàbria 90,7 125,7 102,0 96,2 103,9 98,2 106,1

Castella i Lleó 103,9 119,3 101,0 100,7 105,6 106,0 111,1

Castella-la Manxa 100,5 85,2 96,0 95,1 92,5 104,8 101,9

Catalunya 100,2 116,2 96,0 99,0 103,5 93,7 97,9

València 98,5 86,4 94,0 95,4 93,1 95,2 92,8

Extremadura 104,8 83,9 110,0 105,4 99,8 118,6 112,3

Galícia 97,1 113,7 100,0 97,9 102,0 101,5 105,8

Madrid 90,1 93,7 101,0 96,8 96,0 94,3 93,6
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Quadre 5.2.6 (continuació)
Distribució del consum col·lectiu i les prestacions socials
Euros/habitant. Espanya = 100

Consum col·lectiu En PPC

Consum Prestacions socials i prestacions Consum col·lectiu i prestacions

col·lectiu Pensions Altres Sense pensions Total Sense pensions Total

Múrcia 88,8 75,9 96,0 92,8 88,4 91,5 87,1

Navarra 124,4 109,8 114,0 116,4 114,7 115,4 113,7

País Basc 140,0 144,7 116,0 121,9 127,9 115,8 121,4

Rioja 92,2 102,9 97,0 94,1 96,4 88,2 90,3

Ceuta i Melilla 134,1 58,8 118,0 118,9 103,2 117,7 102,2

Espanya 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Font: elaboració pròpia. Any de referència 2004

El gràfic 5.2.2 il·lustra la relació negativa entre aquestes despeses (consum

col·lectiu i prestacions socials), el nivell de PIB per habitant i la taxa d’ocupació de

les dones.
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Gràfic 5.2.2
El consum col·lectiu i les prestacions socials (sense pensions) en les CA

Font: elaboració pròpia (dades de l’any 2004)
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També es pot apreciar en aquest gràfic l’ajustada relació entre el PIB per habitant

i la taxa d’ocupació femenina. Galícia escapa d’aquesta norma (a part del cas

específic de Ceuta i Melilla) per la seva baixa productivitat, i també el País Basc,

Navarra i Madrid, amb una productivitat més elevada que la mitjana. La incorpo-

ració de la dona al mercat laboral és una de les principals raons que expliquen la

demanda de serveis socials i personals. Dins d’un àmbit estatal el fet que aquests

serveis siguin proveïts pel sector públic o privat depèn del model social i de la

pressió fiscal, com s’ha analitzat en el capítol 4. En l’àmbit regional els factors dis-

tributius matisen aquesta relació entre pressió fiscal i serveis públics, i l’oferta de

serveis públics està regida principalment per la intensitat dels fluxos interregio-

nals. I es dóna el cas que les CA receptores d’aquests fluxos estan entre les que

les seves administracions territorials poden proveir d’un nivell de prestacions

més elevades. 

La pèrdua de progressivitat de la tributació fiscal sobre el capital concentra el pes

tributari de la imposició directa sobre el factor treball. Un treball que, com s’ha

vist, presenta com a principal característica diferencial entre CA la taxa d’ocu-

pació femenina. D’altra banda, la pressió fiscal tendeix a ser proporcional a la

renda per habitant i el pes redistributiu recau principalment en les despeses, les

socials en particular. Com s’ha vist en el quadre 5.2.6 tal com està dissenyat el sis-

tema actual, les diferències de despesa social per habitant entre les CA més

extremes (consum col·lectiu i prestacions socials sense pensions) poden arribar a

assolir de 25-30 punts respecte de la mitjana estatal.

Les distàncies entre algunes CA es farien encara molt més grans si es tinguessin en

compte factors que queden ocults o emmascarats. Un d’aquests és el treball

domèstic, que en no estar monetitzat no forma part de les estadístiques socials ni

econòmiques. Però els serveis prestats des de les llars –preferentment per part de

les dones– són el garant d’una part del benestar social de les famílies i determina

una de les característiques diferencials del model social mediterrani, si es compara

amb d’altres models socials en els quals els serveis estan més externalitzats al sec-

tor públic (com és el cas del model nòrdic i en menor mesura el continental), o al

sector privat (com el model anglosaxó). Així, a les CA amb una major incorporació

de la dona al mercat de treball hi ha un PIB per habitant més elevat i també més

recaptació impositiva, però un menor nivell de serveis domèstics. I si amb aquests

recursos fiscals no es proveeix de serveis socials alternatius als que abans s’exercien

des de les llars, el que acaba succeint és que l’agregat real de serveis socials és, com-

parativament, inferior en les CA on hi ha una major incorporació al mercat de tre-

ball. I són precisament aquestes CA on les despeses socials són inferiors, cosa que

afecta especialment els sectors més febles socialment i econòmicament. 
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5.2.3. Els fluxos del sector públic en la demanda agregada 
i l’economia regional

En l’apartat anterior, del conjunt dels fluxos del sector públic s’ha considerat la part

que incideix directament en la renda familiar disponible. En aquest apartat es trac-

ta de la resta de fluxos que s’obtenen després d’aïllar els primers del conjunt dels

estimats en la secció 3.2. Aquest exercici és purament instrumental i pretén

mostrar aquesta distinció dels fluxos fiscals, que permetrà apreciar quina és la part

redistributiva del sector públic que no es canalitza per les rendes familiars però que

incideix en la renda regional disponible, i en la demanda regional, s’internalitzi o no

en la producció. Els seus resultats es presenten en el quadre 5.2.7.

En les economies receptores netes de fluxos fiscals, el circuit redistributiu vehi-

culat a partir de la renda personal augmenta la capacitat de consum (i d’estalvi),

i en la mesura que aquesta superior demanda s’internalitzi augmentarà també la

producció regional, o bé la importació d’altres CA o de l’estranger. La resta de flu-

xos pot tenir un efecte similar. D’aquesta manera, la producció adreçada a con-

sum col·lectiu en una determinada CA genera llocs de treball,54 i té un efecte en

les rendes primàries i en la demanda regional. El mateix és pot dir de la FBC, tot i

que en aquest cas cal destacar més la capacitat que tingui de coadjuvar al creixe-

ment a llarg termini.

Quadre 5.2.7
Resta de fluxos del sector públic amb les CA
(exclou els que afecten la renda disponible de les famílies)
Percentatge del PIB. Any 2004

Ingressos SP Despeses del SP (ingressos de les CA)

Producció per a

Total consum col·lectiu FBC Altres Total Saldo

Andalusia 19,0 9,4 3,6 3,9 16,9 2,1

Aragó 17,9 7,8 4,9 3,8 16,6 1,3

Astúries 19,6 8,1 5,2 3,4 16,6 3,0

Balears 18,9 6,7 3,0 2,9 12,7 6,2

Canàries 17,1 9,0 3,5 2,2 14,6 2,5

Cantàbria 18,3 7,2 5,2 3,0 15,4 2,9

54 Els factors productius (treball i capital) poden, tanmateix, provenir d’altres CA i donar lloc a
transferències de rendes primàries netes entre CA. Aquestes possibles transferències no s’han
considerat per manca d’informació.



Quadre 5.2.7 (continuació)
Resta de fluxos del sector públic amb les CA
(exclou els que afecten la renda disponible de les famílies)
% del PIB. Any 2004

Ingressos SP Despeses del SP (ingressos de les CA)

Producció per a

Total consum col·lectiu FBC Altres Total Saldo

Castella i Lleó 17,8 8,8 4,6 3,9 17,4 0,4

Castella-la M. 16,6 9,5 4,9 4,6 19,0 –2,4

Catalunya 17,9 5,0 1,8 2,5 9,3 8,6

València 18,6 6,6 3,2 3,0 12,8 5,8

Extremadura 17,6 12,6 5,7 5,9 24,2 –6,7

Galícia 19,0 8,4 4,7 3,3 16,3 2,7

Madrid 17,4 7,0 1,9 1,7 10,6 6,8

Múrcia 18,3 8,2 3,5 2,3 14,0 4,3

Navarra 17,0 7,4 3,0 3,2 13,6 3,4

País Basc 16,8 7,0 3,2 2,6 12,8 4,0

Rioja 17,0 7,0 4,3 4,6 15,9 1,1

Ceuta i Melilla 22,3 24,3 5,9 2,6 32,8 –10,5

Total CA 18,0 7,5 3,2 2,9 13,6 4,4

No territorial. 0,6 0,0 0,2 3,5 3,8 –3,3

Total Espanya 18,6 7,5 3,4 6,5 17,4 1,2

Font: elaboració pròpia

El conjunt d’aquests fluxos (quadre 5.2.7) representa uns ingressos del sector

públic equivalents al 18,6% del PIB espanyol i correspon a la imposició indirec-

ta i a l’impost de societats. Pel que fa a les despeses, representen el 17,4% del

PIB i inclouen el consum col·lectiu (7,5% del PIB), la FBC (3,4%) i el conjunt

d’altres despeses (6,5%). En aquesta classificació s’ha considerat el consum

col·lectiu en el seu valor global, tot i que la part de les remuneracions dels

assalariats s’ha analitzat també com a ingressos de les famílies en l’apartat

anterior. Malgrat això, la consideració agregada del conjunt de fluxos que es

farà més endavant considera exclusivament el valor de la producció de con-

sum col·lectiu.

Els valors territorialitzats representen el 18% del PIB espanyol en el cas dels

ingressos i el 13,6% del PIB en el de les despeses. Dins de les despeses, els va-

lors màxims respecte al PIB regional corresponen a Ceuta i Melilla (32,8%) i a

Extremadura (24,2%). Els mínims són del 9,3% del PIB a Catalunya, i del 10,6%

a Madrid.
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En el quadre 5.2.8 es reprodueix aquesta mateixa informació en relació amb la

població. Els resultats situen en un extrem Ceuta i Melilla,55 on el saldo d’aquests

fluxos representa una aportació neta positiva del sector públic de 1.830 euros per

persona, que està determinada en bona mesura pel fort pes que té la producció

de consum col·lectiu en aquestes dues ciutats autònomes. A l’altre extrem hi ha

Balears i Catalunya, on el sector públic obté un saldo positiu i l’economia, un ba-

lanç negatiu net de 2.022 i 1.754 euros per persona, respectivament. 

Quadre 5.2.8
Resta de fluxos del sector públic amb les CA 
(exclou els que afecten la renda disponible de les famílies)
Euros per habitant. Any 2004

Ingressos SP Despeses del SP (ingressos de les CA) Saldo

Total Producció per a FBC Altres Total

consum col·lectiu

Andalusia 2.873 1.425 541 585 2.552 321

Aragó 3.755 1.645 1.036 806 3.486 268

Astúries 3.329 1.371 877 576 2.823 506

Balears 4.212 1.503 664 658 2.825 1.387

Canàries 3.103 1.624 632 394 2.649 453

Cantàbria 3.501 1.371 1.003 567 2.941 559

Castella i L. 3.299 1.637 856 724 3.217 82

Castella-la M. 2.564 1.472 754 707 2.933 –368

Catalunya 4.220 1.178 432 588 2.198 2.022

València 3.415 1.213 585 546 2.344 1.071

Extremadura 2.299 1.650 744 778 3.173 –874

Galícia 3.012 1.324 736 522 2.583 429

Madrid 4.484 1.801 481 448 2.730 1.754

Múrcia 3.017 1.343 580 384 2.307 710

Navarra 4.212 1.831 737 800 3.367 845

País Basc 4.124 1.708 787 642 3.137 987

Rioja 3.625 1.495 920 978 3.393 232

Ceuta i Melilla 3.877 4.226 1.031 449 5.707 –1.830

Total CA 3.541 1.470 621 578 2.668 73

No territorial. 111 7 45 698 750 –640

Total Espanya 3.652 1.477 666 1.276 3.419 233

Font: elaboració pròpia
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55 Com s’ha advertit anteriorment, la imputació de la imposició indirecta s’ha fet de forma
homogènia en totes les CA i no considera els règims especials d’aquestes ciutats autònomes.
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En els dos quadres anteriors s’ha presentat la part dels ingressos i les despeses

del sector públic que no afecten directament les rendes familiars i en l’apartat

5.2.1 s’han indicat els fluxos que incideixen en les economies familiars. La consi-

deració conjunta d’aquests fluxos està recollida en el quadre 5.2.9 i correspon als

mateixos resultats obtinguts en l’estimació dels comptes del sector públic rea-

litzada en el capítol 3, i analitzats en el capítol 4. 

Una darrera consideració relativa a la incidència dels fluxos fiscals sobre la

demanda regional es refereix al saldo fiscal de les administracions territorials.

Aquest saldo repercuteix directament sobre la població resident en cada CA, i es

pot considerar com un impost regional ajornat, de manera que per calcular de

forma homogènia l’abast dels fluxos nets del sector públic en cada CA s’haurien

de considerar aquests ingressos futurs del SP. En el quadre 5.2.10 es presenten

les dades, en aquest cas des del punt de vista de l’economia regional. Es pot com-

provar, per exemple, que, fent els ajustos indicats, el saldo negatiu de l’economia

del País Valencià empitjora (i augmenta el saldo positiu del sector públic en aques-

ta CA). Aquest efecte es fa encara més intens en el cas de les Balears. En canvi, a les

CA on les seves AT tenen superàvit es produeix l’efecte invers. 

Quadre 5.2.10
Els fluxos fiscals en l’economia regional
Any 2004. Percentatge del PIB

Ingressos 

ec. regionals Aportacions de les economies regionals Saldo net 

Ingressos SP Ingressos AT Total

Despeses SP realitzats ajornats ingressos SP

Andalusia 43,6 37,7 –2,1 35,6 8,0

Andalusia * 43,6 37,8 0,1 37,9 5,6

Aragó 38,9 37,8 –0,1 37,8 1,1

Astúries 49,5 41,1 0,0 41,1 8,4

Balears 29,9 36,7 2,7 39,3 –9,4

Canàries 35,9 35,0 0,1 35,1 0,8

Cantàbria 40,3 37,5 –1,0 36,4 3,9

Castella i L. 42,5 36,0 –0,4 35,6 6,9

Castella-la Manxa 44,9 34,9 0,8 35,7 9,2

Catalunya 28,4 38,4 0,5 38,8 –10,5

València 34,4 38,0 1,6 39,6 –5,2

Extremadura 57,7 35,8 –0,3 35,5 22,2

Galícia 45,1 38,4 –0,4 38,0 7,1

Madrid 27,1 38,9 0,4 39,3 –12,2

Múrcia 37,5 36,8 –0,1 36,7 0,8
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Quadre 5.2.10 (continuació)
Els fluxos fiscals en l’economia regional
Any 2004. Percentatge del PIB

Ingressos 

ec.regionals Aportacions de les economies regionals Saldo net 

Ingressos SP Ingressos AT Total

Despeses SP realitzats ajornats ingressos SP

Navarra 33,3 36,0 –0,3 35,7 –2,4

País Basc 35,1 36,3 0,1 36,4 –1,3

Rioja 36,0 35,4 0,3 35,7 0,3

Ceuta i Melilla 57,0 38,6 0,5 39,1 17,9

Total CA 35,6 37,7 0,1 37,7 –2,1

No territorialitzat 3,8 0,6 – 0,6 3,2

Total Espanya 39,4 38,3 0,1 38,4 1,1

* Excloent-ne la liquidació del sistema de finançament 1997-2001

Font: elaboració pròpia

5.3. Evolució de l’economia de les comunitats
autònomes

5.3.1. Introducció

Els fluxos del sector públic incideixen directament en l’economia regional modi-

ficant la renda regional disponible i d’aquí la seva demanda (o estalvi).56 Així una

entrada neta (o una sortida neta) de recursos representa per a l’economia regio-

nal un increment (o disminució) de la seva demanda. En el cas de les economies

receptores de recursos, aquest increment de demanda no té perquè reflectir-se

en la seva totalitat en un increment del PIB, ja que això dependrà del grau en què

l’oferta absorbeixi l’increment de demanda i de les filtracions que hi hagi cap a

altres economies. Caldrà també diferenciar els efectes a curt i mitjà termini dels

que incideixen en el desenvolupament futur de l’economia.
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Els fluxos monetaris del sector públic amb les llars modifiquen la renda familiar dis-

ponible i d’aquesta manera també el consum privat. Al seu torn els fluxos de pres-

tacions socials en espècie tenen un doble efecte: un indirectament sobre el consum

(per l’estalvi que representen per a les famílies) i un altre en l’activitat econòmica

generant llocs de treball.57 Pel que fa a la resta de fluxos, el major o menor nivell de

producció de béns i serveis de consum col·lectiu incidirà en l’activitat del territori en

què es dugui a terme i, com en el cas de les prestacions socials en espècie, generarà

llocs de treball i incrementarà la demanda de consums intermedis, amb uns efectes

d’arrossegament sobre altres sectors de l’economia. En el cas de la inversió pública,

hi ha una part que afectarà la creació de llocs de treball i l’activitat econòmica en

general, però l’efecte més interessant amb vista al creixement econòmic regional

serà la seva incidència en la capacitat productiva a llarg termini.

Els impactes de la despesa pública sobre l’economia es poden representar en un

esquema en el qual es diferencien els de caràcter més microeconòmic, vinculats

a una injecció exògena de despesa pública, amb un impacte a curt termini en la

demanda d’aquest territori, d’aquelles intervencions o conjunt d’intervencions

que aconsegueixen que aquests impactes generin també un efecte durador en el

desenvolupament, amb una reducció de l’atur, un increment de la renda i, en ge-

neral, una millora de les condicions de vida.

Efectes micro i macroeconòmics de les intervencions estructurals
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Nivell micro

Recursos humans

L’entorn productiu

Infraestructures 
de base

Impacte immediat
sobre el 
desenvolupament

Impacte durador 
sobre el 
desenvolupament

Nivell macro

Reducció de l’atur

Augment 
de la renda

Millora de les
condicions de vida

Cohesió
econòmica
i social

Font: Comissió Europea (1999) «Évaluer les programmes socio-économiques. Collection MEANS»



La literatura empírica sobre l’impacte econòmic dels fluxos públics es concentra

bàsicament en l’anàlisi de la intervenció dels fons comunitaris. La causa d’això

és la manca d’informació existent sobre fluxos interregionals, tot i que cada cop

més els treballs d’economia regional presten més atenció a aquests fluxos, que

tenen, com s’ha vist en els capítols 3 i 4, una magnitud molt més elevada que no

pas els del pressupost comunitari. Sobre aquests darrers, la Comissió Europea ha

promogut diferents projectes d’anàlisi d’impacte. Les aproximacions utilitzades

s’han basat en models estructurals com l’Hermin, o el Quest I i II, que analitzen

els efectes multiplicadors dels ajuts estructurals en el PIB. Hi ha també estima-

cions, com la que fa Beutel (2002), que utilitzen taules input-output
dinàmiques.

No hi ha, però, unanimitat en els resultats dels diferents models. Tarchys (2003)

reporta en aquest sentit que els models més senzills i amb poques variables

acostumen a assignar una major influència dels fons estructurals sobre el crei-

xement de la que es deriva de models més complexos que integren diferents

tipus d’efectes secundaris. La literatura existent no contempla la influència de

la redistribució estatal en les regions europees. En aquest sentit cal recordar

que la política regional a Europa continua essent competència dels estats i que

com va constatar per primer cop l’informe MacDougall (1977) aquest fet com-

porta que regions europees amb condicions econòmiques i socials similars

puguin ser objecte d’intervencions públiques molt diferents i poc compatibles

amb l’existència d’un mercat únic. Prud’homme (1999) adverteix que en un

espai integrat això pot tenir conseqüències negatives en termes de competitivi-

tat i localització de l’activitat econòmica.

Per a l’àmbit específic de l’economia espanyola, Sosvilla-Rivero i Herce (1999)

aproximen els efectes macroeconòmics de la Agenda 2000 i la comparen amb

els dels anteriors paquets financers comunitaris, utilitzant el model macroeco-

nomètric Hermin adaptat a l’economia espanyola. Segons aquestes estima-

cions, el primer paquet Delors hauria ampliat la taxa de creixement del PIB

espanyol en 0,7 punts percentuals l’any 1989. Per al Paquet Delors II, el plus de

creixement hauria estat d’1,2 punts el 1994 i de 0,4 punts el 1995. Finalment,

per a l’Agenda 2000, el plus de creixement es quantifica en 0,4 punts el 2000.

D’aquesta manera, l’aportació dels fons comunitaris es tradueix, segons els

resultats de l’estimació, en un apreciable impuls de la taxa de creixement al

començament de cada programa, si aquest és més favorable que l’anterior, i un

manteniment del creixement més endavant. Per al conjunt del període 1989-

2006, els autors estimen que la política de cohesió de la UE instrumentada a

partir dels Fons Estructurals i del Fons de Cohesió haurà ampliat la taxa anual
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de creixement real del PIB en 0,4 punts percentuals més de la que hi hauria

hagut en la seva absència.

Sosvilla-Rivero i García (2006) repliquen de nou l’anàlisi de l’estimació dels efectes

dels ajuts europeus en l’economia espanyola, en aquest cas per al període

2000-2006, i obtenen que aquests ajuts han suposat un estímul mitjà del 2,03%

en la producció real, que significa una aportació supletòria de creixement real

mitjà anual de 0,28 punts percentuals. 

Una aproximació amb tècniques diferents, també per a l’economia espanyola, és

la que planteja de la Fuente (2002 i 2003) per avaluar l’impacte dels fons inver-

tits en el Marc de suport comunitari de 1994-99 i de 2000-2006, per a les regions

espanyoles d’Objectiu-1. De la Fuente utilitza un model basat en una funció de

producció i una equació d’ocupació estimades amb un panell de dades regionals.

Segons aquest autor els models macroeconòmics de tipus convencional servei-

xen per avaluar l’impacte a curt termini en la demanda agregada, però no són

l’instrument més adequat per estimar els efectes d’oferta. En aquest treball s’ob-

té que, durant els quinze anys analitzats, els Marcs Objectiu-1 han contribuït al

creixement de les regions assistides en prop d’un punt percentual anual, i que a

escala estatal aquest efecte ha estat de mig punt anual.

Dels resultats exposats s’extreu, com calia esperar, que una entrada neta de recur-

sos, sense cost de finançament, té un efecte positiu en el creixement de l’econo-

mia, deixant al marge la magnitud específica d’aquest efecte. Per la mateixa raó,

cal esperar que succeeixi el contrari quan el que hi ha és una sortida neta sense con-

traprestació. La Comissió Europea considera que els recursos dels fons europeus

cap als països receptors –Espanya inclosa– filtren un terç del valor d’aquests recur-

sos, via importacions, als països que aporten els recursos d’aquests fons. Cal con-

siderar que els resultats serien probablement molt diferents en el cas de les CA,

atès que la dimensió i l’estructura productiva de les regions és molt diferent. D’al-

tra banda, el tipus de despesa també pot ser molt significatiu; en el cas dels fons

comunitaris es finança principalment la inversió pública, que té moltes interrela-

cions amb sectors econòmics, mentre que els fluxos interregionals financen bàsi-

cament despeses socials i capacitat de consum.

Aquesta filtració de recursos via importacions està en la base de les teories que

abonen el fenomen compensatori entre els fluxos fiscals i els fluxos de béns i ser-

veis entre les CA. Tanmateix, l’obertura comercial a l’exterior i la creixent globalit-

zació ha fet perdre força a aquest efecte compensatori, especialment pel que fa

a les importacions de béns de les regions receptores de fluxos fiscals. Cal pensar
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que la competència internacional ha diluït, en bona mesura, els possibles avan-

tatges anteriors al mercat estatal de les CA que gaudien d’una estructura produc-

tiva industrial més potent. En canvi, és més factible que aquest fenomen pugui

subsistir i fins i tot haver-se incrementat en àmbits comercials més protegits de

la competència internacional, com és el cas dels serveis, i en aquest sentit la

comunitat de Madrid i la seva creixent concentració de serveis d’alt contingut

tecnològic podrien abonar l’efecte esmentat. 

L’anàlisi de l’impacte econòmic dels fluxos fiscals en les CA, i de les possibles filtra-

cions cap a les CA que són aportadores netes, podria oferir una resposta a aques-

ta hipòtesi. Tanmateix, aquesta anàlisi escapa dels objectius del present treball. 

5.3.2. Les economies de les comunitats autònomes: principals
característiques i evolució

Els estudis d’impacte econòmic dels fluxos fiscals avaluen els efectes a curt i

mitjà termini. Tanmateix, l’objectiu bàsic de les polítiques públiques en el terreny

econòmic regional és el de crear les bases que permetin un creixement sostingut

a llarg termini i afavoreixin la convergència real. Aquest és l’objectiu explícit de les

polítiques de desenvolupament regional.

Entre els propòsits d’aquest treball no hi ha el de fer una anàlisi del procés de

convergència/divergència de les CA, sinó tan sols mostrar l’evolució dels seus

resultats econòmics en els darrers 25 anys, que indirectament també és una

manera de veure si s’estan complint els objectius de convergència. A tal efec-

te, les CA s’han classificat en el quadre 5.3.1 en dos grans grups. Les que estan

per sota de la mitjana estatal en PIB per habitant l’any 2004, i les que la super-

en. Les CA del primer grup tenen en conjunt un PIB per habitant equivalent al

83,9%58 de la mitjana espanyola, i oscil·len entre Extremadura, amb un nivell

del 66,5%, i Cantàbria, del 97,3%. Totes elles són receptores netes de fluxos

fiscals interregionals del sector públic espanyol, excepte el cas de València,

que amb un nivell de PIB per habitant inferior a la mitjana estatal, té un saldo

fiscal interregional negatiu, o el que és el mateix el sector públic és exceden-

tari. Totes aquestes CA són també receptores netes de fluxos de la UE, excep-

te Galícia.
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En el segon grup, s’hi troben set CA que en conjunt tenien l’any 2004 un PIB

mitjà per habitant equivalent al 122,7% la mitjana estatal, amb Aragó en el ni-

vell mínim, del 106,6%, i Madrid en el màxim, del 131,1%. Es dóna la circums-

tància que la Rioja i Aragó, tot i tenir un PIB per habitant superior a la mitjana

estatal, són receptores netes de fons interregionals. Les altres CA d’aquest grup

són aportadores netes, per bé que el País Basc i Navarra ho són a un nivell molt

inferior a la resta.

Quadre 5.3.1
El PIB per habitant i els fluxos fiscals
Any 2004

PIB per habitant Saldos fiscals. % s/PIB

Espanya = 100 AP espanyoles UE Total

Extremadura 66,5 –12,4 –9,5 –22,0

Ceuta i Melilla 88,5 –18,7 0,2 –18,5

Castella-la Manxa 78,5 –5,0 –5,1 –10,2

Astúries 86,3 –6,6 –1,9 –8,5

Galícia 80,4 –6,9 0,0 –6,9

Castella i Lleó 94,1 –4,6 –2,1 –6,6

Andalusia 77,0 –2,9 –3,0 –5,9

Cantàbria 97,3 –1,4 –1,6 –3,0

Canàries 92,1 –0,4 –0,8 –1,2

Múrcia 83,7 0,2 –1,1 –0,9

València 93,1 4,1 –0,6 3,5

Total CA PIB habitant < 100 83,9

Aragó 106,6 0,3 –1,5 –1,2

Rioja 108,5 4,5 –5,2 –0,7

País Basc 124,5 0,9 0,2 1,1

Navarra 125,7 2,9 –0,4 2,6

Catalunya 119,5 9,6 0,2 9,9

Madrid 131,1 11,2 0,5 11,7

Balears 113,4 11,2 0,5 11,8

Total CA PIB habitant > 100 122,7

Font: INE i elaboració pròpia

L’anàlisi temporal de l’evolució econòmica de les CA permet apreciar períodes

diferents en el procés de convergència/divergència real. En el quadre 5.3.2 es

poden consultar cinc observacions anuals (1981, 1986, 1995, 2000 i 2005) de la

posició del PIB per càpita de les CA respecte de la mitjana estatal i de la mitjana
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de la UE. Els anys entre les dues primeres observacions es van caracteritzar per

un dèbil creixement de l’economia espanyola, que va arribar a ser fins i tot

negatiu els primers anys de la dècada, especialment a les CA més industria-

litzades. Els resultats a les CA són molt diversos, però la posició del PIB per habi-

tant del conjunt de les més dèbils es va mantenir, i tant el coeficient de variació,

com la variança de logaritmes mostren una reducció de les desigualtats. El segon

període comprèn els deu primers anys després de l’adhesió a la CE, amb forts

creixements de l’economia espanyola que beneficia especialment a les CA més

potents, i es produeix un fre en el procés de convergència entre CA. El tercer

període abasta de 1995 a 2000 i es caracteritza també per elevats ritmes de crei-

xement de l’economia espanyola i s’observa una continuïtat en la pèrdua de posi-

cions del conjunt d’economies menys desenvolupades que deriva en un incre-

ment dels indicadors de desigualtat. Finalment, en els darrers cinc anys fins a

l’any 2005 els resultats econòmics de l’economia espanyola han continuat

essent favorables, amb un creixement impulsat principalment per la demanda

interna, esperonada, al seu torn, pels baixos tipus d’interès. Aquestes dinàmiques

han afavorit les economies regionals menys desenvolupades, que han guanyat

posicions en el conjunt estatal, i han reduït la desigualtat de la distribució del PIB

per habitant, amb una convergència tipus sigma.

En el conjunt dels darrers 25 anys s’observen, per tant, diferents tendències en el

procés d’apropament/allunyament de les economies regionals. No es pot parlar

tampoc d’una trajectòria única entre les CA menys desenvolupades. N’hi ha que

han millorat la seva posició respecte de les posicions inicials, com ara Extremadu-

ra i Castella i Lleó, però això no ha estat així per a la majoria, de manera que la

posició del conjunt agregat d’aquestes CA ha perdut pes en el total. Tampoc dins

del grup de les economies amb més nivells de renda hi ha un comportament únic

i de fet, ja que excepte Madrid, la resta de CA han perdut també posicions.

En canvi, en relació amb la mitjana de la UE-15, totes les CA han experimentat

una convergència en PIB per habitant, a desgrat que en alguna d’aquestes, com

és el cas de Cantàbria, això no ha estat així fins els darrers anys. Els primers

anys de la dècada de 1980 la posició de l’economia espanyola va decaure, però

a partir de l’adhesió a les comunitats europees aquesta posició no ha deixat

d’avançar, especialment en els darrers anys –de 2000 a 2005–, gràcies al fort

creixement de l’economia espanyola i la debilitat del conjunt de la resta de la

Unió. La millora s’ha fet extensiva a totes les CA en major o menor grau i refor-

ça la idea que l’obertura comercial i el procés d’integració han estat beneficio-

sos per a l’economia espanyola, al marge de la col·laboració dels fons estructu-

rals europeus. 
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Quadre 5.3.2
El PIB per habitant en les CA
Nivells en relació amb la mitjana estatal i comunitària

Espanya = 100 UE-15 = 100, en PPA

1981 1986 1995 2000 2005 1981 1986 1995 2000 2005

Extremadura 56,7 64,3 63,6 64,0 67,1 41,1 46,1 50,2 53,8 61,0

Andalusia 74,7 75,4 73,8 73,7 77,4 54,1 54,1 58,3 61,9 70,4

Galícia 82,1 79,2 80,9 77,9 80,7 59,5 56,8 63,9 65,4 73,4

Castella-la Manxa 80,6 81,7 81,9 78,5 78,3 58,4 58,6 64,7 65,9 71,2

Múrcia 91,1 97,1 83,3 83,2 83,2 66,1 69,6 65,8 69,9 75,8

Astúries 95,1 97,6 87,7 83,8 88,6 68,9 70,0 69,3 70,4 80,6

Ceuta i Melilla 85,9 89,9 86,8 85,9 88,7 62,2 64,4 68,5 72,2 80,7

Castella i Lleó 87,1 92,9 95,8 91,0 94,8 63,1 66,6 75,7 76,4 86,3

Cantàbria 109,9 95,7 93,5 93,9 98,6 79,7 68,6 73,9 78,9 89,7

València 105,7 101,9 93,9 95,1 91,6 76,6 73,1 74,1 79,9 83,3

Canàries 103,5 98,6 94,8 97,3 90,6 75,0 70,7 74,9 81,7 82,5

Total CA PIB 
habitant
< Espanya = 100 86,1 86,1 83,5 82,6 83,9 62,4 61,8 66,0 69,4 76,4

Aragó 104,5 109,8 108,7 105,0 107,6 75,7 78,7 85,8 88,2 97,9

Rioja 147,9 138,1 114,0 112,7 108,3 107,2 99,0 90,1 94,7 98,5

Catalunya 118,3 116,7 122,8 122,0 119,4 85,8 83,7 97,0 102,5 108,7

País Basc 133,0 128,1 118,9 122,8 127,0 96,4 91,9 93,9 103,1 115,6

Balears 116,0 127,8 121,1 125,9 109,8 84,1 91,7 95,7 105,7 99,9

Navarra 132,7 119,6 129,3 128,4 126,6 96,2 85,7 102,1 107,9 115,2

Madrid 117,6 121,5 132,5 134,2 130,4 85,2 87,1 104,7 112,7 118,6

Total CA PIB 
habitant
> Espanya = 100 119,9 120,2 124,2 125,0 122,6 86,9 86,2 98,2 105,0 111,6

Espanya 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 72,9 71,7 79,0 84,0 91,0

Coeficient de 
variació (en %) 22,6 19,8 19,6 20,6 18,4

Variança de 
logaritmes 5,3 4,0 4,0 4,4 3,5

Font: INE, EUROSTAT i elaboració pròpia

Cal dir que l’anàlisi de l’evolució econòmica de les CA planteja problemes de homo-

geneïtat de les dades, atès que les diverses sèries comptables de l’INE no estan

enllaçades entre si. Les dades analitzades en aquest treball parteixen de tres bases

comptables diferents. Per als anys 1981 i 1986 s’ha utilitzat la sèrie homogènia en
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base 1986, que abasta aquest interval d’anys. Les dades del 1995 corresponen a

la base comptable del mateix any, i les dades del 2000 i del 2005 són de la darrera

base comptable 2000. Els valors del PIB no tenen en compte les diferents paritats

de poder de compra que hi ha entre CA, cosa que en cas de fer-se podria alterar en

part els resultats tant en l’àmbit interregional com en l’àmbit europeu.59

Per poder analitzar els factors que expliquen l’evolució del PIB per habitant en les

CA durant aquests anys, s’ha descompost aquesta ràtio en tres components: la

productivitat aparent del treball; la taxa d’ocupació de la població en edat de tre-

ballar (16-64 anys) i la inversa de la taxa de dependència. L’ocupació considerada

correspon al nombre de llocs de treball de la Comptabilitat regional. 

El quadre 5.3.3 mostra els valors de l’evolució d’aquests components, en relació

amb la mitjana estatal, per al dos grups de CA considerats (en funció de tenir un

PIB per habitant inferior a la mitjana espanyola o PIB superior). 

Quadre 5.3.3
Desagregació del PIB per habitant en les CA
Dades en relació amb la mitjana estatal

1981 1986 1995 2000 2005

CA PIB per habitant < mitjana estatal

PIB per càpita 86,1 86,1 83,5 82,6 83,9

Productivitat del treball 88,9 90,3 90,8 92,9 92,9

Taxa d’ocupació 98,2 96,7 93,4 90,1 91,0

Ràtio de dependència (inversa) 98,6 98,7 98,4 98,7 99,3

Pes del PIB 50,9 51,4 49,9 48,9 49,2

Pes del nombre de llocs de treball 57,2 56,9 54,9 52,6 52,9

Pes de la població de 16 a 64 anys 58,3 58,8 58,7 58,4 58,2

Pes de la població total 59,1 59,6 59,7 59,2 59,2

CA PIB per habitant > mitjana estatal

PIB per càpita 119,9 120,2 124,2 125,0 122,6
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59 El càlcul de la posició dins de la UE s’efectua, en totes les CA, amb les paritats de poder de com-
pra de l’economia espanyola. 

PIB        = PIB          · Ocupats             · Població 16-64 anys

Població          Ocupats         Població 16-64 anys                 Població total

PIB càpita    Productivitat          Taxa d’ocupació          Taxa de dependència (inversa)
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Quadre 5.3.3 (continuació)
Desagregació del PIB per habitant en les CA
Dades en relació amb la mitjana estatal

1981 1986 1995 2000 2005

Productivitat del treball 114,7 112,7 111,1 107,8 108,0

Taxa ocupació 102,4 104,6 109,2 113,8 112,5

Ràtio de dependència (inversa) 102,0 101,9 102,4 101,9 101,0

Pes del PIB 49,0 48,5 50,0 51,0 50,8

Pes del nombre de llocs de treball 42,7 43,1 45,0 47,3 47,0

Pes de la població de 16 a 64 anys 41,7 41,2 41,3 41,6 41,8

Pes de la població total 40,9 40,4 40,3 40,8 40,8

Font: elaboració pròpia a partir dades de l’INE

Com ja s’ha vist abans, el grup agregat de CA amb menor PIB per habitant ha per-

dut en els darrers 25 anys posicions en PIB/per habitant respecte de la mitjana

estatal. Aquest fet es deu bàsicament a l’evolució relativa de la taxa d’ocupació,

que ha estat compensada en part per l’apropament a la mitjana estatal de la pro-

ductivitat aparent del treball i en menor mesura per la inferior taxa de dependèn-

cia relativa. Pel que fa al període 2000-2005 la millora d’aquestes CA rau, en

canvi, en la recuperació de la taxa d’ocupació. 

Dins del grup de CA amb un major PIB per habitant, l’avenç que s’hi experimenta

fins al 2000 es deu a la superior ocupació laboral, amb un descens de la posició de

la productivitat, tot i que en els darrers anys aquesta situació es capgira. El pes del

PIB d’aquest grup de CA ha avançat d’ençà el 1981, així com el pes del nombre de

llocs de treball. Al seu torn, la participació de la població no presenta gaires can-

vis en el període considerat, malgrat que molt probablement les projeccions de

l’INE no recullen encara en tota la seva extensió els importants fluxos d’immi-

gració que s’han adreçat principalment a aquest conjunt de CA. 

En el gràfic 5.3.1 es pot apreciar l’evolució del coeficient de variació de la distribu-

ció del PIB per habitant, ja indicada en el quadre 5.3.2 i complementada en aquest

cas amb la distribució de la productivitat aparent del treball i de la taxa d’ocu-

pació. Com es deduïa de les dades anteriors, la reducció de les diferències del PIB

per habitant ha recaigut en l’apropament de la productivitat aparent del treball

entre CA –un procés que sembla haver-se aturat els darrers anys–, alhora que es

reduïa lleugerament la dispersió de la taxa d’ocupació. Malgrat això, les diferèn-

cies en el nivell de participació laboral són les que continuen explicant, més que

no pas les de productivitat, les disparitats de PIB per habitant en les CA.



Aquests resultats estan en línia amb els obtinguts per Villaverde (2001), que afir-

ma que les desigualtats regionals en la producció per ocupat han estat tradicional-

ment la primera causa de l’existència de disparitats regionals de renda per càpita.

Tanmateix, el mateix autor60 reporta la convergència de la productivitat del treball

i l’atribueix a la creixent homogeneïtzació de les estructures productives, al temps

que alerta de l’esgotament de les possibilitats d’avançar en aquesta trajectòria. I

si en conjunt es pot parlar d’un apropament regional de la productivitat del tre-

ball, en contrapartida, les diferències en les taxes d’ocupació que al principi no

eren massa rellevants han anat guanyant terreny de forma gradual fins a tenir,

com ja s’ha dit anteriorment, un pes explicatiu en les desigualats superior al de la

productivitat.
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Gràfic 5.3.1
El PIB per habitant, la productivitat i la taxa d’ocupació
Coeficient de variació de la distribució en les CA

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE
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)6. EL SECTOR PÚBLIC
A CATALUNYA





Presentació

En els apartats anteriors d’aquest treball s’han estimat i analitzat els fluxos fiscals del

sector públic en el conjunt de comunitats. Aquest capítol recull les principals magnituds

que fan referència a Catalunya, a més d’una anàlisi específica. L’índex és el següent:

6.1. Introducció i aspectes metodològics bàsics

6.2. Els saldos fiscals del sector públic en l’economia catalana 

6.3. Els fluxos d’ingressos i despeses del sector públic a Catalunya

6.4. El dèficit fiscal i el benestar social a Catalunya 

6.5. El dèficit fiscal, la renda familiar i l’economia catalana 

6.6. L’economia catalana en el nou context mundial

6.1. Introducció i aspectes metodològics bàsics

L’interès per les relacions fiscals de Catalunya amb la resta de l’Estat té una llarga tra-

dició. Pujol (1975) en fa una anàlisi específica, i Roca (2000) i López Casasnovas

(2004) en glossen els estudis més significatius. Les primeres aportacions que es van

fer a Catalunya sobre les relacions fiscals amb l’Estat es remunten a finals del segle

XIX. Amb Ramon Trias Fargas s’obre una nova fase en l’estudi d’aquests fluxos que

pren un renovat interès des de la dècada de 1980 ençà, amb aportacions específiques

sobre la situació fiscal de Catalunya i, també, de la resta de CA. 

En aquest capítol es presenten els resultats dels fluxos i saldos fiscals de Catalunya

obtinguts en aquest treball, així com altres magnituds tractades de forma més genè-

rica en els capítols anteriors. Com s’ha indicat en el capítol metodològic general d’a-

quest treball, les dades dels fluxos fiscals es presenten de forma coherent amb les

principals macromagnituds de l’economia espanyola i de les economies regionals. Els

fluxos fiscals de base d’aquesta estimació són els del conjunt de sector públic format

per les d’administracions públiques espanyoles i l’Administració supraestatal de la UE.

La metodologia d’estimació ha permès obtenir els saldos fiscals del sector públic agre-

gat, així com dels diferents nivells de govern. Els criteris d’assignació seguits en l’esti-

mació són, pel que fa als ingressos fiscals del sector públic, la residència del subjecte

que suporta en darrer terme la càrrega final, i pel que fa a les despeses, la CA on es

duen a terme (flux monetari). L’estimació de les despeses des del punt de vista del flux

monetari comporta una distribució del consum col·lectiu segons el territori on té lloc

la producció dels béns i serveis destinats a aquest consum. No obstant això, en una

variant de l’estimació de base d’aquest treball s’ha incorporat una distribució especí-

fica del consum col·lectiu sota el criteri dels beneficiaris reals.

El sector públic a Catalunya 279



6.2. Els saldos fiscals del sector públic 
en l’economia catalana

El quadre 6.2.1 reprodueix els diferents saldos fiscals del sector públic a Catalu-

nya en relació amb el PIB i la seva evolució per al període 1986 al 2004.61 Com en

la resta del treball aquestes dades es presenten des del punt de vista del sector

públic, de forma que el valor positiu del saldo indica l’existència d’un superàvit del

sector públic vers l’economia catalana. Des de l’òptica d’aquesta, en canvi, el

signe del saldo és el contrari, fórmula que acostuma a ser més habitual en la li-

teratura sobre balances fiscals. L’estimació de base d’aquest treball mostra un

dèficit fiscal de l’economia catalana del 10% del PIB amb el conjunt del sector

públic (local, autonòmic, Central i SS, i de la UE), amb una mitjana del 9,3% en els

darrers 19 anys i un mínim del 7,3% l’any 1995.

Quadre 6.2.1
Saldos fiscals del sector públic amb l’economia catalana
% s/PIB

Total sector Institucions Ad. públiques Total ad. Adm. Adm. Ad. central 

públic UE espanyoles territorials Generalitat locals i SS

1986 7,4 0,3 7,1 –1,1 8,2

1987 8,9 0,2 8,7 –0,6 9,3

1988 9,3 0,2 9,1 –0,5 9,6

1989 10,7 0,2 10,5 –0,5 10,9

1990 9,9 0,3 9,6 –0,5 10,1

1991 9,0 0,3 8,7 –1,5 10,2

1992 11,1 0,4 10,7 –1,0 11,7

1993 6,8 0,5 6,3 –1,5 7,8

1994 7,4 0,7 6,7 –1,5 8,2

1995 7,3 0,0 7,3 –1,1 –1,2 0,0 8,5

1996 8,4 –0,2 8,6 –0,7 –0,7 0,1 9,3

1997 9,6 –0,1 9,7 –0,7 –0,6 –0,1 10,4

1998 9,8 –0,4 10,2 0,0 0,1 –0,1 10,2

1999 10,8 0,3 10,5 –0,1 –0,2 0,1 10,6

2000 10,8 0,4 10,4 0,0 –0,3 0,3 10,4

2001 10,4 0,1 10,3 –0,3 –0,4 0,1 10,6

2002 10,2 0,2 10,0 –0,6 –0,4 –0,2 10,6

2003 9,7 0,2 9,4 –0,9 –0,6 –0,3 10,3

2004 10,0 0,3 9,7 –0,4 –0,6 0,2 10,1

Font: estimació pròpia i IGAE 
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61 Els resultats del període 2000-2004 corresponen a l’estimació de base del capítol 3. Els saldos
de 1986 a 1999 provenen d’estimacions anteriors realitzades amb la mateixa metodologia. A
l’annex hi ha indicats aquests saldos per a totes les CA.



El saldo fiscal del sector públic a Catalunya evoluciona en paral·lel a l’economia

entre 1986 i 1991. El 1992, tot i la notable desacceleració de l’economia catalana,

es produeix una ampliació del saldo fiscal a Catalunya que es modera el 1993, tem-

poralment, per la caiguda del PIB i l’ocupació i els efectes derivats sobre les cotitza-

cions socials i les prestacions d’atur. A partir de llavors i fins al 1999 el saldo fiscal

tendeix a l’alça, per sobre del ritme d’avenç de l’economia. L’any 2000 es produeix

un canvi de base comptable amb la incorporació de diferents ens i empreses

públiques en el sector institucional de les administracions públiques; això compor-

ta una reducció del saldo fiscal del sector públic en relació amb l’estimat per a

aquest mateix any en la base anterior.62 En el període que abasta aquest treball

(2000-2004) el superàvit fiscal del sector públic es modera fins al 2003, però el

2004 torna a orientar-se a l’alça (gràfic 6.2.1).

Per a nivells de govern, el saldo fiscal de les institucions de la UE presenta un

superàvit a Catalunya equivalent, l’any 2004, al 0,3% del PIB català, amb un màxim

del 0,7% l’any 1994. Només durant el període de 1996 a 1998 aquests fluxos van

representar uns recursos nets per a l’economia catalana.
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Gràfic 6.2.1
Evolució de l’economia i el saldo fiscal del sector públic a Catalunya
i al conjunt estatal

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE
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62 L’estimació en la base anterior oferia un superàvit del sector públic a Catalunya de l’11,6%.



El saldo fiscal de l’Administració central i les administracions de Seguretat Social

s’estima l’any 2004 en un percentatge equivalent al 10,1% del PIB. El nivell mitjà

d’aquest saldo en els darrers dinou anys ha estat del 9,8%, amb un mínim del

7,8% l’any 1993. El superàvit fiscal d’aquestes administracions a Catalunya va

repuntar els anys 2001 i 2002 per moderar-se a partir del 2003.

Pel que fa als comptes de les administracions territorials, en el darrer any 2004 el

saldo fiscal presenta unes necessitats de finançament del 0,4% del PIB que és

resultat d’un dèficit del 0,6% del PIB del sector públic de la Generalitat, compen-

sat parcialment pel superàvit del 0,2% obtingut pel conjunt d’administracions

locals. En el quadre 6.2.2 es presenta el resultat dels comptes del sector públic

obtinguts en l’estimació de base d’aquest treball, realitzada en la secció 3.2.

Quadre 6.2.2
Comptes consolidats del sector públic de Catalunya. Estimació de base.
Milions d’euros

Comptes corrents 2000 2001 2002 2003 2004

Compte d’explotació

Recursos B.1n Valor afegit net 7.880 8.300 8.792 9.882 10.638

Usos D.1 Remuneració assalariats 7.865 8.283 8.773 9.861 10.611

D.29 Altres impostos s/producció 15 17 19 21 27

B.2n Excedent d’explotació net 0 0 0 0 0

Compte d’assignació de renda primària

Recursos B.2n Excedent d’explotació net 0 0 0 0 0

D.21 Impostos sobre productes
-D31 i import. nets subvencions 11.538 11.923 12.892 14.365 15.985

D.29 Altres impostos sobre la 
-D39 prod. nets subvencions 792 907 850 756 883

D.4 Rendes de la propietat

Usos D.4 Rendes de la propietat 0 0 0 0 0

B.5n Saldo de rendes primàries net 12.330 12.829 13.742 15.121 16.868

Compte de distribució secundària de la renda

Recursos B.5n Saldo de rendes primàries net 12.330 12.829 13.742 15.121 16.868

D.5 Impostos corrents renda i 
patrimoni (ex. i. societats) 9.358 10.226 10.962 11.424 11.710

D.5 Impost societats 3.944 3.904 4.724 4.861 5.751

D.611 Cotitzacions socials efectives 14.520 15.798 16.865 18.030 19.224

D.612 Cotitzacions socials imputades 1.015 1.055 1.141 1.201 1.292

D.72 Indemnitzacions 
d’assegurances no vida 11 13 18 21 23

D.74 Cooperació internacional corrent

D.75 Transferències corrents diverses 279 333 374 499 474

Usos D.62 Prestacions socials (no en espècie) 12.746 13.513 14.671 15.637 17.012
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Quadre 6.2.2 (continuació)
Comptes consolidats del sector públic de Catalunya. Estimació de base.
Milions d’euros

Comptes corrents 2000 2001 2002 2003 2004

D.71 Primes netes d’assegurances no vida 14 17 23 25 29

D.74 Cooperació internacional corrent 7 10 4 9 5

D.75 Transferències corrents diverses 370 418 506 626 661

B.6n Renda neta disponible 28.319 30.201 32.622 34.859 37.635

Compte de redistribució de la renda en espècie

Recursos B.6n Renda neta disponible 28.319 30.201 32.622 34.859 37.635

Usos D.63 Transferències socials en espècie 9.183 9.713 10.696 11.698 12.986

B.7n Renda neta disponible ajustada 19.137 20.488 21.926 23.161 24.649

Compte d’utilització de la renda disponible

Recursos B.7n Renda neta disponible 28.319 30.201 32.622 34.859 37.635

Usos P.31 Despesa en consum individual 9.183 9.713 10.696 11.698 12.986

P.32 Despesa en consum col·lectiu 5.622 6.065 6.405 7.244 7.908

B.8n Estalvi net 13.515 14.423 15.522 15.917 16.741

Comptes d’acumulació

Compte de capital

Recursos B.8n Estalvi net 13.515 14.423 15.522 15.917 16.741

D.91 Impostos sobre el capital 613 607 690 739 841

D.92 Ajuts a la inversió a cobrar 0

D.99 Altres transferències de 
capital que cal cobrar 114 –17 60 34 43

D.92 Ajuts a la inversió a pagar –387 –568 –838 –820 –703

D.99 Altres transferències de 
capital que cal pagar –31 –38 –23 –62 –45

B.10.1Variació patrimoni net per 
estalvi i transf. capital 13.825 14.407 15.411 15.808 16.877

Compte d’adquisicions d’actius no financers 

Recursos B.10.1Variació patrimoni net per 
estalvi i transf. capital 13.825 14.407 15.411 15.808 16.877

Usos P.5 FBC 2.174 2.288 2.740 3.332 2.899

K.1 Consum capital fix –1.238 –1.318 –1.433 –1.640 –1.825

K.2 Adquisició neta actius financers
no produïts 63 44 93 –93 9

B.9 Capacitat de finançament del 
sector públic 12.825 13.393 14.011 14.209 15.794

Part Administració central i SS 12.447 13.605 14.505 15.204 15.999

Part administracions comunitàries 433 99 253 360 516

Part administració autonòmica –373 –460 –524 –923 –1.002

Part administracions locals 319 150 –223 –432 281

Font: elaboració pròpia 
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Complementàriament a l’estimació de base, s’han estimat (secció 3.4) diferents

variants dels saldos fiscals. A continuació, es presenten els resultats obtinguts el

2004. Aquest any 2004 hi va haver unes despeses d’assumpció de deutes de Renfe

per part de l’Administració central que en desvirtuen els resultats, i és per aquest

motiu que, per obtenir una representació més ajustada en les diferents variants con-

siderades, hi ha una versió alternativa que exclou aquestes despeses específiques. 

La primera variant incorpora a l’estimació de base una imputació dels fluxos inicial-

ment no territorialitzats de l’Administració central i la Seguretat Social i de les insti-

tucions de la UE perquè no es disposava d’indicadors específics. La distribució

d’aquests fluxos s’ha fet en funció de la població. Tot i això les rendes patrimonials

tant d’ingressos com de despeses (interessos del deute) han quedat excloses en

totes les aproximacions considerades. En les dues versions de la primera variant, la

distribució dels fluxos no territorialitzats (principalment despeses) implica una

reducció dels saldos fiscals en relació amb el PIB. Respecte de la població també hi

ha una reducció, però en aquest cas no s’altera la posició relativa amb la resta de CA.

La segona de les variants reconsidera les rendes de la propietat no territorialitzades,

i imputa a les administracions territorials i a les CA corresponents la seva part (vegeu

secció 3.4). Això comporta una reducció dels saldos fiscals de l’Administració central

i la SS perquè la distribució de saldos fiscals realitzada inicialment en l’apartat 3.4.1

implicava una neutralització de les rendes de la propietat de les AT.

La tercera de les variants presenta la neutralització del saldo fiscal de les AT. El sis-

tema seguit es basa en la idea que els dèficits o superàvits d’aquestes administra-

cions impliquen majors o menors impostos en el futur. La neutralització ha consistit

en un increment o disminució dels ingressos pel mateix import del saldo d’aquestes

administracions a cada CA.

La quarta variant planteja una neutralització del saldo fiscal de l’Administració

central i la SS. L’assignació d’aquest saldo entre CA s’ha basat en la mateixa dis-

tribució dels ingressos del conjunt d’administracions públiques espanyoles, exis-

tent l’any 2004. Aquesta variant incorpora també la neutralització del saldo de

les AT de la variant anterior.

La cinquena variant presenta un canvi de plantejament en la consideració de les

despeses en consum col·lectiu distribuïdes, inicialment, com la resta de despeses,

des de l’enfocament del flux monetari. En aquesta variant, la part del consum

col·lectiu de les AT s’ha assignat directament a les CA i la part de l’Administració

central i la SS s’ha distribuït segons la població. L’ajust dels saldos fiscals parteix,
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en la primera opció presentada, de la primera variant (en la versió sense Renfe) i

en la segona de l’estimació de base. Aquesta cinquena variant aproxima l’obten-

ció de les despeses del sector públic des del punt de vista dels beneficiaris reals.63

El recorregut dels saldos fiscals del sector públic a Catalunya va des d’un mínim del

7,6% del PIB des d’una òptica d’estimació segons la càrrega (ingressos)-benefici

(despeses), a un 10% en l’estimació de base, o un 8,9% (si s’amplien els fluxos

territorialitzats), segons el sistema càrrega-flux monetari. El saldo fiscal amb les

institucions de la UE oscil·la entre el 0,3% de l’estimació de base al 0,1% del PIB,

després de territorialitzar tots els fluxos de la UE amb l’economia espanyola. Pel

que fa a l’Administració central i la SS, el superàvit que obté a Catalunya (o el

dèficit de Catalunya envers aquestes administració) té un rang que va d’un

mínim del 7,9% (càrrega-benefici) a un màxim del 10,1% en l’estimació de base,

o un 9,2% després d’ampliar el volum de fluxos territorialitzats (quadre 6.2.3). 

Quadre 6.2.3
Saldos fiscals del sector públic amb l’economia catalana
Percentage s/PIB. Any 2004

Adm. Total
central Adm. Adm. Total AP Adm. sector 

i SS autonòmica locals espanyoles de la UE públic

Estimació base 10,1 –0,6 0,2 9,7 0,3 10,0

Variant 1 8,8 –0,6 0,2 8,3 0,1 8,4

ídem sense Renfe 9,2 –0,6 0,2 8,7 0,1 8,9

Variant 2 8,5 –0,4 0,2 8,3 0,1 8,4

ídem sense Renfe 8,9 –0,4 0,2 8,7 0,1 8,9

Variant 3 8,0 0,0 0,0 8,0 0,1 8,1

ídem sense Renfe 8,4 0,0 0,0 8,4 0,1 8,6

Variant 4 8,2 0,0 0,0 8,2 0,1 8,3

Variant 5 7,9 –0,6 0,2 7,5 0,1 7,6

ídem s/estimació base 8,9 –0,6 0,2 8,4 0,3 8,8

Estimació base = estimació desenvolupada en la secció 3.2
Variant 1 = territorialització Extra-regio excepte rendes de propietat
Variant 2 = ajustant rendes propietat de les administracions territorials
Variant 3 = neutralitzant el saldo fiscal de les administracions territorials
Variant 4 = neutralitzant el saldo fiscal de l’Administració central i Seguretat Social i de les AT
Variant 5 = distribuïnt el consum col·lectiu segons els beneficiaris
Variant 5 bis = variant 5 aplicada sobre l’estimació base
Font: estimació pròpia i IGAE
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6.3. Els fluxos d’ingressos i despeses del sector
públic a Catalunya

Els saldos fiscals són el resultat de la diferència entre els ingressos que rep el sec-

tor públic i les despeses que hi fa. Aquest saldo, tot i que identifica la magnitud i

el sentit resultant dels fluxos fiscals, és molt sensible als conceptes territorialit-

zats i pot encobrir, a més, situacions diferents segons els ingressos i les despeses

implicats. És per aquest motiu que és convenient esbrinar quins són els fluxos

que originen els saldos fiscals.

En el quadre 6.3.1 s’indica el detall dels ingressos i despeses del sector públic esti-

mats en el capítol 3. Les dades s’han relativitzat en funció del PIB i de la població

de Catalunya i es presenten també indexades respecte a les del conjunt estatal.

S’hi inclouen, així mateix, els resultats corresponents a la comunitat de Madrid,

que permetran comparar els fluxos fiscals en les dues CA. 

Quadre 6.3.1
Els fluxos fiscals amb el sector públic
Dades de l’any 2004. Els percentatges s/Espanya són sobre la part
territorialitzada

Catalunya % Catalunya s/Espanya % Madrid s/Espanya 

Milions % Euros % s/ % Euros % s/ % Euros 

euros s/PIB habitant Espanya s/PIB habitant Espanya s/PIB habitant

Impostos directes 18.303 11,6 2.727 20,6 109,5 130,9 20,9 118,2 154,9

Cotitzacions socials 20.515 13,0 3.057 18,8 100,1 119,7 17,8 100,5 131,8

Impostos indirectes 19.361 12,3 2.885 18,9 100,7 120,3 16,9 95,5 125,2

Altres ingressos 2.365 1,5 352 14,7 78,2 93,5 16,2 91,2 119,6

Total ingressos 60.544 38,4 9.022 19,1 101,8 121,7 18,3 103,4 135,5

Subvencions a la 

producció 2.492 1,6 371 17,1 90,9 108,6 11,9 67,0 87,9

Total prestacions 

socials 29.998 19,0 4.470 16,2 86,2 103,0 13,3 75,1 98,4

Monetàries 17.012 10,8 2.535 17,3 91,9 109,8 13,9 78,5 102,9

Pensions 11.816 7,5 1.761 18,3 97,2 116,2 12,7 71,5 93,7

Monetàries

(exc. pensions) 5.196 3,3 774 15,3 81,7 97,6 16,3 91,9 120,5

En espècie 12.986 8,2 1.935 15,0 79,7 95,3 12,6 71,2 93,3

Transferències corrents 695 0,4 104 19,1 101,7 121,6 8,3 46,8 61,3

Prod. consum col·lectiu 7.908 5,0 1.178 12,6 67,1 80,2 16,5 93,5 122,5

FBC 2.899 1,8 432 10,9 58,2 69,6 10,5 59,1 77,5
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Quadre 6.3.1 (continuació)
Els fluxos fiscals amb el sector públic
Dades de l’any 2004. Els percentatges s/Espanya són sobre la part
territorialitzada

Catalunya % Catalunya s/Espanya % Madrid s/Espanya 

Milions % Euros % s/ % Euros % s/ % Euros 

euros s/PIB habitant Espanya s/PIB habitant Espanya s/PIB habitant

Transferències capital 748 0,5 111 12,0 63,9 76,3 7,4 42,0 55,1

Actius financers nets 9 0,0 1 4,3 23,0 27,5 39,9 225,4 295,6

Total despeses 44.749 28,4 6.668 15,0 79,6 95,1 13,5 76,2 99,9

Menys pensions 32.933 20,9 4.907 14,0 74,8 89,3 13,7 77,5 101,6

Menys pensions i prod. 

consum públic 25.025 15,9 3.729 14,6 77,6 92,7 12,7 71,7 93,9

Saldo fiscal 15.795 10,0 2.354

Font: estimació pròpia

Segons aquesta estimació, els ingressos del sector públic a Catalunya van ser l’any

2004 de 60.544 milions d’euros, equivalents a un 38,4% del PIB. Al seu torn, les

despeses van sumar un total de 44.749 milions d’euros, un 28,4% del PIB. La dife-

rència entre el volum d’ingressos i el de despeses dóna lloc a un excedent del sec-

tor públic a Catalunya de 15.795 milions d’euros (10% del PIB), o el que és el

mateix, a un dèficit del mateix import en l’economia catalana. Si s’analitza el que

representen aquests fluxos en relació amb el total estatal (en la part regionalit-

zada), s’aprecia que els ingressos públics de Catalunya són el 19,1% del total,

mentre que les despeses equivalen al 15%. L’any 2004, la població de Catalunya

representa un 15,7% del total estatal, el PIB, un 18,8% i el PIB per habitant supe-

ra la mitjana espanyola en un 19,5%. En relació amb el PIB els ingressos públics a

Catalunya són 1,8 punts superiors a la mitjana estatal i les despeses 20,4 punts

inferiors. La mateixa comparació en relació amb la població mostra que els ingres-

sos estan un 21,7% per sobre de la mitjana i que les despeses públiques se situen

un 4,9% per sota. La desagregació d’aquests fluxos mostra que hi ha tres àmbits

de despesa en els quals les diferències són especialment acusades. D’una banda,

les prestacions socials (sense considerar les pensions contributives que estan

regides per paràmetres de cotitzacions prèvies i per l’envelliment de la població).

D’una altra, les despeses en producció de consum col·lectiu i, finalment, la formació

bruta de capital. La comparació respecte a la comunitat de Madrid afegeix elements

per analitzar aquests fluxos i els saldos fiscals corresponents. La comunitat de

Madrid, segons l’estimació realitzada en aquest treball, té una contribució fiscal
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neta a les finances públiques superior a la de Catalunya; tanmateix, l’origen del

seu saldo fiscal és diferent. En primer lloc, les magnituds de referència de la

comunitat de Madrid són d’una població equivalent al 13,5% de l’Estat, un PIB

que representa el 17,7% i una renda per habitant que supera la mitjana espanyo-

la en un 31,1%, és a dir, 11,6 punts més que Catalunya.

Quan s’analitzen els ingressos públics a la comunitat de Madrid s’observa que

aquests són proporcionalment superiors als de Catalunya tant en relació amb el

PIB com en relació amb la població, fet que és consistent amb l’existència d’una

renda per càpita superior. Al seu torn, les despeses són pràcticament iguals al pes

de la seva població, mentre que a Catalunya estan per sota. En relació amb el PIB,

però, les despeses a Catalunya són proporcionalment superiors a les de Madrid.

Una visió més desagregada de les despeses permet aprofundir en les seves pautes

de distribució. En el cas de les prestacions socials la diferència bàsica rau en les

pensions contributives que tenen a Catalunya un pes superior derivat del major

nivell d’envelliment de la població. En canvi, en la resta de prestacions monetàries

Madrid supera àmpliament Catalunya, i en prestacions en espècie la situació és la

inversa, però la distància entre ambdues CA és mínima. De fet, si s’exclouen les pen-

sions contributives, la resta de prestacions socials per habitant són més elevades a

Madrid (101% sobre la mitjana estatal i 96% a Catalunya). Les despeses en produc-

ció de consum col·lectiu són, com era previsible, molt superiors a la comunitat de

Madrid. La localització de l’oferta de béns i serveis públics i els seus efectes

econòmics ja s’ha discutit en altres apartats; tanmateix, caldria afegir que la mag-

nitud d’aquesta concentració en la comunitat de Madrid genera, a més d’efectes

directes en la demanda i el PIB regional, importants externalitats econòmiques.

Finalment, i pel que fa a la FBC, es fa palès també el seu pes superior respecte a

Catalunya, incrementant així les notables diferències, ja existents, en les dota-

cions de capital públic entre els dos àmbits.

Del que s’ha analitzat fins ara, es pot concloure que la contribució neta de la

comunitat de Madrid descansa bàsicament en una pressió fiscal superior (pròpia

d’un PIB per càpita també superior), mentre que la de Catalunya té un compo-

nent de pressió fiscal, però també un component de menor despesa per habitant

(que és encara més acusat si s’aïllen les pensions contributives). L’exclusió de les

despeses en producció de consum col·lectiu apropa el nivell de despeses entre els

dos àmbits, tot i que Catalunya continua amb un nivell de despeses per habitant

lleugerament inferior que Madrid (92,7 i 93,9%, respectivament), mentre que en

relació amb el PIB els resultats són inversos (77,6 i 71,7%, respectivament).
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6.4. El dèficit fiscal i el benestar social a Catalunya

Les despeses en prestacions socials constitueixen el principal capítol de les despe-

ses públiques i de l’actuació pública en benestar social. En aquest treball s’ha

obtingut que les prestacions socials a Catalunya representen el 16,2% del total

estatal. Hi ha una notable diferència entre el pes que representen les pensions con-

tributives i la resta de prestacions. En el primer cas el nivell d’envelliment i les cotit-

zacions socials prèvies fan pujar el pes de les pensions a Catalunya al 18,3% del

total, però en canvi en la resta de prestacions monetàries és d’un 15,3% i en les

prestacions en espècie, d’un 15%.

En relació amb el PIB el pes de les pensions contributives és del 7,5% (dues

dècimes menys que a Espanya) i el de la resta de prestacions de l’11,5% (1,8 punts

menys que a Espanya). Al seu torn l’estimació del consum col·lectiu des del punt

de vista dels beneficiaris reals ha permès obtenir que l’ofert a Catalunya és 1,2

punts inferior a la mitjana estatal. Si es considera el total d’aquestes despeses, hi

ha un diferencial de quatre punts del PIB entre Catalunya i Espanya. Respecte de

la població, deixant al marge les pensions contributives, la resta de despeses estan

un 1% per sota de la mitjana, i aquesta distància puja al 6,3% si les despeses efec-

tuades es deflacten per les paritats de poder de compra (quadre 6.4.1).

Quadre 6.4.1
Prestacions socials i consum col·lectiu
Dades de l’any 2004

% s/PIB En relació amb la població

Catalunya Espanya Espanya = 100

Pensions contributives 7,5 7,7 116

Resta prestacions socials 11,5 14,3 96

Consum col·lectiu 6,3 7,5 100

Total 25,3 29,5 104

Total sense pensions 17,8 21,8 99

Total sense pensions en PPA – – 94

Font: estimació pròpia i INE

En la secció 4.4 s’ha analitzat també la relació entre el nivell de prestacions

socials i el d’incorporació de la dona al mercat laboral, on s’ha posat en evidència

que el nivell de prestacions socials era inversament proporcional a l’ocupació

femenina. En el gràfic següent (6.4.1) es pot apreciar la posició de Catalunya com-
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parada amb altres països de la UE-15 pel que fa al nivell de prestacions, pressió fis-

cal i PIB per càpita. Es pot comprovar que arreu d’Europa el nivell de prestacions

totals està en consonància amb la pressió fiscal. Irlanda és un cas a part per la

important presència de capital estranger. La relació entre el nivell de prestacions

socials i el PIB per càpita és molt menys sistemàtica. Així, tot i que està compro-

vat que l’elasticitat renda de la demanda de serveis és superior a la unitat, són els

diferents models socials, definits per la pressió fiscal, els que determinen si l’ofer-

ta d’aquests serveis és proveïda pel sector públic o privat. Un dels factors que

incideix en la demanda de serveis és la incorporació de la dona al món del treball

remunerat, atès que aquest fet comporta una externalització de serveis que abans

eren subministrats des de l’esfera domèstica. El grau de provisió pública de serveis

socials és una de les característiques que diferencien els models de benestar. Així,

en el model anglosaxó el sector privat té més presència que no pas en el model

continental i, especialment, que en el nòrdic. En el cas del model mediterrani propi,

entre d’altres, d’Espanya, hi ha una menor presència pública, però el pes de la

família en la prestació de serveis és més important que en els casos anteriors.

Gràfic 6.4.1
Les prestacions, la pressió fiscal i el PIB per habitant a Catalunya i la UE. 
Any 2004

Font: elaboració amb dades d’Eurostat i estimació pròpia. Dades any 2004
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El sistema de benestar social a Catalunya no s’adapta ben bé a cap dels models

anteriors, atès que, tot i que la incorporació de la dona al mercat de treball és

molt generalitzada, la distribució de prestacions públiques no reconeix aquesta

realitat. La comparació respecte a la mitjana dels països de la UE-15 (quadre

6.4.2) permet veure que mentre que el PIB per habitant de Catalunya té un ni-

vell que supera la mitjana de la UE-15 i una pressió fiscal que equival al 90,5%, les

prestacions socials representen tot just el 66,3% de la mitjana europea (i un

65,9% si se n’exclouen les pensions contributives). 

Quadre 6.4.2
Posició relativa de Catalunya respecte la UE-15
Any 2004. UE-15 = 100

PIB per habitant (en PPC) 109,0

Pressió fiscal 90,5

Prestacions socials. % s/PIB 66,3

Prestacions socials (sense pensions). % s/PIB 65,9

Font: INE, Idescat, Eurostat i elaboració pròpia

D’altra banda, la participació laboral de les dones supera a Catalunya la mitjana

europea, mentre que el nivell de prestacions socials hi està clarament per sota.

Aquestes dades estan homogeneïtzades pel temps de dedicació laboral, atès que

a Catalunya la jornada laboral d’aquest col·lectiu és a temps complet en una alta

proporció, mentre que a molts països europeus té més pes la jornada a temps

parcial (gràfic 6.4.2).

Els resultats respecte a la realitat europea64 permeten veure les discrepàncies

entre la despesa social i el nivell d’activitat econòmic que hi ha a Catalunya. Això

comporta dèficits de serveis que malmeten el sistema de benestar social, perquè

la reducció de l’oferta domèstica de serveis no té una oferta pública substitutiva,

malgrat la major pressió fiscal que es deriva de la incorporació extensiva de la

dona al mercat de treball. La situació passa desapercebuda en les estadístiques

oficials pel fet que el treball domèstic no forma part de l’economia formal i tam-

poc del còmput de serveis de benestar social. Esping-Andersen (2006) incideix en

la necessitat d’examinar la connexió entre la família, el mercat i l’administració,

en la producció (i el consum) del conjunt del benestar.
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L’economia catalana té una generació de PIB per habitant superior a la mitjana esta-

tal derivada en bona part de la major taxa d’ocupació, especialment en el cas del

col·lectiu femení, atès que les distàncies en productivitat són cada cop inferiors. D’a-

questa manera, si bé és cert que Catalunya genera un nivell de rendes més elevat que

les d’altres comunitats, aquest càlcul no avalua ni el cost econòmic ni el cost social

que representa per als residents de Catalunya el dèficit de serveis socials relatiu al

seu nivell d’ocupació laboral. D’altra banda, altres factors com ara el major nivell de

preus de consum, de l’habitatge, etc., aportarien nous matisos a la valoració relativa

del PIB per càpita.

Les dades estimades en aquest treball no permeten conèixer la composició de les

prestacions socials pel que fa a les CA. Per aquest motiu, s’ha recorregut a les estadís-

tiques sobre protecció social elaborades per l’Idescat seguint la metodologia del Sis-

tema europeu d’estadístiques de protecció social d’Eurostat (Seepros). La principal

diferència d’aquesta font respecte de les dades comptables és que no inclou les

despeses en ensenyament. Tanmateix, presenta una desagregació per tipus de

prestacions que permet comparar-les amb altres països de la UE (quadre 6.4.3).
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Gràfic 6.4.2
Les prestacions socials sobre el PIB i la taxa d’ocupació de les dones. 
Dades referides al 2004. Taxes d’ocupació de 15 a 64 anys homogènies 
en temps de dedicació laboral

Font: Eurostat, INE i estimació pròpia
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Excepte les prestacions d’atur, tota la resta de prestacions està per sota de la

mitjana europea tant en relació amb la població com el PIB (quadre 6.4.3). Les

principals diferències es manifesten en les prestacions a l’habitatge, la família

i l’exclusió social, en què la posició de Catalunya respecte al PIB assoleix uns

nivells del 15,8%, 20,6% i 41,6% respectivament de la mitjana de la UE-15.

Les prestacions socials a Catalunya en relació amb la població es presenten

deflactades de dues maneres: per les paritats de poder de compra de l’econo-

mia espanyola i per les paritats que s’obtenen corregint prèviament els preus

relatius de Catalunya amb Espanya. En el primer cas la posició de les presta-

cions socials de Catalunya a la UE-15 se situa en un 69,2% i en el segon baixa

fins al 65,4%. Habitatge i família són els àmbits amb menors prestacions per

habitant.

6.5. El dèficit fiscal, la renda familiar
i l’economia catalana

El procés redistributiu del sector públic es vehicula principalment a través de la

renda disponible de les famílies i les despeses d’inversió orientades al desenvolu-

pament regional. Tanmateix, tots els fluxos fiscals incideixen en la demanda
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Font: Idescat i Eurostat. Dades 2003

Quadre 6.4.3
Les prestacions socials per funcions
UE-15 = 100. Classificacions segons el Seepros

Euros/habitant (PPC)

PPC Espanya PPC Catalunya % s/PIB

Espanya Catalunya Catalunya Espanya Catalunya

Total prestacions socials 66,6 69,2 65,4 74,5 62,1

Malaltia/assistència sanitària 70,8 72,9 69,0 80,0 67,5

Invalidesa 62,0 69,8 66,0 71,4 63,2

Vellesa 65,0 68,6 64,9 73,4 63,3

Supervivència 40,8 50,1 47,4 50,0 48,1

Família 44,0 41,1 38,9 50,0 20,6

Atur 126,9 121,3 114,7 138,9 112,9

Habitatge 26,7 16,0 15,2 40,0 15,8

Exclusió 38,5 43,2 40,8 50,0 41,6



regional, per bé que els efectes sobre el PIB i el seu creixement no són tan auto-

màtics perquè els augments de demanda no sempre s’internalitzen en la produc-

ció regional. Pel que fa al procés de redistribució de les rendes familiars, la posició

de Catalunya parteix d’unes rendes primàries que superen en un 18% la mitjana

estatal i després de la redistribució secundària duta a terme pel sector públic aquest

marge baixa al 12%, i si es consideren els diferents preus relatius entre CA el marge

torna a baixar, en aquest cas fins al 6%. Durant el procés s’altera també la classifi-

cació ordinal del rànquing de CA, i Catalunya, inicialment en la quarta posició d’a-

quest rànquing, baixa dues posicions i se situa al sisè lloc, després de Navarra, el País

Basc, Madrid, Aragó i Balears.

Quan es considera un indicador més proper al nivell de desenvolupament, com és

l’Índex de Desenvolupament Humà, que té en compte, a més del PIB per habi-

tant, altres indicadors relatius a la salut i l’educació, la posició de Catalunya dins

l’àmbit espanyol baixa a la setena posició. En aquest cas la superen la comunitat

de Madrid, que ocupa la primera posició, el País Basc, Navarra, la Rioja, Aragó i

Castella i Lleó (Herrero et al., 2004).

Però més enllà d’aquests dos canals (la renda familiar i la inversió), tots els fluxos

fiscals incideixen de forma directa en la demanda regional (en més o en menys

mesura). Els efectes sobre el creixement són més complexos de conèixer, en grau

i terminis. La literatura existent es concentra bàsicament en l’anàlisi de la reper-

cussió dels fons comunitaris, com s’ha indicat en el capítol cinquè, ja que la

manca d’estadístiques sobre els fluxos fiscals ha frenat el desenvolupament

d’aquests estudis. A Catalunya, Raymond et al. (1994) van analitzar, a partir de la

taula input-output, l’efecte de la despesa pública associada als Jocs Olímpics de

Barcelona. Cal també citar el treball de Ros et al. (2003), que avalua, a partir de

models VAR, com afectarien l’economia catalana els recursos del dèficit fiscal si

aquests s’adrecessin a inversió pública.65

L’economia catalana ha viscut un procés de convergència amb UE-15 que situa el

seu PIB per habitant (en paritats de poder de compra)66 per sobre de la mitjana

europea (108% l’any 2005). Tanmateix, la productivitat aparent del treball és tan

sols d’un 98%, amb una trajectòria descendent els darrers anys, la qual cosa esde-

vé un llast que cada cop més està afectant el seu desenvolupament. Catalunya està
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65 En la tesi prèvia a aquest treball es fa una aproximació a l’impacte dels fluxos fiscals en l’econo-
mia catalana a partir de la taula input-output 2001. 

66 Aquestes PPC són les de l’economia espanyola.



entre les regions europees amb més pes d’ocupació industrial (22%), si bé, com-

parativament amb altres regions europees, l’ocupació manufacturera en alta i

mitjana tecnologia no és gaire elevada (8,1%).67

Dins del conjunt de l’economia espanyola, el seu pes en termes de PIB s’ha man-

tingut força estable els darrers 25 anys, amb una lleugera pèrdua d’ençà el 2000,

i el 2005 representa el 18,8%. El PIB generat per l’economia catalana és el més

elevat de l’estat, seguit pel de la comunitat de Madrid (17,7%), que acumula un

guany de pes important els darrers anys, i pel d’Andalusia (13,8%), que també ha

millorat recentment. El PIB per habitant de Catalunya equival al 119% de la mit-

jana estatal, per darrere del de Madrid (131%), País Basc (125%) i Navarra

(125%). La productivitat aparent del treball és del 107% de la mitjana estatal,

superada per la del País Basc (114%) i per la de la comunitat de Madrid (111%).

6.6. L’economia catalana en el nou context mundial

Amb la incorporació a la Comunitat Europea, l’economia catalana va experimen-

tar un important procés de creixement gràcies als avenços en la internaciona-

lització de la seva economia. L’arribada d’importants fluxos d’inversió estrangera

directa i l’ampliació de l’obertura comercial van tenir un paper decisiu, així com

els beneficis de la intensificació del mateix procés d’integració que, en paral·lel, es

va anar desenvolupant a la UE: mercat únic i moneda única.

Tanmateix, els factors que van incidir en aquesta fase de creixement s’han anat

diluint en el temps. Tot i això, l’economia catalana (i l’espanyola en general) con-

tinua mantenint elevats ritmes de creixement que s’han accelerat els darrers tres

anys (2004-2006). Els baixos tipus d’interès imperants a la zona euro, combinats

amb una inflació domèstica més elevada, han situat el preu real del diner en taxes

negatives, cosa que ha operat d’estímul del consum privat i la inversió en habitat-

ge. Al mateix temps, la inestabilitat dels països competidors ha incidit en un fort

increment de la demanda turística, i ha dibuixat, com s’ha dit, un creixement eco-

nòmic important. Tanmateix, s’ha generat també un desequilibri exterior que ha

evidenciat els problemes de competitivitat de l’economia catalana, agreujats per

l’ampliació de la UE i l’esclat en l’escena econòmica mundial de la Xina i l’Índia. El

creixement d’aquests darrers anys (molt basat en la construcció i en el turisme
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67 Per exemple a Stuttgart és del 20%, segons dades d’Eurostat. 



massiu) és molt intensiu en ocupació, la qual cosa ha fet de reclam de molta pobla-

ció immigrada que al seu temps ha retroalimentat la demanda interna, i ha generat

tot plegat un model de creixement de baixa productivitat i difícil sostenibilitat.

Aquesta situació s’inscriu en un marc de globalització creixent, amb una forta

competència d’àrees amb uns costos laborals molt més baixos i aguditza en la

necessitat de recuperar un model de creixement més competitiu. Hi ha un con-

sens força generalitzat, tant des d’àmbits acadèmics com econòmics, en què per

poder competir en el nou context mundial cal anar cap a un model de creixement

més intensiu en capital tecnològic i humà que millori la productivitat de l’econo-

mia i la seva competitivitat. L’economia catalana, amb una important presència

manufacturera, és molt sensible als canvis que s’estan produint en la geografia

econòmica, a causa de l’important pes en la seva estructura industrial de sectors

madurs, que estan més exposats a possibles deslocalitzacions, com en alguns

casos ja s’han produït. D’altra banda, el notable pes en alguns sectors industrials

d’empreses de capital estranger68 pot afegir fragilitat a aquesta situació. La

reduïda dimensió de les empreses catalanes és, així mateix, un obstacle davant

dels reptes actuals de competència internacional.

Les teories de la nova geografia econòmica reconeixen l’existència de forces cen-

trípetes i centrífugues en el procés de localització de l’activitat. Gual i Torrens

(2004) assenyalen en relació amb les evidències més recents que les indústries

avançades són atretes per la dotació de capital humà i es concentren geogràfica-

ment. Al seu torn, les indústries que depenen d’inputs intermedis es localitzen

centralment, a la vora dels centres d’oferta i demanda, mentre que les indústries

intensives en treball es deslocalitzen cap a països amb salaris més baixos. És així

que la tradicional concentració geogràfica de la producció per sectors s’orienta

cap a una fragmentació funcional de la cadena de valor. Aquesta concentració en

funcions està incrementant el grau d’interdependència de les regions i zones

metropolitanes amb estructures en xarxa.

Per posicionar-se competitivament en el mercat global cada cop és més

necessària l’existència d’una massa crítica en capital humà i tecnològic i també

una infraestructura adequada. Les economies de xarxa presents en els sectors de
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68 Segons l’Idescat, l’any 2000, entre les empreses industrials de més de vint ocupats, les que
tenen participació de capital estranger generen el 29,3% del valor afegit brut industrial català i
el 59% de les exportacions, amb predomini dels sectors de material de transport i d’indústries
químiques. 



noves tecnologies afavoreixen els processos de concentració geogràfica de les

empreses en pols (o clústers). I aquests pols de sectors innovadors es creen més

fàcilment allà on es donen condicions específiques, com ara un nivell de capital

humà elevat, presència de centres d’investigació i d’ensenyament de primera

línia internacional, accés a un mercat ampli i avançat de proveïdors i serveis,

disponibilitat de finançament amb capital risc, qualitat de vida de l’entorn i

demanda de productes innovadors (Vives i Torrens, 2004). En l’escenari actual les

pressions competitives augmenten sobre tots els factors de producció i són pocs

els que escapen d’aquesta dinàmica. El coneixement “tàcit” és un d’aquests, ja

que és més difícilment transferible i es genera sobretot per l’experiència. Aquest

ha estat i és encara un factor de competitivitat a Catalunya per la seva llarga

tradició industrial i empresarial. Tanmateix, el nou marc global requereix d’inputs
competitius cada cop més sofisticats que necessiten recursos humans qualifi-

cats, sistemes innovadors i d’infraestructures adients. Catalunya palesa un

dèficit en tots tres àmbits. El dèficit d’infraestructures ha estat motiu de dife-

rents treballs i informes d’organitzacions vinculades tant al món empresarial com

a l’acadèmic.69 Pel que fa a l’ensenyament, els nivells de despesa estan per sota

tant de la mitjana europea, com de l’espanyola, i els darrers resultats (del 2003)

del projecte PISA (Program for International Student Assessment) de l’OCDE

sobre les competències obtingudes pels estudiants posaven de manifest la posi-

ció de feblesa comparativa respecte al nostre entorn.

D’altra banda, com indiquen Vives i Torrens (2004), Barcelona i la seva àrea metro-

politana presenten uns baixos resultats en innovació. Aquesta situació es contra-

posa amb la de l’àrea de Madrid, que destaca pel seu paper com a seu social corpo-

rativa i presenta uns millors resultats en l’àmbit d’innovació. No debades, segons

l’INE, el 2004 la seva economia concentra el 34% de l’ocupació estatal en serveis

d’alta tecnologia, percentatge que dobla el de Catalunya, i són precisament aquests

tipus de serveis els que més caracteritzen les ciutats de projecció global.

Duranton i Puga (2001) expliquen com les grans regions metropolitanes s’estan

especialitzant en funcions especialment intensives en coneixement, on juga un

paper especial el factor innovació i el factor seu de grans corporacions. Dins

d’aquest esquema d’especialització, s’apunta una altra categoria de ciutat on

pesa especialment el component d’esbarjo. Aquest és el component que, segons

Vives i Torrens (2004), predomina a l’àrea metropolitana de Barcelona, al temps
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69 Per exemple, Círculo de Economia (2001). Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (2002).
Cambra de Comerç de Barcelona (2003). 



que destaquen la necessitat de desenvolupar una infraestructura que permeti

consolidar l’oferta de qualitat d’esbarjo i cultura, i dissenyar una estratègia glo-

bal per atreure sectors competitius. Per la seva banda, Lasuén (2006) incideix en

la conveniència d’orientar l’economia de la Barcelona metropolitana cap als sec-

tors quinaris que tenen com a base la creativitat, la innovació i el coneixement (és

a dir, indústries culturals, la recerca, l’audiovisual, la publicitat, el disseny i els

serveis a les empreses en general).

Parkinson et al. (2004) refereixen en un treball sobre les principals ciutats

europees (no capitals d’estat) la connexió entre l’èxit de les ciutats metropoli-

tanes i els àmbits regionals en els quals s’insereixen. Els resultats de Barcelona i

el seu àmbit metropolità es valoren positivament en aquest estudi, si bé se’n

destaquen les debilitats, especialment en els aspectes d’innovació, ensenya-

ment, i, en general, en productivitat.

Els autors d’aquest darrer estudi remarquen el paper dels sistemes d’innovació

local a les ciutats que destaquen i alerten de l’esforç especial que els cal fer a les

regions metropolitanes més industrials. Stuttgart i Barcelona (Catalunya) són un

exemple de dues situacions similars quant a la seva condició de base industrial,

però aquests mateixos autors assenyalen la distància que hi ha entre l’esforç del

model innovador de la ciutat alemanya i el català. De fet, l’índex RRSII (Revealed
Regional Summary Innovation Index), elaborat per la Comissió Europea, que

mesura tres categories d’innovació: –recursos humans, creació de coneixement i

transmissió i aplicació del coneixement–, situa la posició de Catalunya lluny de les

regions europees capdavanteres. Així, el valor d’aquest índex, que pren un valor

de 0 a 1, és l’any 2003 de 0,54 per a Catalunya, darrere del de Navarra (0,57), el

País Basc (0,58), i la comunitat de Madrid (0,72). A Stuttgart és de 0,80, mentre

que les regions líders són Estocolm (1,00) a Suècia, Uusimaa (0,97) a Finlàndia,

Oberbayern (0,95) a Alemanya, i Noord-Bravant (0,90) als Països Baixos.

A escala europea hi ha diferents sistemes locals d’innovació amb èxit amb un

grau d’involucració diferent dels sectors privat i públic. No es pot parlar, per tant,

d’un model únic. Tot i això, Santacana et al. (2005) destaquen que el suport

públic és bàsic i identifiquen els aspectes següents cap on cal adreçar aquest

suport: identificar i donar a conèixer les iniciatives existents, fomentar i estimu-

lar les capacitats innovadores de les empreses, afavorint la cooperació entre els

centres de recerca, les universitats i les empreses; crear les estructures d’interfí-

cie necessàries i afavorir la regeneració del teixit empresarial amb noves empre-

ses de base tecnològica.
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)7. RESUM EXECUTIU





7.1. Resum i principals conclusions

En aquest treball es desenvolupa una metodologia d’estimació dels fluxos fiscals

del sector públic en les CA a partir d’estadístiques comptables regionals i estatals.

Els resultats mostren que l’actuació del sector públic a Espanya genera fluxos fis-

cals nets negatius principalment a les comunitats de Madrid, Catalunya, Balears

i València. I fluxos positius sobretot a Andalusia, Extremadura, Castella i Lleó, Galí-

cia i Castella-la Manxa. 

Els recursos nets provinents de les institucions de la Unió Europea tenen un pes

important en l’economia de les comunitats d’Extremadura, Castella-la Manxa,

Castella i Lleó i Andalusia. Tot i això el pes redistributiu més important recau en

les administracions públiques espanyoles. 

Hi ha una relació inversa entre els saldos fiscals i el nivell de PIB per habitant,

per bé que hi trobem molta variabilitat, i també hi ha CA que no compleixen

aquesta norma. L’estimació de base d’aquest treball ha distribuït els ingressos

públics segons l’enfocament de la càrrega fiscal i les despeses segons el del flux

monetari. En una estimació complementària s’avalua la incidència de la dis-

tribució del consum col·lectiu segons l’enfocament del benefici.

Tot i que els saldos fiscals ofereixen una informació de la magnitud i el sentit net

dels fluxos fiscals, el seu significat és convenient analitzar-lo en paral·lel als fluxos

d’ingressos i despeses que els generen. S’ha obtingut evidència que la pèrdua de

progressivitat del sistema fiscal decanta cada cop més el pes redistributiu cap a la

despesa pública. La pressió fiscal en les CA és proporcional al PIB per habitant i els

impostos per habitant tenen una relació positiva amb el PIB per habitant amb

una elasticitat propera a la unitat. 

El pes de les despeses públiques en el PIB de les CA té una relació inversa amb el

PIB per habitant. Entre les CA amb menor renda, aquesta norma s’aguditza a

Extremadura, Ceuta i Melilla i Astúries, amb unes despeses proporcionalment

superiors, i entre les de més renda, es relaxa a Navarra i el País Basc. En termes de

població, el País Basc és la CA amb més despesa pública, seguida d’Astúries i

Navarra. Les que disposen de menys despesa són Múrcia, València, Canàries,

Catalunya i Balears.

Les prestacions socials representen el 22% del PIB espanyol i concentren la

major part de la despesa pública i del pes redistributiu d’aquesta. Entre els països
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europeus el nivell de prestacions socials està determinat per la pressió fiscal, més

enllà del PIB per càpita, perquè són els diferents models socials i la pressió fiscal

associada el que pauta la provisió de béns i serveis des de l’esfera pública. Espanya

té un nivell més baix de prestacions socials que la mitjana europea (UE-15) perquè

també té una pressió fiscal inferior. Les prestacions socials en les CA estan modu-

lades per les actuacions redistributives del sector públic i el seu pes en el PIB està

inversament relacionat amb el PIB per habitant. Respecte de la població, les

prestacions són proporcionals, però amb molta dispersió. Astúries, el País Basc i

Navarra són les CA amb més prestacions per habitant, i Balears, Canàries i Múr-

cia les que en tenen menys.

Les pensions contributives representen el 7,7% del PIB, amb uns màxims a Astúries,

Galícia i Cantàbria. Fora de les pensions, la provisió de les altres prestacions socials

recau majoritàriament en les administracions territorials (9,4% del PIB espanyol),

mentre que l’Administració central i la SS gestiona la part de prestacions restant

(4,4% del PIB). Les administracions territorials proveeixen la pràctica totalitat de les

prestacions en espècie, amb una distribució per habitant que presenta un ventall

que oscil·la 33 punts sobre la mitjana estatal, amb un màxim al País Basc i un mínim

a les Balears. Aquesta capacitat de subministrar prestacions per les administracions

territorials d’algunes CA posa de manifest la diferent disposició de recursos. Les

prestacions socials són, d’altra banda, el principal instrument de despesa en la redis-

tribució de la renda de les famílies; aquest procés té el seu origen en un anivella-

ment vertical interpersonal en la seva part monetària, però també en té un d’inter-

jurisdiccional en la part de prestacions socials en espècie.

La distribució del consum col·lectiu segons la CA on es fa la producció dels béns i

serveis associats mostra una relació negativa amb el PIB per càpita. Deixant a

banda el cas específic de Ceuta i Melilla, aquesta producció té una importància

destacada en l’economia d’Extremadura, Castella-la Manxa i Andalusia. La dis-

tribució en base als beneficiaris del consum col·lectiu manté les mateixes CA en

les posicions capdavanteres. En relació amb la població el consum col·lectiu pre-

senta extrems més acusats que la distribució de les prestacions. Hi ha un màxim

del 140% sobre la mitjana estatal al País Basc i un mínim del 89% a Múrcia. L’ex-

plicació d’aquestes divergències rau en la importància que tenen les administra-

cions territorials (3,9% del PIB) en la provisió d’aquests béns i serveis, per sobre

del de l’Administració central i la SS (3,6%), que s’ha distribuït entre CA lineal-

ment segons la població. Com en el cas de les prestacions socials en espècie, la

capacitat financera de les administracions territorials és la que determina les

diferències en el consum col·lectiu per habitant en les CA. 
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La consideració conjunta de les prestacions socials (sense pensions) i el consum

col·lectiu permet una visió dels serveis públics a disposició de la població en cada

CA. Aquestes despeses mostren una relació negativa amb el PIB per habitant i

amb la taxa d’ocupació de les dones. L’import de les despeses s’ha deflactat pels

preus relatius entre CA per aproximar amb més fidelitat la repercussió real en la

població. Els resultats obtinguts mostren que el nivell més baix de serveis

públics correspon a la Rioja (88,2% de la mitjana estatal), seguida per Múrcia

(91,5%), Catalunya (93,7%) i Madrid (94,3%). Els màxims són a Extremadura

(118,6%), Canàries (118,2%), Ceuta i Melilla (117,7%), el País Basc i Navarra

(115% en cada cas). 

Les diferències de PIB per habitant entre CA s’expliquen en bona part per les taxes

d’ocupació femenina, amb les excepcions més notables de Galícia (per la menor

productivitat de l’economia), i Madrid i el País Basc per la productivitat més eleva-

da. Així, la capacitat redistributiva d’algunes CA se sustenta en una major ocupació

femenina. Però l’abast del procés redistributiu no té en compte que la demanda de

serveis socials està molt relacionada amb les taxes d’ocupació femenina. No tenir

en compte aquest fet porta a un deteriorament del nivell de benestar en les CA

amb més ocupació en veure’s doblement afectades per una despesa social inferior

i per la pèrdua dels serveis que s’exercien a les llars. Aquesta segona causa queda

encoberta en les estadístiques econòmiques i socials pel fet que el treball domès-

tic no està monetaritzat. No obstant això, els serveis prestats a les llars –prefe-

rentment per les dones– són també el garant del benestar social i determina les

característiques diferencials del model social (mediterrani) –en el qual es classifica

Espanya–, si es compara amb altres models socials en els quals els serveis estan

més externalitzats al sector públic o al sector privat, segons la pressió fiscal exis-

tent. La realitat, però, és que aquest model no és comú a totes les CA i l’actuació

del sector públic no ho té en consideració. 

La inversió pública té molt menys pes en la despesa pública que les prestacions

socials i el consum col·lectiu, però és un dels factors que, juntament amb el ca-

pital humà i la R+D, s’associen amb la capacitat d’intervenció del sector públic

per fomentar el creixement econòmic. La distribució de la inversió pública del

conjunt del sector públic inclou els Fons Estructurals i de Cohesió de la UE i

també els recursos del Fons de Compensació Interterritorial. Tot i aquests

importants recursos redistributius, la relació entre el pes del conjunt de la

inversió pública i el PIB per càpita és molt poc sistemàtica amb una gran varia-

bilitat, de manera que CA amb un mateix nivell de renda poden tenir un flux

d’inversió molt diferent. Extremadura és la que reté el nivell de FBC per PIB

més elevat (5,7% en mitjana entre 2000-2004) i Catalunya, el que menys
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(1,9%). L’anàlisi dels fluxos d’inversió, però, dóna una visió incompleta si no s’acom-

panya del de les dotacions existents i la seva adequació a les necessitats. Els dèficits

existents en algunes CA, com ara Catalunya, han posat de manifest la necessitat de

pautar les polítiques redistributives perquè no penalitzin les infraestructures socials

ni econòmiques de la resta de CA, fet que, d’altra banda, pot repercutir en el creixe-

ment econòmic i també en la capacitat redistributiva futura. 

Els fluxos fiscals generats pel sector públic incideixen en l’economia regional a

través de diversos canals. El primer, a partir de la redistribució de la renda perso-

nal que, per agregació dels residents involucrats, modifica les rendes familiars

mitjanes de les CA i apropa la capacitat de consum. La resta de fluxos fiscals inci-

deixen, així mateix, de diferents formes en les economies regionals modificant la

renda regional i la demanda agregada. Els efectes en el producte interior brut

dependran del grau d’absorció de les variacions de la demanda. Les economies

amb major base productiva també poden recuperar una part de les seves aporta-

cions si les que són receptores importen d’aquestes CA la part de demanda no

absorbida per la seva producció, i donen lloc al conegut efecte compensatori

entre fluxos fiscals i comercials. Tanmateix, l’existència d’un mercat únic europeu

ha restat importància a aquesta compensació en el cas dels intercanvis de béns,

per als quals no hi ha fronteres. Però és plausible pensar que aquest efecte esti-

gui vigent en els intercanvis de serveis, menys exposats a la competència, i que

aquest fet pugui explicar el fort creixement de l’oferta de serveis d’alt contingut

tecnològic que experimenta Madrid. 

Una forma indirecta de constatar l’eficàcia del procés redistributiu en l’economia

és mitjançant els resultats econòmics. Durant els 25 darrers anys es produeixen

dinàmiques diverses. Si es considera el grup de CA amb una renda per càpita infe-

rior a la mitjana, s’observa que presenten del 1981 al 1986 un pes estabilitzat en

el conjunt estatal. Del 1986 al 2000 la participació disminueix, però en el darrer

període considerat, fins al 2005, la tendència s’inverteix i la renda per càpita del

conjunt d’aquestes CA guanya terreny. Aquesta millora no afecta totes les CA i

n’hi ha que perden posicions. En canvi, en relació amb l’evolució econòmica de la

Unió Europea, totes les CA han experimentat un procés de convergència. La des-

composició de la dinàmica del PIB per càpita permet observar que des de 1981

fins al 2000 la productivitat aparent del treball ha tingut un paper actiu en apro-

par les economies de les CA, però les taxes d’ocupació de la població han frenat

aquest procés. El canvi de trajectòria del darrer quinquenni s’explica, en canvi, per

l’apropament de les taxes d’ocupació. Tot i així, es pot dir que l’activitat del sec-

tor públic ha incidit més en la millora de les condicions de vida d’aquestes CA que

no pas en l’avenç de la seva economia. 
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7.2. Els fluxos fiscals a Catalunya

El saldo fiscal de Catalunya amb l’Administració central i les administracions de

Seguretat Social obtingut per a l’any 2004 se situa entre un 9 i un 10% del PIB

en les estimacions d’aquest treball que distribueix els ingressos en funció de la

càrrega fiscal i les despeses en funció del flux monetari. La variant que incorpora

una valoració específica del consum col·lectiu en funció dels seus beneficiaris

situa la magnitud del dèficit de l’economia catalana amb l’Administració central i

la SS en un 7,9%. Aquestes estimacions no inclouen la territorialització de les ren-

des de la propietat, formades principalment pels interessos del deute.

La comparació respecte al saldo fiscal de Madrid permet veure les característiques

diferencials entre ambdues realitats i les dificultats de comparar directament saldos

fiscals. El saldo fiscal de Madrid es deu a la major aportació fiscal derivada d’un PIB

per càpita també més elevat, però la despesa pública per habitant a Madrid es manté

dins la mitjana estatal. En el cas de Catalunya el saldo fiscal prové d’un component

de tributació fiscal però també d’una despesa per habitant inferior. 

La redistribució de recursos del sector públic incideix en les prestacions i el benes-

tar social. La magnitud d’aquesta repercussió es pot sintetitzar en la comparació

respecte de la mitjana de la UE-15. Catalunya té un PIB per habitant equivalent al

109% d’aquesta mitjana i una pressió fiscal que representa el 90,5%, però el nivell

de prestacions socials és tan sols del 66%, fet que no s’adiu amb les necessitats

derivades del nivell de desenvolupament i de l’alta participació de la dona al mercat

de treball. D’altra banda, les prestacions socials més deficitàries atenyen aspectes

tan bàsics com l’habitatge, la família i l’exclusió social. Una forma de mesurar els

efectes derivats d’aquesta situació la dóna un indicador com és l’Índex de desenvo-

lupament humà, que té en compte, a més del PIB per habitant, altres indicadors

com ara la salut, l’educació. Herrero et al. (2004) obtenen que Catalunya, que ocupa

la quarta posició quant a la generació de PIB per càpita, baixa a la setena posició en

el rànquing d’aquest índex, darrere de Madrid, que l’encapçala, el País Basc, Nava-

rra, la Rioja, Aragó i Castella i Lleó. 

La inversió pública té una importància estratègica per al desenvolupament

econòmic, i ha estat objecte a Catalunya de molts estudis i informes que ressalten

els dèficits acumulats que malmeten la seva capacitat productiva i repercuteixen

també a escala social. La productivitat de l’economia catalana ha perdut posicions

en l’entorn internacional, i la forta presència del sector industrial la fa més sensible

davant del procés globalitzador. Les possibilitats de competir en el nou escenari
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mundial requereixen unes dotacions de capital –físic i humà– i una massa crítica en

àmbits tecnològics dels quals l’economia catalana és deficitària. 

7.3. Resultats dels saldos fiscals

Els quadres següents indiquen, per a l’any 2004, els principals saldos fiscals

obtinguts en l’estimació del conjunt del sector públic i dels diversos nivells que el

formen. Els saldos fiscals estan representats des de l’òptica del sector públic, de

manera que un saldo fiscal positiu del sector públic representa un dèficit per a la

CA, i un dèficit del sector públic implica un saldo positiu per a la CA. 

El quadre 7.1 mostra el resultat de l’estimació de base d’aquest treball, fonamen-

tada en la distribució dels ingressos segons la càrrega fiscal suportada i el flux

monetari de la despesa. En aquesta estimació resten sense territorialitzar diver-

sos fluxos per als quals no es disposava d’indicadors de referència, a més de les

rendes de la propietat, que no s’han distribuït en cap dels casos. El quadre 7.2 és

una rèplica de l’estimació anterior, i distribueix a partir de la població els fluxos

abans no territorialitzats, excepte el deute de Renfe, assumit per l’Administració

central i que és un pagament no recurrent que distorsiona els resultats. El quadre

7.3 presenta els saldos fiscals incorporant-hi una distribució alternativa de la

despesa en consum col·lectiu en base a la població beneficiària. La informació

d’aquests tres quadres es presenta relativitzada pel PIB en els quadres 7.4 a 7.6.

Quadre 7.1
Saldos fiscals del sector públic. Estimació de base
Milions d’euros. Any 2004

Adm. Total

central Adm. Adm. Total AP Adm. sector 

i SS autonòmica locals espanyoles de la UE públic

Andalusia * –6.221 2.533 –148 –3.836 –2.788 –6.624

Andalusia ** –3.721 33 –148 –3.836 –2.788 –6.624

Aragó 27 –146 159 40 –323 –283

Astúries –1.268 35 –36 –1.269 –245 –1.514

Balears 1.849 –477 –82 1.290 134 1.423

Canàries –80 –217 196 –101 –204 –304

Cantàbria –333 62 48 –223 –78 –301

Castella i Lleó –1.839 70 94 –1.675 –1.321 –2.997

Castella-la Manxa –1.739 –308 72 –1.975 –877 –2.852

Catalunya 15.999 –1.002 281 15.278 516 15.794

València 4.294 –1.204 –75 3.015 –25 2.990
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Quadre 7.1 (continuació)
Saldos fiscals del sector públic. Estimació de base
Milions d’euros. Any 2004

Adm. Total

central Adm. Adm. Total AP Adm. sector 

i SS autonòmica locals espanyoles de la UE públic

Extremadura –2.031 45 –4 –1.990 –1.074 –3.065

Galícia –2.328 –78 229 –2.177 –710 –2.887

Madrid 17.175 111 –668 16.618 936 17.554

Múrcia –4 –8 38 26 –167 –141

Navarra 372 9 27 408 –26 382

País Basc 472 –30 –8 434 173 606

Rioja 11 –19 2 –6 –29 –36

Ceuta i Melilla –439 0 –13 –452 8 –444

Total CA 23.915 –624 112 23.403 –6.100 17.303

No territorialitzat

Deute Renfe –4.347 0 0 –4.347 0 –4.347

Altres –9.468 0 0 –9.468 –2.099 –11.567

Rendes patrimonials –11.221 0 0 –11.221 0 –11.221

Espanya –1.122 –624 112 –1.633 –8.199 –9.831

* Inclou el pagament de l’Ad. Central a l’Autonòmica de 2.500 milions per la liquidació del sistema de finançament

1997-2001, que equival al 2,2% del PIB d’Andalusia.

** Exclou la liquidació del sistema de finançament 1997-2001.

Font: estimació pròpia

Quadre 7.2
Saldos fiscals del sector públic ampliant els fluxos territorialitzats en base 
a la població. Milions d’euros. Any 2004

Adm. Total

central Adm. Adm. Total AP Adm. sector 

i SS autonòmica locals espanyoles de la UE públic

Andalusia * –7.909 2.533 –148 –5.524 –3.162 –8.686

Andalusia ** –5.409 33 –148 –5.524 –3.162 –8.686

Aragó –247 –146 159 –234 –384 –618

Astúries –1.503 35 –36 –1.504 –297 –1.801

Balears 1.639 –477 –82 1.080 87 1.167

Canàries –498 –217 196 –519 –296 –816

Cantàbria –454 62 48 –344 –105 –449

Castella i Lleó –2.386 70 94 –2.222 –1.442 –3.665

Castella-la Manxa –2.147 –308 72 –2.383 –967 –3.350
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Quadre 7.2 (continuació)
Saldos fiscals del sector públic ampliant els fluxos territorialitzats en base 
a la població. Milions d’euros. Any 2004

Adm. Total

central Adm. Adm. Total AP Adm. sector 

i SS autonòmica locals espanyoles de la UE públic

Catalunya 14.511 –1.002 281 13.790 186 13.976

València 3.305 –1.204 –75 2.026 –244 1.782

Extremadura –2.268 45 –4 –2.227 –1.127 –3.354

Galícia –2.929 –78 229 –2.778 –843 –3.621

Madrid 15.897 111 –668 15.340 653 15.993

Múrcia –288 –8 38 –258 –231 –489

Navarra 244 9 27 280 –54 226

País Basc 6 –30 –8 –32 69 37

Rioja –54 –19 2 –71 –43 –115

Ceuta i Melilla –470 0 –13 –483 1 –482

Total CA 14.447 –624 112 13.935 –8.199 5.736

No territorialitzat

Deute Renfe –4.347 0 0 –4.347 0 –4.347

Rendes patrimonials –11.221 0 0 –11.221 0 –11.221

Espanya –1.122 –624 112 –1.633 –8.199 –9.831

* Inclou el pagament de l’Ad. Central a l’Autonòmica de 2.500 milions per la liquidació del sistema de finançament

1997-2001, que equival al 2,2% del PIB d’Andalusia.

** Exclou la liquidació del sistema de finançament 1997-2001.

Nota: correspon a la variant núm. 1 de la secció 3.4.

Font: estimació pròpia

Quadre 7.3
Saldos fiscals del sector públic distribuint el consum col·lectiu segons 
els beneficiaris del seu ús. Milions d’euros. 
Any 2004

Adm. Total

central Adm. Adm. Total AP Adm. sector 

i SS autonòmica locals espanyoles de la UE públic

Andalusia * –7.598 2.533 –148 –5.213 –3.162 –8.375

Andalusia ** –5.098 33 –148 –5.213 –3.162 –8.375

Aragó –29 –146 159 –16 –384 –400

Astúries –1.501 35 –36 –1.502 –297 –1.799

Balears 1.637 –477 –82 1.078 87 1.165

Canàries –558 –217 196 –579 –296 –876
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Quadre 7.3 (continuació)
Saldos fiscals del sector públic distribuint el consum col·lectiu segons 
els beneficiaris del seu ús. Milions d’euros
Any 2004

Adm. Total

central Adm. Adm. Total AP Adm. sector 

i SS autonòmica locals espanyoles de la UE públic

Cantàbria –433 62 48 –323 –105 –428

Castella i Lleó –2.115 70 94 –1.951 –1.442 –3.394

Castella-la Manxa –2.157 –308 72 –2.393 –967 –3.360

Catalunya 12.545 –1.002 281 11.824 186 12.010

València 2.260 –1.204 –75 981 –244 737

Extremadura –2.152 45 –4 –2.111 –1.127 –3.237

Galícia –3.209 –78 229 –3.058 –843 –3.901

Madrid 18.653 111 –668 18.096 653 18.749

Múrcia –239 –8 38 –209 –231 –439

Navarra 245 9 27 281 –54 227

País Basc –732 –30 –8 –770 69 –701

Rioja –13 –19 2 –30 –43 –74

Ceuta i Melilla –158 0 –13 –171 1 –170

Total CA 14.447 –624 112 13.935 –8.199 5.736

No territorialitzat

Deute Renfe –4.347 0 0 –4.347 0 –4.347

Rendes patrimonials –11.221 0 0 –11.221 0 –11.221

Espanya –1.122 –624 112 –1.633 –8.199 9.831

* Inclou el pagament de l’Ad. Central a l’Autonòmica de 2.500 milions per la liquidació del sistema de finançament

1997-2001, que equival al 2,2% del PIB d’Andalusia.

** Exclou la liquidació del sistema de finançament 1997-2001.

Nota: correspon a la variant núm. 5 de la secció 3.4.

Font: estimació pròpia

Quadre 7.4
Saldos fiscals del sector públic. Estimació de base
Percentatge s/PIB. Any 2004

Adm. Total

central Adm. Adm. Total AP Adm. sector 

i SS autonòmica locals espanyoles de la UE públic

Andalusia * –5,4 2,2 –0,1 –3,3 –2,4 –5,7

Andalusia ** –3,2 0,0 –0,1 –3,3 –2,4 –5,7

Aragó 0,1 –0,6 0,6 0,2 –1,2 –1,1
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Quadre 7.4 (continuació)
Saldos fiscals del sector públic. Estimació de base
Percentatge s/PIB. Any 2004

Adm. Total

central Adm. Adm. Total AP Adm. sector 

i SS autonòmica locals espanyoles de la UE públic

Astúries –7,0 0,2 –0,2 –7,1 –1,4 –8,4

Balears 8,8 –2,3 –0,4 6,1 0,6 6,7

Canàries –0,2 –0,6 0,6 –0,3 –0,6 –0,9

Cantàbria –3,2 0,6 0,5 –2,1 –0,7 –2,9

Castella i Lleó –4,0 0,2 0,2 –3,7 –2,9 –6,6

Castella-la Manxa –6,1 –1,1 0,3 –6,9 –3,1 –10,0

Catalunya 10,1 –0,6 0,2 9,7 0,3 10,0

València 5,3 –1,5 –0,1 3,7 0,0 3,7

Extremadura –14,5 0,3 0,0 –14,2 –7,7 –21,9

Galícia –5,4 –0,2 0,5 –5,1 –1,7 –6,7

Madrid 11,5 0,1 –0,4 11,2 0,6 11,8

Múrcia 0,0 0,0 0,2 0,1 –0,8 –0,7

Navarra 2,6 0,1 0,2 2,9 –0,2 2,7

País Basc 0,9 –0,1 0,0 0,8 0,3 1,2

Rioja 0,2 –0,3 0,0 –0,1 –0,5 –0,6

Ceuta i Melilla –18,2 0,0 –0,5 –18,8 0,3 –18,4

% s/PIB d’Espanya

Total CA 2,8 –0,1 0,0 2,8 –0,7 2,1

No territorialitzat

Deute Renfe –0,5 0,0 0,0 –0,5 0,0 –0,5

Altres –1,2 0,0 0,0 –1,1 –0,2 –1,4

Rendes patrimonials –1,3 0,0 0,0 –1,3 0,0 –1,3

Espanya –0,1 –0,1 0,0 –0,2 –1,0 –1,2

* Inclou el pagament de l’Ad. Central a l’Autonòmica de 2.500 milions per la liquidació del sistema de finançament

1997-2001, que equival al 2,2% del PIB d’Andalusia.

** Exclou la liquidació del sistema de finançament 1997-2001.

Font: estimació pròpia



Quadre 7.5
Saldos fiscals del sector públic ampliant els fluxos territorialitzats en base 
a la població. Percentatge s/PIB. Any 2004

Adm. Total

central Adm. Adm. Total AP Adm. sector 

i SS autonòmica locals espanyoles de la UE públic

Andalusia * –6,9 2,2 –0,1 –4,8 –2,7 –7,5

Andalusia ** –4,7 0,0 –0,1 –4,8 –2,7 –7,5

Aragó –1,0 –0,6 0,6 –0,9 –1,5 –2,4

Astúries –8,4 0,2 –0,2 –8,4 –1,7 –10,0

Balears 7,8 –2,3 –0,4 5,1 0,4 5,5

Canàries –1,5 –0,6 0,6 –1,5 –0,9 –2,4

Cantàbria –4,3 0,6 0,5 –3,3 –1,0 –4,3

Castella i Lleó –5,2 0,2 0,2 –4,9 –3,2 –8,0

Castella-la Manxa –7,6 –1,1 0,3 –8,4 –3,4 –11,8

Catalunya 9,2 –0,6 0,2 8,7 0,1 8,9

València 4,0 –1,5 –0,1 2,5 –0,3 2,2

Extremadura –16,2 0,3 0,0 –15,9 –8,1 –24,0

Galícia –6,8 –0,2 0,5 –6,5 –2,0 –8,5

Madrid 10,7 0,1 –0,4 10,3 0,4 10,8

Múrcia –1,4 0,0 0,2 –1,2 –1,1 –2,3

Navarra 1,7 0,1 0,2 2,0 –0,4 1,6

País Basc 0,0 –0,1 0,0 –0,1 0,1 0,1

Rioja –0,9 –0,3 0,0 –1,1 –0,7 –1,8

Ceuta i Melilla –19,5 0,0 –0,5 –20,0 0,1 –20,0

% s/PIB d’Espanya

Total CA 1,7 –0,1 0,0 1,7 –1,0 0,7

No territorialitzat

Deute Renfe –0,5 0,0 0,0 –0,5 0,0 –0,5

Rendes patrimonials –1,3 0,0 0,0 –1,3 0,0 –1,3

Espanya –0,1 –0,1 0,0 –0,2 –1,0 –1,2

* Inclou el pagament de l’Ad. Central a l’Autonòmica de 2.500 milions per la liquidació del sistema de finançament

1997-2001, que equival al 2,2% del PIB d’Andalusia.

** Exclou la liquidació del sistema de finançament 1997-2001.

Nota: correspon a la variant núm. 1 de la secció 3.4.

Font: estimació pròpia
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Quadre 7.6
Saldos fiscals del sector públic distribuint el consum col·lectiu segons 
els beneficiaris del seu ús. Percentatge s/PIB. Any 2004

Adm. Total

central Adm. Adm. Total AP Adm. sector 

i SS autonòmica locals espanyoles de la UE públic

Andalusia * –6,6 2,2 –0,1 –4,5 –2,7 –7,3

Andalusia ** –4,4 0,0 –0,1 –4,5 –2,7 –7,3

Aragó –0,1 –0,6 0,6 –0,1 –1,5 –1,5

Astúries –8,3 0,2 –0,2 –8,3 –1,7 –10,0

Balears 7,8 –2,3 –0,4 5,1 0,4 5,5

Canàries –1,6 –0,6 0,6 –1,7 –0,9 –2,6

Cantàbria –4,1 0,6 0,5 –3,1 –1,0 –4,1

Castella i Lleó –4,6 0,2 0,2 –4,3 –3,2 –7,4

Castella-la Manxa –7,6 –1,1 0,3 –8,4 –3,4 –11,8

Catalunya 7,9 –0,6 0,2 7,5 0,1 7,6

València 2,8 –1,5 –0,1 1,2 –0,3 0,9

Extremadura –15,4 0,3 0,0 –15,1 –8,1 –23,2

Galícia –7,5 –0,2 0,5 –7,1 –2,0 –9,1

Madrid 12,5 0,1 –0,4 12,2 0,4 12,6

Múrcia –1,1 0,0 0,2 –1,0 –1,1 –2,1

Navarra 1,7 0,1 0,2 2,0 –0,4 1,6

País Basc –1,4 –0,1 0,0 –1,5 0,1 –1,4

Rioja –0,2 –0,3 0,0 –0,5 –0,7 –1,2

Ceuta i Melilla –6,6 0,0 –0,5 –7,1 0,1 –7,0

% s/PIB d’Espanya

Total CA 1,7 –0,1 0,0 1,7 –1,0 0,7

No territorialitzat

Deute Renfe –0,5 0,0 0,0 –0,5 0,0 –0,5

Rendes patrimonials –1,3 0,0 0,0 –1,3 0,0 –1,3

Espanya –0,1 –0,1 0,0 –0,2 –1,0 –1,2

* Inclou el pagament de l’Ad. Central a l’Autonòmica de 2.500 milions per la liquidació de sistema de finançament

1997-2001, que equival al 2,2% del PIB d’Andalusia.

** Exclou la liquidació del sistema de finançament 1997-2001.

Nota: correspon a la variant núm. 5 de la secció 3.4.

Font: estimació pròpia

312 El sector públic en les comunitats autònomes



)ANNEXOS





Annex 1. Saldos fiscals 1986-1994

Quadre A1.1
Saldo fiscal del sector públic en les CA
Milions d’euros

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Andalusia –2.246 –1.752 –2.094 –2.676 –3.647 –4.227 –3.980 –6.061 –5.738

Aragó –191 0 –25 127 –55 –233 –188 –491 –536

Astúries –319 –340 –649 –565 –842 –1.062 –924 –1.297 –1.192

Balears 357 482 533 567 554 524 688 670 682

Canàries –375 –297 –412 –390 –762 –951 –1.048 –897 –709

Cantàbria –26 57 –77 –74 –155 –148 –101 –224 –131

Castella i Lleó –843 –504 –898 –957 –1.328 –1.569 –1.640 –2.573 –2.512

Castella-la Manxa –477 –305 –542 –598 –600 –690 –871 –1.320 –1.388

Catalunya 2.633 3.548 4.183 5.530 5.670 5.652 7.552 4.771 5.510

València 202 787 858 1.353 1.087 909 737 232 507

Extremadura –703 –663 –813 –882 –1.039 –1.224 –1.415 –1.546 –1.489

Galícia –664 –520 –864 –1.054 –1.291 –1.704 –1.896 –2.269 –2.217

Madrid 1.669 2.104 2.252 3.364 3.408 2.910 4.163 2.418 2.538

Múrcia –294 –111 –153 –147 –205 –264 –336 –415 –331

Navarra –98 –71 –76 –14 –20 –87 –99 –179 –143

País Basc –176 131 226 277 56 –144 –241 –747 –502

Rioja 2 65 12 19 22 –11 –4 –26 –1

Ceuta i Melilla –265 –312 –286 –291 –311 –368 –452 –436 –456

Extra-regio –9.401 –11.072 –10.478 –14.779 –14.503 –14.458 –14.706 –17.323 –18.946

Espanya –11.215 –8.774 –9.304 –11.191 –13.964 –17.145 –14.761 –27.714 –27.052

Font: Fernández Céspedes, A. Comunicació al XXV Congrès d’Economia Regional. Sevilla, 1999. 

Quadre A1.2
Saldo fiscal de les Institucions comunitàries europees en les CA
Milions d’euros

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Andalusia –176 –246 –493 –608 –627 –1.045 –1.028 –873 –1.166

Aragó 14 –4 –72 –107 –72 –158 –166 –291 –288

Astúries 17 –18 –14 –63 9 –190 –41 –1 –4

Balears 33 36 52 53 81 102 137 148 154

Canàries –7 –24 –36 –34 –42 –168 –188 –297 –318

Cantàbria 7 5 –16 0 –8 –18 10 –1 –4

Castella i Lleó –28 –97 –222 –208 –225 –414 –369 –591 –537

Castella-la Manxa –16 –54 –257 –281 –280 –557 –644 –608 –679

Catalunya 91 91 83 122 179 173 290 361 535
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Quadre A1.2 (continuació)
Saldo fiscal de les Institucions comunitàries europees en les CA
Milions d’euros

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

València 45 50 53 43 121 5 44 112 43

Extremadura –44 –50 –162 –183 –175 –361 –363 –524 –479

Galícia 3 5 –8 –23 –20 –52 –168 –151 –54

Madrid 82 91 147 155 254 327 460 390 561

Múrcia –4 –47 –19 –35 –43 –98 –79 –52 –71

Navarra 6 0 –15 –14 –24 –18 –27 –52 –32

País Basc 26 27 27 20 50 49 68 8 134

Rioja 3 –1 –21 –7 –3 –15 –9 –13 –4

Ceuta i Melilla 0 –1 –1 –1 –1 –23 –5 –39 –9

Extra-regio 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Espanya 51 –234 –974 –1.172 –824 –2.459 –2.078 –2.473 –2.219

Font: Correa i Maluquer (1999)

Quadre A1.3
Saldo fiscal de les administracions territorials en les CA
Milions d’euros

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Andalusia –219 –100 –289 –751 –1.324 –1.386 –744 –692 –643

Aragó –31 –42 –19 –24 –83 –210 –199 –137 –257

Astúries –14 –17 –10 –33 –73 –45 –81 –71 –55

Balears –25 –42 –16 –36 –82 –107 –104 –70 –25

Canàries –77 45 –49 5 –252 –259 –124 –82 125

Cantàbria 10 –29 –32 –74 –111 –94 3 0 145

Castella i Lleó –52 43 55 –111 –39 –181 –163 –265 –271

Castella-la Manxa –62 –10 –51 –117 54 –93 –69 –91 –146

Catalunya –378 –241 –238 –245 –294 –938 –685 –1.025 –1.137

València –280 12 –75 –150 –409 –456 –468 –594 –164

Extremadura –48 27 4 –46 –33 –96 –136 –59 –65

Galícia –26 43 –70 –222 –255 –571 –284 –447 –455

Madrid –57 94 –182 –262 –69 –702 –642 –304 –449

Múrcia –54 –35 –28 –79 –100 –88 –45 –42 –37

Navarra –44 20 66 41 195 21 –185 –283 –177

País Basc –137 153 198 –55 –153 –131 –120 –420 –140

Rioja 8 16 –10 –25 –34 –55 –29 –9 8

Ceuta i Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Extra-regio 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Espanya –1.487 –62 –746 –2.186 –3.061 –5.393 –4.074 –4.590 –3.743

Fuente: Cuentas Regionales. Intervención General del Estado



Quadre A1.4
Saldo fiscal de l’Administració central i les administracions de Seguretat Social
en les CA
Milions d’euros

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Andalusia –1.851 –1.406 –1.312 –1.317 –1.696 –1.796 –2.208 –4.496 –3.929

Aragó –174 45 66 258 100 135 177 –63 9

Astúries –322 –305 –624 –469 –778 –827 –803 –1.225 –1.133

Balears 349 487 498 550 555 529 654 591 554

Canàries –291 –319 –327 –361 –468 –524 –736 –518 –515

Cantàbria –42 80 –29 1 –37 –35 –115 –223 –273

Castella i Lleó –763 –450 –731 –638 –1.065 –974 –1.108 –1.717 –1.704

Castella-la Manxa –399 –241 –233 –201 –374 –40 –158 –621 –563

Catalunya 2.920 3.698 4.337 5.653 5.785 6.416 7.947 5.435 6.113

València 437 724 879 1.461 1.375 1.360 1.161 714 628

Extremadura –612 –640 –655 –654 –831 –768 –916 –962 –945

Galícia –641 –568 –786 –809 –1.017 –1.082 –1.444 –1.672 –1.707

Madrid 1.645 1.919 2.287 3.471 3.223 3.285 4.345 2.332 2.426

Múrcia –236 –29 –106 –32 –63 –77 –212 –320 –223

Navarra –60 –91 –127 –41 –192 –91 113 156 66

País Basc –64 –49 0 312 159 –62 –190 –335 –495

Rioja –10 50 43 51 59 58 35 –4 –5

Ceuta i Melilla –265 –311 –285 –290 –310 –345 –446 –398 –448

Extra-regio –9.401 –11.072 –10.478 –14.779 –14.503 –14.458 –14.706 –17.323 –18.946

Espanya –9.778 –8.479 –7.584 –7.833 –10.078 –9.294 –8.609 –20.650 –21.090

Font: Fernández Céspedes, A. Comunicació al XXV Congrès d’Economia Regional. Sevilla, 1999. 
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Quadre A2.1
Saldo fiscal del sector públic en les CA
Milions d’euros

1.995 1.996 1.997 1.998 1.999

Andalusia –8.195 –7.833 –6.997 –7.395 –7.226

Aragó –525 –514 –218 –219 –73

Astúries –1.047 –1.017 –1.029 –1.117 –1.178

Balears 604 811 1.001 1.119 1.371

Canàries –1.182 –1.027 –718 –733 –633

Cantàbria –193 –221 –292 –218 –248

Castella i Lleó –2.838 –2.579 –2.506 –2.924 –2.982

Castella-la Manxa –2.312 –2.189 –2.070 –2.214 –2.234

Catalunya 6.111 7.460 9.015 9.672 11.442

València 72 277 970 1.219 1.713

Extremadura –2.255 –2.199 –2.089 –2.340 –2.315

Galícia –2.507 –2.368 –2.231 –2.287 –2.347

Madrid 6.525 7.392 8.151 9.324 11.442

Múrcia –832 –873 –765 –658 –685

Navarra –91 –2 102 118 170

País Basc –514 –182 601 538 869

Rioja –13 14 60 60 81

Ceuta i Melilla –293 –272 –285 –316 –301

Extra-regio –26.610 –23.809 –21.869 –22.122 –20.767

Espanya –36.095 –29.129 –21.168 –20.491 –13.902

Font: Fernández Céspedes, A. (2003 i 2007). 

Quadre A2.2
Saldos fiscals de les Institucions de la Unió Europea en les CA
Milions d’euros

1.995 1.996 1.997 1.998 1.999

Andalusia –2.227 –1.491 –1.900 –1.646 –2.709

Aragó –365 –402 –362 –480 –419

Astúries –233 –165 –179 –170 –193

Balears –37 –16 19 –10 –14

Canàries –345 –291 –350 –355 –316

Cantàbria –50 –70 –159 –99 –142

Castella i Lleó –991 –914 –742 –971 –1.313

Castella-la Manxa –897 –756 –797 –666 –1.117

Catalunya –21 –210 –89 –380 310

318 El sector públic en les comunitats autònomes



Annexos 319

Quadre A2.2 (continuació)
Saldos fiscals de les Institucions de la Unió Europea en les CA
Milions d’euros

1.995 1.996 1.997 1.998 1.999

València –556 –443 –157 –457 –174

Extremadura –668 –627 –412 –681 –688

Galícia –574 –723 –667 –360 –819

Madrid 252 360 410 342 421

Múrcia –211 –230 –118 –147 –392

Navarra –83 –91 –65 –43 –15

País Basc 19 –50 125 –228 231

Rioja –17 –20 –18 –15 –33

Ceuta i Melilla –21 –15 –25 –3 –42

Extra-regio 3 3 3 3 3

Espanya –7.040 –6.165 –5.485 –6.307 –7.424

Font: Fernández Céspedes, A. (2003 i 2007).

Quadre A2.3
Saldos fiscals de l’Administració autonòmica de cada CA
Milions d’euros

1.995 1.996 1.997 1.998 1.999

Andalusia –570 –717 42 –679 109

Aragó –9 –90 –41 –12 36

Astúries 10 –28 –110 –84 –13

Balears –14 –9 1 22 4

Canàries –184 –161 69 63 89

Cantàbria 56 22 –7 20 –65

Castella i Lleó –87 –85 –11 –22 116

Castella-la Manxa –61 –50 –10 –71 81

Catalunya –966 –633 –546 66 –210

València –115 –709 –546 –620 –984

Extremadura –20 –30 –63 –60 –4

Galícia –227 –121 –137 –275 –113

Madrid –322 –330 –360 –536 –334

Múrcia –8 6 –19 –1 17

Navarra –19 73 99 31 12

País Basc –236 1 –79 312 391

Rioja –5 16 4 6 –11

Ceuta i Melilla 0 0 0 0 0

Extra-regio –1 0 0 0 0

Espanya –2.777 –2.846 –1.714 –1.841 –880

Font: IGAE



Quadre A2.4
Saldos fiscals de les administracions locals de cada CA
Milions d’euros

1.995 1.996 1.997 1.998 1.999

Andalusia –150 –159 –133 –160 –79

Aragó –22 –32 –29 –23 21

Astúries –18 –6 –63 –60 –52

Balears –11 32 2 –1 29

Canàries 95 93 213 166 44

Cantàbria –4 –14 –14 22 7

Castella i Lleó –108 –75 –52 –154 60

Castella-la Manxa 1 –46 –15 –34 –30

Catalunya 18 51 –132 –53 118

València 11 2 –118 –120 –136

Extremadura –68 –14 –41 –64 –79

Galícia –58 –10 26 –13 –32

Madrid 66 15 81 196 38

Múrcia –7 –14 –8 –32 –25

Navarra 10 –16 16 81 14

País Basc 114 254 365 382 110

Rioja 17 –4 9 8 2

Ceuta i Melilla 0 –19 18 32 –9

Extra-regio 0 2 0 1 0

Espanya –115 39 126 173 0

Font: IGAE

Quadre A2.5
Saldo fiscal de l’Administració central i la Seguretat Social en les CA
Milions d’euros

1.995 1.996 1.997 1.998 1.999

Andalusia –5.247 –5.466 –5.006 –4.910 –4.548

Aragó –129 9 214 296 289

Astúries –807 –818 –678 –803 –919

Balears 666 804 979 1.108 1.352

Canàries –748 –667 –650 –606 –451

Cantàbria –196 –159 –111 –161 –48

Castella i Lleó –1.652 –1.504 –1.701 –1.777 –1.844

Castella-la Manxa –1.355 –1.337 –1.248 –1.443 –1.168

Catalunya 7.080 8.251 9.782 10.040 11.224

València 732 1.427 1.792 2.416 3.007

Extremadura –1.499 –1.528 –1.573 –1.535 –1.544
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Quadre A2.5 (continuació)
Saldo fiscal de l’ Administració central i la Seguretat Social en les CA
Milions d’euros

1.995 1.996 1.997 1.998 1.999

Galícia –1.648 –1.513 –1.453 –1.639 –1.384

Madrid 6.529 7.347 8.021 9.322 11.317

Múrcia –606 –635 –621 –478 –286

Navarra 2 33 52 50 158

País Basc –411 –386 191 72 137

Rioja –9 23 65 62 124

Ceuta i Melilla –272 –237 –278 –345 –250

Extra-regio –26.612 –23.814 –21.872 –22.125 –20.770

Espanya –26.163 –20.157 –14.095 –12.516 –5.598

Font: Fernández Céspedes, A., (2003 i 2007) 
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Acrònims i abreviatures

AC i SS Administració central i administracions de la seguretat social

AL Administracions locals

AP Administracions públiques

APE Administracions públiques espanyoles

AU Administracions autonòmiques

CA Comunitats autònomes

CL Corporacions locals

CN Comptabilitat nacional

COFOG Classificació funcions de despesa de les AP

CRE Comptabilitat regional 

EBE Excedent brut d'explotació

FEDER Fons europeu de desenvolupament regional 

FCI Fons de compensació interterritorial

FEOGA Fons europeu d'orientació i garantia agrícola

FSE Fons social europeu 

IDESCAT Institut d'estadística de Catalunya 

IFOP Instrument financer d'orientació pesquera

IGAE Intervenció general de l'Estat

INE Institut nacional d'estadística

ISAL Institucions sense afany lucratiu

IVA Impost sobre el valor afegit

PIB Producte interior brut

PNB Producte nacional brut

PPC Paritats de poder de compra

RBFD Renda familiar disponible bruta

RBFDA Renda familiar disponible bruta ajustada

Seepros Sistema europeu d'estadístiques de protecció social

SF Saldo fiscal

SP Sector públic

TIOC Taula input output de Catalunya

UE Unió Europea

VAN Valor afegit net 
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)NOTA COMPLEMENTÀRIA





1. Introducció

Poc després d’haver finalitzat i lliurat el treball que es presenta en aquesta publi-

cació a l’Institut d’Estudis Autonòmics, es varen fer públics dos estudis oficials

relatius a les balances fiscals, que es recullen en aquesta nota complementària i

es comparen amb els resultats obtinguts en aquest treball. 

El primer es tracta dels Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració
central 2002-05, fet públic el 9 de juliol de 2008, elaborat pel grup de treball1 per a l’ac-

tualització de la balança fiscal de Catalunya a instàncies del Govern de la Generalitat.

El segon té per títol Las balanzas fiscales de las CC.AA. españolas con las AA. públi-
cas centrales 2005, que ha estat elaborat per l’Institut d’Estudis Fiscals adscrit al

Ministeri d’Economia i Hisenda i data del 15 de juliol de 2008. Aquest estudi dóna

compliment a un mandat parlamentari i al posterior compromís expressat pel

president del Govern espanyol en el seu debat d’investidura2 el passat 8 de març

de 2008.

L’àmbit institucional d’aquests dos estudis es refereix a l’Administració central i

l’Administració de Seguretat Social seguint la delimitació de la comptabilitat

nacional, àmbit institucional que és comú a una de les estimacions d’aquest tre-

ball (AFC).3 Pel que fa al període estimat, amb les dades de la Generalitat es poden

comparar tres anys comuns, del 2002 al 2004; les dades del Ministeri d’Econo-

mia i Hisenda es refereixen només al 2005 i queden fora del període estimat en

AFC (del 2000-2004). Quant als aspectes metodològics, cal recordar que en el

treball d’AFC que aquí es presenta no s’estimen directament els fluxos d’ingres-

sos i despeses amb l’Administració central i la SS, i que el saldo fiscal s’obté de

forma indirecta. Un altre factor que cal considerar és que l’enfocament de l’esti-

mació AFC parteix del criteri de la càrrega fiscal pel que fa als ingressos, i del flux

monetari pel que fa a les despeses. Tot i això, en una variant de l’estimació de

base s’ha incorporat una aproximació a una valoració de la despesa des del punt

de vista dels beneficiaris per a l’any 2004.
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1 Els membres que formen aquest grup de treball són Núria Bosch, Joan F. Corona, Joan Carles
Costas, Marta Espasa, Guillem López Casasnovas, Eduard Rius, Joan Ramon Rovira, Ramon
Tremosa, Xavier Sala-i-Martín, Joaquim Solé Vilanova, Maite Vilalta, Matias Vives i Antoni Zabalza.

2 Ple del Congrés dels Diputats, sessió del 8 d’abril de 2008. 
3 Per evitar confusions, l’estimació d’aquest treball es denominarà en aquesta nota AFC.



En els dos estudis esmentats hi ha un doble sistema d’estimació: d’una banda,

l’enfocament càrrega (benefici) per als ingressos,4 i benefici per a les despeses; i

d’una altra, l’enfocament flux monetari tant per als ingressos com per a les des-

peses.5 Per tant, no es poden comparar directament els resultats obtinguts; no

obstant això, a partir de la doble presentació dels ingressos i les despeses d’a-

quests estudis, es poden adaptar els resultats dels saldos fiscals al sistema utilit-

zat en aquest treball (AFC). Finalment, pel que fa a les operacions contemplades,

per poder efectuar la comparació és necessari fer alguns ajustaments, en especial

en el cas dels interessos del deute que, a diferència dels dos estudis de referència,

no han estat territorialitzats en AFC. Així mateix, el tractament dels fluxos amb la

Unió Europea es valoren de maneres diverses, com s’exposa més endavant. Una

limitació que dificulta el poder aprofundir en l’origen de les diferències observades

és que aquests dos estudis presenten els resultats del conjunt d’ingressos i despe-

ses en cada CA, però no el desglossament dels diferents agregats comptables. 

2. Resultats de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració
central 2002-2005. Generalitat de Catalunya

En el quadre N.1 es presenta el resultat de la balança fiscal de Catalunya amb l’Ad-

ministració central, 2002-2005, de l’estimació de la Generalitat de Catalunya.

Quadre N.1
Balança fiscal de Catalunya amb l'Administració central 2002-05
Milions d'euros

Flux del benefici (ingressos)

Flux monetari (1) Flux del benefici (2) i monetari (despeses) (3)

Ingressos Despeses Saldo (1) Ingressos Despeses Saldo (2) Ingressos Despeses Saldo (3)

2002 38.605 25.931 12.674 37.935 28.715 9.220 37.935 25.931 12.004

2003 40.300 27.829 12.471 39.687 30.666 9.021 39.687 27.829 11.858

2004 42.271 28.823 13.448 41.620 31.664 9.956 41.620 28.823 12.797

2005 47.171 30.436 16.735 46.460 33.831 12.629 46.460 30.436 16.024

Nota: La font original presenta els resultats segons els enfocaments (1) i (2). El darrer enfocament (3) és una adaptació.

Font: Generalitat de Catalunya (2008)
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4 L’enfocament benefici per als ingressos equival al de la càrrega. 
5 Aquests són els mètodes d’estimació proposats pel grup de treball que va elaborar l’Informe

sobre Metodología de Cálculo de las balanzas fiscales, presentat davant la Comissió d’Economia
i Hisenda del Senat el setembre de 2006.



Els saldos fiscals (1) i (2) corresponen respectivament a les estimacions de la

balança fiscal segons el criteri del flux monetari i del flux del benefici. S’ha afegit

una tercera valoració d’aquest saldo adaptant les dades de les estimacions (1) i

(2) a l’enfocament mixt de benefici (o càrrega) pel que fa als ingressos, i flux

monetari pel que fa a les despeses. 

En aquest estudi de la Generalitat s’han exclòs de l’estimació les següents opera-

cions:

– Els ingressos i despeses que integren el compte financer

– Els ingressos patrimonials

– Els ingressos per alienació d’inversions reals

– Les operacions amb la Unió Europea

– Las transferències corrents i de capital de consolidació

En l’estimació d’AFC tampoc no s’inclouen els ingressos patrimonials, però sí que

hi ha implícites les operacions amb la Unió Europea. D’altra banda, la territorialit-

zació d’AFC no considera les despeses patrimonials. La resta d’operacions no con-

templades per la Generalitat són conseqüents amb les d’AFC, excepte l’exclusió

dels ingressos per alienació d’inversions reals, que no s’han considerat en aques-

ta visió comparada. Així, a efectes d’apropar les operacions de l’estimació AFC a

les de la Generalitat, s’ha efectuat una imputació de les despeses patrimonials de

l’Administració central i la SS a partir de la població de Catalunya. 

Quadre N.2
Saldos fiscals de l’estimació pròpia (ACF)*

Flux càrrega o benefici (ingressos) 

i monetari (despeses)

Saldo (4) Imputació ints. Saldo (5)

2002 12.939 2.640 10.299

2003 13.930 2.466 11.464

2004 13.827 2.285 11.542

Flux benefici: ingressos i despeses

Saldo (6) Imputació ints. Saldo (7)

2004 12.545 2.285 10.260

El saldo( 5) és comparable amb el saldo (3) del quadre N.1

El saldo (7) és comparable amb el saldo (2) del quadre N.1

* El signe del saldo és des del punt de vista de l'economia catalana 

Font: Saldo (4): Quadre 3.4.33. Saldo (6): Quadre 7.3
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En el quadre N.2 es presenta una adaptació dels resultats obtinguts en l’estimació

pròpia (AFC)6 per poder-los comparar amb els de la Generalitat indicats en el quadre

N.1. Així, a les estimacions desenvolupades en aquest treball (AFC) s’ha afegit la

imputació de les despeses patrimonials. Aquests resultats es presenten per a l’enfo-

cament càrrega o benefici/flux monetari, anys 2002 a 2004 i per a l’enfocament del

flux benefici, per a l’any 2004; queda exclosa la comparació del flux monetari ((1) del

quadre N1) perquè no s’ha considerat en l’estimació d’AFC. Els saldos obtinguts per

al primer enfocament estan identificats en el quadre N2 per (5) i són comparables

amb els de (3) del quadre N.1 anterior. Les diferències observades varien els tres

anys, i en termes mitjans són de 1.100 milions d’euros anuals inferiors en l’estima-

ció pròpia (AFC). El fet que el saldo fiscal sigui inferior és conseqüent amb l’efecte que

té la territorialització implícita dels fluxos de la UE en l’estimació d’AFC, ja que els que

discorren pels pressupostos de l’Administració central i la SS són més elevats quant

a despeses que no pas quant a ingressos. Si es consideren aquestes operacions amb

la UE, s’eliminen pràcticament les diferències existents entre ambdues estimacions

l’any 2003 i es redueixen les de 2002 i 2004. Pel que fa al segon enfocament, el resul-

tat està indicat en el quadre N.2 per (7) i és comparable amb el representat per (2)

del quadre anterior. En aquest cas el saldo fiscal de la Generalitat és també superior,

però la diferència abans d’ajustar els fluxos amb la UE és tan sols de 304 milions. 

3. Les balances fiscals de les comunitats autònomes espanyoles 
amb les administracions públiques centrals. 2005. Ministeri
d’Economia i Hisenda

Les balances presentades pel Ministeri d’Economia i Hisenda es composen de diver-

ses versions: quatre pel que fa a la metodologia càrrega-benefici, i dues per a la de

flux monetari; i en l’àmbit temporal es refereixen únicament a l’any 2005. Segons

les referències metodològiques indicades en el treball, s’han imputat territorial-

ment totes les operacions no financeres de l’Administració central i la Seguretat

Social i s’han inclòs tots els fluxos no financers de l’Estat amb les empreses públi-

ques. Aquesta darrera matització prodria fer pensar que s’inclouen més fluxos

a empreses dels que registren les operacions no financeres. Un altre aspecte

relatiu a les operacions considerades es refereix a les operacions amb la UE. En la

presentació metodològica del Ministeri s'indica, d’una banda, que els càlculs han

tingut en compte les transferències rebudes i les aportacions fetes per Espanya al
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6 En aquesta publicació l’estimació (AFC) dels saldos fiscals està feta des del punt de vista del sec-
tor públic i el signe és contrari al de l’estimació des del punt de vista de les comunitats
autònomes. Per homogeneïtzar la comparació en aquesta nota, el signe d’AFC s’ha adaptat a l’u-
tilitzat en els dos estudis comparats. 



pressupost de la UE; de l’altra, s’indica que pel que fa a les operacions entre la UE i

els territoris autonòmics, s’inclouen la totalitat dels ingressos o transferències

rebudes de la UE i la totalitat de les despeses o aportacions al pressupost comuni-

tari per part espanyola, i aquests ingressos i despeses s’assignen a operacions no

financeres definides en el SEC 95.

Tot i aquestes anotacions metodològiques, en consultar el muntant d’ingressos i

despeses considerats s’observa que el seu valor coincideix amb la suma de les opera-

cions no financeres dels subsectors de l’Administració central i el de les administra-

cions de la Seguretat Social en termes de comptabilitat nacional, i el seu saldo és el

del superàvit comptable d’aquests dos subsectors. Això no sembla consistent amb

la idea que es desprèn de les notes metodològiques que fan l'efecte d'apuntar a un

àmbit institucional i d’operacions més ampli. Pel que fa als fluxos amb la UE, de les

dades facilitades sembla desprendre’s que s’han considerat únicament els fluxos que

discorren pels pressupostos de l’Administració central i les administracions de la

Seguretat Social.

A més dels dubtes metodològics exposats, hi ha altres aspectes que dificulten fer

un exercici comparatiu entre AFC i les dades del Ministeri d’Economia i Hisenda,

a l’estil del plantejat en el cas anterior de la Generalitat de Catalunya. Entre els

més importants, cal esmentar la manca de coincidència de cap any comú entre

les dues estimacions: una finalitza el 2004 i l’altra es refereix només al 2005, i

això incideix de forma notable en els saldos fiscals considerats, que pel conjunt

estatal passen d’una posició de dèficit a una de superàvit. En segon lloc, el trac-

tament dels fluxos amb la Unió Europea és diferent en les dues estimacions i

afecta especialment els saldos fiscals d’algunes CA. D’altra banda, a partir dels

resultats del Ministeri s’observa que les despeses, en la versió de flux monetari,

de la Comunitat de Madrid són comparativament molt elevades. En l’estimació

de base d’AFC (vegeu l’apartat 3.4.3) resten per territorialitzar una sèrie de fluxos

per manca d’informació sobre la seva distribució (principalment transferències a

empreses i institucions sense finalitat de lucre). Com a variant de l’estimació de

base, i per tal d’obtenir una territorialització més àmplia, els fluxos inicialment no

distribuïts en AFC s’han assignat a cada CA a partir de la població, suavitzant la

repercussió d’aquestes despeses que, aparentment, el Ministeri ha imputat a la

Comunitat de Madrid, com a seu central d’aquestes empreses i institucions.

Les dades facilitades per Ministeri d’Economia i Hisenda de les balances fiscals són

molt genèriques. És per això que una presentació més detallada de les estimacions

dels diferents fluxos ajudaria a aclarir els dubtes metodològics i a localitzar els punts

de discrepància que, de moment, són difícils de concretar.
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El sector públic en les 
comunitats autònomes

Una especial referència a Catalunya

Àngela Fernández i Céspedes

Aquest treball desenvolupa una metodologia d’estimació dels
fluxos fiscals entre el sector públic i les comunitats autònomes.
L’estimació s’inscriu en un marc comptable coherent amb les prin-
cipals magnituds estatals i regionals que permet obtenir la succes-
sió de comptes del sector públic a les comunitats autònomes, i la
necessitat o capacitat de finançament resultant a cada una d’elles.
Es tracta d’un sistema d’estimació que utilitza, entre altres indica-
dors, els agregats econòmics regionals com a font per a l’obtenció
dels principals fluxos del sector públic. 

L’abast institucional considerat és el de les administracions pú bli -
ques espanyoles i l’Administració supraestatal comunitària, de for -
ma que l’estimació obtinguda permet obtenir els diferents agregats
comptables del conjunt del sector públic i de la part corresponent a
les relacions fiscals amb la Unió Europea. Dins la lògica comptable
que caracteritza l’estimació, a partir dels saldos fiscals obtinguts en
aquestes estimacions s’aïllen els saldos fiscals de les administra-
cions territorials (administracions autonòmiques i locals) i s’obté el
de l’Administració central i les administracions de la Seguretat
Social, i completa d’aquesta manera l’esquema de saldos fiscals dels
diferents nivells de govern. 

A partir dels resultats obtinguts, s’analitzen les principals catego-
ries d’ingressos i despeses i la distribució en el territori de la pres-
sió fiscal, les prestacions socials, el consum col·lectiu i la inversió
pública. El treball inclou, així mateix, una presentació de la relació
entre els fluxos fiscals, la renda familiar disponible de les llars i el
benestar social, d’una banda. De l’altra, l’evolució econòmica de les
comunitats autònomes com a punt de referència que permet ob -
ser var de forma indirecta quina repercussió poden haver tingut
aquests fluxos fiscals en el procés de convergència regional. Final -
ment, es presenta una recopilació i una anàlisi específica dels resul-
tats obtinguts per a Catalunya.
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