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INTRODUCCIÓ 

Fa un parell d'anys la Fundació "Jaume Bofill" enca-
rregá a un equip plurisdisciplinari l'elaboracló d'un es-
tudi sobre Els fonaments del futur Estatuí d'Autonomía 
de Catalunya, que havia de contribuir a la necessária 
actualització del plantejament de r Esta tu t que la vida 
política d'aleshores permetia ja esperar. En el treball 
d'aquest equip compost básicament per adminístrate 
vistes i economistes ¡nteressats peí tema de la des
centralizado es palesá la manca gairebé absoluta en 
cátala i en les restants llengües peninsulars de textos 
técnics, pero d'un nivell prou elemental, que tractessin 
la problemática moderna del federalismo fiscal. D'a-
questa mancanpa va sorgir la idea de desenvolupar in-
dividualitzadament raspéete fiscal del treball col.lectiu, 
suggeriment que fou generosament acollit per la fun
dació "Jaume Bofil l" sense l'ajut moral, tdenic i econó-
mic de la qual difícilment l'intent hagués pogut arribar 
a terme. Posteriormente la propia dinámica de la vida 

lítica a casa nostra determina l'interés per completar 
l'estudi amb una consideració deis aspectos correspo-
nents de la nova Constitució Espanyola i del Projecte 
d'Estatut d'Autonomia aprovát per l'Assemblea de Par
lamentarte catalans. 

El treball s'enceta, dones, amb un breu plantejament 
del camp del federalismo fiscal i una crítica de ('habi
tual enfoc funcional de les hisendes subcentrals (Cap. 
1). A continuació (Cap. 2), s'ha tractat de sistematitzar 
poc o molt la coordinado fiscal vertical, és a dir, entre 
les hisendes de nivells diferents de govern, i la coordi
nado horitzontal, és a dir, entre hisendes del mateix ni
vell de 

• • 

• • ivern pero ámbit territorial diferent, tot i que 
s'ha adoptat una metodología un xic heterodoxa en es
tudiar els fons de compensació o anivellació al marge 

+ 

de llur caire vertical o horitzontal. La finalitat básica 
d'aquest capítol és la d'establir una tipología de les re-
lacions fiscals en el si d'una estructura estatal descen
tralizada i analitzar els efectos económics de cada una 
de les modalitats. El capítol 3, pretén oferir un resum 
deis trets fonamentals deis sistemes fiscals reals, exis-
tents a diversos paísos considerats representatius, des 
del prisma del federalisme fiscal, de forma que hom 
pugui arribar a algunos conclusions sobre les tendén-
cies modernos en aquesta qüestió. Finalment, el capítol 
4, que potser s'ha convertit en el mes ilarg, conté un 
repás deis precedents histories de I'Estatuí, així com 

una análisi valorativa deis preceptos constitucionals re-
latius al finangament de les autonomies i, especial-
ment, del nou Projecte d'Estatut d'Autonomia de Cata
lunya. Per cloure, s'ofereixen com a apóndix a aquest 
capítol una análisi del Projecte Base i unes primeros 
estimacions quantitatives del que suposa la descentra
l izado de l'Estat espanyol en termes fiscals. 

En repassar el que he escrit sobre la Constitució i 
els Projectes d'Estatut em sembla que, potser per cau
sa d'una certa deformado professional, el meu comen-
tari probablement s'hagi deixat portar excessivament 
per la fácil recerca del perfeccionismo técnic. Alesho-
res ha pres un to massa crític, sense que els nombro-
sos punts posítius que contenen hagin estat prou re
marcáis. Finalment, en els anexos, s'adjunteh alguns 
fragments de la Constitució o deis actuáis Projectes 
d'Estatut, així com deis esborranys que presentaren les 
diverses forces polítiques catalanes, documents que 
poden ser d'interés per a alguns lectors. 

Fóra injust no agrair a tot el personal de la Fundació 
"Jaume Bofill" la seva col.laborado i comprensió, tan-
tes vegades manifestados. He d'agrair també l'ajut que 
representa la formado de l'equip abans esmentat, 
coordinat peí Prof. Dr. Joan Prats Cátala, i compost 
per Laura Colomines, Montserrat Cuchillo, Antoní Mi-
lián i F ranee se Morata, que tantos idees útils han sug-
gerit al Ilarg del treball. Em cal, a mes, reconéixer les 
valuoses critiques formulados peí Prof. Dr. Alexandre 
Pedros Abelló, company de molts anys al Departament 
d'H¡senda Pública i Dret Fiscal de la Facultat de Cien-
cies Económiques i Empresarials de la Universitat de 
Barcelona, i a les quals es deuen moltes de les millores 
introduídes a fesborrany d'aquest llibre. No oblido els 
comentaris i esmenes de tot ordre plantejats pels com-
panys professors del Departament i, particularment, 
deis membres de la seva Secció de Recerca. Igual
mente em cal fer esment del Prof. Dr. Josep-Antoni 
González-Casanova, qui tingué la gentilesa de llegir-se 

i comentar-me la primera redacció del capítol 4. Natu-
ralment, al Ilarg del treball he rebut nombrosos ajuts 
puntuáis i indicacions d'innombrables persones a qui 
se'm fa difícil un agraiment individual en aquest breu 
espai. Tanmateix, i potser no caldria ni dir-ho, les falles 
i errors que puguin subsistir em son plenament atribuí-
bles. 

Barcelona i Sant Julia de Vilatorta (Osona) 
Hivern de 1979 

Joan Colom Naval 
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Capítol 1 

E L F E D E R A L I S M E FISCAL 

1.1 CAMP I PRINCIPIS 

El tractament teóric de les hisendes subcentrals consti-
tueix un ámbit recent per a la teoría económica. Fins i 
tot podem dir que la inclusió de l'espai com element 
d'estudi data de fa relativament pocs anys. Per tant, 
no és estrany que hi hagi poca teoría de les hisendes 
subcentrals, i menys encara de les intermedies, i que 
fácilment s'acceptin com a bones les primores aproxi-
macions teóriques a la qüestió, sense teñir en compte 
les posteriors revisions o matisacions, o bé oblidant les 
indefugibles connotacions polítiques de moltes de llurs 
interpretacions. 

En els darrers anys, des de la IIa Guerra Mundial 
per posar una fita clara, s'han desenvolupat considera-
blement les hisendes locáis arreu del món, mentre es 
plantejaven formules supraestatals d'integració econó-
mica —com la C.E.E.— que porten a l'integració fiscal a 
llarg termini. A aquests processos cal afegir la incidencia 
indubtable que hagi pogut teñir en linteres peí tema el 
fet que entre els paísos capdavanters en el pensament 
i en el desenvolupament económics n'hi hagin d'im-
portáncia tan cabdal com els Estats Units d'América, la 
República Federal d'Alemanya, Canadá, etc., entre els 
del nostre ámbit cultural, o la Unió Soviética, en l'altre 
ámbit, que posseeixen l'estructura federal. Es pot consi
derar que aqüestes tres causes son a l'origen del mo-
dern interés peí federalismo fiscal i per les hisendes 
subcentrals, expressió que estimem mes adient i am
plia que la usual ais paísos llatíns d'«hisendes locáis», 
que d'ara endavant emprarem només en referir-nos a 
les municipals i ámbits menors. 

En aquest treball, essencialment dirigit a esbrinar i 
establir les bases fiscals de l'autonomia de Catalunya, 
considerarem amb especial cura el camp actualment 
definit peí federalismo fiscal. Com ja han recollit nom-
brosos autors, seguint a Oates (1), amb el terme ((fede
ralismo fiscal» hom fa referencia a tota la problemática 
fiscal generada per ('existencia de diversos nivells de 
govern, prescindint de la concreta articulado política 
d'aquests. Per tant, no té una correspondencia exclusi
va o unívoca amb el federalismo polítíc; el seu camp 
d'estudi és, dones, tant una comuhitat supraestatal 
com un estat federal própiament dit, com un estat uní-
tari amb alguns nivells de govern intermedi. És a dir, el 
terme «federalismo fiscal», que políticament hom pot 
gairebé qualificar d'aséptic, s'ocupa deis vineles fiscals, 
deis trets comuns deis fluxes deis cabals públics en el 

si de tota comunitat política amb diversos nivells de 
govern, i és aplicable des d'un mercat comú entre di
versos paísos a l'estat unitari amb províncies del fran
quismo. 

Tanmateix, és impossible fer total abstracció de les 
implicacions polítiques de les diverses formules de re-
lació fiscal entre els diversos nivells de govern, car son 
ben sabudes les imbricacions entre autonomía política 
i autonomía financera, entesa en un sentit ampli: auto
nomía per a obtenir ingressos, autonomía per a fixar 
les despeses, autonomía per a aprovar els pressupos-
tos i disponibilitat de fons suficients per tal que les 
competéncies deis governs intermedis puguin dur-se a 
terme; aspectes, tots ells, que d'una manera o d'una 
altra s'inclouen en el federalismo fiscal. 

r 

Abans d'endinsar-nos mes en l'estudi del federalis
mo fiscal, pot ésser convenient remarcar alguns criteris 
o principis que constitueixen el marc general de la ma-
joria de les hisendes intermedies. 

En primer I loe, assenyalar la importancia d'una certa 
homogeneítat económica, pero també fiscal, en els lí-
mits del nivell de govern superior. Evidentment, no es 
tracta de defensar aferrissadament i cegament la unitat i 
homogeneítat económica de I'Estat, pero sí de consta
tar una comunitat de característiques económiques, 
especialment dins del terreny institucional, que varíen 
entre uns marges relativament redu'íts. Cal pensar, 
com a elements mínims d'aquesta unitat, en la utilitza-
ció d'un sistema monetari comú, d'una mateixa mone
da dins l'Estat, en ('existencia d'uns aranzels generáis, 
d'unes institucions económiques básiques semblants i 
d'una política económica global definida, almenys en 
els seus grans trets, per a l'ámbit general. Alguns autors 
van mes enllá, i defensen la conveniencia d'una homo
geneítat institucional gairebé total. 

En segon lloc, cal remarcar l'émfasi en un punt ja in-
dicat préviament: la importancia de l'autonomia de ca
rácter polític, com a reconeixement d'una certa modali-
tat de sobirania política. És aquesta una de les carac
terístiques clau de tot federalisme, fiscal o polític; el 
tret que distingeix una desconcentració d'una descen
tralizado. En ambdós casos, el nivell en qué es preñen 
les decisions s'apropa a l'ámbit directament afectat; 
tanmateix, a la desconcentració és l'administració peri
férica de l'Estat la que pren les decisions en funció del 
criteri d'aquest, mentre que a la descentralització és el 
govern autónom qui ho fa en funció de sí mateix i res-
ponent davant els seus electors, ja que es basa en una 
sobirania diferent de la deis actes de l'Estat central (2). 

(1) Wallace E. Oates, Fiscal Federafism, Harcourt Brace Jovanovich, 
Nova York, 1972; especialment el capítol 1. En castellá, vegeu, per exeim
ple, E. Albi, J. A. Blanco-Magadán i F. Fernández Marugán La problemática 
financiera de las autonomías regionales, «Revista de Economía y Hacienda 
Local», Vol. VIII, n.° 22, enero-abril, 1978. 

(2) Hom ha considerat no adient desen vol upar ací tot el debat 
centralització-descentralització que inclou l'análisi de les externa I itats, ta-
many óptim, avantatges relatius, etc. Per a una síntesi d'aquesta controver
sia, veure la meva tesi doctoral Las haciendas locales españolas ante el ci
clo económico. 1940-1972 (Capítol 1), Universitat Autónoma de Barcelo
na, 1976. 
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Aquesta autonomia ha dañar Migada estretament 
amb la suficiencia financera, és a dir, amb la garantía 
de la disponibilitat de fons que permetin exercir-la. És 
obvi que no n'hi ha prou que el text constitucional re-
conegui el dret a 1'autonomia duna, de varíes o de to
tes les parts de l'Estat; si hom vol que la norma no res-
ti en Metra morta cal establir els mecanismos fiscals 
que permetin el seu exercici, tenint en compte l'escas-
setat general de recursos. 

Seguint el fil hom arriba al principi de solidaritat per 
mitjá del qual, explícitament, les árees mes riques de 
l'Estat contribueixen al desenvolupament de les mes 
pobres o col.laboren al finangament de llur autonomia. 
Aquest punt és de cabdal importancia quan les dife
rencies de nivell de renda i d'estructura social son tor
ga pronunciados. Generalmente implica uns mecanis
mos financers que canalitzin les transferéncies iguala-
tóries corresponents, sense afectar negativament l'e-
quitat assolida peí sistema tributan. Aquests mecanis
mos consisteixen básicament en uns fons igualatoris 
de caire horizontal o vertical, pero no es pot oblidar la 
tasca desenvolupada en aquest sentit peí govern cen
tral d'una manera directa a través deis pressupostos 
generáis de l'Estat, tasca que, ben mirat, es pot mesu
rar comparant la localització deis ingressos amb la de 
les despeses, i analitzant llur composició. 

1.2. EL REPARTIMENT DE COMPETÉNCIES 
PER NIVELLS DE GOVERN 

Malgrat el relativament migrat eos de doctrina existent 
per al federalismo fiscal, un deis punts que ha estat 
mes tractat és, óbviament, el de com es reparteixen les 
diverses competéncies del sector públie, el de qui és 
responsable de cada una de les diverses parcel.les de 
l'activitat pública. 

El plantejament mes habitual s'inscriu en el corrent 
de pensament musgraviá. A part del mateix R. A. Mus-
grave, cal esmentar a Ch. M. Tiebout per les aporta-
cions básiques i a W. E. Oates per la seva recent refor-
mulació global, a part d'innombrables contribucions 
menors d'altres autors (3). Sintéticament, hom pot dir 
que aquest enfoc consisteix en l'aplicació a l'organit-

13) R. A. Musgrave, The Theory of Public Finance, McGraw Hill, Nova 
York, 1959; Approaches to a Fiscal Theory of Politice/ Federalism, in «Pu
blic Finances: needs, sources and utilization», N.B.E.R., Princeton U.P., 
1961; Introduction, in Essays in Fiscal Federalism, Brookings Institution, 
Washington D.C., 1965; I, Theories of Fiscal Federalism, Public Finance, 
Vol. XXIV 4, 1969, págs. 537-562. R. A. Musgrave i P. B. Musgrave, Public 
Finance in Theory and Practica, McGraw Hill, Nova York, 1973. Charles M. 
Tiebout, A puré Theory of Local Expanditures, «Journal of Polítical Eco-
nomy», Vol. 64, Oct. 1956, p. 416-424. Wallace E. Oates, The Theory of 
Public Finance in a Federal System, «Canadian Journal of Economice», Vol. 
1, Feb. 1968, págs. 37-54; Fiscal Federalism, ja esmentat abans. Cal fer re
ferencia tambó a la breu, pero important, sfntesi musgraviana que féu Ga
briel Solé Villalonga a una seva conferencia al Ce re le d'Economía de Barce
lona l'any 1968 sota el tftol Un planteamiento funcional de las haciendas 
locales, Cfrculo de Economía, Conferencias del Curso 1968, n.° 22, Barce
lona 1968. Per a una bibliografía más extensa sobre aquest tema, consul
tar, a part de la meva tesi ja esmentada, les obres que proposa Antoni Ca-
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zació política, constituida per diversos nivells de go
vern, deis principis de la teoría de la determinació múl
tiple del pressupost, formulada originalment per R. A. 
Musgrave amb referencia al sector públie central. Ac-
ceptat que l'assignació, la distribució i l'estabilització 
son els tres objectius fonamentals de tot sector públie, 
es tracta de veure a quin nivell de govern períoca cada 
una d'aquestes tasques o, mes ben dit, quines tasques 
escauen a cada nivell de govern, car a priori pot haver-
hi coincidencia de competéncies. Com encertadament 
sintetitzava G. Solé a la conferencia esmentada a la 
nota 3, hom pot dir que l'assignació de recursos, 
també anomenada branca de servéis, és una funció 
compartida entre el sector públie central i el subcen
tral, mentre que les altres dues tasques -redistribució 
i estabilització — es reserven prácticament amb exclu
siva per al govern central. 

Val a dir que aquesta formulado, encara emprada 
usualment, ha estat sotmesa a importants revisions 
des deis anys seixanta. Per descomptat que ningú no posa 
en dubte la confluencia en materia d'assignació, ni la 
responsabilitat específica que períoca en aquest camp 
ais governs subcentrals, siguin intermedis o munici-
pals. Ans al contrari, els desenvolupaments teórics 
mantenen o amplíen les atribucions habitualment reco-
negudes. Des del famós «vot amb els peus» que per-
metía a Tiebout assolir l'assignació óptima a nivell sub-
central, nombrases aportacions han desenvolupat el 
tema de ('eficiencia assignativa i, especialment, el del 
tractament de les externalitats. Hom ha vist també va-
luoses precisions en la definició del concepto de bé pú
blie local; el capdavanter en aquest camp ha estat el 
trebali de Polinsky (4) que introdueix, entre altres, el 
problema de la congestió en el consum de servéis pú-
blics. Probablement, calgui remarcar per llur incidencia 
práctica en el camp d'aquest estudi dues línies que la 
recerca ha anat consolidant: d'una banda, ('elevada 
elasticitat-renda de la demanda de béns públics d'ám-
bit subcentral, possiblement Migada a les característi-
ques especifiques d'aquests béns i particularment al 
caire mes immediat del benefici que suposen per al 
contribuent en relació ais bens públics centráis o purs; 
i, d'altra, la relativa proporcionalitat d'aquests beneficis 
respecte a (a renda deis contribuents, en el si de cada 
área subcentral, proporcionalitat que sembla augmen
tar en reduir l'ámbit o nivell de govern. Aqüestes dues 
proposicions incideixen, no cal dir-ho, en ('estructura 
deis sistemes tributaris subcentrals (5). En síntesi, pe
ro, no podem pas parlar d'importants revisions, en 
aquesta branca de l'activitat pública, sino que hem de 
parlar de matisacions i desenvolupaments. 

sahuga al final del seu article. Aspectos de la descentralización fiscal: una 
crítica al enfoque de Musgrave, Hacienda Pública Española, n.° 50, 1978, 
págs. 311-324, o bé, Emilio Albi, El federalismo fiscal, Ibidem, n.° 51 , 
1978, págs. 43-86. 

(4) A. Mitchell Polinsky, Col/ective Consumption Goods and Public Fi
nance Theory: A suggested analytical framework, in Issues in Urban Pu
blic Finance, Institut International de Finances Publiques, Saarbrücken, 
1973, págs. 166-181; Essays in Public Sector Economics: Central and Lo
cal in «Proceedings of the sixty-sixth Annual Conference on Taxation», 
N.T.A.-T.I.A., Columbus, Ohio 1974, págs. 507-522, resum de la seva te-
si doctoral ilegjda al M.I.T. el maig del 1973. 

(5) Reforpant, per exemple, l'aplicació del principi del benefici. 



En can vi, en abordar la funció de distribució de la 
renda, sí que cal assenyalar una marcada evolució des 
de les posicions iniciáis. L'argumentació tradicional, 
perfectament resumida per Oates, nega tota possibili-
tat de política redistributiva per sota del govern cen
tral. L'argument és ben senzill: la inexistencia de fron
teros impedeix barrar el pas tant ais immigrants pobres 
atrets peí programa redistributiu, com ais emigrants 
ríes (persones físiques o jurídiques) que defugen la pro-
gressivitat especial de l'área de referencia. Evident-
ment, es pot assolir una igualació del nivell de rendes, 
pero igualació en la pobresa, que no era pas l'objectiu 
cercat. Així expressat, el raonament és irrebatible, espe-
cialment quan es considera l'ámbit municipal. Tanma-
teix, cal fer-hi certes matisacions. M. V. Pauly (6) as-
senyalá la manca de realismo que significa suposar 
una perfecta mobilitat espacial deis corrtribuents i deis 
beneficiaris deis programes redistributius. En una aná-
lisi que ofereix un cert paralel.lisme amb la teoría de la 
competencia imperfecta, Pauly assaja successivament 
supósits alternatius respecte a la mobilitat de contri-
buents i recipiendiaris deis programes públics, i arriba 
a concloure, des d'una óptica gairebé paretiana, la pos-
sibilitat, sota certes hipótesis, d'una política subcentral 
de redistribució de la renda eficient. Cal remarcar que 
les possibilitats de reeixir s'incrementen en augmentar 
el tamany de la unitat considerada, cosa que seria un 
argument a favor de les possibilitats deis govems ¡n-
termedis, pero també, en definitiva, a favor del govern 
central. Sense sortir-se del camp de la distribució per
sonal de la renda, cal esmentar també les aportacions 
que desenvolupen el concepto de bé redistributiu, és a 
dir, aquell peí qual la relació marginal de substitució 
respecte ais béns privats disminueix en augmentar la 
renda personal, o sigui, aquell que només és desitjat 
pels ciutadans de baix nivell de renda i del que en 
constitueix un exemple paradigmátic les cases barates. 
Aquests béns, poden ser ofertats clarament per qualse-
vol govern subcentral, ádhuc els de nivell mes baix. 

Tanmateix, si ens mantenim en el terreny de la dis
tribució personal de la renda, indubtablement aqüestes 
revisions no modificarien substancialment l'avantatjosa 
posició del govern central. Mes aviat, cal considerar el 
camp de la distribució espacial de la renda per a apun
tar clares competéncies subcentrals. 

L'esment del terme «desenvolupament regional» és 
ben clarificador. Ningú no gosará detreure al govern 
central les seves responsabilitats fonamentals en l'ela-
boració d'una política de desenvolupament regional i 
de compensació deis desequilibrís interns de I'Estat, 
Pero, tampoc ningú no pot gosar afirmar que és un 
camp on els governs intermedis no tinguin res a dir. 
Cauria fora de l'ámbit d'aquest treball, l'estudi del pa-
per d'aquests governs en la planificació d'aquest de
senvolupament i a l'elaboració de la política de localit-

(6) M. V. Pauly, I neo me Redistribution as a Local Public Good, «Jour
nal of Public Económica», Vol. 2, n.° 1, Feb. 1973, págs. 35-58. 

(7) S'empra voluntáriamant aquesta expressió car és mes amplia que 
la usual de «localització industrial». Entenem que el desenvolupament eco-
nómic compren aspectos industriáis básics, pero també agraris, terciaris, 
educatius, turfstics, ecológics, urbanística, etc. que queden mes ben reco-
llits —tot i que ¡mperfectament— amb I'expressió escollida. 

zació económica (7); en canvi, sí que cal reflexionar so
bre les seves implicacions fiscals. D'una banda, 
aquests programes son generalment finangats amb 
capitals provinents de l'exterior del territori a desenvo-
lupar, fet que suposa trobar aquell difícil punt d'equilibri 
entre l'autonomia del govern beneficiari de l'ajut i el 
dret de les restants comunitats de l'Estat a exigir una cor
recta aplicació de l'ajut; exigencia que pot ser mes gran 
per part d'altres comunitatsnecessitades,que no per part 
d'aquelles que puguin estar finangant de fet el projecte. 
Pero, ais efectes d'aquest treball, encara és mes relle
va nt la política que IO.C.D.E. anomena d'«autoassistén-
cia» (8). L'idea-eix d'aquesta política consisteix en qué 
no hi ha un desenvolupament regional viable, que no 
pot consolida r-se cap programa d'aquest tipus sense 
una participado activa i una implicació financera del 
govern (o els governs) intermedi(s) directament afec
taos) peí programa. Si hom vol evitar que el programa 
de desenvolupament estigui en la línia de fer créixer 
bolets al mig del desert, és a dir, que requereixi l'assis-
téncia exterior permanent i indefinida, cal com a condi-
ció sine qua non que el govern intermedi corresponent 
assumeixi el máxim nivell de responsabilitat política, 
económica i financera. I, en aquest darrer aspecte, cal 
que el govern intermedi desterri els tipies procedi-
ments de desgravacions i bonificacions tributáries: I'ex
periencia internacional, recollida ais treballs de 
l'O.C.D.E. i de TE.F.T.A. abans esmentats, palesa que 
els avantatges tributaris constitueixen un element molt 
secundari a Chora de decidir les empreses la seva polí
tica de localització, mentre que, per altra banda, supo-
sen una greu hipoteca per ais governs interessats (9) 
que, per bé que tinguin éxit a I'hora d'atreure les inver-
sions, es veuran amb dificultats per a atendré la cor
responent demanda de servéis públics. Per tant, la re-
comanació és practicar una autoassisténcia centrada 
en la inversió en infraestructura i en la formació de má d'o-
braadient —elements que son consideráis decisius—,ifi-
nancada mitjangant una política planificada del deute que, 
fins a cert punt, podría meréixerelqualificatiuclássicd'au-
toliquidable. 

Finalment, cal tocar la funció d'estabilització que ha 
rebut també critiques considerables. Gairebé podríem 
sintetítzar la revisió d'aquesta problemática en dos dei-
xebles de Musgrave, Engerman i Rafuse (10). El plan-
tejament tradicional és semblant a l'esmentat en el cas 
de la funció distribució: la manca de fronteres, agreuja-
da per la inexistencia de poder monetari propi, con-
demna a la ineficacia qualsevol política estabilitzadora 
subcentral; o, si hom ho prefereix, les filtracions absor
beren la totalitat deis efectes multiplicadors de Ciñere

is) O.C.D.E., Le facteur regional dans le développement économique: 
Politiques suivies dans quinze pays industríalisés, París, 1970, i Questions 
de poütique región ale, informe presentat per A. Emanuel, París, 1973. Veu-
re també, E.F.T.A., An Examination of the Growth Centre Idea, Ginebra, 
1968; i Industrial Estates, Ginebra 1970. 

(9) Agreujada per la possible competencia entre diversos governs in
termedis. 

(10) En l'obra col.lectiva Essays in Fiscal Federalism, ja citada, i dirigi
da per R. A. Musgrave, es publiquen dos treballs resum de les respectivos 
tesis doctoráis d'ambós autors Regional Aspects of Stabilization Policy, de 
S. Engerman, i Cyclicaf Behavior of State-Local Finance, de R. W. Rafuse, 
Jr. 



ment de despesa pública, quan es pretón reactivar, i la 
demanda de la resta de l'Estat fa inútils els esfonpos de 
contenció de l'oferta local, quan es pretén frenar. És 
obvi, que l'argument tradicional s'aplica básica ment a 
l'intent d'estabilització propia per part d'un govern sub
central. No cal apel.lar ais raonaments d'Oates o de Pea-
cock (11) per avaluar la debilitat de la posició d'un 
govern intermedi amb pretensions de dur a terme una 
política anticíclica egocéntrica; és evident la base de 
l'argumentació tradicional en aquest terreny. Si de cas, 
la política de desenvolupament i de creixement a llarg 
termini poden teñir interés com a mitjans de reducció 
de les oscil.lacions cícliques. Cal fer el salt que fa En
german per veure perspectivas d'actuació subcentral 
en aquesta branca. En efecte, Engerman concep l'Estat 
com un conjunt de mercats interrelacionats pero dife
renciáis; aleshores cada govern intermedi, en el con-
text del cicle agregat, pot plantejar-se el seu rol, a fi de 
combatre en millors condicions l'evolució cíclica a la 
seva demarcació I de col.laborar també d'una manera 
mes profitosa a la política general. Engerman proposa 
dones, la «matisació» regional de les polítiques estabi
lizadores generáis, tot permetent la participado deis go-
vems intermedis en l'elaboració i concreció d'aquesta 
política, evitant al máxim lesionar els interessos de ca
da comunitat i ádhuc produir aberracions económi-
ques sorgides d'una generalització excessiva de res-
mentada política que oblidós les diferencies intraesta-
tals. D'una manera o altra, podem dir que aquest plan-
tejament d'Engerman s'adiu, en un grau eievat, amb la 
política institucionalitzada en el marc del federalismo 
cooperatiu al si de la R.F.A. (12) que, fins ara, ha tin-
gut un éxit notori en combatre la crisi de l'economia 
capitalista ais anys setenta, i que será degudament es
tudiada. 

D'altra banda, Rafuse demostré la inconsistencia del 
comportament efectiu de les hisendes subcentrals 
amb la teoría de la perversitat, tradicionalment accep-
tada. Com és ben sabut, la teoría o hipótesi de la per
versitat, que fou desenvolupada per l'equip Hansen-
Perloff (13), afirma que el comportament económic 
deis governs subcentrals, via ingressos, despeses i sal
dos, tendeix a agreujar sistemáticament l'evolució cícli
ca. Superant les tímides critiques formulados en els 
anys que precediren la seva tesi, Rafuse palesé al ma-
teix temps els errors d'análisi de l'estudi de Hansen i 
Perloff, i la seva obsolescencia científica, i arriba a la 
conclusió que, almenys des de la fi de la Segona Gue
rra Mundial, el comportament de les hisendes subcen-
trals nordamericanes no resultava congruent amb 
aquella teoría de la perversitat. Aquesta conclusió fou 
confirmada per nombrosos treballs posteriors, tant ais 
Estats Units com a d'a I tres paísos (14). 

(11) W. E. Oates, Fiscal Federatlsnx A. T. Peacock, Roya! Commission 
on the Constftutionl969-1973, Votume II, Memorándum of Dissents, 
H.M.S.O., Londres, 1973. Peacock fa jugar, a más d'argumants exclusiva-
ment de política a nt i cíclica, elementa d'¡ Deficiencia asslgnatfva. 

(12) Heinz Hallar, Changas ín tha Problema of Federativa Public Eco-
nomics, «Germán Económic Review», Vol. 8, n.° 3, 1970, paga. 177-201. 

(13) A. H. Hansen-H. S. Perloff, State and Local Fínance In the Natío-
nal Economy, W. W. Norton, Nova York, 1944. 

(14) Robert W. Rafuse, Jr., State and Local Fiscal Behavior ovar tha 
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Així, dones, encara que el plantejament musgraviá 
no ha estat desacreditat per la seva revistó, sí que ha 
estat objecte de precisíons importants. Tanmateix/com 
encertadament apunta el Prof. Casahuga (15), aqües
tes critiques, endógenos al sistema musgraviá, resulten 
insuficiente En primer lloc, ádhuc des de l'óptica mus-
graviana, l'análisi feta fins ara nomos té sentit si hom 
identifica objectiu i competencia. Aleshores, les con-
clusions de la revistó donarien la norma d'atribució de 
competóncies entre els diversos nivells de govern. Ja 
s'ha vist que justament les conclusions deriven cap a 
una confluencia de responsabilitats, amb el predomini 
d'un o altre deis nivells. Nomos en la hipótesi irreal 
que cada nivell tingues competóncia exclusiva respecte 
a l'assoliment d'un objectiu, el método musgraviá fóra 
operatiu. D'altra banda, ádhuc en aquest supósit —no 
podem oblidar que l'análisi deis conflictos interobjec-
tius, els necessaris «trade-offs» entre els nivells desitja-
bles de cada objectiu aílladament considerat, omplen 
pagines i mes pagines de tots els manuals contempo-
ranis d'hisenda pública (16)—, el plantejament mus
graviá es mostraría impotent per a resoldre normativa-
ment el dilema. És evident que la darrera línia de de
fensa musgraviana —que consistiría en la necessitat 
que, encara que sigui implícitament, el repartiment fe
deral de competéncies respongui al repartiment d'ob-

jectius, per tal que, segons l'análisi musgraviana, sigui 
possible assolir un óptim social— és francament fe
ble. Ja ha estat remarcat el grau d'irrealisme de les 
propostes; ¿com es pot suposar que sigui possible un 
repartiment de competéncies que respecti una absolu
ta neutralitat interobjectius? Pero, ádhuc salvant 
aquesta objecció, una organització federal basada en el 
plantejament musgraviá no ofereix cap garantía d'ésser 
optimitzadora, ni tan sois en termes de «second best». 
En resum, cal plantejar-se la utilitat de l'análisi funcio
nal musgraviá i de la seva revistó. Alguns autors arri
ben a la conclusió que cal rebutjar-lo i emprendre l'ela
boració d'una nova teoría partint de nous supósits, no
va teoría per a la que ja existeixen alguns fonaments 
(17). La temptació d'anar vers aqüestes posicions és 
forta, pero hem de remarcar: 1) que encara no existeix 
cap alternativa normativa prou completa i coherent, i 
2) que els assaigs coneguts no s'inscriuen fora de ('«or
todoxia». 

En conclusió en aquest treball es considera relle-
vant l'exposició de la teoría musgraviana i de la seva 
ulterior revisió a fi d'aclarir alguns aspectos del debat 
constitucional espanyol i, sobretot, del posterior debat 
deis diversos estatuts de les comunitats autónomos; 
particularment, si hom té present la influencia de la 

Postwar Cyc/es, Prlnceton, 1964, Universlty Microfilms, Ann Arbor, Michi
gan, S/D. La meva tes!, ja citada, ós bdsicament un asaaig d'a pilca ció deis 
treballs de Rafuse ais casos espanyol I cátala, desprós de la Guerra Civil; 
com a I tres autors que ho han fet per ais seus respectlus paTsos, el meu tre
ball confirma la generalitat del comportament descrit per Rafuse, Inconsis-
tent amb la hipótesi de la perversitat. 

(15) Veure l'article citat a la nota 3. 
(16) Comencant peí mateix R. A. Musgrave, Theory of Public F¡nance, 

Capítol 2. 
(17) Veure A. Casahuga, Aspectos de la descentralización fiscal..., es-

pecialment. pág. 318 i ss. 



teoría musgraviana en el pensament i coneixement 
económic espanyol. Només algún article recent (18) ha 
trencat I acceptació acrítica del plantejament musgra-
viá que, d'altra banda, tampoc no era massa conegut 
en els seus textos origináis per causa de la manca de 
traduccions. És en aquest sentit d'aclariment, i no d'un 
cert regateig, que cal interpretar les aportacions de la 

revisió endógena al plantejament funcional derivat de 
la teoría de la determinació múltiple del pressupost. 
Encara mes: al parer de l'autor, la revisió compleix una 
important tasca de relativització i matisació de les ba
ses musgravianes, que indubtablement son les mes co-
munament acceptades en el nostre ámbit i constitueix 
un fre a la possible «tecnocratització» del debat. 

(18) Vegeu, a part del tantes vegades esmentat article de A. Casahli
ga, la comunicació presentada a la 3.a Reunió d'Estudls Reglonals 
(A.E.C.R.), Notes sobre aspectos fiscales de las autonomías, Joan Colom 
Naval, Antoni Montserrat Solé, Ramón .Romaguera Amat i Ramón Trías 
Fargas, Oviedo, Octubre 1976; o bé el meu article Las haciendas locales 
catalanas en una perspectiva autonómica, a «Ciudad y Territorio», n.° 3/77, 
Julio-Septiembre 1977, págs. 69-76. 
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SISTEMES 

Qualsevol sistema tributan és generalment mes fruit 
del procés historie que d'un plantejament sistemátic 
abstráete. En el federalismo fiscal, en qué existeixen en 
el si d'un mateix Estat (1) diversos governs dotats amb 
algún grau de poder fiscal, el sistema tributar! agregat 
és particularment complex. Per aixó, sembla conve-
nient analitzar les relacions, els fluxos, existents entre 
els governs d'un mateix nivell i entre aquests i els d'al-
tres nivells; en un mot, la coordinado fiscal entre els 
diversos governs. En aquest capítol — inspirant-nos en 
la metodología emprada per Shoup (2)— pretenem 
descriure les diverses modalitats de coordinació que 
poden donar-se. Per a assolir la máxima racionalització 
de l'análisi, hom operará amb models de relació purs, 
una mica a l'estil deis tipus ideáis weberians, sense 
entrar en una descripció excessivament detallista i 
concreta deis sistemes reals que serán objecte d'estudi 
al capítol següent. D'altra banda, cal afegir que les di
verses modalitats serán considerados aílladament, ig-
norant voluntáriament les seves combinacions que po
den trobar-se en els sistemes mixtos pero reals. 

Les relacions entre els governs poden ésser entre 
els del mateix nivell i entre els de nivells diferents, co
sa que, óbviament, dona lloc a dos tipus de coordina
ció, rhoritzontal i la vertical, que lógicament haurien de 
constituir les dues parts del capítol; tanmateix, la im
portancia deis fons d'igualació —que tant poden ésser 
de caire vertical com horitzontal— ha aconsellat 
destinar-los un tercer epígraf específic. 

2.1 . LA COORDINACIÓ VERTICAL 

La coordinació entre els poders i les administracions 
tributarles deis governs de nivell diferent rep el nom de 
coordinació vertical, que alguns preferirien anomenar 
coordinació piramidal (3). La coordinació vertical pre-
suposa un cert grau d'autonomia o de poder fiscal pro-
pi i, per tant, hom no pot parlar d'aquesta quan l'únic 
que posseeix capacitat per a establir impostos és ('ad
ministrado central: el supósit en el qual només l'Estat 
detenta el poder fiscal s'exclou del marc de l'estudi (4). 
La coordinació és, en certa mesura, l'expressió del grau 
i del sentit de la cooperado existent entre els diversos 
nivells de govern. La modalitat concreta de coordinació 
vertical afecta directament el ciutadá, car com a con-

(1) El federalismo fiscal compren també les relacions fiscals supraesta-
tals. Les generalitzacions del treball son fácilment realitzables peí lector, 
mentre que la utilltzació del terme «estat» per a designar l'ámbit superior de 
govern simplifica la terminología d'aquest capítol teóric. Altra cosa será en 
el capítol següent, on es descriuen liste mes reals. 

(2) Cari S. Shoup Public Finance, Aldine, Chicago, 1969, Capítol 25. 
(3) Ibidem, pág. 615. 

Capítol 2 

DE COORDINACIÓ I FEDERALISME FISCAL 

tribuent és subjecte de les diverses sobiranies sobrepo-
sades. 

A les ratlles que segueixen exposarem un seguit de 
supósits intentant de respectar una evolució gradual, 
des de les formes mes independents de relació entre la 
hisenda central i la subcentral vers aquellos formes de 
major vinculació. Val a dir que aquesta tipología se 
centra en els ingressos corrents, prescindint, dones, del 
deute. Per a cloure, cal afegir que, ates l'objecte del 
treball, l'exposició se centra en les relacions hisenda 
central-hisenda intermedia, sense entrar en considera
do profunda del paper de la hisenda mes própiament 

local, un exemple de la qual és la municipal. 

2.1.7. Independencia 
És el cas polar contraposat a la inexistencia de governs 
subcentrals. S'entén per independencia la total autono
mía entre ambdós nivells de govern. Cadascun pot le
gislar, recaptar impostos, etc., sense teñir en compte 
en absolut les actuacions de l'altre. El ciutadá és, 
dones, contribuent de dues potestats fiscals i pot 
trobar-se en situacions de doble imposició. No hi ha, 
per tant, coordinació. Es tracta evidentment d'una hi
pótesi teórica que en la realitat només pot donar-se de 
forma marginal: com a norma general, expressa la total 
sobirania d'ambdós governs, pero resulta difícilment 
viable; només es pot considerar a tall de model teóric i 
com a situació de fet per a alguns camps secundaris 
de la imposició. 

2.7.2. Separado dobjectes tríbutaris 

Dins el marc de la coordinació vertical, el primer pas 
en qué es pot parlar realment de coordinació és el 
constituTt per la separació d'objectes tríbutaris. Consis
te ix en el repartiment deis objectes tríbutaris entre els 
diversos nivells de govern, de manera que s'atribueix la 
competencia tributaria sobre cada objecte a l'un o l'al
tre deis nivells. Un cop decidit el criteri d'atribució de 
les figures o objectes a cada hisenda, la coordinació 
queda notablement simplificada i difícilment hi haurá 
interferencia entre ambdues jurisdiccions; podríem dir 
que «per definición s'exclou la superposició de compe-
téncies. 

En considerar aquest cas, sovint es dona per pres-
suposada la separació entre les administracions —amb 

(4) Malgrat que la Ley Orgánica del Estado (Ley Fundaméntala* 10-
1-67) reafirma va que tota la sobirania requeia en l'Estat, sense possibilitat 
de delegació o cessió (arttcles 1 i 2), ádhuc el centralitzat Estat espanyol 
del franquismo reconeixia un petit marge de discrecionaütat fiscal i de po
der tributan a les hisendes subcentrals. El text de la Constítucló Espanyo/a 
del 1978 estableix, al seu article 133 en el seu apartat 1, que «la potestat 
originaria per a establir tributs correspon exclusivament a l'Estat mitjancant 
una I leí», pero immediatament queda complementat peí l'apartat 2, que diu: 
«Les Comunitats Autónomos i les Corporacions locáis podran establir i exi
gir tributs d'acord amb la Constitució i amb les Deis». 
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la corresponent independencia de gestió, inspecció i l i
quidado de l'impost—. Cal dir que aquesta separació 
administrativa n'és un corol.lari lógic i coherent, pero 
no estrictament necessari. És mes, diversos exemples 
reals podrien il.lustrar la possibilitat que aquesta admi
nistrado fos conjunta. En efecte, un cop separades les 
jurisdiccions, raons d'eficiéncia administrativa o bé 
també la relació política de torces entre els dos go-
verns, etc., poden aconsellar una gestió unificada o es-
treta m en t coordinada. Tanmateix, el que cal remarcar 
és que aixó no significa que automáticament ('adminis
trado tributaria s'escaigui al nivell superior; els siste
mes comparáis ofereixen exemples en ambdós sentits 
(5). 

El primer problema que planteja aquesta fórmula, la 
de la separació d'objectes tributaris, és justament el 
del procés de repartiment deis ímpostos, mes ben dit, 
deis objectes imposables car, donades les conseqüén-
cies en materia de rendiments futurs, l'acte puntual del 
repartiment pot convertir-se en un veritable enfronta-
ment entre l'Estat i el govern intermedi. En algunes 
ocasions, es tractaria d'una cessió graciosa, d'una 
renuncia de (administrado central (6),pero, en general, 
el repartiment es determina mitjangant una negociado, 
siguí parlamentaria (7), sigui bilateral. D'altra banda, 
cal esmentar que molts deis casos coneguts que per-
tanyen al dret consuetudinari, son el fruit mes aviat 
d'una adquisició relativament llunyana des del punt de 
vista historie, que no pas d'una normativa recent. Tan
mateix, aquesta fórmula de la separació és recollida 
per diverses constitucions i textos estatutaris poste-
rio rs a la Segona Guerra Mundial. 

En segon lloc, hem de remarcar l'enorme ventall de 
possibilitats enquadrat sota aquesta rúbrica, que poden 
fer variar considerablement l'autonomia efectiva de la 
hisenda intermedia; perqué no cal negociar només 
l'objecte tributan, sino que també son objecte de ne
gociado les facultats legislativos, ('ampiaría concreta 
de les competéncies normativos de qué gaudeix cada 
nivell respecte el dit objecte. Aixó permet incloure en 
aquest apartat des de situacions molt properes a la in
dependencia anteriorment descrita, fins a casos d'es-
treta vinculado o subordinació de la hisenda interme
dia a la central. 

Aquestos característiques — delimitació de compe
téncies, procés negociat— fan d'aquest un supósit 
molt tipie deis régims estatutaris, com ho reflexaren, 
amb moltes limitacions, els Estatuts del 1931 i 1932, 
tot i que també poden trobar-se prous exemples en sis
temes federáis. En els sistemes que adopten aquest 
model com a principi organitzatiu és habitual que l'ad-
ministració central es reservi els ímpostos directos so
bre la renda (personal i de societats), mentre que la 
imposició sobre el volum de vendes i alguns ímpostos 
de producto siguin el camp de la hisenda intermedia. 
Al seu torn, aquesta pot transferir alguns Ímpostos a 

(5) A mes de formules mixtes. En qualsevol cas, sempre els dos go-
verns mantenen un cert control de l'admlntstració. 

(6) Pot donar-se la renuncia en sentit invers, com a Suíssa i a Suócia o 
en els processos de federado, pero actualment son excepcionals i contraria 
a la filosofía constitucional predominant ais estats constituíts. 

(7) Sovint ais Senats o Cambras Altes deis Parlaments. 
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les hisendes de les corporacions locáis, tot i que la 
possibilitat de translació de la imposició indirecta hagi 
portat en mes d'un cas a invertir aquesta distribució. 
És, dones, un sistema propi d'organitzacions amb un 
grau relativament elevat de descentralització —sigui de 
régim estatutari o federal — , perqué suposa una autén
tica sobirania fiscal per part de cada administrado so
bre els objectes respectivament atribui'ts; conseqüent-
ment, és una fórmula que costa d'ésser introduida i 
que, en el seu funcionament, dona lloc a la manifesta
do de rivalitat entre les administracions tributarios (8). 

2.1.3. Deduccions 

Un altre grup de formules d'articulació entre fiscalitats 
és el constituTt pels sistemes de deducció. Aquest grup 
respecta bastant l'autonomia de cada nivell, car no 
pressuposa la supeditació de la normativa de la hisen
da intermedia a la de la central, i permet certa super-
posició d'imposicions. En definitiva, aquest grup pretén 
coordinar ambdues fiscalitats sense establir com a 
condició previa la separació d'objectes tributaris. Cal 
distingir dúos modalitats principáis: deduccions sobre 
la quota i deduccions sobre la base. 

2.1.3.1. Deduccions sobre la quota 
Contráriament a l'ús más habitual ais manual d'hisen-
da pública (9), comengarem aquest epígraf per les de
duccions sobre la quota, les mes freqüents, de bon 
tros, a la coordinació vertical. En aquest supósit, el ni
vell central permet la deducció de les quotes liquida
dos pels ímpostos deis nivells subcentrals en la liquida
do d'algun deis seus propis ímpostos (10). En altres 
paraules, mes plañeres pero menys precises, el nivell 
central autoritza que la quantitat teóricament pagada a 
la hisenda intermedia es dedueíxi de la que caldría 
pagar-li. És el sistema que la literatura anglosaxona ha 
batejat expressivament amb la denominació de «crédit 
fiscal» o «crédit impositiu», car la quantitat pagada al 
nivell inferior constitueix una mena de crédit o anticip 
per la qual s'ha de liquidar al nivell superior. En defini
tiva, un mecanismo emparentat amb el ben conegut 
deis impostos a compte. Cal, tanmateix, fer tres preci-
sions: en primer lloc, la incorporado de l'element espa
cial i de coordinació entre nivells; en segon lloc, pero 
mes ¡mportant, el fet de no ser habitual el retorn de les 
quantitats liquidados en escreix (11), característica que 
defineix el concepto d'impost «a compte»; finalment, 

(8) Particularment, si comporta la renuncia a un objecte tributar! pré-
viament controlat. 

{9) No amb referencia a aquest tema que, com ja s'ha dit, és molt poc 
tractat, ans peí que fa al tractament general de les deduccions a la teoría 
de la hisenda. 

(19) Essencialment, en els que recauen sobre la renda personal o de 
societats, pero també, de vegades, a l'impost sobre el volum de vendes. 
Convé afegir que no és necessari que la deducció s'apliqul entre figures es
trictament idóntiques; només cal que sigui possible alguna relació entre els 
objectes tributaris. Per exemple, és perfectament concebible la dedúcelo de 
les contribucions territorlals —per hipótesi, impost subcentral— de l'impost 
central sobre la renda o sobre el benefici de societats, o també, la deducció 
de l'impost subcentral sobre les vendes al detall de l'impost central sobre el 
volum de vendes. 

(11) Impost subcentral superior a la quota de l'impost central. 



que és freqüent la fixació d'un máxim deduíble expres-
sat en termes absoluts o en percentatge. 

El principal avantatge atribuít al crédit fiscal, que se 
suposa uniforme per a tot l'Estat o per a tots els go-
verns intermedis, és el de no posar incentius a les mi-
gracions de persones o empreses per motius fiscals 
(12), i frenar la competencia a la baixa entre les diver
ses administracions del mateix nivel!. En efecte, l'im-
post central esdevé principal i uniforme arreu, mentre 
que l'intermedi resulta indiferent peí que fa a la localit-
zació del contribuent per tal com és deduíble, si mes 
no fins a un determinat límit: Si en definitiva la quanti-
tat total a pagar en concepte d'impost ésx, muntant del 
tribut central, al contribuent li és indiferent pagar y o z 
(y, z < x), ¡mpostos subcentrals, a qualsevol de les 
dues administracions intermedies interessades (13). 
Per tant, aquests i mpostos deixaran d'incidir a les se-
ves decisions de localització. 

En termes paretians (14), el crédit fiscal tendeix a 
afavorir la subvaloració deis costos públics, especial-
ment la importancia i diversitat territorial deis sub
centrals, difuminant el finanpament deis projectes i, 
conseqüentment, en perdre transparencia, l'assignació 
de recursos pot allunyar-se de l'óptim. Com remarca 
Shoup, llevat que el projecte o programa sigui tan dis
pendios que hom pugui relacionar directament un in-
crement en els impostos centráis amb les seves neces-
sitats de finangament, al ciutadá benefician del crédit 
fiscal l'activitat pública subcentral li pot aparéixer com 
una cosa de carácter gratuít: com mes ampli sigui el 
sector públic central, mes difícilment es produirá 
aquesta correlació en el pensament deis contribuents. 
Tan mateix, aquest problema pesa diferentment en un 
sistema d'estatut especial que en un sistema federal o 
d'estatut generalitzat: en el régim d'estatut especial, el 
fenomen de psicología tributaria descrit pot teñir una 

incidencia real i enverinar les relacions entre ¡'adminis
trado estatutaria i l'administració central o deis territo-
ris no estatutaris. En canvi, en un marc federal o d'es
tatut generalitzat, hom pot imaginar que les disecono-
mies externes així generades es compensin les unes 
amb les altres, anul.lant llurs efectes negatius. 

El sistema de deducció sobre la quota també té re-
percussions en els altres dos grans ámbits d'actuació 
governamental; la lluita anticíclica i la redistribució de 
la renda. Quant a la primera, el crédit impositiu pot 
constituir un fre important a les reduccions impositives 
propugnades per una política de plena ocupació o de 
rellangament económic impulsada per l'administració 
central. Quant a la redistribució, els seus efectes están 
particularment lligats a la problemática de la distribu-
ció espacial de la renda entre els diversos governs in
te rmedis. En aquest camp, en síntesi, es pot dir que, 
per a un mateix volum d'ajut global, la deducció sobre 
la quota reporta mes per cap a les hisendes intermé-

Í12) Les migracions fiscalment indu'ídes poden donar lloc a frau. En 
aquest sentit existeix una abundosa literatura en castellá sobre els a no me-
nats «aforamientos ficticios» a Áiaba i Navarra. 

(13) Tot i que, probabiement, anticipa el pagament d'aquestes quanti-
tats. 

(14) C. S. Shoup desenvolupa aquesta qüestió; veure Public Finance, 
págs. 621 i ss. 

diés riqües que la majoria de les restants formules. 
Sense excloure aquesta coordinació que té clares vir-
tuts peí que fa a l'autonomia i a l'equítat del sistema 
tributan agregat, cal no oblidar que només una aplica
do selectiva deis ajuts a determinades administracions 
mes pobres pot intentar la compensació profunda deis 
desequilibra económics. 

Malgrat els avantatges potenciáis d'aquesta fórmu
la, caí teñir present que el seu funcionament real no ha 
estat gaire positiu i ha rebut fortes critiques. 

2.1.3.2. Deduccions sobre la base 
L'altra alternativa de deducció és que el contribuent, a 
Chora d'establir la seva base liquidable per a l'impost 
central, estigui autoritzat a deduir-ne les quotes liqui-
dades del gravamen intermedi o local, que fa aleshores 
la funció de despesa deduíble. 

La major part deis comentaris fets en relació amb 
les deduccions sobre la quota serien reproduTbles per a 
les deduccions sobre la base. Aquest supósit pot ésser 
ádhuc mes eficap que l'anterior per a reduir la compe
tencia de bonificacions i desgravacions entre hisendes 
subcentrals, en rao directa amb el grau de progressivi-
tat de l'impost central. En efecte, si l'impost central és 
proporcional, el sistema tendeix a la neutralitat quant a 
efectes de localització, pero si l'impost central — implí-
citament estem fent referencia al que grava la renda 
personal— és fortament progressiu, la minva o reduc-
ció en la base imposable que suposa l'esmentada de
ducció pot significar un estalvi absolut d'impostos al 
contribuent, particularment ais de renda superior, que 
son els que hom té por de perdre. 

D'altra banda, sense establir una transparencia ab
soluta, facilita l'avaluació deis costos deis servéis pú
blics subcentrals per part del contribuent, amb el que 
aixó implica a efectes d'optimització; en aquest aspee-
te és un xic superior a l'altra modalitat. Igualment, en 
els altres aspectes, l'accíó de la deducció sobre la base 
és menys intensa que la del crédit impositiu. No cal in
sistir en el fet que la gestió d'aquest mecanisme és re-
lativament senzilla, el que redueix les confrontacions 
entre els nivells d'hisenda, malgrat que es pugui plan-
tejar la necessitat i conveniencia d'establir una quanti-
tat máxima susceptible de deducció. Aixó indica un 
deis defectes principáis d'aquesta modalitat: el d'afa
vorir clarament les zones mes riques i, per tant, el d'e-
xigir uns importants mecanismes d'igualació o com
pensació a fi de millorar l'equítat del sistema tributan. 

2.1.4. Cessió dimpostos 

Per aquesta fórmula, l'administració central transfereix 
un impost a l'administració subcentral. En molts casos 
es reserva la normativa i l'administració i gestió de 
l'impost limitant-se a transferir-ne els rendiments. En 
aquest sentit limitat s'empra sovint a la literatura es-
panyola i probabiement la interpretació del seu ús a la 
Constitució del 1978 no anirá gaire enllá. Val a dir que 
aleshores resulta un xic impropi el terme cessió de 
1'impost i fóra mes corréete parlar de participado al 
cent per cent en el rendiment o de cessió de les recap-
tacions. Les cessions mes própiament dites consistei-
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xen en la transferencia d'una figura tributaria central a 
la competencia de la hisenda intermedia. Generalment, 
s'acompanya de la transferencia de l'administració, 
inspecció, gestió i liquidació del tribut en qüestió i d'u-
nes possibilitats mes o menys ámplies de potestat nor
mativa. 

Aqüestes potestats indiquen el grau d'autonomia 
real, car reflecteixen la sobirania que se li reconeix al 
govern subcentral. En primer lloc, la competencia nor
mativa pot ésser limitada ais aspectos reglamentaris 
d'inferior categoría, de mera gestió, mentre que l'im-
post es regeix per la llei central: és una situació molt 
típica deis sistemes estatutaris, en quó l'Estat central 
legisla per a tot el territorí, estableix un impost comú, 
pero en delega radministració i cedeix la recaptació a 
les comunitats estatutarios. En aquest cas, ('autonomía 
és mínima i només es tradueix en l'eficiéncia recapta-
tória. 

Aixó ja ens indica un deis elements crítics d'aquesta 
modalitat: que és mes fácilment aplicable a les comu
nitats riques —que poden pagar-se una bona adminis
trado tributaria — , alhora que poden trobar-se en situa
ció de greuge comparativament amb les comunitats 
pobres i endarrerides. Efectivament, sovint en aqüestes 
ultimes la incidencia política de oligarquies tradicionals 
és mes forta i tendeix a deturar tot intent de progressi-
vitat impositiva o d'una millor inspecció, cosa que re-
percuteix en una pressió fiscal efectiva inferior i en una 
major necessitat de transferéncies des de l'administra
ció central o d'altres zones, pero, en definitiva, deis te-
rritoris mes rics i progressistes de l'Estat. 

El segon cas, probablement mes estés que ('ante
rior, consisteix en la reserva, en favor del legislatiu 
central, de la facultat d'elaborar i aprovar liéis de bases 
per a aquests tributs. Aleshores, els nivells intermedis, 
a través deis seus propis órgans legislatius o de go
vern, poden desenvolupar mes concretament la norma-
tiva fiscal dins els límits, mes o menys amplis, del 
* 

marc legal comú. Naturalmente aixó suposa un enforti-
ment considerable deis poders autonómics i pot donar 
lloc a diferencies margináis d'una entitat superior a les 
de la modalitat anterior. Per últim, hi pot haver una 
transferencia total de l'objecte tributari, una renuncia 
de la hisenda central a qualsevol competencia sobre 
aquell. El reforgament de ('autonomía és important, per 
tal com es tracta de la segregació d'un poder central 
vers els nivells subcentrals, prácticament equiparable 
al de 2.1.2. 

Des del punt de vista polític, la cessió d'impostos, 
quan comporta alguna potestat normativa, palesa un 
cert reconeixement de la sobirania deis nivells interme
dis, gradualment creixent en les tres versions. Igual-
ment suposa una autonomía per a afrontar les necessi-
tats de finangament propi. 

Peí que fa a l'assignació de recursos, la valoració 
és complexa. A priori, no hi ha rao per pensar que 
aquesta s'hagi de veure gaire afectada, perqué el 
lógíc és el máxim aprofitament de la base impo-
sable propia; aieshores, les diferencies haurien d'és-
ser margináis o secundáries entre els diversos terri-
toris, i no afectarien substancialment l'assignació de 
recursos ni la seva distribució espacial. Tanmateix, 
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és igualment lógic, o potser mes, des del punt de vista 
de la racionalitat económica, el gaudir de recursos amb 
el mínim cost o esforg, i fins i tot amb un cost finance-
rament nul, com en el cas de les subvencions. Per tant, 
si el mecanismo de transferéncies publiques no incor
pora cap element que condicioni aqüestes a un «co
rréete» aprofitament deis recursos propis, hom pot 
trobar-se amb situacions de manifesta rebaixa de l'exi-
géncia fiscal, i ádhuc d'omissió d'utilització d'aquests 
impostos cedits per una part de les administracions tri
butarios que prefereixin assolir llur suficiencia financera 
a costa de l'esforp fiscal d'altri. Aquestos son situa
cions fácitment il.lustrables amb exemples, ádhuc de 
l'experiéncia espanyola deis darrers anys. Aquest com-
portament —poca exigencia fiscal o omissió— pot inci
dir en algún grau en l'assignació i, molt clarament, en 
l'equitat del sistema. Naturalment, en el pía polític cal 
contraposar els avantatges (15) amb l'inconvenient de 
la supéditació mes o menys gran a la voluntat del 
transferent. En aquest camp, la connivencia o la coinci
dencia d'interessos entre alguns governs intermedis i 
el central pot ésser funesta per ais governs que explo-
tin a fons llurs impostos cedits. 

Ates el fácil paral.lelisme existent en aquest cas en
tre la problemática de l'assignació i la de la redistribu
yó , hom pot passar directament a l'objectiu estabilitat 
en el qual, sintéticament, hom pot dir que la cessió 
d'impostos, evidentment, limita el marge de maniobra 
del govern central, llevat que només es cedeixi la re
captació. D'altra banda, amb els impostos cedits és 
factible aplicar qualsevulla de les modalitats de deduc-
ció descritos a l'epígraf 2.1.3., peí que hom pot traslla-
dar ací la major part de l'análisi feta en l'esmentat epí-
graf. 

2.7.5. Re carrees 

És una figura molt tradicional ais paTsos llatins. Es 
tracta d'una fórmula molt pobra, pero jurídicament 
senzilia, en qué s'estableix a favor de l'administració 
subcentral un percentatge addicional a la quota que 
devenga un impost central, essent fixades les condi-
cions d'aplicació peí nivel) de govern central, que ñor-
malment també n'efectua la recaptació i liquidació 
abans de transferir-ho a la hisenda que en darrer terme 
se'n beneficia. En el millor deis casos, aquesta pot de
terminar el tipus o percentatge de recárrec concret 
dins els límits marcats per l'administració central. No 
cal insistir en la quasi nul.la autonomía que aquesta 
modalitat suposa, pero, en compensado, i d'ací el seu 
éxit a la práctica, pot teñir un elevat rendiment amb un 
cost de gestió mínim. En una perspectiva dinámica, en 
un procés de progressiva cessió de l'impost-base, el 
recárrec pot concebre's com una via per a l'ensinistra-
ment del personal tributari de l'administració subcen
tral, en permetre la seva presencia i treball junt ais fun-
cionaris de ('administrado central encarregats de l'lm-
post central. 

En algunos ocasions, s'han establert recárrecs amb 
la finalitat de cobrir operacions o programes con-

(15) Deis que els electoraIs no son pas els mes petits. 
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crets, des de la lluita contra l'atur a l'amortització de 
préstecs (16), pero, si exceptuem els seus efectes com 
a condicionants del volum de despesa en aquest ám-
bit, una coneixenga mínima de la mecánica pressupos-
tária porta a suposar que, a la práctica, és inútil aques
ta normativitat pretesa. A mes, els recárrecs; malgrat 
estar preassignats, esdevenen ingressos de carácter 
general, com qualsevol impost, tot i que l'administració 
beneficiaría manqui d'autonomia per al seu establi-
ment o regulado. 

Ais paísos anglosaxons existeix una modalitat tribu
taría molt semblant, la deis impostos proporcionáis so
bre la mateixa base que els de l'administració central, 
amb diverses modalitats recaptatóries (17). El grau 
d'autonomia és quelcom superior, pero els efectes eco-
nómics son equiparables. 

Peí que fa a l'análisi económica deis recárrecs, será 
molt breu. En el camp de la lluita anticíclica está ciar 
que el govern central trobará tota mena de resisténcies 
a la reducció deis tipus addicionals per part deis go-
verns que en disposín; aquests no voldran veure min-
vats els seus recursos, el que suposa un inconvenient 
serios si aquesta reducció és convenient per a la políti
ca global. Tanmateix és cert que la posició deis go-
verns subcentrals es jurídicament mes feble que en su-
pósits aníeriorment contemplats, com el deis impostos 
cedits. En el camp de l'assignació, la resposta depen-
drá essencialment del grau d'uniformitat deis recárrecs 
en el conjunt de l'Estat: si aquest és elevat, els efectes 
serán minsos; si, per contra, hi ha disparitats impor-
tants, es poden donar alteracions sensibles com a con-
seqüéncia de les modificacions ¡ntroduídes al mercat i 
a la seva homogeneítat, i l'avaluació global dependrá 
evidentment de la traducció del recárrec al camp de la 

despesa. 
On resulta mes problemátic i criticable el recárrec, 

és en el terreny de l'equitat, llevat que siguí general i 
homogení arreu de l'Estat. En aquest cas — poc fre-
qüent, val a dir-ho—, l'efecte del recárrec és augmen
tar la progressivitat o regressivitat de l'impost-base 
(18), característiques que han d'ésser considerades 
respecte a la base imposable propia del tribut, pero 
també respecte a la renda del contribuent, base mes o 
menys indirecta del gravamen. En el cas general, és a 
dir, en la possibilitat ae recárrecs diferents (19) al llarg 
de l'Estat, el problema esdevé una qüestió de greuge 
comparatiu. 

En efecte, Inexistencia de recárrecs diferenciáis en 
rao del territori pressuposa que dos contribuents en 
idéntíques circumstáncies, pero amb residencia a terri-
toris diferents, han de satisfer una quota tributaria dife-
rent: en termes d'equitat horitzontal la situació és difí-
cilment justificable. La inclusió de l'altra part del pres-
supost, la despesa, que se suposa democráticament 

(16) La fiscalitat espanyola és molt rica en exemples d'aquest caire. 
(17) Tot i que cada cop és mes freqüent que sigui el nivel I superior el 

que s'encarregui de llur recaptació. N'és exemple el «piggybacking» norda-
merícá. 

(18) En cas de proporciona I itat estricta, augmenta simplement la pro-
porció detreta. 

(19) Cal ¡ncloure com a «diferent» el que el recárrec s'apliqui a unes á-
rees de l'Estat i a altres no. 

escollida i aprovada (20), no pot emprar-se per a resol-
dre com a norma general la qüestió, perqué només tin-
dria sentit l'establiment d'una imposició suplementaria, 
el recárrec, en el cas que el govern subcentral practi
ques una política de despesa de luxe, concepte entre 
els mes ambigus de la terminología fiscal (21). Un 
índex aproximatiu podría ésser el de la proporció de la 
despesa pública respecte a la renda nacional, bo i con-
siderant luxosa la despesa que superi la mitjana deis 
governs ¡ntermedis. 

Pero el tema continua essent delicat i sense resolu-
r 

ció satisfactoria, si tenim en compte: a) que el grau de 
descentralització no és sempre uniforme, i que resulta 
impossible o molt difícil la compareció quan no totes 
les comunitats teñen les mateixes competéncies reco-
negudes; b) que la possibilitat de coalició entre diver
sos governs intermedis —o ádhuc la totalitat deis 
existents— per a modificar la mitjana en un o altre sen
tit; c) que el subministrament d'un mateix «standard» de 
bé públic o l'assoliment d'un mateix nivell de satisfác
elo d'una necessitat pública pot implicar costos dife
rents a l'Administració segons l'ámbit de qué es tracti. 
Val la pena insistir en aquesta tercera rao: així com a 
ningú se li acut que els ciutadans d'un territori auto-
nom (22) d'orografia difícil, extensa costa o frontera 
exterior, hagin de pagar un suplement impositiu per a 
finangar llur defensa, que evidentment té un cost supe
rior a la mitjana general, tampoc no hi ha cap rao per
qué els ciutadans del territori amb orografía difícil s'ha-
gin de finangar, mitjangant un recárrec, llur xarxa viária 
básica; o bé, que si el territori gaudeix d'una cultura o 
una llengua própies, el recárrec sigui el sistema perqué 
els ciutadans puguin disposar deis cabals necessaris 
per al seu coneixement. 

Amb aixó, es toca un tema probablement polómic, i 
mes en el context de la publicació d'aquest treball, que 
hom ha volgut objectivitzar al máxim. No hi ha cap ba
se, ni económica, ni política, per a incloure els recá
rrecs com a instrument habitual de finangament d'un-
govern intermedi: partint de l'obligació del sector pú
blic, considerat de forma agregada, de subministrar 
servéis públics per igual a tots els ciutadans, i de satis
fer, també per igual, les necessitats socials deis ciuta
dans, és lógic —aquest és el meu parer— que la con-
tribució obligatoria agregada del ciutadá també sigui 
igual. Cal remarcar que la igualtat en el subministra
ment s'ha d'entendre en un sentit ampli o tendencial. 
Per exemple, en la satisfacció del dret a la cultura, re
sulta ciar que es difícil que molts paísos, a curt termini 
i malgrat llur voluntat, puguin assolir una perfecta i ab
soluta iguattat entre els ciutadans de les árees rurals i 
barris pobres i ríes d'una metrópoli, pero l'Administra-

(20) L'argument es reforca recordant la relativa mobilitat del contri
buent entre les fronteras de l'Estat, el «vot amb els peus» tieboutiá del que 
parlarem al capítol 1. 

(21) És ben coneguda la dificultat de definir objectivament el luxe en 
materia fiscal. Vegem sobre aixó, per exemple, Enrique Fuentes Quintana i 
César Albiñana García-Quintana Sistema Fiscal Español y Comparado, Mo\. 
I, cap. 23, Madrid 1967-68; John F. Due i Ann F. Friedlaender Govern
ment Finance: Economics of the pubfic sector, Irwin, Homewood, Illinois, 
5th ed.f 1973, chapter 15 th; i Report of the Hoya/ Commission on Taxa-
tion, versió castellana Informe Cárter, I.E.F., Madrid, 1975, cap. 30. 

(22) És a dir, el d'un govern intermedi del caire que sigui. 
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ció sempre tindrá obligació d'aconseguir-la, i a mes 
sense cobrar tributs diferenciáis en rao d'aquest objec-
tiu (23). Per tant, també en el cas, sovint delicat políti-
cament, de l'existóncia de comunitats culturáis o 
lingüístiques diferenciados, la igualtat suposa el dret a 
condixer la propia cultura o Mengua, potser a mes d'al-
guna altra (24) sense un tractament impositiu diferen
cial. 

Cal afegir la consideració que la utilització deis recá-
rrecs com a recurs per ais governs intermedis en un 
procés gradual de descentralització, fóra rebutjable 
amb l'argumentació anterior. Pero podem afegir que 
manca especialment de base si es pensa que aquest 
procés consisteix en un traspás de funcions, anterior-
ment ateses per l'administració central i sufragados 
amb l'impost comú, vers l'administració subcentral. És 
a dir que es produeix un decrement de costos per a 
l'administració central en rao de la no execució d'aque-
lla tasca en el territori autónom, i per tant, la seva rea-
lització per l'administració autónoma no pot justificar 
un recárrec peí cost del servei. Cal fer, tanmateix, dues 
precisions en considerar les dues vessants de la matei-
xa moneda: d'una banda, l'existóncia d'uns servéis o 
departaments centráis que difícilment desapareixeran 
— tot i que les seves funcions puguin quedar molt 
reduídes —; de l'altra, la necessitat de crear un aparell 
subcentral. Poden aquests elements justificar un recá
rrec? En funció de l'análisi continguda en els parágrafs 
precedents sembla que no és aquest el sistema de f i-
nanpament ortodox ni just. 

Per a ctoure, a tall de resum, cal dir que, per a una hi-
senda intermedia, els recárrecs no son gaire atraients, 
ni están gaire justificats, malgrat llur possible capacitat 
recaptatória. El seu camp es troba mes aviat, malgrat li-
mitacions semblants a les ací esmentades, a les hisen-
des municipals o locáis en sentit estríete. 

2.1.6. Objectes tríbutaris compartits 

La sobirania tributaria deis diversos nivells de govern 
no implica necessáriament la dicotomía entre llur inde
pendencia i la supeditació total de l'un a l'altre. Hom 
ha vist ja algunes formes — deduccions, separació 
dobjectes, recárrecs, etc.— d'enteniment; cal tractar 
ara la que potser constitueix la darrera fórmula de 
coordinació vertical d'ingressos que preserva aquesta 
relativa sobirania mutua en materia d'ingressos; el 
compartir els objectes imposables.. Cal distingir-ne dues 
modalitats: a) amb potestat tributaria separada; b) amb 
potestat concurrent. 

2.1.6.1. Objectes tríbutaris compartits amb potestat 
tributaria separada 
Té punts de coincidencia amb el supósit d'independón-
cia tractat al 2.1.1. i amb els recárrecs del 2.1.5. Sobre 
el mateix objecte poden recaure impostos diversos es-

(23) No cal recordar que no s'está considerant acf la política redistri-
butiva. 

(24) Pensem en el cas sufs, on no ni ha una sola Mengua comuna i 
obligatoria per a la Confederado, pero on tots els escolara han ¿'estudiar — 
a mes de la (lengua propia del cantó— una de les altres Mengües. 
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tablerts per diferents nivells de govern. Conservant una 
certa autonomia legislativa — sobretot en materia de f i -
xació de tipus impositius— i, ádhuc, la separació de les 
administracions tributarios, la fórmula que es considera 
ara ha estat pensada per a facilitar la coordinació de la 
gestió i també per a simplificar la declaració. 

La qüestió central és la fixació d'una base imposa-
ble comuna. Es pot fer de comú acord, que és quan 
própiament cal parlar de compartido, pero sovint és la 
hisenda central la que la determina, i aleshores, la in
termedia s'hi ha de doblegar; és a dir, que ens trobem 
davant una mena de recárrec amb un major marge de 
llibertat i sobirania. Aquí tindrfem el cas d'aquells 
impostos territorials subcentrals que es liquidessin em-
prant com a base d'aquesta una avaluació d'aquesta feta 
per l'administració central per a les seves propios con-
tribucions territorials o bé a efectos de l'impost so
bre la renda o el patrimoni. 

A priori, el procés podría ésser en sentit contrari, és 
a dir, que fos la hisenda intermedia —mes propera de 
la base a fixar— qui determines aquesta base comuna 
que emprarien ambdues administracions, o bé que l'a-
valuació fos realitzada per un ens mixt o conjunt, pero 
generalment s'imposa el criteri centralista abans es-
mentat. Tanmateix, les experiéncies nordamericanes i 
sueques en el camp deis impostos municipals i este
ta I s (25) sobre la renda personal, establerts amb bases 
determinados autónomament pels governs subcentrals 
corresponents puntualitzen oportunament que el camí 
centralista no és obligatori, i que podría donar-se un 
cert capgirament cap a la tendencia que enfortiria el 
paper de l'administració descentralitzada. 

La coordinació teóricament establerta no sempre 
ocorre a la práctica per rao del comportament efectiu 
de les diverses administracions, amb causes que van 
des deis retards en elaborar els padrons o fixar les ba
ses (26) fins l'establiment d'una i m pos i ció excessiva 
sobre l'objecte tributar! per oxigéneles de la suficiencia 
financera o de la facilitat administrativa. 

Els seus efectos económics son equiparables ais 
deis recárrecs, tot i que políticament impliquen un grau 
superior d'autonomia i poden ésser utilitzats amb 
avantatge, sobretot amb finalitats d'ordenació. 

2.1.6.2. Objectes tríbutaris compartits amb potestat 
tributaría concurrent 
Es tracta de l'aplicació al camp tributari del principi 
constitucional (27) de la competencia concurrent. D'a-
cord amb aquest principi, s'atribueix al nivell intermedi 
la facultat de legislar en determinados matéries, pero 
reservant-se el nivell central la possiblitat de legislar 
amb normes de carácter general, a fi de mantenir la 
unitat o l'homogene'ítat de tot el territori. 

Fiscalment, aixó significa que les hisendes interme
dies poden disposar lliurement deis objectes tríbutaris 
definits per a aquesta competencia fins que la hisenda 
central creguí adient d'intervenir; normalment, s'esta-

(25) En aquest cas, deis estats federats. 
(26) Especialment, per part de l'administració central per a la qual, 

probablement, serán ingresaos secundaria. 
(27) Recollit, per exemple, a la Ue¡ Fo na menta I de 1949 de la R.F.A. 



bleixen clausules de salvaguarda deis interessos del n¡-
vell intermedi com, posem per cas, reforpar el poder 
fiscalitzador deis governs intermedis com a tais en els 
processos legislatius posteriors. 

No cal dir que aquesta facultat s'ha d'exercir, per 
part del govern intermedi, de manera que no ¡nterferei-
xi sensiblement en el procés económic general, i que 
s'escau generalment sobre figures tributáries de min-
sos rendiments, sota el perill de teñir una vida efímera.. 
Per aixó, aquesta modalitat tendeix a conduir a formu
les d'integració mes completa, com la participado ais 
ingressos. 

2.1.7. Redistríbució d"ingressos 

Tot i que, al seu torn, la política i l'economia subcen
tral s es poden dividir en nombroses modalitats, d'efec-
tes diferenciáis peí que fa a l'autonomia, hom pot con
siderar que la redistríbució d'ingressos constitueix la 
fórmula de vinculació mes estreta entre l'administració 
central i la subcentral, fórmula basada en la supedita
do de la segona a la primera. El seu mecanisme queda 
sintetitzat peí seu propi nom: l'administració central 
disposa d'uns tributs sobre els quals legisla i deis quals 
és el destinatari inmediat, i posteriorment en redistri-
bueix una part o la totalitat ais ens subcentrals. Podem 
agrupar les diverses modalitats incloses sota aquesta 
rúbrica en dos blocs principáis, les participacions a in
gressos i les subvencions, diferenciados mes peí proce-
diment pressupostari d'assignació, que no pas peí 
procés económic. Aquesta similitud económica és tan 
sensible que fins és recollida per Tactual estructura 
pressupostária de les hisendes locáis espanyoles. En 
efecte, l'Ordre Ministerial de 9 d'agost del 1958, que 
establí la normativa encara vigent sobre organització 
pressupostária per a totes les entitats locáis de l'Estat 
espanyol, llevat de les de régim de fur, reunia en ef 
mateix capítol 4 d'ingressos totes aquelles partides 
provinents de participacions a ingressos i de subven
cions d'altres nivells, ádhuc les transferéncies deis di
versos fons de compensado, amb la qual cosa mostra-
va en aquest punt la seva coherencia (28). Aquesta 
disposició técnica permet d'avaluar aproximadamente 
la importancia d'aquests ingressos a Espanya i, parti
cularmente el que suposa per a les actuáis hisendes 
subcentrals catalanes. El 1975, per exemple, aquest t i -
pus d'ingrés, recollit al capítol 4, article 1 («Del Esta
do»), assolia el 41 '9% i el 36 '4% deis pressupostos 
ordinaris aprovats per les hisendes subcentrals espan
yoles ¡ catalanes, respectivament (29). A l'análisi com
parada del capítol següent hom podrá esbrinar la im
portancia general d'aquests ingressos ais diversos paí-

(28) Com hem ¡ndicat anteriorment, els fons de compensado o d'ani-
vellació mereixen un epfgraf especial en aquest mateix capítol. La coheren
cia esmentada en el text ha estat, tanmateix, vulnerada en certa mesura per 
la práctica pressupostária d'algunes corporacions locáis que inclouen al 
capítol primer (Impostos Directos) algunas de les seves participacions ais 
ingressos estatals, com s'ha pogut comprovar no fa gaires anys en compul
sar les comptabilitats i pressupostos d'alguns municipis de l'área barceloni-
na. 

(29) Aquests percentatges pujaven a les Diputacions provincials fins al 
61 7 % i el 64'0 %, respectivament, per al total de Régim Comú i Catalun
ya, i concordaven amb les mitjanes habituáis deis darrers exercicis. 

sos, pero hom pot anticipar que, actualment, constituei-
xen un deis principáis suports financers de totes les hi
sendes subcentrals al preu de les corresponents limita-
cions a llur autonomía. 

Cal teñir present que la redistríbució d'ingressos 
constitueix un mecanisme de coordinado fiscal verti
cal, pero no de coordinado tributaria «stricto sensu». 
En efecte, la redistríbució no suposa ('existencia de dos 
sistemes tributaris, amb els seus corresponents ingres
sos propis, ni de dues administracions tributáries que 
s'hagin de coordinar; és perfectament concebible en el 
pía teóric que només existeixi el sistema tributan i ('ad
ministrado tributaria del nivell que ha de procedir al 
repartiment posterior, el nivell central. Aquest cas ex-
trem no está, en definitiva, gaire allunyat d'alguns sis
temes reals centralitzats on les hisendes intermedies 
viuen essencialment d'aquestes redistribucions; tanma
teix, en aquests casos, hom es troba, com a norma ge
neral, amb unes hisendes locáis relativament fortes i 
d'una gran tradició democrática. 

Abans d'entrar en la consideració individualitzada de 
cada categoría convé remarcar que, a les dues grans 
modalitats que hem establert unes quantes ratlles mes 
amunt, el sistema de redistríbució pot ésser prefixat 
per un mecanisme automátic —amb diverses pautes 
de revistó—, o bé es negocia entre la hisenda central i 
la subcentral; evidentment, entre ambdós extrems, 
sempre queda oberta la possibilitat de sistemes mixtos 
amb una part predeterminada i una altra de negociada. 
Per a completar la perspectiva, peí que fa referencia a 
la redistríbució automática cal afegir que aquesta pot 
basar-se en uns parámetros directament lligats ais in
gressos — per exemple, un determinat percentatge de 
la recaptació d'una o varíes figures impositives—, o bé 
lligats a les despeses —l'Estat central es compromet a 
cobrir el muntant total o una part de determinades 
despeses subcentrals—. Els índexs poden ésser molt 
mes indirectes —com la renda per cápita, el nombre 
d'habitants o el grau d'ocupació de la població 
activa—, tot ¡ que, generalment, estiguin aleshores 
mes relacionats amb la vessant de les despeses. En la 
segona hipótesi, caldrá distingir la negociació directa, 
entre el poder central i ('intermedi, típica de la relació 
estatutaria, i la realitzada conjuntament per totes les 
hisendes intermedies, o bé al Senat, Cambra de les 
Regions o Estats, o institució análoga, o bé en algún 
organisme específic, sistema mes coherent amb el 
plantejament federal. En efecte, la consideració iguali
taria que domina les relacions federáis tendeix a que 
els mecanismos i el volum d'aquestes transferéncies 
publiques siguin fixats amb l'acord deis estats mem-
bres; en canvi, la lógica de l'Estat integral i/o regional 
porta a que cada regió autónoma negociV peí seu cantó 
amb el govern central la seva participado ais ingressos 
centráis: fou el sistema seguit ais Estatuts que la II 
República Espanyola aprová per a Catalunya, Euzkadi i 
Galicia, o el vigent, en determinades qüestions, a les 
regions autónomos de la República Italiana i, també en 
cert sentit, a Irlanda del Nord (30). En qualsevol cas, la 

(30) Quan el Parlament de Londres no suspén el régim autonómic d'a-
questa regió. 
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negociado suposa l'acceptació d'una certa personatitat 
política autónoma, d'una certa sobirania propia, perqué 
és la reconeixenga mes o menys explícita del fet dife
rencial traduída en termes económics i, dones, de po-

F 

der efectiu, per petit que sigui. 

2.1.7.1. La participado a ingressos 
La redistribució mes senziüa consisteix simplement en 
establir un percentatge deis ingressos centráis —o d'u
na figura del sistema tributan central— que es retorna 
a la hisenda de nivel) subcentral, a ámbit de la qual ha 
recaptat. 

En una primera aproximado, podem considerar que 
es tracta d'una devolució: el contribuent paga la seva 
contribució a un sector públie genéric, pero per motius 
d'autoritat, d'equitat o d'eficácia, és l'administració 
central la que s'encarrega de la legislado i de la gestió 
retomant una part a l'administració subcentral, a la 
que territorialment períoca. Sovint, la gestió recaptató-
ria i liquidadora és encomenada a la hisenda subcen
tral, que actúa per delegació i reté la seva part, trans-
ferint la resta a l'administració central o a altres nivells, 
si s'escau. El procés, descrit de manera excessivament 
simplista, pot ésser válid a efectes didáctics, pero hom 
no pot excloure, ans al contrari, en una análisi que pre-
tengui el mínim rigor, una serie de complicacions im-
portants i fonamentades. L'eix principal ¿'aquesta pro
blemática passaria probablement per la qüestió de la 
localització de l'objecte tributan i la seva relació amb 
la residencia del contribuent de l'impost. I aixó val tant 
per ais impostos directos com per ais indirectos. La so-
lució implica la coneixenpa, la determinació de l'origen 
geográfic de les rendes que aflueixen al subjecte pas-
siu de la imposició directa sobre la renda (persona físi
ca o jurídica), mitjangant técniques similars a les em-
prades en els convenís internacionals per a evitar la 
doble imposició (32). Quant ais impostos indirectos, on 
la determinació de la translació impositiva resulta es-
pecialment rellevant, la dificultat principal rau en la 
modalitat concreta que adopti avui dia la figura indi
recta básica ais pa'ísos capitalistes, l'impost sobre el 
volum de vendes: quan la forma vigent és la de l'im
post multifásic acumulatiu —com l'I.G.T.E. espanyol — 
la complicació de l'estimació és considerable, per no 
dir impossible de resoldre; en canvi, la utilització d'un 
impost sobre el valor afegit — l'I.V.A., propera introdúc
elo del qual a Espanya está prevista en el context de la 
reforma fiscal en curs— o bé d'alguna modalitat d'im-
post monofásic sobre les vendes, fa relativament fácil 
l'operació (33). 

A la normativa vigent ais darrers anys per a les hi-

(31) Tot i que, sovint, la gestió d'aquests impostos amb participado es 
delega a la hisenda subcentral. 

(32) Com la determinació de la xifra relativa de negocis o l'anomenada 
«obligació real de contribuir». 

(33) Hom pot afegir que la impossibilitat de distingir l'aportació econó
mica local, en el cas de l'impost multifásic acumulatiu, converteix la recla
mado de participado en els ingressos recaptats localment per aquest con
cepto en una típica reivindicado demagógica, pero infonamentada, de les 
torces politiquee conservadores de les árees endarrendes. En canvi, en el 
cas de l'I.V.A. aquesta valorado queda clarificada, reduint la problemática 
derivada de la possible translació. 
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sendes locáis de régim comú de l'Estat espanyol (34) 
hom troba nombrosos exemples d'aquest procediment. 
En particular, la Base 31 de la Llei de Bases de l'Esta-
tut del Régim Local, va establir la serie d'impostos 
deis quals l'Estat havia de retornar el 90 % de la quota 
líquida a l'ajuntament corresponent (35). Cal remarcar 
que, com ho confirma la lectura de la relació inclosa a 
la nota (35), aquest procediment tradicional s'aplicava 
preferentment a impostos antics del producto, dins la 
familia deis anomenats «reals», mancats generalment 
de flexibilitat i de capacitat recaptatória, i aixó agreuja 
la dependencia que, en si mateixa, ja implica aquesta 
fórmula. En els sistemes fiscals mes desenvolupats i, 
particularment, en els d'estructura federal, la redistri
bució automática de les vellos contribucions de pro
ducto ha estat la fase previa a la cessió definitiva d'a-
questes exaccions a la hisenda subcentral, procés ja 
iniciat amb l'actual Reforma Fiscal espanyola. Val a dir 
que en aquests pa'ísos, on el procés de cessió es pot 
considerar finit, regeixen actualment participacions 
mes o menys importants en els altres tributs centráis, 
assignant-se a la hisenda subcentral un percentatge 
estable del rendiment a la seva demarcado d'una o va
ríes figures impositivos centráis de les considerados 
habitualment com a básiques (Renda de Persones Ffsi
ques, Societats, I.V.A., etc.), quedant normalment ex-
closes d'aquesta redistribució basada en el criteri de 
l'origen territorial de la recaptació, només la renda de 
duanes i els monopolis fiscals (36). 

Enfront de la liberalitat o voluntat del poder central 
com a principáis elements informadora de la redistribu
ció automática, la negociado introdueix l'acceptació 
d'una personalitat contractant per a la hisenda subcen
tral. A mes de l'aspecte polític, aquest canvi qualitatíu 
té una important conseqüéncia formal i económica, i 
és que els ingressos a redistribuir deixen d'ésser, com 
a norma general, una o varíes figures molt determina
dos mes aviat tendeixen a ésser el conjunt deis ingres
sos centráis en aquella demarcado un gran bloc d'a-
queixos, que inclou els principáis o, si mes no, un fons 
nodrit amb aqüestes bases. Sense abdicar de la seva 
preeminencia, el poder central o federal estableix en 
aquest cas una relació de col.laborado o cooperació 
amb el subcentral, generalment intermedi, mes que la 
de protecció o tutela, com es podría caracteritzar l'an-
terior. 

Per bé que fins ara s'ha plantejat la participado pre-
nent com a referencia la recaptació local, la práctica 
demostra la possibilitat d'abandonar el criteri de den-

(34) A tall de sfntesi actualitzadora, vegeu el text de la Ley de Bases 
del Estatuto del Régimen Local de 19-11-75, recentment derogada gairebé 
en la seva totalitat a excepció d'aspectes fiscals i d'alguna qüestió de per
sonal {Ley 47/1978, de 7 d'octubre, B.O.E. de l'11/10/78) i la Disposició 
Transitoria Primera de la Ley 44/1978 de 8 de setembre, de l'impost sobre 
la Renda de les Persones Ffsiques (B.O.E. 11/9/78). 

(35) Concretament, la contribució territorial rústica (quota fíxa), (licen
cia de l'impost industrial (sic), llicóncia de l'impost sobre rendiments del 
treball personal de professionals i artistes, contribució territorial urbana, im
post sobre la renda de les persones ffsiques (en la part que correspon a 
plusvalues immobiliáries) i l'impost de luxe en el concepto de tinenpa i ús 
d'automóbils. 

(36) Els carburants no entren normalment en aquesta categoría en el 
món capitalista. 



vació geográfica i prendre'n un altre, com el deis ¡n-
gressos tota I s, sense alterar básicament el funciona-
ment de la participado. 

En reservar-se ('administrado central la capacitat le
gislativa i, sovint, la gestió, la inspecció i la liquidació 
tributarios, la participado ais ingressos centráis suposa 
per ais poders subcentrals una sobirania tributaria gai-
rebé nul.la i, dones, una certa manca d autonomía f i 
nancera, malgrat que actualment constitueix una de 
les solucions mes emprades per a combatre la crónica 
insuficiencia financera i rigidesa impositiva de ('admi
nistrado subcentral en els temps presents. La partici
pado en els ingressos, com a font fonamental de re
cursos per part de les hisendes intermedies, constitueix 
un deis elements básics del procés de concentració de 
l'autonomia financera en la vessant de la despesa, la 
qual queda preservada i ádhuc ampliada. Cal afegir en 
aquest sentit que, un cop assentat aquest principi, po-
dem constatar nombrosos casos de descentralització 
de la despesa, és a dir, traspás o cessió de competén-
cies executives centráis al nivell intermedi, cobert mit-
janpant aquest sistema de finanpament. 

La valoració económica d'aquesta fórmula és ben 
senzilla, particularment des del punt de vista ortodox 
—en aquest cas hom podría dir musgraviá—. La parti
cipado a ingressos acompanyada d'una amplia auto
nomía d'aplicació per part deis recipiendiaris ha d'ésser 
doblement ben vista des d'aquesta perspectiva, peí 
que fa a l'assignació de recursos. En primer lloc, per
qué la tributació és homogénia en tot l'ámbit compres 
entre les fronteros exteriors i, per tant, no dona motiu 
a diferenciacions tributáries que alterin o distorsionin 
especialment l'assignació; si de cas, les falles provin-
drien del sistema general o de la seva insuficient ade-
quació a les caracterfstiques locáis. I, en segon lloc, 
perqué la descentralització de la despesa pot ajudar a 
l'optimització de la seva utilització, fent-la mes d'acord 
ais interessos deis ciutadans directament afectats. 
Quant a l'estabilització económica, el govern central no 
perd el control de cap mecanismo básic, ni en particu
lar deis impostos mes utilitzats en aquest tipus de polí
tica, mentre que els governs intermedie disposen d'uns 
ingressos flexibles que automáticament s'adapten a la 
política anticíclica general; aleshores, la coordinació de 
les polítiques de despesa resulta mes plañera i nego
ciable. 

Per últim, un deis punts que generalment constituei-
xen una de les máximes dificultats de tot sistema de 
coordinació vertical, el de l'equitat, queda perfecta-
ment resolt car tot ciutadá está subjecte (37) a les ma-
teixes cárregues tributáries, prescindint de la ubicado 
de la seva residencia en un altre territori. Cal insistir 
en aquest punt peí seu freqüent caire polémic. Amb un 
sistema de participado a ingressos, el ciutadá del terri
tori X pagará exactament la mateixa contribució que el 
del territori Y que estigui en idéntiques condicions tri
butáries, mentre que entre dos ciutadans del territori X 
pagará mes el que tingui una base imposable superior 
(38) i igualment succeirá entre dos ciutadans del terri-

(37) En pensar en els sistemes reals, cal dría afegir «básicament». 

tori Y, i en la mateixa proporció que a X. Ara bé, si es 
donen grans diferencies de nivell de renda o desenvo-
lupament económic entre diverses árees d'un mateix 
estat, cal pensar que les bases imposables del territori 
mes ric serán, com a norma general o en la mitjana, 
superiors a les del territori pobre o endarrerit, amb la 
qual cosa l'aportació per habitant del territori ric al Tre-
sor central també será, en principi, superior a la del te
rritori pobre. Tenint en compte que del Tresor central 
es nodreixen els pressupostos generáis de I'Estat — 
que inclouen les despeses comunes de l'existóncia d'u
na administració central i (si mes no, s'haurien d'in-
cloure) els programes básics o estratégics de desenvo-
lupament regional — , aixf com, sovint, els fons de com
pensado interterritorials, ens trobem que l'aportació 
deis ciutadans deis territoris rics és superior proporcio-
nalment a la deis territoris pobres; aixó perqué la seva 
renda, riquesa o, mes ben dit, base imposable és supe
rior en mitjana a les deis contribuents de les árees 
subdesenvolupades, pero no peí fet estríete de viure en 
un o altre deis territoris de I'Estat. Aquest sistema, per 
tant garanteix al mateix temps, una absoluta equitat 
horitzontal i vertical en tot l'Estat (39), i la solidaritat 
económica entre tots els ciutadans. 

2.1.7.2. Les subvencions (40) 
Abordem ara, el segon grup deis que componen 
aquesta familia d'ingressos. És obví que els punts de 
contacte entre les participacions i les subvencions es 
tradueixen en la similitud d'efectes d'ambdues, pero 
cal una descripció mes detallada i una análisi mes es
pecífica de les diverses modalitats que integren aqües
tes darreres. 

En termes generáis, hom pot avancar que les sub
vencions o transferéncies suposen una major arbitra-
rietat o discrecionalitat per part de la hisenda central, 
llevat d'excepcions, i, dones, una major supeditació o 
minva d'autonomia per a la hisenda que la rep. A la 
subvenció no hi ha normaiment un lligam directe amb 
cap ingrés del Tresor central; és el poder central —el 
govern de l'Estat, amb mes o menys col.laborado o 
control del legislatiu (41)— el que estableix l'assigna
ció a transferir. Fóra incorrecte dir que pot actuar sen
se cap mena de limitado, pero, com veurem a conti
nuado, la discrecionalitat del govern (42) central és 
gran i l'autonomia de les administracions intermedies 

r 

beneficiarles ben minsa, perqué sovint es redueix a exe-
cutar una despesa finangada i autoritzada peí nivell su-

(38) S'exclou el supósit de l'impost de ca pita ció i altres figures regres-
sives mes aberrants. 

(39) Si mes no, en la mesura que ho fací el sistema fiscal general i el 
funcionament de I'administrado tributaría. 

(40) Alguns autors prefereixen el terme «transferencia», reservant el de 
«subvenció» només a les de carácter discrecional, no periódica i sense fór
mula. Tan mateix, el meu parer és que ambdues paraules tradueixen el con-
cepte anglés «grant» i, en aquest cas, he preferít seguir el costum mes habi
tual a la literatura del nostre país I emprar «subvenció» en el seu sentit ge-
néric i de sinónim de «transferencia». 

(41) També central, tot i que els parlamentaris hagin d'ésser escoflits a 
les diverses circumscripcions i hi pugui haver alguna cambra deis estats o 
regions. 

(42) Emprant ací el terme «govern» en el seu sentit estríete dé poder 
executiu. 
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perior, i de vegades també planejada i programada per 
aquest, actuant aleshores com a simple executor dele-
gat. Naturalmente pot haver-hi casos en qué aquesta 
discrecionalitat governamental hagi estat eliminada 
mitjangant l'establiment d'uns criteris objectius o auto
mática, pero aixó es dona mes en els fons d'anivella-
ció interterritorials, que hem de veure en un altre epí-
graf, que no pas en les subvenciona ací considerados. 

Tot i que l'análisi detinguda es fará en estudiar les 
diverses modalitats de subvenció, d'aquest preámbul 
es pot deduir que l'autonomia política i económica de 
les hisendes intermedies es veu reduída amb les sub-
vencions, i que els efectes en el camp de l'assignació i 
de ia redistribució de la renda descrits per les particpa-
cions a ingressos es poden modificar sensiblement, 
mentre que sembla indiferent peí que fa a l'estabilitza-
ció. 

2.1.7.2.1. Subvencione generáis o incondicionals 
Es tracta de l'aportació peí poder central d'una quanti-
tat global que es posa, sense condicions, a la disposi-
ció general de la hisenda intermedia. 

a) La modalitat mes senzilla la constitueix, sens 
dubte, la subvenció uniforme per cepita, és a dir, 
la transferencia al govern intermedi d'una quanti-
tat fixa per habitant. Aquest métode de redistribu
ció prescindeix de qualsevol considerado de la si
tuado interna del territori recipiendarí; la única da
da relevant és la poblado, que permet xifrar la ne-
cessitat d'ajut. El caire general, no finalístic, d'a-
questa subvenció i la indefinició de la necessitat a 
cobrir (43), son intrínseca a la igualtat de la trans
ferencia, i la població serveix de módul per a de
terminar el volum concret, el tamany, de la tasca 
a desenvolupar peí govern subvencionat. 

Malgrat que a primera vista resulti un xic para-
doxal, es considera que aquest sistema funciona 
implícitament de forma redistributiva perqué el 
percentatge d'ajut és inversament proporcional 
a la renda de la comunitat. És la tranferéncia si
métrica a la deis impostos de capitació — quanti-
tat igual per cepita — , els quals unánimement son 
considerats regressius. Tanmateix, el sistema no 
fa intervenir en absolut l'esforg tributan de la co
munitat subvencionada, cosa que constitueix un 
greu perill a efectes d'equitat i d'eficiéncia assig-
nativa. D'altra banda, cal reconéixer que la sub
venció general per cepita implica un important 
grau de descentralització, en no intervenir l'admi-
nistració central en l'aplicació de l'ajut, llevat que 
s'introdueixin pressions indirectos o condicions 
polítiques implícitos (44). 

Des del punt de vista de l'optimització paretia-
na del repartiment de recursos entre el sector pú-

(43) Només es pot reivindicar l'activitat general de l'administració sub
vencionada. 

(44) Pressions i condicions que poden donar-se subreptfciament a 
qualsevol tipus de subvenció general. 

(45) Veure un desenvolupament mes detallat de la qüestió a C. S. 
Shoup Public Finance, págs. 621 i ss. 
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blic i el privat, els efectes d'aquest tipus do sub
venció son ambigus per contraposats (45). Efecti-
vament, es trenca la correlació ingrossos-dospeses 
peí métode de separado per nivells de govern de 
les dues tasques fiscals, i amb aixó es dificulta o 
impossibilita la comparado entre l'exacció margi
nal i la despesa marginal, fomentant la ineficién-
cia. Per contra, la subvenció pot frenar la carrera 
suicida de bonificacions impositivos en qué sovint 
competeixen entre si els diversos governs inter-
medis per tal d'atreure la localització de nous ne-
gocis, industries o contribuents en general, tema 
que ja hem vist abans. 

b) La distribució de subvencions variables per cap, té 
un ventad de possibilitats molt ampli i, en el camp 
teóric, suscita un debat simétric al de la progressi-
vitat impositiva. 

Els criteris per a establir un ajut variable es po
den centrar en tres eixos: les necessitats de ia hi
senda recipiendéria, els seus recursos relatius i els 
seus esforgos económico-tribu taris relatius. En defi
nitiva, tota la problemática amb qué s'enfronten 
els fons de compensació i que hom veurá mes 
tard. 

Una diferenciació elemental que tingues en 
compte els recursos propis, com a índex aihora de 
la capacitat de pagament i de la necessitat d'ajut, 
fóra la d'establir una subvenció per cepita en rela-
ció inversa a la renda mitjana respectiva; o sigui, 
que les hisendes intermedies mes pobres rebin 
per habitant una quantitat superior a l'ajut mitjé 
per cap, mentre que les mes riques en rebin una 
d'inferior. Tanmateix, el sistema eludeix el proble
ma, ja considerat a les participacions a ingressos, 
que suposa la distribució de la renda en el si de la 
hisenda subvencionada, on hi ha moltes possibili
tats que governi un equip menys progressiu que a 
les árees riques i desenvolupades. En relació amb 
l'eficiéncia del sistema, s'ha objectat que aquests 
ajuts poden transferir recursos a erees de baixa 
productivitat marginal en detriment de «d'interés 
general». Tot i que caldria diatingir entre renda 
produida, renda ingressada i renda consumida, es 
pot avanzar que és difícil treure conclusions en el 
sentit deis efectes, sobretot si hom incorpora les 
externa I itats. Des del punt de vista redistributiu, 
els arguments en pro d'aquest sistema preñen en
cara mes forpa car, en destinar-se l'ajut ais pres-
supostos generáis, l'administració subcentral per
met oferir mes servéis o d'oferir-ne de gratuTts, la 
qual cosa beneficia a la població amb un nivell 
mes baix de renda. Tanmateix, no podem oblidar 
les remarques que hem fet anteriorment; alesho
res déiem que la despesa subvencionada no és 
necessáriament redistributiva, i que no existeix 
cap control de l'esforp fiscal de la hisenda subven
cionada, i aixó es pot traduir en una pressió fis
cal de facto inferior i/o regressiva. 

Si en alguns punts, la proposta anterior recollia 
elementa de la disjuntiva entre el principi del be-
nefici i el de la capacitat de pagament a l'imposi-



b) 

ció, l'establiment de subvencions en funció de 
l'esforg relatiu és el mes proper en el camp teóric 
a la problemática del sacrifici igual, que podem re-
muntar a Stuart Mili (46). En efecte, en aquest 
cas, l'administració subvencionadora desitja que la 
subvencionada no visqui recolzada exclusivament 
en el seu ajut. Cal dones, trobar un índex objectiu 
per al que sobren dos camins: el de l'ajut igual i 
el del sacrifici igual, que poden rebre un tracta-
ment paral.lel al del sacrifici igual a la contribució. 
L'esforg tributan de la hisenda ajudada i el seu sa
crifici, no poden mesurar-se peí volum recaptat 
per un impost ni tan sois peí conjunt de les seves 
exaccions própies, perqué la mateixa quantitat ab
soluta o per cap no suposa el mateix per a una 
població rica que per a una pobra; cal, dones, em-
prar l'esforp relatiu, mesurable en termes de la re
lació existent entre els ingressos impositius propis 
i la renda nacional de l'área corresponent, relació 
que expressa d'una manera prou objectiva el ((sa
crifici» de la comunitat en qüestió. Tanmateix, 
abans de cloure aquest apartat, cal plantejar la 
necessitat que la comptabilitat nacional sigui ela
borada per una entitat neutral o, almenys, no de-
pendent d'una de les comunitats subvencionables 
(47), per a evitar tota manipulado. 

La supeditado financera de les transferón-
cies generáis no duu, tanmateix, a una paral.lela 
supeditació política. Hem esmentat anterior-
ment la possibilitat d'utilitzar aqüestes transferén-
cíes com a eina de control polític per part del po
der central, pero llur eficacia en aquest sentit s es-
mu ssa en automatitzar-se i en ésser, dones, recia-
mables per qualsevol govern intermedi en base a 
criteris objectius. Tenint en compte que es tracta 
d'unes línies tendencials la concreció potencial de 
les quals está en relació directa amb el grau d'au-
tomatisme i generalitat de les subvencions, hom 
pot indicar les següents conseqüéncies polítiques 
de l'ús de les transferéncies generáis o incondicio-
nals: 

a) A nivell parlamentan: En transferir la decisió 
sobre la concreció de la despesa al govern inter
medi, la subvenció general sostreu nombrases ac-
tuacions publiques de les mans i del control direc
to del Parlament central (o federal), minvant les 
seves prerrogatives i les deis seus membres. En
cara mes directament peí que fa a la personalitat 
deis parlamentaris: el protagonismo polític deis 
membres deis governs subcentrals es veu poten-
ciat en detriment deis representants al Parlament 
central que traben llur acció constrenyida ais temes 
generáis d'ámbit estatal, acció que probablement 
será mes difosa i menys reivindicable davant llurs 

(46) John Stuart Mili, Principies of política/ economy, W. J. Ashley, 
London 1909; University of Toronto Press, Rutiedge and Kegan Paul. To-
ronto, 1965; versió castellana: Principios de Economía Política, F.C.E. Mó-
xtc, 1943. 

(47) En tot cas, pot de pendre de tots els interessats o ésser controla
ble per ells. 

electors. En definitiva, la reducció del camp d'acti-
vitat del Parlament central s'aparella amb un cert 
afebliment global de la seva posició i de la deis 
seus membres. La discussió deis criteris d'atribu-
ció de les subvencions es converteix en una de les 
sessions de máxim lluíment per ais parlamentaris. 

b) A nivell de l'administració central: El fet de 
subvencionar els nivelIs subcentrals suposa també 
una minva del poder de l'aparell administratiu 
central, que pot perdre moltes de les seves atribu-
cions executives. Si es tracta d'un procés de pro-
gressiva descentralització finangat peí sistema de 
les transferéncies generáis, pot donar iloc a que 
molts funcionaris de l'administració quedin en si
tuado d'atur o bé es vegin obligats a passar a ai-
tres administracions, centráis o subcentrals, amb 
tots els problemes d'adaptació que aixó suposa. 
També cal sovint redifinir la tasca deis departa-
ments ministerials centráis i les seves relacions 
amb l'administració descentralitzada: molts depar-
taments que no hagin quedat totalment buidats 
de contingut hauran de reconvertir-se en servéis 
d'assisténcia o conselleria técnica per ais nivells 
subcentrals. 

c) A nivell de poder Intermedi: En la mesura que 
la subvenció general possibiliti assolir la suficien
cia financera sense rendir comptes al nivell cen
tral, s'obre la possibilitat d'una activa vida política 
subcentral, on els ciutadans, en teñir mes proper 
l'órgan de decisió efectiva de despesa, participin 
amb un major dinamismo. Tanmateix, no podem 
amagar que, per a dur a terme aquesta possibili
tat, caldrá en molts casos vencer importants resis
tentes provinents de la inercia de la burocracia in
termedia, de la seva possible manca de preparado 
en diversos ordres, del seu freqüent complex d'in-
capacitat (48) i, ádhuc, de practiques polítiques 
tradicionals. Val a dir també, que alguns grups 

lítics o socials habituats a actuar amb una certa 
incidencia a nivell de l'aparell polític central, hau
ran de replantejar-se llur acció per a adequar-la al 
nou nivell de decisions. Ates l'objectiu de l'estudi, 
podem obviar la problemática referent ais munici-
pis, árees metn • ]•!• lítanos i altres nivells de govern 
local, per bé que cal teñir present que existeixen i 
incideixen en la política de subvencions, ádhuc en 
competencia amb els governs intermedis. 

2.1.7.2.2. 
Sovint el 

Subvencions especifiques o condicionades 
poder central concedeix —cal 

aquesta paraula 
remarcar 

ajuts o subvencions, sigui per a pro
grames o projectes especffics, mes o menys predeter
mináis, sigui amb determinados condicions referents al 
finangament o a l'aplicació de la despesa. La multiplici-
tat de possibilitats és acf immensa i encara es troba 
augmentada per totes les possibles combinacions en
tre condicions financeres i condicions d'altre tipus. Te-

(48) Sobretot, a pa'isos de tradicíó centralista. 
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nint en compte aixó, farem un assaig de caracterització 
simplificadora. 

En primer I loe, peí que toca a les subvencions es
pecifiques per a projectes concreta, aquestsdiguem que 
poden ésser de dos tipus básics: generats peí govern 
intermedi —cas en qué s'ha de convencer al central de 
la seva oportunitat, coherencia, interés i basament 
económic—; o bé, proposats peí govern central —cas 
en qué l'intermedi, dintre d'uns Ifmits, pot decidir la se
va execució, actuant per delegació o com a executor 
material del programa central que ínclou l'esmentat 
projecte — . En un grau quelcom superior d'autonomia 
s'inscriuen habitualment les transferéncies amb condi-
cions d'aplicació de la despesa. En general, es pretén 
que el poder intermedi pugui realitzar un projecte, unes 
despeses que s'emmarquen en algún programa estatal 
amb la garantia que rebran un ajut financer predeter-
minat de la hisenda central. Sovint es pretén que els 
poders intermedis portin endavant determinats progra
mes complint uns estandards mínims fixats a escala de 
l'Estat; en serien exemples tipies l'ajut que poden rebre 
les hisendes subcentrals per a la política d'escolaritza-
ció, sempre que compleixin els requisits pedagógica fi
xats per l'administració central (relació professors/a-
lumnes, metres quadrats disponibles, instal.lacions, la
boratorio etc.); o bé per a la política hospitalaria, en 
qué s'estableixen uns objectius quant a Hits per habi
ta nts o distancia de les consultes. Cal remarcar que 
darrerament a molts programes una de les condicions 
que predetermina és la política d'ocupació de mé d'o-
bra de la hisenda subvencionada; es fixen uns percen-
tatges de personal de determinados característiques 
(femení, jove, mes de quaranta anys, amb carnet d'a-
tur, etc.) o un sistema per a cobrir vacants. Ádhuc en 
certs casos aquesta és Túnica condició ¡mposada per 
l'administració, i en els altres aspectos la subcentral 
resta lliure per a la selecció del seu projecte. Aquests 
sistemes impliquen una supeditado substancial a les 
pautes fixades per l'administració central, alhora que 
obren la porta a la seva inspecció, minvant ('autono
mía. Probablement, cada tipus de programa dona lloc 
a una problemática específica prou interessant, pero 
no creiem que sigui aquest el marc per a un major de-
senvolupament de una temática tant concreta. 

En canvi, a nivell de generalitats, encara es pot afe-
gir quelcom referent a les subvencions amb condicions 
financeres. Hi ha dues possibilitats básiques: que la hi
senda subcentral hagi de contribuir al finanpament del 
projecte amb un percentatge determinat deis seus in-
gressos propis, o bé que s'estableixi la proporció del 
projecte que li escau finangar. Evidentment, a ambdós 
casos de la finalitat d'aquesta contribució parcial al 
projecte és ben clara: obligar a la hisenda intermedia 
—executora d'una despesa finangada, almenys en part, 
per un altre nivell— a atendré a la realització eficient 
del projecte, i aixf evitar abandonaments o descurances 
que podrien ocórrer si la subvenció fos total. 

En la primera de les modalitats esmentades, l'admi
nistració central interpreta un papar subsidian o com
plementan, garantint que el projecte es duré a terme 
malgrat que la capacitat financera del poder intermedi 
sigui insuficient, pero obligant-lo a posar-hi tot l'esforg 
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que l'administració central considera mínlm per al pro
jecte. No cal dir que es tracta de projectes molt es-
pecífics, molt discutits i, generalment, d'una certa Im
portancia. 

La segona modalitat és, de lluny, la mes freqüent, i 
rep el nom de subvenció proporcional o compensado
ra. Pot anar des de la subvenció paritaria —una pesse-
ta d'ajut per cada pesseta propia— fins aquella en la 
qual es podría dir que la contribució de la hisenda sub
central és simbólica, com en el cas que l'Estat financfí 
el 99 % de l'operació (49). Quan la participado central 
al projecte és molt important tendeixen a aparéixer 
elements de racionament, o bé s'estableixen unes 
quantes limitacions de mutu acord; en canvi, si la pro
porció és la inversa —preponderancia de la participado 
subcentral— la subvenció no acostuma a teñir límit. 
Aquests ajuts condicionáis originen efectes substitució 
entre programes lligats i alliberen una part deis recur
sos intermedis per a nous projectes. La impulsió de de
terminat projecte amb subvenció central pot teñir com 
a resultat final una major despesa intermedia neta a 
causa de la complementarietat de projectes que no s'-
haurien endegat sense aquella. 

2.1.8. Supeditado de le hisenda centra/ a le inter
media 

En aquest apartat només es pretén palesar que la des-
cripció deis sistemes de coordinació vertical está feta 
prenent gairebé com a hipótesi implícita que es tracta 
d'adequar la hisenda intermedia a la central, relació 
que tradueix en el fons la realitat mes habitual, quan 
teóricament és igualment imaginable una adequació 
en sentit invers. Aixó, obligarla a repetir prácticament 
tots els supósits analitzats fins ara, invertint-ne la di-
recció. De fet, és difícil de trobar exemples actuáis que 
s'apropin al model pur, car implicarien el reconeixe-
ment de la sobirania financera de les hisendes inter
medies en un grau extrem; si de cas, hom pot pensar 
mes en les relacions existents a una confederació —el 
que explica alguns deis elemerits de la fiscalitat 
suTssa— o a una organització supraestatal, que no pas 
ais models d'organització estatal habituáis. 

Tanmateix, quasi bé amb el caire de reliquia históri
ca, podem trobar algún exemple en qué les hisendes 
intermedies teñen establerta una participado en llurs 
ingressos en favor de l'estatal. En el cas espanyol, 
aquesta situado era en certa manera vigent a les rela
cions ajuntaments-diputacions provincials, d'acord 
amb els Estatutos deis anys vint, sota la fórmula del 
repartimiento general. Pero realment, ais Estats mo-
derns la viabilitat de la fórmula és difícil perqué s'oposa 
ais principis que informen l'administració central mo
derna: certs acords de fur historie i de concert econó
mic la reflectirien. 

2.1.9 Delegeció de l'administració tributaria 

Molt breument, volem esmentar aquí una relació entre 

(49) L'1 % restant compromet tanmateix a l'administració subvencio
nada i condiciona la continuítat de l'ajut. 
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la hisenda central i la intermedia a qué hem al.ludit algu
na vegada en els supdsits anteriors. Es tracta de la de
legació de funcions administrativos i recaptatóries d'u-
na administrado a l'altra, acompanyada alguns cops 
de capacitat reglamentaria. La delegació pot ésser en 
els dos sentits, tot i que hi ha matisos diferenciáis. 

El mes freqüent és que la intermedia traspassi les 
seves funcions al nivell superior. Hi ha arguments ba
sáis en economías descaía, eficiencia administrativa, 
capacitat técnica i comoditat per al contribuent, pero 
evidentment implica una supeditado económico-políti
ca a la que el poder intermedi no accedeix general-
ment de bon grat, per tal com es tracta d'una imposi-
ció del poder central. Peí que fa al procés invers, del 
que examinarem algún exemple concret al capítol 3, 
evidentment suposa, d'una banda, l'existéncia d'una 
administració tributaria intermedia capacitada i com pe-
tent; d'una altra, un alt i inhabitual grau de confianza 
de tot ordre per part del poder central en el govern in
termedi i, finalment, un sistema de coordinació infor
mativa entre els dos nivells. No cal insistir en la impor
tancia política que suposa aquesta delegació, malgrat 
que per definició la hisenda intermedia actuí en nom 
de la central. Cal, pero, apuntar a l'actiu d'aquesta de
legació de competéncies una millora en l'eficiéncia re-
captatória i una major comoditat i, ádhuc, confianza 
del contribuent. Tanmateix, no podem ignorar la neces-
sitat de un sistema de coordinació informativa complex 
per a evitar que l'avantatge de la millor coneixenga de 
les bases tributarles ubicados en el territori, es vegi 
contrarrestat per un augment del frau motivat per fa
lles d'informació sobre bases situadas fora d'aquell 
ámbit. 

2.2. LA COORDINACIÓ HORITZONTAL 

Les relacions entre les fiscalitats de dues administra-
cions de la mateixa categoría o nivell governamental 
son contemplados per la coordinació horitzontal. El seu 
estudi s'ha desenvolupat fonamentalment en el marc 
de les relacions económiques internacionals i, sobre-
tot, amb l'acceleració del procés d'integració que supo
sa la formació deis Mercats Comuns. Tanmateix, al
guns punts son d'aplicació a ia problemática del fede-
ralisme fiscal. 

En les ratlles que segueixen en farem una conside
rado succinta, car les limitacions a la sobirania inhe-
rents a la condició de membre d'un Estat redueixen 
considerablement l'espai que se li pot destinar en el 
marc d'aquest estudi, i mes tenint en compte que un 
deis desenvolupaments mes interessants, el deis fons 
de compensació de tipus horitzontal, és tractat per se-
parat a la secció 2.3. 

Essencialment, la coordinació horitzontal pot pren-
dre tres direccions: les disposicions generáis, els 
acords fiscals i la iniciativa del govern intermedi, tot i 
que no es tracta de modalitats que s'excloguin mútua-
ment. Sovint son els cossos legislatius centráis els que 

determinen la normativa básica per la qual s'han de re
gir les relacions fiscals entre les diverses hisendes in
termedies. Aquesta fórmula respon a la limitada capa
citat política reconeguda a aquests governs i a la por 
que es constitueixin poders paral.iels al central, alhora 
facilita la harmonització i homogeneítat de les disposi
cions acomodatóries. En can vi, els tractats, tan fre-
qüents a les relacions interestatals per a evitar la doble 
imposició o regular-la, son inhabituals en el si d'un Es
tat i, ádhuc, sovint prohibits o sotmesos a importants 
controls centráis. Quant a la iniciativa, es fa referencia a 
la propia capacitat de l'adminístració intermedia per a 
prendre unes mesures que resolguin els possibles pro
blemas. 

El problema fonamental rau en la possibilitat que la 
base imposable tingui, almenys parcialmente el seu ori
gen fora de la demarcado de l'autoritat que estableix 
l'impost. Per exemple, un contribuent que visqui o tin
gui la steva vivenda en un ámbit diferent d'aquell on 
obté la renda o alguna de les seves rendes. Per a aca
rar la qüestió hi ha váries alternativos. Evidentment, la 
mes senzilla és no tocar res, i aleshores es genera una 
situació de possible doble imposició sobre un mateix 
objecte. L'excés impositiu —que pot arribar a esdeve
nir un desincentiu económic— té la contrapartida, que 
al primer cop d'ull pot semblar sorprenent, de no afec
tar sensiblement l'assignació de recursos ni l'equitat 
del sistema, I leva t que quedin árees de l'Estat no sot-
meses a la doble imposició (administracions interme
dies terceres), cas en el qual les árees subjectes es 
comporten com un conjunt respecte de les exemptes. 
Dues formules básiques pretenen resoldre la proble
mática: la deducció i el repartiment de la base imposa-
ble, ambdues inspirados en practiques del comen? in
ternacional (50). 

La primera consisteix en descomptar d'alguna ma
nera l'impost pagat a una administració de l'impost a 
pagar a l'altra; per exemple, el pagat a ('administrado 
de l'ámbit d'obtenció d'una renda de l'impost que s'ha 
de pagar a I administració de residencia. Com en el cas 
ja analitzat de la coordinació vertical, la deducció es pot 
fer sobre la quota, com una mena d'impost a compte, 
o bé sobre la base, com a despesa deduTble. Aqüestes 
formules, habituáis al comerg internacional (51), prete
nen col.locar els contribuents propis en condicions d'i-
gualtat amb els d'altres jurisdiccions peí que fa a llurs 
activitats a l'ámbit d'aquestes. Teñen, dones, un doble 
objectiu: el de l'equitat i el de no afectar l'assignació 
de recursos o condicions de competencia. Pero, a l'ám
bit de les administracions intermedies poden suposar 
una minva d'ingressos important; per aixó s'apliquen 
amb fortes limitacions quantitatives i sovint només 
pels impostos que afecten activitats empresarials; a 
tall de resum hom podría dir que son formules poc 
usuals i molt (¡mitades. 

En canvi, amb una relativa freqüéncia, hom pot tro-
bar exemples de repartiment de bases tributáries, se-

(50) Cari S. Shoup Public Finance, págs. 634 ¡ ss. 
(51) Son molt emprades unilateralment ais paisos exportadora de capi

tal s. 
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gons sistemes també inspirats a la práctica interesta
tal. Tant ais impostos generáis sobre la renda (personal 
i de societats), com ais impostos sobre el volum de 
vendes és usual i factible que dues, o mes, administra-
cions es reparteixin la base que pertoqui a un mateix 
contribuent, en proporció a l'origen territorial d'aquei-
xa. L'estimació de les rendes obtingudes a una demar
cado, l'anomenada «obligado real de contribuir», el 
cálcul de la xifra relativa de negocis son modalitats 
prou «rodados» a l'experidncia internacional i ais pactes 
bilaterals com per a haver estat de fácil translació ais 
sistemes federáis, en ampliar els objectes tributaris de 
les hisendes intermedies. 

Cal remarcar dues qüestions fináis, sobretot a efec
tos d'una possible aplicació al nostre cas. En primer 
lloc, que la vigencia d'un impost general sobre vendes 
del tipus «en cascada» o multifásic acumulatiu —com 
és ara l'I.G.T.E.— entorpeix l'aplicació del criteri del vo
lum relatiu de vendes a causa, justament, del seu caire 
acumulatiu, mentre que l'impost sobre el valor afegit la 
simplifica (52). L'altre punt prové de la possibilitat, ló
gica tenint en compte l'autonomia fiscal, que la norma
tiva, els tipus impositius i, per tant, les quotes tributa
rles difereixin per a una base idéntica segons l'ddminis-
tració a qué estigui sotmesa. Aleshores, ens podem 
trobar amb la generació d'un procés de reassignació 
fiscalment induft i, a un altre nivell, amb una tendencia 
a sotmetre a ('administrado autónoma menys exigent 
o que exerceixi una pressió fiscal mes feble, una part 
de la base imposable superior a la que realment s'es-
cau; és a dir, un procés de frau que només podría 
ésser estalviat pels mecanismos de coordinació vertical 
anteriorment descrits. 

2.3. ELS FONS DE COMPENSACIÓ (53) 

En certa manera, a cavall entre la coordinació vertical i 
l'horitzontal, segons la fórmula concreta escollida, cal 
situar els fons dits de compensado, anivellació, igua
lado o redistribuyó, figures que teñen una gran impor
tancia en el federalismo fiscal modern. El principi de 

(52) En escríure aqüestes ratlles, en el Boletfn Oficial de las Cortes de 
20 de julio! del 1978, s'ha publicat el projecte d'I.VA aprovat peí govern 
espanyol el 14 d'abril del mateix any. En el projecte es palesa el prqposlt de 
tenir-lo preparat, pero diferínt-ne l'aplicació. 

(53) Peí títol de l'epfgraf hem optat per la denominado que rep a la 
Constitució el fons previst assimilable a aquesta categoría, tot i que la no
menclatura sigui molt variada i no exempta de connotacions valoratives. Si 
no hagués estat per la terminologie constitucional, l'autor hagues emprat la 
de fons d'anivellació o d'igualació que considera mes ajustados. Per a 
aquest epígraf cal esmentar com a bibliografía básica: J.S.H. Hunter, Reve-
nue sharing in the Federal Repubfic of Germany, Australia National Univer-
sity, Camberra, 1973; R. L Mathews (Ed.), Fiscal equalisation in a federa/ 
system, Research Monograph, n.° 4, Centre for Research on Federal Finan
cial Relations, A.N.U., Camberra, 1974; A. Moster, Ph. Marchessou i J. 
Anastopoulos, Etudes et Documents de Droit Budgétaire Federal, Librairie 
Genérale de Droit et Jurisprudence, Parts, 1974; i, W. E. Oates (Ed.), Finan-
cing the New Federafísm: Revenue Sharing, Conditional Grants, and Taxa-
tion, Johns Hopkins U.P., Baltimore, 1976. Ja en premsa l'edició d'aquest 
llibre, l'autor ha col.laborat amb el Prof. Pedros en un estudi monográfic so
bre els fons de compensació; veure Alejandro Pedros Abel lo i Joan Colom 
Naval, El fondo de compensación interterritorial: Análisis de sistemas com
parados y aplicación al caso español, pondncia a la V Reunión de Estudios 
Regionales (A.E.C.R.) Saragossa, novembre 1979. 
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solidaritat és a la base del seu plantejament, perqué es 
tracta d'anivellar els recursos entre els diversos poders 
intermedis mitjanpant transferdncies sigui de ('adminis
trado central a algunos o a la totalitat de les hisendes 
intermedies de l'Estat (vertical), sigui d'unes hisendes 
intermedies a unes altres (horitzontal) (54). El paper de 
les transferdncies emparenté aqüestes modalitats de 
coordinació amb les redistribucions d'ingressos 
(2.1.7.), rao per la qual gran part de l'análisi feta ante
riorment, en especial amb referencia a les subvencions, 
fóra trasladable a aquest epígraf (55). 

L'existéncia de marcados diferencies de nivell de 
renda o de desenvolupament económic ais diversos te-
rritoris que constitueixen l'Estat fonamenten la recerca 
d'uns mecanismos que transfereixin recursos de les á-
rees riques, desenvolupades o excedentáries de recur
sos vers les mes pobres, subdesenvolupades o manca-
des de recursos, ateses les necessitats de servéis pú-
blics (56); aquests mecanismos son els fons esmen-
tats. 

Els objectius explícitament reivindicats per ais fons 
de compensació es refereixen a la millora en l'assigna-
ció deis recursos i a la distribució de la renda a nivell 
estatal o al desenvolupament económic, que podem 
considerar resultant d'ambdós. Tanmateix, cal estar 
atent a l'hora d'acceptar aquests objectius com a real
ment válids i coherentment perseguits. En primer lloc, 
cal remarcar com a subjacent tota una teoría del de
senvolupament i unes opcions respecte a la mobilitat 
deis factors en el si de les fronteros esta tais. Diguem-
ho amb unes quantes preguntes crues: ¿És preferible 
transferir capital de les áreos riques a les pobres amb 
má d'obra desocupada o l'inrevés (57)? ¿Qué suposen 
l'espai, les tradicions socioculturals, les diferencies 
lingüístiques en aquest procés? ¿La homogeneítzació 
del grau de desenvolupament al llarg del país, cercada 
amb la política de desenvolupament regional, és com
patible o contradictoria amb l'assoliment del creixe-
ment agregat máxim del P.N.B.? ¿No és preferible for-
par el desenvolupament deis pols d'activitat económica 
preexistents i engegar el de les árees endarrerides per 
difusió o «spill-over»? Evidentment, les diverses respos-
tes, tot i que siguin totes raonables, impliquen valora-
cions que superen sovint la mera economía. Probable
mente en un sistema d'economia capitalista, hem d'ac
ceptar amb Hunter (58) que «els beneficis, especial-

(54) Tanmateix, en els fons horitzontals hom considera nomos els de 
caire generalitzat o multilateral, excloent els a corda bilaterals de cooperado 
financera entre dues hisendes intermedies. 

(55) A tall d'exemple, R.L Mathews, Grants Crfter/a for Equalisation 
Grants, in Fiscal equalisation..., Op. cit., pág. 3, classlfica les subvencions o 
transferéncies en tres categories: (a) «general revenue grants», (b) «Equali
sation grants» (C) «Specific purpose grants». 

56) Tot i que sovint coincideixen els tres qualifícatitus per a una matei-
xa área, hom no pot considerar-los sinónims. Pensem, per exemple, en una 
área subdesenvolupada pero que disposa d'abundosos recursos energética, 
o en una comunitat desenvolupada amb gran densitat de poblado que fa 
insuficients els seus recursos. 

(57) Veure la polémica Scott-Buchanan ais anys cinquanta. A.D. Scott, 
A note on Grants in Federal Countrfes, Económica, Vol. 17, nov. 1950, 
págs. 416-422; J.M. Buchanan, Federal Grants and Ressource A/focatfon, 
«Journal of Political Economv», Vol. 60, June 1952, págs. 208-217; Com-
ment, de Scott, i Rep/y, de Buchanan a J.P.E., Vol. 60, dec. 1952, págs. 
534-538. 

(58) J. Hunter, Revenue Sharing in the Federal Republic of Germany, 
pág. 69. 



ment els económics, poden ésser mes imaginaris que 
reals», cosa que no els resta importancia política. En 
efecte, en aquest marc económic, l'efecte mes proba
ble d'aquestes transferéncies és la distorsió de l'assig-
nació de recursos, amb les consegüents pérdues de 
productivitat global. I, aixó, ádhuc introduint-hi l'ava-
luació deis costos i beneficis socials. 

Peí que fa a l'equitat, aparentment menys discutible, 
no hi manquen els punts foscos. Alguns han intentat 
discutir la progressivitat deis fons segons es basessin 
en impostos directes, indirectos o en un conjunt rnixt; 
segons la meva opinió, pero, aquest seria un planteja-
ment erroni, un fals dilema, car l'origen del fons reper
cuten en la seva capacitat per a adaptar-se dinámica-
ment a l'evolució económica i a les necessitats de f i -
nangament de les hisendes beneficiarios, pero els efec
tos sobre l'equitat distributiva están essencialment 
condicionats peí sistema o fórmula de repartiment i 
per l'aplicació que en facin en llur despesa les hisendes 
recipiendarios. D'altra banda, si el que es pretén és ga
rantir un nivell estandard de serve i públic o homoge-
neítzar la prestado d'aquests servéis arreu del país, cal 
plantejar-se si aquest és el millor instrument i, fins i 
tot, si és un objectiu desitjable si no es vol interferir 
l'autonomia de ia despesa intermedia. Si l'objectiu és 
igualar les possibiiitats de suficiencia financera de les 
diverses hisendes intermedies, cal establir el o els pa
ra met res equitatitus. En definitiva, el tema de l'equitat 
porta fácilment vers el camp polític o extra-económic, 
com a fonament deis fons de compensado. 

Aqüestes consideracions posen en relleu que els 
fons d'anivellació teñen una gran trascendencia 
política pero que económicament la superació deis 
desnivells interterritorials requereix una política de de-
senvolupament de mes volada, de la que els fons 
només son una part. 

Vist aixó, podem fer una breu descripció deis trets 
característics de les principáis modalitats de fons i de 
llurs punts de coincidencia. 

Hom ha dit que l'objectiu deis fons és compensar, 
aniveliar les diferencies de disponibilitats o necessitats 
financeres de les diverses hisendes intermedies. Aixó 
es pot abordar d'una manera global, amb transferén
cies generáis o incondicionals, o bé d'una manera sec
torial, amb transferéncies especifiques. Per bé que la 
transferencia general és mes conforme a l'esperit del 
fons i que, probablement, sigui la modalitat que tendeix 
a ser majoritária (59), no podem ignorar la utilització 
freqüent de fons especia I itzats (60). L'análisi a fer seria 
clarament paral.lela per les dues modalitats homóni-
mes de subvencions (2.1.7.2.). 

També podem distingir entre fons nodrits amb ca-
bals generáis i fons generats només per determinats 
tributs o ingressos; encara podríem establir l'existéncia 

(59) Introduint-li, com a máxim, algunes límitacions com I'obligado de 
redistribuir a nivells de govern inferiora 2/3 de la quantitat rebuda, tal com es-
tableix la normativa vigent al «General Revenue Sharing» nordamericá. Al 
parer de I'autor, atesa la finalitat global d'aquests fons, resulta incorrecte 
preassignar el tipus de despesa. 

(60) Italia fomiría nombrosos exemples, i cal pensar també en el «Spe-
cial Revenue Sharing». 

de fons aiimentats per exaccions creados exclusiva-
ment amb aquesta finalitat, és a dir, preassignades, i 
que son habitualment recárrecs. Els exemples d'aques
tes diverses categories son fácilment trobables a ('ex
periencia comparada, com hom veurá a l'estudi com-
paratiu del capítol següent. La tendencia predominant 
actualment és, cada cop mes, a ampliar la base de 
creado del fons, talment que sovint és un percentatge 
del total del pressupost central o, com a mínim, del total 
deis "impostos directes o indirectos. Caldria afegir ací 
la proposta de Heller (61), segons la qual el fons del 
«General Revenue Sharing» (Repartiment General d'ln-
gressos) s'ha de nodrír amb una part del pressupost fe
deral equivalent al 2 % de la base imposable de i'im-
post federal sobre la renda personal. 

Com hom indicat anteriorment, totes aquestos dife-
renciacions afecten la flexibilitat del fons i no la seva 
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progressivitat —com erróniament pensen alguns de 
llurs defensors—, per tal com aquesta és mesurada 
realment peí repartiment i aplicació de la despesa, 
mentre que la vessant de l'ingrés resulta prácticament 
irrellevant en diluir-so en el total deis ingressos. Per 
contra, és obvi que la relació del fons amb uns ingres
sos determinats pot condicionar seriosament, segons 
quina sigui llur capacitat d'adaptació al cicle económic, 
la suficiencia financera de les hisendes intermedies i la 
coherencia de llur comportament respecte a la política 
anticíclica global. 

Considerant l'origen geográfic deis fluxes financers 
que circulen pels fons, és evident que, sigui quina sigui 
la modalitat — horitzontal o vertical— aplicada, sem-
pre veurem que les árees mes riques subvencionen 

i» 

les mes pobres. En el cas deis fons horitzontals es po
dría dir que és així «per definido». En el deis fons verti-
cals, el mecanismo queda una mica difuminat, car to
tes les árees aporten ais cabals de l'administració, tot i 
que les mes riques i, per tant, amb major base imposa-
ble n'aportin mes, ádhuc en termes per cápita. En una 
análisi quelcom mes detinguda, pero hom aprecia fácil-
ment que, en termes de transferéncies netes, els fluxos 
teñen el mateix sentit que en els fons horitzontals: en 
definitiva, en els fons verticals, l'Estat actúa d'interme-
diari entre les árees riques i les pobres. Tanmateix, 
malgrat que les diferencies entre els dos sistemes de 
fons, els verticals, i els horitzontals, son menors que 
no podrien semblar a primer cop d'ull, les conseqüén-
cies de l'adopció d'un o altre sistema son económica
ment i, sobretot, políticament, rellevants. 

Passant ja al mecanismo de repartiment, cal definir 
els criteris que el regirán. Si atenem al seu caráter de-
cisiu per al funcionament efectiu del fons i l'assoliment 
deis objectius que hom li assigna, aquesta determina
do deis criteris esdevé la vessant mes delicada, per no 
dir conflictiva, del sistema. L'análisi se centrará en els 
fons de carácter general, pero les idees básiques son 
fácilment extrapolables ais específics. 

Tot i que en alguns pa'ísos la distribució del fons és 
realitzada per una comissió parlamentaria «ad hoc» o 

(61) Que será examinada a l'epfgraf 3.4., en estudiar el cas deis Estats 
Units. 
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per una de les cambras (62), sovint assessorades per 
un comité d'experts, i que aqüestes institucions poden 
decidir amb un important grau de llibertat, la lógica 
deis fons porta, mes aviat, a intentar defugir la discre-
cionalitat, i, dones, a tendir a objectivar els parámetros 
emprats a l'hora de repartir els recursos disponibles. 
Evidentment, el mes senzill és el de la poblado que, 
usat aTlladament, porta a repartiments iguals per habi
ta nt. En tractar de les subvencions, ja hem vist el caire 
redistributiu d'aquesta categoría de transferencias. 
Malgrat les dificultáis estadístiques ben conegudes, 
per a la utilització de la comptabilitat nacional en rela-
ció amb els ámbits subcentrals, també és habitual la 
inclusió de la renda de les diverses árees — normaI-
ment, mesurada en termes per cepita— entre els pará
metros. La major part deis fons usen formules comple
xos on, a mes deis dos factors ja esmentats, intervenen 
altres variables que poden ósser molt diverses: grau 
d'urbanització, taxa cTocupació, taxa d'emigració, su
perficie, esforg fiscal, etc. En resum, indicadors que tra-
dueixin les diferencies de nivell de desenvolupament, 
de capacitat tributaria i de cost en el subministrament 

cia entre les rendes per cápita estandard i propia (65): 

deis servéis públics. De fet, en termes generáis, podem 
establir que existeix una elevada correlació entre 
aqüestes variables: en les árees mes subdesenvolupa-
des, de baix nivell de renda i de riquesa per habitant, és 
presumible que les bases imposables siguin inferiors 
en mitjana a les de les árees riques, albora que l'admi-
nistració té uns costos superiors per habitant —ha de 
subministrar el mateix nivell de servéis en I loes de den-
sitat de poblado baixa —, problemes geográfíes, manca 
de comunicacions, de má d'obra qualificada, d'equipa-
ments, i altres factors concorrents al subdesenvoiupa-
ment. 

Els fons pretenen igualar la suficiencia de les dife-
rents hisendes intermedies, i aixó está en relació tant 
amb la capacitat d'obtenció d'ingressos com amb la di-
ferent necessitat d'ingressos atesa l'estructura deis 
costos deis servéis, mantenint una pressió fiscal raona-
blement homogénia a tot I'Estat. 

A partir d'ací, hom pot elaborar uns models sen-
zills de determinació de les transferéncies a fer amb 
carree al fons (63). Suposant l'existóncia d'un estan
dard acceptat, que hom denotará amb el subíndex S i 
que pot ósser la mitjana general deis diversos territoris 
autdnoms o deis estats de la federació, o bé els valors 
del mes ríe d'aquests (64), la transferencia a la hisenda 
subvencionable ha d'ésser G = R + C, representant R la 
deficiencia recaptatória i C l'increment de costos. En 
una primera aproximado, la deficiencia recaptatória de 
l'Estat o territori / es pot mesurar en funció de la seva 
població, de la pressió fiscal estandard i de la diferén-

(62) Preferentment, la representativa deis territoris membres de l'Es
tat. 

(63) Veure un tractament desenvolupat d'aquests models a R.L Mat-
hews, Grants Crftería for Equalisation Grants i Fiscal Equalísation Modals, i, 
W. Prest Theoríes of Fiscal Equalisation in Fiscal Equalisation in a Federal 
System. 

(64) 0 també la mitjana del pared d'Estats federats amb base imposa-
ble per habitant mes elevada. 

(65) Prenem la renda per cápita com a representativa de la base impo-
sable. 

T 
Ri= P 

Y 

Ys Y 

P P 
(Equació2.1.) 

En canvi, els desavantatges en materia de costos po
den estimar-se per la població multiplicada per la dife
rencia de costos per cápita entre l'estandard i el del te
rritori considerad diferencia que ens dona la quantitat 
per cap per a assolir el nivell de serve i del estandard; 
és a dir: 

C! = P 
E; E 

P¡ P-
(Equació 2.2.) 

Si G/ fos negatiu, aleshores ens trobem davant el cas 
d'una hisenda intermedia, amb rendiments o costos 
mes favorables que l'estandard, hipótesi versemblant si 
aquest és una mitjana. Aleshores, naturalment, G/ me
sura una transferencia negativa, concebible sobretot en 
fons horitzontals. Si hom exclou l'existéncia de transfe
réncies negativos, aleshores la subvenció igualatória G, 
ha d'ésser igual al déficit pressupostari al que hauria de 
fer front la hisenda intermedia subvencionable atesos 
el seu nivell efectiu d'ingressos i la despesa necessária 
per a subministrar uns servéis comparables amb l'estan
dard. Cal remarcar que aquesta transferencia és poten-
cialment igualatória, pero que res no obliga a la hi
senda recipiendária a assolir efectivament el nivell de 
serve i estandard, sino que pot optar per un nivell de 
servei subestandard, pero amb uns ingressos propis 
menors. 

Sovint, les formules de repartiment deis fons només 
teñen en compte el factor R, és a dir, les diferencies en 
les capacitats fiscals deis diversos territoris de l'Estat. 
Aplicant l'equació [2.1.], obtenim el muntant de la sub
venció que pertoca a cada territori i que garanteix que 
cada hisenda intermedia disposa de la mateixa quanti
tat per habitant, a condició que la seva pressió fiscal 
sigui igual a la pressió estandard i que les transferén
cies puguin ésser positives i negativos. Si s'elimi-
na aquesta segona condició, és a dir, que la hipótesi és 
que les transferéncies son sempre positives, l'anivella-
ció es pot limitar al fet que les hisendes subestandard 
assoleixin la mitjana general, si aquest és l'estan
dard triat, mentre que les altres continúen disposant 
d'uns recursos superiors. Per aixó, en algunes federa-
cions hom ha optat per un estandard representatitu 
deis membres amb mes capacitat tributaria, talment 
que l'anivellació pot tendir a ésser total. 

fanmateix, cal remarcar que l'equació [2.1.] de cap 
manera incorpora la recaptació efectiva de la hisenda 
subvencionada; aixó vol dir que no hi ha cap garantía 
que el servei sigui subministrat al nivell estandard, ni 
que aquesta hisenda no utilitzi el sistema del fons per 
a teñir un suport i imposar una pressió tributaria infe
rior a la de la resta de l'Estat Per aquesta rao, sovint 
les formules de repartiment incorporen algún índex de 
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I'esforg fiscal de la hisenda que rep la transferencia. 
Aquest sistema tendeix a garantir 1'homogeneTtat de la 
pressió tributaria a tot I'Estat en penalitzar aquelles h¡-
sendes que no explotin al nivell estandard llurs bases 
imposables (66). 

Tanmateix, cal teñir present que pot resultar contra
di ctori l'objectiu d'equilibrar les capacitats financeres 
amb el d'igualar les pressions fiscals (67). De fet, el 
problema sorgeix de l'ambivalóncia de I'esforg fiscal: 
d'una banda, és una qüestió d'equitat que, política-
ment, justifica les transferéncies que perceben les á-
rees pobres; de l'altra, és un índex de preferencia per 
ais servéis públics. Aleshores, pot succeir que les árees 
riques, amb mes capacitat, i amb una millor adminis
trado, poden fer mes fácilment que les pobres un es-
fio'rg relatiu superior, i si aquest esdevé l'únic índex, la 
transferencia tendeix a reforjar la polarització de la ri-
quesa; si no s'incorpora, el sistema pot afavorir les oli-
garquies conservadores de les árees subdesenvolupa-
des. Com passa sovint, es tracta d'assolir una síntesi i 

que la fórmula de repartiment incorpori l'índex de ca
pacitat o de necessitat i l'índex d'esforg. Cal dir, final-
ment, sobre aquest assumpte, que a algunes federa-
cions on les diferencies socio-económiques son extraor-
dináries, com la Unió India, s'ha establert un barem 
d'esforp fiscal per árees, i un calendan a llarg termini 
per a l'homogeneítzació. 

Per cloure aquest epígraf, voldríem recordar que els 
diversos fons de compensado reflecteixen, ádhuc a 
través del índex o parámetros escollits, diverses filoso
fes de les relacions entre l'administració central i la in
termedia i entre els diversos governs del mateix nivell 
la finalitat básica deis quals és la nivel.lacio deis recur
sos financers disposables lliurement per les hisendes 
intermedies: la garantía final d'un nivell mfnim de pres
tado pertoca al govern central (68) i l'existéncia del 
fons interterritorial no anuí.la la possible necessitat 
d'una política central de redistribució personal de la 
renda entre els ciutadans, al marge de criteris espa
ciáis. 

(66) R. L Mathews, Fiscal Equalisation Models, pág. 17. 
(67) Advisory Commission on Intergovernmental Relations, Measu-

ríng the Fiscal Capacity and Effort of State and Local Áreas, U.S. Govern
ment Printing Office, Washington D. C, 1971. pág. 40. 

(68) En aquest sentit sembla molt correcta la previsió continguda a 
l'article 158.1. de la Constitucló. 
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En el present capítol es fa una descripció deis ele-
ments mes característics de la coordinació vertical i 
horitzontal a diverses organitzacions estatals existents, 
a fi de conéixer com s'articulen i funcionen en la reali-
tat els diversos models exposats al capítol anterior, 
en constituir els sistemes mixtos reals. La seva 
anáüsi pot permetre posar en relleu els trets fonamen-
tals del federalismo fiscal modern i de la problemática 
que el volta. Per aixó no es tracta de fer una descripció 
exhaustiva deis sistemes tributaris intermedis i de la 
coordinació fiscal ais diversos paísos escollits, sino 
mes aviat de remarcar-ne els aspectos mes significa-
tius. 

3.1. REPÚBLICA FEDERAL ALEMANYA 

3.1.1. Evolució recent 

En acabar la II Guerra Mundial, Alemanya resta divi
dida en quatre zones d'ocupació corresponents ais 
principáis Aliats (Estats Units, Franga, Gran Bretanya i 
Unió Soviética) i l'enclau quatripartit de Berlín en el te-
rritori d'ocupació soviética. Les potencies ocupants im
posaren a llurs respectivos zones els sistemes mes 
acords amb llurs própies fites i ideologies, política que 
servia l'objectiu comú de dividir i enfeblir Alemanya, 
dificultant i endarrerint la seva futura unificado, amb 
les conseqüéncies polítiques i económiques que hom 
pot fácilment concebre. Els avatars de l'evolució poste
rior, ben coneguda i sobre la que no ens estendrem, 
portaren a la distinció entre l'Alemanya Oriental, a la 
zona soviética, i l'Alemanya Occidental, que comprenia 
la resta, donant pas a la formació de la República De
mocrática Alemanya i de la República Federal Alema
nya, respectivament. L'autor no ha pogut disposar en 
temps útil de documentacíó referent a la R.D.A., i per 
aixó l'estudi se centra exclusivament en la R.F.A. 

A mitjan 1948, els aliats occidentals promogueren 
ía celebrado d'una Assemblea o Consell Constituent 
que aprová la Llei Fonamental (Grundgesetz) de 23 de 
maig de 1949. En aquesta Llei Fonamental del 1949, 
que ha fet l'ofici de Constitució per a la R.F.A. (1), s'es-
tableix que la República Federal es compon de 10 

(1) Sembla que s'hagi volgut reservar la denominado de Constitució 
per a la norma básica d'una futura Alemanya «unificada. 

(2) Els-10 «leander» son: Baden-Wurtemberg (8'7 milions ¿'habitante 
l'any 1970), Baixa Saxdnia <7'0), Baviera (10'3), Bremen (0'8), Hamburg 
(1'8), Hesse (5'3), Renánia-Palatinat Í3'6), Renánia del Nord-Westfália 
(16'9), Sarrland (1'1) i Schleswig-Holstein (2'6). Cal remarcar que Berlín 
Occidental no constitueix, des d'un punt de vista jurfdlc estríete, un «land», 
malgrat que a efectes práctics sovint s'hi pugui equiparar i que rebi un ajut 
financer molt ¡mportant del Bund. 

Capítol 3 

ESTUDI COMPARATIU 

«Laender» (Paísos, Estats Federats), ais quals se su-
perposa el «Bund» (Federació o Estat Federal) (2). Ló
gicamente la Llei Fonamental del 1949 establia els 
drets fonamentals, les institucions, les competéncies 
legislativos i executives, el poder judicial i el sistema f i
nancer del nou Estat. 

Peí que fa a aquest estudi teñen especial relleváncia 
la delimitació de competéncies i la normativa finance-
ra. Malgrat que l'article 30 de la Llei Fonamental esta-
bleixi que la competencia deis «laenden» és general 
mentre que la de la Federació és d'atribució, la delimi
tació de competéncies legislativos que es desprén de 
l'article 70 palesa que els poders transferits a l'Estat 
Federal son molt amplis i que, de fet, la competencia 
deis Estats Federats és bastant residual. Aquesta és, 
probablement, la conseqüéncia del compromís forgós 
entre la voluntat reunificadora alemanya i la divisora 
deis ocupants, pero també recull la tradició alemanya, 
com hom pot veure en la Constitució del Reich de f i 
náis del segle XIX. 

En síntesi (3), la Federació pot exercir tres modali-
tats de competéncies legislativos: 

+ 

a) Competencia exclusiva: els «laender» no poden le
gislar en una colla de camps, llevat que una llei 
federal els autoritzi expressament. És el cas deis 
afers exteriors, defensa, régim de nacionalitat, mo
neda, duanes i corriere exterior, mides i pesos. Així 
mateix, s'han d'incloure en aquest camp algunes 
matéries que, peí seu propi caire, afecten la totali-
tat del territori federal, com l'ordenació global del 
territori o la xarxa federal de vies d'aigua. 

b) Competencia concurrent: matéries que original-
ment corresponen ais «laender», pero en les que la 
Federació pot legislar amb normes uniformes a fi 
d evitar que els estats es perjudiquin entre ells o 
per a assegurar la unitat jurídica o económica o la 
homogeneítat de les condicions de vida al territori 
federal. 

4 

c) Legislació-Marc: en aquesta modalitat la Federa
ció es limita a aprovar el marc normatiu del tipus 
«llei de bases», essent competencia deis «laenden> 
el seu desenvolupament. 

La competencia deis estats federats, com s'ha dit, 
és residual malgrat ésser potencialment general; so-
bretot, tenint en compte l'aprofitament que la Federa
ció ha fet de la seva competencia concorrent des de la 
creació de la R.F.A. 

(3) Veure A. Moster «La constitution financiera de la République Fedé
rale d'Aliemagne», a «Etudes et documents de droit budgétaire federa/». Li
bra i ríe Genérale de Droit et Jurisprudence, París, 1974, págs. 5-102. 
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Tanmateix, cal reconóixer la indubtable incidencia 
deis estats a la legislado federal via Consell Federal o 
Bundesrat, cambra alta que representa els estats fede-
rats com a tais, amb la correcció d'una certa propor-
cionalitat respecte a la poblado, en la representado de 
cadascun d'ells (4). El Bundesrat comparteix amb la 
Dieta deis Diputats o Bundestag el poder legislatiu, i 
amb la Dieta i el Govern Federal, disposa d'iniciativa 
legislativa propia. Tant és aixl que tot projecte de llei 
del govern ha de ser dipositat a la mesa del Bundesrat 
abans dañar al Bundestag. 

El Bundesrat está compost de membres deis go-
verns estatals, sovint ministres o alts funcionaris deis 
«laender», i ha de prendre les seves decisions per ma-
joria. A part de la derivada de la iniciativa, la seva inci
dencia normativa a nivell federal s'expressa sobretot a 
través de les Neis que requereixen la seva aprovació 
(Zustimmungsgesetze) o d'aquelles sobre les que es 
pot establir un veto transitori (Einspruchsgesetze). Les 
primeros es refereixen generalment a les relacions, in-
closes les fiscals i financeres, entre la Federació i els 
Estats: és fácil imaginar la capacitat de maniobra que 
donen al Bundesrat les facultats descritos per a prote-
gir els interessos deis governs intermedis, malgrat que 
una majoria qualificada al Bundestag sempre pot aixe-
car el veto del Consell Federal. 

Sota el títol de «El sistema financer», el capítol X de 
la Llei Fonamental del 1949 (articles 105-115) con
centra el tractament de les relacions financeres en el si 
de la R.F.A., des de la coordinació vertical ais comptes 
liquidats del pressupost. Aquesta regulació básica ha 
rebut sovint el nom de «constitudó financera» (Finanz-
verfassung) (5). 

El capítol X estableix els trets fonamentals d'atló 
que la terminologia alemanya anomena la perequació 
o compensació financera (Finanzausgleich), és a dir, el 
sistema de repartiment de recursos i cárregues al si de 
l'Estat federal. Parteix del principi segons el qual cada 
nivell de govern ha de disposar deis recursos financers 
necessaris per a realitzar les tasques respectivos; si un 
nivell recapta uns ingressos superiors a les seves ne-
cessitats, els altres no assoliran els mitjans per a llurs 
tasques. Cal, dones, repartir la sobirania financera en
tre els nivells i, essencialment, entre la Federació i els 
estats, repartiment que es fa, particularment, ais pri-
rñers articles del capítol, del 105 al 109, palesant una 
clara influencia del sistema imperant a la primera unifi
cado alemanya moderna, aspecto subvalorat per l'opi-
nió corrent 

D'acord amb la Llei Fonamental del 1949, a la Fe
deració li correspon la competencia legislativa exclusi
va sobre els impostos de les duanes i els monopolis 
fiscals, mentre que té competencia compartida o con-
corrent si utilitza la totalitat o una part del rendiment 

(4) Els estats amb una poblado superior ais 6 mllions d'habitants te
ñen 5 escons; els d'una poblado compresa entre els 2 i els 6 mllions, 4; I 
els de menys de 2 mllions, 3. 

(5) A. Moster, La constitution financien do la fí.FA., Op. cit.; José 
Juan Ferreiro Lapatza, Hacienda Pública y autonomía en la Ley Fundamen
tal de Bonn, Civitas, n.° 13, Enero-Marzo 1977, págs. 5-62; 1 Ulsenheimer, 
Untersuchungen zum Begriff der Ffnanzverfassung, G. Flscher Verlag, Stutt-
gart, 1969. 
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deis impostos que enumera l'article 105.2., sigui per a 
cobrir despeses federáis, sigui que es donin els requi-
sits previstos a l'article 72.2. (6). Entre aquests impos
tos — que corresponen origináriament ais «laender»— 
cal assenyalar els impostos sobre la renda, el capital, 
les successions i donacions, el consum, el tráfic i els 
drets reals. Quant ais rendiments tributaris, l'article 
106 estableix el repartiment de les recaptacions deis 
diversos impostos; val a remarcar que corresponien ais 
«laender» i, si s'escau d'acord amb la legislado de l'Es
tat federat, ais municipis o. agrupacions de municipis, 
els següents impostos: impost sobre la cervesa, impos
tos sobre el tráfic - l levat de l'impost sobre el trans
pon i de l'impost sobre el volum de vendes—, l'impost 
sobre la renda de les persones físiques i sobre la renda 
de les societats, l'impost sobre el patrimoni, l'impost 
sobre successions, els impostos reals i els d'ámbit lo
cal. Tanmateix, la Federació podia exigir una part de la 
recaptació de l'impost sobre la renda de les persones 
físiques i de les societats a fi de cobrir les seves des
peses i subvencionar les deis estats en materia d'edu-
cació, sanitat i previsió social. Al parágraf 4 de l'article 
106, la Llei Fonamental precisa que per a assegurar la 
capacitat económica deis estats tributáriament febles i 
equilibrar les cárregues tributarios respectivos, la Fede
ració també pot detreure part deis ingressos correspo-
nents ais estats, a fi de donar-los una subvenció direc
ta. En ambdós casos, cal que el Consell Federal a pro vi 
la llei federal, aprovació del Bundesrat que també re
quereixen aquellos Neis emanados de la Federació que 
afectin impostos, el rendiment deis quals, tot i que siguí 
parcialment, correspongui ais estats o municipis. 

Dues altres notes han d'ésser observados en aquests 
primers articles de la constitució financera alemanya. 
D'una banda, la garantía constitucional de la plena au
tonomía i independencia recíproca de la Federació i els 
Estats en llur respectiva gestió pressu posta ría (article 
109); i d'altra, l'organització de l'administració tributa
ria en un régim fortament descentralitzat. Cal explicar, 
breument pero amb un mínim de detall, aquesta orga-
nització desenvolupada a l'article 108. La Federació es 
reserva, en principi, l'administració deis seus impostos 
propis i d'alguns deis compartits (duanes, monopolis, 
transpon, volum de vendes, extraordinaris sobre el ca
pital i el compartit sobre consums), pero en el benen-
tés explicitat que els caps deis servéis fiscals perifórics 
han d'ésser nomenats d'acord amb els governs deis 
estats federats corresponents. És a dir, emprant un 

(6) Son els al.ludita a la definido de competencia concurrent. Uteral-
ment, l'article 72 de la Uei Fonamental del 1949, diu: 

«Art. 72. 1. En el camp de la competencia legislativa compartida 
(concorrent), els estats poden legislar mentre la Federació no 
exerceixi la seva propia competencia legislativa. 
2. En aquest ámbit, la Federació té competencia legislativa 
quan calgui regulació federal per les causes següents: 

a) Que una materia no pugul ósser adequadament regu
lada pels estats actuant afiladament. 
b) Que la regulació d'una materia per la llei d'un Estat 
pugui afectar els interessos d'altres estats o els interessos 
generáis. 
c) Que sigui necessarí per al manteniment de la unitat 
jurídica o económica, especialment per al manteniment de 
condicions de vida uniformes mes enllá del terrltori d'un 
Estat». (Traducció de fautor) 



Ilenguatge potser mes planer, que peí nomenament del 
delegat de la hisenda federal a un «land» cal, com a 
mínim, el «vist i plau» del govern d'aquest «land». Peí 
que fa a l'hipotétic cas que la Federació es decidís a 
gaudir d'una part de la recaptació de l'impost sobre la 
renda de les persones ffsiques i de les societats, la se-
va administrado també li correspondria, i la podría de
legar ais estats; l'administració deis restants ¡mpostos 
períoca ais «laender». La Uei Fonamental estableix, 
tanmateix, algunes clausules que podrfem anomenar 
de «salvaguarda deis interessos federáis»: 1) Recípro-
cament al que está establert per a (administrado peri
férica, cal l'acord del Govern federal per al nomena
ment deis caps de les administracions tributarles deis 
«laender»; 2) el Ministre federal d'Hisenda pot contro
lar el funcionament de l'administració descentralitzada 
mitjanpant uns «inspectors federáis»; 3) la jurisdicció f i-
nancera, l'organització de les administracions tributá
ries estatals, la formació de llurs funcionaris es regulen 
per llei federal que ha d'ésser aprovada peí Bundesrat, 
així com les normes administrativos de caire federal 
que dicti el Govern federal, pero que afectin impostos 
l'administració deis quals pertoqui ais estats. 

Evidentment, la ínclusió de totes aqüestes qüestions 
a la Llei Fonamental no suposava la constitucionalitza-
ció total del sistema tributan vigent el 1949, amb tots 
els perills de fossilització que aixó implicariaacausa de 
les lógiques dificultats establertes per la modificació 
d'una norma d'aquest nivell, pero sí la constitucionalit-
zació deis principis d'aquest sistema fiscal i, sobretot, 
de la coordinado tributaria a la.R.F.A. Aixó explica que 
des d'aleshores hi hagi hagut diversos canvis al siste
ma fiscal alemany sense que la majoria suposessin 
modificacions constitucionals. La primera reforma 
d'importáncia es realitzá amb les Liéis de Reforma 
Constitucional n.° 5 i 6 (de 25 de desembre de 1955 i 
de 25 de desembre de 1956, respectivament), que 
afectaren fonamentalment el redactat deis articles 106 
i 107. Els epígrafs 1 i 2 del nou redactat de l'article 
106 reformulen l'enumeració preexistent deis impos
tos, les recaptacions deis quals s'han d'atribuir, respec
tivament, a la Federació i ais estats, introduint-hi peti-
tes modificacions (7). 

Tanmateix, l'aportació mes innovadora respecte al 
text del 1949 és continguda afs epígrafs 3 i 4 d'aquest 
article. En efecte, el nou redactat constitucionalitza el 
repartiment entre la federació i els estats, de la recap
tació de l'impost sobre la renda personal i de societats, 
fixant-ne els percentatges respectius, una primera mo
dificació per a 1958 i el sistema de futures revisions 
de fa distribució d'aquest impost compartit (Steuerver-
bund) (8). Aqüestes revisions es podien fer, en els ter
mes de l'article 106 modificat, sense afectar la Llei Fo
namental, mitjangant una llei federal aprovada peí Con-
sell Federal quan l'evolució deis pressupostos de la Fe-

(7) Hom podría citar, a tall d'exemple, la consignado de l'impost espe
cial per a sufragar les despeses d'emergéncia originadas per la situado ber
linesa, o l'impost complementan sobre la renda personal i de societats a fa
vor de la Federació, o I'impost sobre automóbils a favor deis estats. 

(8) El repartiment inicial fou: 1/3 per la Federació i 2/3 per ais estats; 
a partir del 1 er. d'abril del 1958, passaria a ésser el 35 % i el 65 %, respec
tivament. 

deració o deis estats així ho exigís, tenint en compte 
que ambdós nivells tenien el mateix dret a assolir la 
suficiencia financera; el termini mínim de revisió fou f i -
xat en dos anys. El nou article 107 (9) determinava 
que una llei federal, a aprovar peí Bundesrat, establiria 
el sistema de compensado financera entre els estats 
atenent a llurs capacitats i necessitats financeres i les 
de llurs municipis, i dones, precisant, el redactat de 
l'antic 106.4. 

El limitat abast de la reforma del 1955/56, que no 
resolgué satisfactoriament l'equilibri recursos-tasques 
deis diversos nivells de govern i deixá pénjats diversos 
extrems, dona motiu a nombroses critiques i proble-
mes (10) i porta al convenciment de la necessitat d'u
na reforma mes profonda, Aquesta fou preparada per 
l'lnforme Troeger (11) i concretada en cinc Neis: fa Llei 
sobre l'estabilitat i expansió de ('economía (Gesetz zur 
Fórderung der Stabilitat und des Wachstums der 
Wirtschaft); la Llei de Reforma Constitucional n.° 15 
(Füntzehntes Gesetz zur Ánderung des Grundgesetzes), 
de 8 de juny de 1967; les Liéis de reforma constitucio
nal n.° 20 i 2 1 , de 12 de maig de 1969,1 la Llei sobre 
principis pressupostaris (Haushaltsgrundsátzegesetz), 
de 19 d'agost de 1969. 

Les liéis de 1967, marquen una inflexió básica vers 
l'anomenat federalisme cooperatiu i desenvolupen con-
siderablement el redactat de l'article 109. Sense supri
mir l'autonomia pressupostária establerta peí text pri-
mitiu, s'hi afegeix la necessitat que, tant la Federació 
com els estats, tinguin present en pressupostar les exi-
géncies imposades per l'equilibri económic general i 
l'obligació d'una planificació a llarg termini. Igualment, 
hom autoritza, amb el consentiment del Bundesrat, l'a-
provació de liéis federáis que limitin el volurn, condi-
cions i durada deis crédits ais governs subcentrals o 
que congelin de forma temporal alguns dipósits deis 
«Laender» al Bundesbank (Banc Federal), sempre a fi i 
efecte de millorar l'eficácia de la política anticíclica i 
antiinflacionista. Arran d'aquesta llei, el govern federal 
ha de fer un plan quinquennal, amb revisió anual. Igual
ment, han estat creats el Consell de la Conjuntura 
(Konjunkturrat), que analitza l'evolució cíclica i que ín
ter vé preceptívament en materia de descongelado de 
fons estatals, de condicions de crédit o nivell de des
pesa deis «laender», i el Consell de Planificació Finan-
cera (Finanzplanungsrat), missió básica del qual és la 
de coordinar i dotar de coherencia la planificació finan-
cera deis diferents nivells de govern. Ambdós Consells 
teñen la mateixa constitució, amb membres de tots els 
nivells de govern (12) i juguen un paper essencial en la 
involucració i participado efectiva deis nivells subcen
trals a l'elaboració de la política económica alemanya. 

(9) L'antic establia el termini del 31 de desembre de 1952 per a la f¡-
xació definitiva del repartiment deis impostos de legislado concorrent. 

(10) J. J. Ferreriro parla de la «desilusión» que provoca. Veure Hacien
da Pública y autonomía.,., Op. cit., pág. 35. 

(11) Informe sobre la reforma financera a la R.FA. {Gutachen über die 
Finanzreform in der Bundesrepublík Deutschland), Kolhammer, Stuggart, 
1966. Fou realitzat per una Comissió, i usualment se'I coneix com «informe 
Troeger», que és el nom del seu president. 

(12) Dos representants del govern federal, un per cada «land» i quatre 
pels municipis. 
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Es • • it dlr que el procos d'institucionalització del fe
deralismo cooperatiu a la R.F.A. culmina amb les refor
mes de 1969, que acaben de modelar el marc norma-
tiu actualment vigent. Ais efectos d'aquest estudi cal 
remarcar la introdúcelo de dos nous anieles, el 91.a. i 
el 91.b., al capítol VIII, que afecten les tasques com
partidos per la Federado i els estats; i, al capítol X, les 
noves redaccions deis anieles 105 a 108, 110 i 112 a 
115, a mes d'un anide 104.a. suplementari, tot i que 
probablement els canvis básics son els IntroduTts a la 
primera meitat del capítol. D'acord amb Hunter (13), 
els ti ijectius principáis de la reforma financera de 
1969 son: 

a) 

b) 

0 

d) 

Reforpament de la capacitat del govern federal per 
a controlar les despeses totals, pero sense destruir 
l'estructura federativa de govern; 
Millora del métode de distribució deis rendiments 
de les recaptacions impositivos entre els diferents 
nivells de govern; 
Clarificado de les responsabilitats respectivos del 
govern federal i deis governs deis «laenden»; i 
Pi porcionar a les corporacions municipals una 
font d'ingressos mes elástica... 

A tal fi s'estenguó considerablement el ja conegut 
sistema del Steuerverbund (imposició compartida), que 
fou aplicat a l'impost sobre el valor afegit i inclogué en 
els seus beneficis a la hisenda municipal; iguaiment es 
modificaren els termes de participado (coordinació 
vertical) i, sobretot, el sistema d'equalització o iguala-
ció horitzontal. També cal remarcar la creado de l'lns-
titut per a les Tasques Conjuntes (Institut der Ge-
meinschaftsaufgaben), institució íntimament Migada a 
l'operativitat real de la concepció cooperativa del fede
ralismo, car constitueix el canal básic de participado 
deis estats en Colaborado, conjuntament amb el 
vern federal, de la política de planificado i finances en 
un seguit de camps fonamentals (educació superior, 
recerca, estructura económica regional, agricultura, 
etc.). 

• It 

3.1.2. El sistema actual 

A través de la descripció de l'evolució histórica en els 
darrers anys, el lector s'ha pogut fer una idea del 
procés que ha dut a l'actual sistema alemany i deis 
trets mes signiflcatius. Tanmateix, potser no será deba-
des resumir-ne les característiques principáis des del 
punt de vista del federalismo fiscal i, particularment, la 
qüestió deis mecanismos de coordinació verticals i ho-
ritzontals. Podem considerar que a la República Fede
ral Alemanya s'ha fot l'opció per la homogeneitat i uni-
formitat del sistema tributari, sense renunciar a l'auto-
nomia deis estats federáis. Autonomía que es manifes-
ta sobretot en la vessant de la despesa i en els poders 
efectius del Bundesrat, que actúa com a veritable 
«cambra deis estats» per a defensar els interessos col.-

(13) J.S.H. Hunter, Revenue Sharing in the Federal Republic of Ger~ 
many, Australlan National University, Canberra, 1973, pág. 26. 

Quadre 3.1. Repartiment deis impostos a la R.F.A. 
(Any 1976) 

Impost 

s/ salaris 
s/ la renda 
s/ societats 
s/ valor afegit 
s/ importacions 
s/consum gasolina 
s/consum tabac 
industrial 

%s / 
Total 

Pressu-
postat 

3V9 
10'1 
3'9 

14'8 
7'8 
6'2 
3'5 
7 0 

Repartiment 

F 43 % L 43 % 
M 1 4 % 

F 50 % L 50 % 
F 6 9 % L 3 1 % 
F L M 
F 
F 
M F 

Compe
tencia 

Adminis
trativa 

L d 

L d 

Ld 
F 
F 
F 

L/M 

Notació: F=Federado L=Laender M —Municípis d=per delegado 
Fonts: J.S.H. Hunter, Revenue Sharing in the Federal Republic of Germany, 
op. cit.; Alejandro Pedros Abelló, La descentralización fiscal. Aplicación al 
caso español, treball mecanografíat, Barcelona, maig de 1977, ¡ elaborado 
propia. 

lectius deis estats davant la Federado i participar a la 
gestació de la legislado tributaria que els afecti i, en 
general de tota la política económica alemanya. Pot
ser aquf rau la clau de volta de Tactual sistema ale
many. El concepto de les «tasques compartidos» del fe
deralismo cooperatiu comporta el compartir els ingres-
sos básics a fi de poder atendre-les, i el fet que cada 
nivell disposi deis mitjans suficients per a les seves 
tasques própies, dins de l'escassetat general de recur-

Aixó porta a un sistema tr ibutari mixt a base 
d'impostos assignats exciusivament a un determinat 
nivell de govern (Trennsystem), i d'uns altres que son 
compartits (Verbundsystem). La situació es pot resumir 
en el quadre 3.1. basat en el pressupost per a 1976. 
Les vuit figures tríades representen el 85'2 % deis in-
gressos previstos per a l'exercici corresponent. ñecor-
dant el que hem explicat en descriure l'evolució de la 
constitució financera alemanya, hom constata que a 
tots ells la competencia legislativa és reservada a la 
Federació confirmant el caire residual de la competen
cia legislativa deis estats. Tanmateix, només en els da
rrers i menys substanciosos, la Federació actúa en vir-
tut de la seva competencia exclusiva; ais altres ho fa 
per la seva prioritat a la legislado compartida o conco-
rrent, I al govern federal li cal la ratificado del Consell 
Federal per a endegar qualsevol modificado legal. Cal 
remarcar tambó que els quatre primers —deis que s'in-
dica el percentatge de la recaptació adjudicat a cada 
nivell— assoleixen per si sois un 6 0 % deis ¡ngressos 
totals, essent els impostos básics i mes flexibles d'un 
sistema tributari modern. Malgrat aixó, llur administra
do ha estat delegada ais «laenden), com s'expressa a 
la darrera columna del quadre. 

La importancia d'aquest repartiment vertical de les 
recaptacions potser es palesa encara millor al Quadre 
3.2. 
El quadre s'ha realitzat per a l'any 1971 tenint en 
compte que es el mes recent deis que permet disposar 
i creuar ambdues menes de dades, pero els percentat-

36 



Quadre 3.2. Ingressos Tributaris per Nivells de Govern i Tipus d'lmpost (En % per a l'any 1971) 

Tipus d'impost 
Nivell de Govern 

Federació 
Laender 
Municipis 

Total 

A. % per nivells de govern 
Propis 

32'1 
17'9 
26'1 

267 

Font: J.S.H. Hunter, Revenue Sharing ir 

I. Compartits 

67'9 
82'1 
73'9 

73'3 

Total 

100 
100 
100 

100 

B. % per tipus 
I. Propis 

65'9 
22'1 
12'0 

100 

( the Federa/ Republic of Germany, op. cit. ¡ elaborado propia. 

d'impost 
I. Compartits 

50'6 
36'9 
12'4 

100 

Total 

547 
33'0 
12'3 

100 

ges coneguts per a anys mes propers son sensible-
ment pareguts. El quadre 3.2. no cobreix la totalitat 
deis ingressos públics car hi manquen els impostos de 
la C.E.E., les taxes i figures semblants i les subvencions 
de qué gaudeixen els «laenden> i els municipis, pero en 
conjunt es pot considerar el quadre 3.2. com forpa re
preséntate de la importancia del Steuerverbundsys-
tem. En efecte, prop de les 3/4 parts deis impostos re-
captats a la R.F.A. poden considerar-se compartits per 
diferents nivells de govern. Cal remarcar que per ais 
«Laender» aquesta modalitat d'impost arriba a signifi
car el 80-85 % deis seus ingressos tributaris en els 
anys posteriors a la reforma. És també significatiu del 
paper atorgat ais governs subcentrals en la concepció 
federal alemanya, i el fet que Vadministració central 
només gaudeixi de la meitat del rendiment global deis 
impostos compartits, malgrat la participado majoritária 
d'aquesta modalitat ais ingressos impositius. 

Per a completar la panorámica de Ja coordinado 
vertical cal afegir que a la R.F.A., no hi han transferén-
cies federáis ¡acondicionáis destinados a combatre els 
desequilibris fiscals entre els estats. Només son em-
prades les transferéncies o subvencions federáis de 
caire especffic, condicionados a la realització de deter
mináis projectes relacionáis, generalmente amb les tas
ques definides com de «responsabilitat conjunta», per 
a lluitar contra la recessió económica o bé en progra
mes a llarg termini (reestructuració sectorial, desenvo-
lupament regional, etc.). 

Com s'ha vist, el sistema de coordinació vertical a la 
R.F.A. és alhora senzill i eficient, i contribueix conside-
rablement a l'objectiu de la suficiencia financera de 
tots els nivells sense alterar la uniformitat fonamental 
del sistema tributan arreu de la Federació. Ara ens 
queda la descripció deis mecanismos d'ajustament ho
rizontal, que teñen unes característiques ben explíci-
tes. 

L'objectiu básic de la coordinació horitzontal ale
manya, i, dones, del seu sistema d'ajustaments horit-
zontals, és el de tranferir recursos deis estats rics ais 
pobres, emprant com a criteri básic el de les respecti-
ves capacitats tributáries. Podem considerar que el 
mecanismo d'igualació fiscal horitzontal alemany es 
compon de tres elements, inspirats essencialment en 
els actuáis articles 107 i 109 de la Llei Fonamental. 

1) Redistribució de la participado estatal a l'I.V.A., 

2) 
3) 

sobre una base poblacional; 
Ajut deis estats fiscalment rics ais pobres; 
Ajut suplementari ais estats de feble capacitat tri 
bgtária o que tinguin necessitats especiáis de fi 
nangament. 

El sistema de repartiment deis impostos sobre salaris, 
renda personal i societats millora palesament les dis-
ponibilitats financeres deis estats, pero el criteri d'as-
signació d'acord amb el territori de recaptació pot afa-
vorir precisament ais estats fiscalment mes rics, mal
grat els petits correctius introduits (14). Per tant, la 
igualació horitzontal es dona substancialment a través 

• 

del repartiment de l'I.V.A. establert per les reformes de 
1969. En efecte, el 3 0 % de participado estatal a 
l'I.V.A. no es reparteix seguint el criteri de la derivació 
territorial de la recaptació, sino de la manera següent: 
una quarta part es destina directament ais estats mes 
pobres, mentre que el 75 96 restant es distribueix te-
nint en compte exclusivament la poblado de cada 
«land». Al capítol anterior ja s'ha exposat el caire redis-
tributiu de les transferéncies uniformes per cápita; I'ex
periencia alemanya demostra, a mes, que aquest tipus 
de transferencia és psicológicament i polfticament mes 
fácil d'assumir per part deis estats rics. L'efecte redis-
tributiu és reforcat per l'assignació directa del primer 
quart de la participado estatal a l'I.V.A. en aquells 
«laender» que no assoleixin el 92 % de la mitjana gene
ral d'ingressos estatals. 

A tot aixó s'afegeix un mecanisme suplementari de 
redistribució interestatal, basat en les diferencies de ca
pacitat financera i que té els seus orígens a la reforma 
del 1955. El cálcul es realitza del mode següent (15): 

1) En primer lloc, es determina la capacitat fiscal (CF) 
de cada estat (i, j), que és la suma deis rendi-
ments deis impostos estatals propis, de les res-
pectives participacions ais impostos compartits 
d'acord amb els rendiments locáis, i la meitat deis 
impostos sobre la propietat, comen? i industria 

{14) Per exemple, a afectes de repartiment no compta la radicado de 
la seu de les societats, sino la de llurs establiments. El Consell Federal s'ha 
oposat sempre a l'abandó del criteri de la localització per al repartiment 
d'aquests impostos. 

(15) J.S.H. Hunter, Revenue Sharing in the F.R.G., Op. cit., pág. 76 i 
ss. 
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deis ajuntaments, també d'acord amb els rendi-
ments locáis. 

2) En atenció a algunos cárregues extraordinarios o 
obligados que determinen despeses especiáis a 
alguns estats, s'autoritza llur dedúcelo (D), amb el 
que s'obté la capacitat fiscal ajustada de cada es
ta t (CFA) 

CFA¡ = CF¡ - Dj (Equació 3.1.) 

3) Aquesta capacitat fiscal ajustada de cada estat es 
compara, en termes per cepita, amb la capacitat 
fiscal mitjana del conjunt deis estats. L'anomenat 
índex dlgualació (I) (16) s'obté multiplicant la ca
pacitat fiscal mitjana per cepita per la població de 
cada estat 

SCFj 
|j _ pj (Equació 3.2.) 

Tanmateix, d'acord amb la valorado segons la 
qual els estats mes densament poblats teñen ma-
jors necessitats financeres, s'introduí un (ndex co
rrector (w) de la densitat de pobalció i d'aquesta 
manera la fórmula de l'índex queda per a l'estat/: 

2CF¡ 
lj = wPj (Equació 3.2. bis) 

Si w = 1 , no hi ha bonificació en funció de la densitat, 
cosa que perjudica els estats mes poblats i, en particu
lar, les ciutats-«laender». 
4) Finalment, només cal restar t'índex d'igualació de 

cada «land» de la seva propia capacitat fiscal ajus
tada per a obtenir YÍndex d'ajustament fínancer 
(AF) corresponent: 

AF¡ = CFAj - l¡ (Equació 3.3.) 

Quan AF¡és positiu, I'Estat té una capacitat fiscal supe
rior a la mitjana i li períoca contribuir, transferint l'es-
creix ais estats que tinguin AF¡negatiu, és a dir, amb 
una capacitat inferior a la mitjana. En aquest procés, la 
Federació intervé com a intermedian, sense emprar 
fons propis. En expressió de Hunter (17), «el sistema 
actúa en uns termes mes "fraternals" que "pater-
nals"». Tanmateix, després de la reforma de 1969, 
aquest sistema, que continua vigent, ha perdut impor
tancia a causa de la incidencia del repartiment de 
l'I.VA 

En resum, el sistema alemany constitueix un deis 
models mes atractius, ara per ara, per una eficacia i 
una simplicitat que el fan inteligible per ais contri-

da) S'ha escólito aquesta denominado, que ós una traducció molt di
recta de la terminología germánica i anglosaxona. Al seu treball en castalia, 
A. Pedros prefereix l'expressió «fndice de compensación», veure A. Pedros 
Abelló, La descentralización fiscal. Aplicación al caso español, Barcelona, 
1977, versió mecanografiada d'aquest treball en curs d'edició, pág. 84. 

(17) J.S.H. Hunter, Revenue Sharing in the F.R.G., Op. cit-, pág. 78. 
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buents. El sistema garanteix la uniformitat fonamental 
de la tributació alemanya abastint els governs interme-
dis, i també els locáis, de recursos suficients per fer 
front l'ámplia gama de competóncies que els conce-
deix la Llei Fonamental. Un fons d'anivellació hor i 
zontal, que funciona amb criteris objectius i está clara-
ment separat de la coordinado vertical, completa el 
sistema, complementat amb alguns ajuts horitzontals a 
alguns estats per la seva inferior capacitat tributaria 
(18) o per motius específics. Les relacions de «germa
no™ entre els estats federáis, el paper determinant del 
Conselt Federal per a la defensa deis interesaos deis 
estats, com a vehicle de participado en ('elaborado de 
la política económica alemanya, i la delegado de ('ad
ministrado deis principáis impostos, son els darrers 
trets que cal remarcar de Tactual federalismo coopera-
tiu alemany. 

3.2. AUSTRALIA 

Australia és una Federació (19) gairebé desconeguda a 
les nostres latituds, malgrat que gaudeix d'una organit-
zació federal amb una historia prou (larga i rica d'expe-
riéncies interessants. Entre els trets mes significatius 
cal esmentar: 

a) Es tracta d'un Estat federal amb un «rodatge» im-
portant; 

b) Entre els estats membres, existeixen diferencies 
substanciáis de població, de superficie i d'estruc-
tura económica; 

c) Ha registrat tensions «regionalistes» que ádhuc 
donaren lloc, ais anys trenta, a tendéncies seces-
sionistes en alguns deis estats mes pobres; 

d) L'administració local hi té una importancia relativa 
escassa, comparada amb Inhabitual ais paisos an-
glosaxons o germánics. 

Des del punt de vista fiscal, cal remarcar tres notes 
que condicionen fortament el seu federalismo fiscal: 

1) El sistema tributan australiá és prácticament uni
forme a tota la federació des de 1910 (20); 

2) Tradicionalment, la igualació financera entre els 
estats s'ha efectuat mitjangant un complex siste
ma de transferóncies federáis; 

(18) El 1969, es fixá com a objectiu que tots els «laender»assolissin el 
95% de l'índex d'igualació. 

(19) La literatura australiana designa habitúa I ment l'Estat federal aus
traliá amb el terme «Commonwealth». Veure R.L Mathews (Ed.), Fiscal 
equalisation in a federal system, A.N.U., Canberra, 1974; P. Bernd Spahn, 
The Austra/ian Tax Sharing Proposals in the Light of West Germán Bxpe-
riencies, A.N.U., Canberra, s.d.; W. Prest, Intergovernmental Fiscal Rala-
tions: some imp/ications for Austra/ia of recent deveiopment in U.SA. and 
Canadá, Australian Economic Papers, December 1976. La Commonwealth 
(Federació) australiana no s'ha de confondre, dones, amb la Comunltat Bri
tánica de Nacions, que sovint rep també el nom de «Commonwealth» en 
altres literaturas o en altres contextos. 

(20) El financament de la Ia Guerra Mundial exigí el traspás deis im
postos estatals sobre la renda a la Federació. 



3) Només recentment s'han comengat a introduir 
formules de compartiment d'impostos d'una certa 
relleváncia (21). 

A l'inrevés de la R.F.A., el federalismo cooperatiu aus-
traliá ha funcionat fins ara emprant básicament actua-
cions discrecionals per a anivellar les diferencies entre 
els estats, i ádhuc les comissions del Parlament Fede
ral per a l'estudi de la concessió d'ajuts financers a de
termináis estats precediren la creació, l'any 1931, de 
la Commonwealth Grants Commission, ámpliament 
inspirada per LF. Giblin (22). 

Nascuda per a compensar els desequilibris ínteres-
tatals agreujats peí desigual desenvolupament deis 
anys vint, la Grants Commission s'erigeix en una pega 
clau del federalismo fiscal australiá des de la seva 
creació i, encara mes, des de mitjans de la década deis 
cinquanta. La Grants Comission és una petita comissió 
permanent que avalúa amplament les transferéncies 
federáis ais estats, substituint en aixó anteriors comis
sions «ad hoc» i el Tresor. 

La importancia de la «Grants Commission» es palesa 
si hom considera que, fins fa un parell d'anys, una ter
cera part deis ingressos deis estats membres de la fe
derado australiana estaven constituíts per transferén
cies federáis (23), pero, com ja s'ha indicat, aqüestes 
arriben ais estats mitjangant un sistema complex, 
confús i discrecional que fa possible que un estat rebi 
mes d'un ajut per un mateix concepto i que contrasta 
poderosament amb la claredat del sistema d'igualació 
alemany. Básicament, el sistema de transferéncies 
australiá consta de tres modalitats diferentes: 

1.a Transferéncies d'assisténcia financera («Financial 
Assistance Grants»), transferéncies de caire gene
ral i incondicional, que reben tots els estats i que 
contenen alguns elements igualatoris; 

2.° Transferéncies especiáis («Special Grants») reco-
manades per la «Grants Commission», la finalitat 
exclusiva de la qual és la igualació financera deis 
estats; 

3.a Subvencions per a finailtats especifiques («Speci-
fic Purpose Grants»), transferéncies condicionáis 
per a la realització de determinats projectes o 
programes, que també inclouen elements d'igua
lació. 

Les primores, les d'atribució mes senzilla, teñen el seu 
origen en la compensació financera que la Federació 
establí en favor deis estats en absorbir, en el primer 

(21) En la proposta d'aquestes és indubtable la influencia de ('expe
riencia de la R.F.A. Veure P. Bemd Spahn, The Australian Tax Sharing Pro-
posáis..., Op. cit. 

(22) Des del 1973, s'ha abreujat el nom de la Comissió, deixant-lo en 
«Grants Commission». Peí que fa a LF. Giblin, es tracta de ¡'economista a 
qui s'atribueix una de les primares formulacions del concepto del multiplica
dor, com records A. Pedros a la página 98 del seu treball ja citat; fou un 
deis primers membres de la «Grants Commission» i anteriorment havia es
tat al «Tasmanían Dlsabilíties Committee». Sobre la relació Giblin-Keynes, 
veure Royal Economic Society, The Collected Wrítings of John Maynard 
Keynes, Vol. XIII; The General Theory and After. Part I. Preparation, Macmi-
llan St. Martin Press, Londres, 1973, págs. 414-419. 

(23) La resta provenia d'impostos propis. 

quart d'aquest segle, llurs principáis impostos en el 
curs del procés d'uniformització del sistema tributan 
australiá. Constitueíxen el gruix de les transferéncies 
rebudes peí conjunt deis estats i pretenen saldar el 
déficit pressupostari originat peí desequilibri entre les 
funcions atorgades ais estats i llur recursos. Aquest 
déficit s'avalua periódicament amb formules que impli
quen un cert automatismo en el repartiment de les 
transferéncies. 

Conceptualment i, quantitativament per ais estats 
afectats, son molt mes ínteressants les transferéncies 
especiáis, on s'expressa plenament la peculiaritat del 
funcionament de la «Grants Commission». En primer 
lloc, cal remarcar que la «Grants Commission» no pot 
actuar per propia iniciativa ni d'una manera automática 
per a formular les seves recomanacions; és el Primer 
Ministre federal qui, per una sol.licitud expressa deis 
estats interessats on robre l'ajut, li demana un dicta
men o «recomanació». Conseqüentment, no tots els es
tats reben aqüestes transferéncies i, en particular, 
només els mes pobres les sol.liciten habitualment (24). 

La «Grants Comission», al ilarg de la seva existencia, 
ha introduít a mes un ¡mportant element innovador a 
la concepció de les transferéncies; es tracta del pas del 
criteri de la capacitat tributaria al de la necessitat fi
nancera. És a dir, per a determinar el volum de la trans
ferencia que ha de rebre I'Estat sol.licitant no és tan 
significatiu el grau de pobresa relatiu, la manca de ca
pacitat tributaria originada per unes bases imposables 
escasses, com les necessitats globals de finanpament 
d'un nivell de servei públic comparable amb el de l'es-
tandard. Evidentment, aixó implica que cal teñir en 
compte, per a avaluar les necessitats financeres d'a-
quell estat, elements com les diferencies en el cost de 
subministrament deis servéis (25). 

A la seva análisí de la sol.licitud, la «Grants Com
mission» també té en compte la pressió o l'esforg fiscal 
de l'Estat en comparació amb l'estandard, i no d'una 
manera global, sino figura per figura, i considerant les 
especiáis circumstáncies que poden concórrer en cada 
cas. Amb un nivell de valoració inferior pero rellevant, 
la «Comission» també considera com a índex de la ne
cessitat financera del sol.licitant, la comparació del seu 
déficit pressupostari per cápita respecte a l'estandard, 
complementant el seu estudi amb apreciacions qualita-
tives i subjectives («broad judgement»). 

Un altre tret característic del sistema australiá, defi-
nit per la «Grants Commission», és l'elecció d'estats 
que no sol.liciten cap ajut, normalment els dos mes 
rics (26), per a calcular l'estandard que s'estableix per 
la mitjana deis respectius valors. Aquesta opció reforga 
el carácter igualatori de la transferencia, car el nivell de 
referencia resulta elevat: la subvenció pressionará, 
dones, perqué els estats pobres s'apropin ais nivells 
deis estats capdavanters d'una forma mes radical que 
quan l'estandard és un termo mig nacional que inclou 
ais propis subvencionables. En el cas australiá, pero, es 

(24) Els últims anys, tres estats han estat sol.licitants habituáis: Austra
lia del Sud, Queensland i Tasmánia. 

(25) Recordar l'equació 2.2. a l'epígraf 2.3. 
(26) Des de fa anys, Noves Gal.les del Sud i Victoria. 
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porta al máxim aquesta tendencia en considerar 
només els dos estats mes rics, deixant de banda els 
estats subestandards pero que no demanen ajut. 

Amb la simbologia de Mathews (27), podem sinte
tizar la determinació de les transferéncies especiáis en 
la següent fórmula: 
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(Equació 2.4.) 

Essent: 
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Déficit pressupostari 
Recaptació (a la práctica, desglossada 
en un cert nombre de recaptacions co-
rresponents ais diversos tipus de tri
buís) 
Base imposable 
Poblado 

7 

Despesa (a la práctica, també clasifi
cada per funciona) 
Percentatge de cost addicional per a 
proveir de servéis a l'Estat sol.licitant 
respecte al cost estandard. 

Els subíndex c i 5 signifiquen, respecti-
vament, sol.licitant («claimant») i es
tandard. 

Com veiem, la transferencia Ge a percebre peí sol.li
citant resulta de l'addició de tres sumands igualatoris: 
la compensado peí déficit relatiu respecte de I'estan
dard, la compensació per la insuficiencia de la base 
imposable o manca de capacitat recaptatória i la com
pensació per la diferencia de cost, en princlpi un suple-
ment, que suposa la prestació deis servéis públics a un 
nivell homologable amb l'estandard (28). Aquesta fór
mula de transferencia, que prima l'esforc fiscal tot te-
nint en compte les especiáis dificultáis de l'Estat, no 
garanteix «per se» l'equilibri ni la suficiencia financera 
de l'Estat subvencionad el fet d'assolir-los o no depon
drá de si aquest practica o no una política tributaria, 
així com de despesa, homologable amb la de l'estan
dard. 

El mecanismo descrit de determinació de les trans
feréncies especiáis ós el fruit d'un procés de simplifica
do creixent a partir d'unes formules iniciáis complexes 
i de tot un sistema d'incentius i obligacions (29) pree-
xistent que s'ha anat abandonat amb l'experiéncia i l'a-
dequació a minvades disponibilitats de personal. 

Recentment, ais anys setanta, la «Grants Commis-
sion» ha comengat l'estudi de la possibilitat de refon-

(27) Russell L Mathews, Fiscal Equalísation Modela a Fiscal Equalísa
tion in a Federal System, Op. cit., pág. 32. En escrlure aquest estudi, R.L 
Mathews era membre de la «Grants Comission». 

(28) El primer sumand s'obtó per diferencia entre el déficit estandard 
per cápita multipllcat per la població de l'Estat sol.licitant i el déficit pres
supostari d'aquest mentre que el segon i el tercer es poden reconvertir fá-
cilment en les ja conegudes formules (1.1) i (2.2) de l'epígraf 2.3. 

(29) Com, per exemple, la d'augmentar la pressló fiscal a l'any se
güent. 

Quadre 3.3. Subvencions especifiques ais Estats (Esti
mado per 1973-74) 

Sector 

%s/Total 
Subvencions 

Milions Í Especifiques 

Assisténcia per a 
deutes estatals 

Educació 
Sanitat 
Seguretat socia 
Vivenda i urbanismo 
Transports - Carreteros 

- Altres 
Assisténcia industrial 
Altres 

90'8 
616'9 

53'7 
29'1 
29'7 

325'9 
1'7 

46'2 
13'6 

7'5 
51'1 
4'4 
2'4 
2'5 

27'0 
0'1 
3'8 

Total 1.207'6 100'0 

Fonts: Payments to or for the States 1973-74 (Australian Treasurer, 
1973); W.R.C. Jay, Imp/ications of Spec/ffc Purpose Grants for Equalísation 
Policies, Op. cit., Taula V-1, pág. 87, i elaborado propia. 

dre les transferéncies generáis d'assisténcia financera i 
les especiáis en un sol procés de repartiment, que dei-
xaria de banda els resultats pressupostaris com a ele-
ment per a la determinació de la transferencia, 
limitant-se ais sumands derivats de les diferents capa
citáis tributarios i d'estructura de costos a tots els es
tats de la federació (30). 

El sistema de transferéncies generáis i especiáis es 
veu complementat per un important mecanismo de 
subvenció específica per a projectes determináis que, 

s de 1958, inclou programes de desenvolupament 
regional i de Multa contra l'atur, en els quals es mostra 
veritable pioner el plantejament australiá. Les transfe
réncies especifiques representaren a l'exercici 1948-
49, un 21 ' 2 % del total de les transferéncies rebudes 
pels estats; el 1971-72, assolien el 2 6 0 % , pero amb 
la instaurado del govern laborista saltaren al 36'1 96, a 
l'exercici següent (31), substituint parcialment les 
transferéncies generáis d'acord amb el programa go-

r 

vernamental d'un major control de la despesa pública. 
Un cop d'ull al quadre 3.3. palesa que l'educació i les 
carreteros s'emporten la part mes forta d'aquestes 
subvencions. A efectes igualatoris cal distingir cu rosa-
ment les subvencions seaons les condicions financeres 
imposades. En efecte, en alguns casos —com les uni-
versitats, escoles normáis i instituts superiors, des de 
1974— la transferencia del govern federal cobreix to-
talment els costos, corrents i de capital, del servei, fent 
una anivellació total: el finangament es fa amb cabals 
públics recaptats peí sistema federal, uniforme arreu 
de la federació, mentre que la despesa es fa en funció 

(30) L'estandard passaria a Ósser la mitjana deis sis estats federats. 
Per a una exposició más detallada, veu re R.L Mathews, Fiscal Equalísation 
Models, Op. cit., pág. 34. 

(31) Veure W.R.C. Jay, Imp/ícations of Specrfic Purposes Grents for 
Equalisation Policies, a Fiscal Equalísation in a Federal System, Op. cit., 
pág. 85. 
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deis costos específics. Sovipt, pero, l'Estat federal 
només finanga una part del programa mitjangant una 
subvenció proporcional. Aleshores, els estats mes. ríes 
poden desvirtuar els objectius anivelladors, per tal com 
llur capacitat tributaria els permet gastar mes donant 
un millor servei, o bé exercir una menor pressió fiscal. 

La insuficiencia i complexitat del sistema de transfe-
réncies ha plantejat la necessitat de la seva reforma i 
simplificado, objectius que, potser a causa deis succes-
sius canvís de govern, no semblen haver-se assolit. La 
reforma en manca, endegada peí govern deis partits 
Nacional i Liberal, compren dues etapes i té com a tret 
fonamental la substitució del sistema de transferéncies 
peí repartiment de les recaptacions d'impostos fede
ráis, com a instrument de descentralització. 

La primera etapa de la reforma s'iniciá el 1976-77 i 
consistí essencialment en l'assignació a tots els estats 
d'un percentatge de l'impost federal sobre la renda 
personal, percentatge que prenia com a base la relació 
existent entre les transferéncies d'assisténcia financera 
el 1975-76 —que desapareixen després— i la recapta-
ció de l'esmentat impost (32). A efectes de política an
ticíclica, el govern federal pot establir recárrecs i de-
duccions que no entren en el cómput de la base per al 
repartiment. Cal remarcar que, de moment, només la 
recaptació d'un impost, tot i que important, és compar
tida per la federació i els estats; tot el poder legislatiu 
resta en mans federáis: la Conferencia de Primers Mi
nistres té un paper molt pal.lid comparada amb el Con-
sell Federal de la R.F.A. 

A la fase segona, 1977-78, la reforma preveía un 
inici de restauració de potestat tributaria ais estats, 
autoritzant-los a establir recárrecs en l'impost federal 
sobre la renda o deduccions sobre la quota d'aquest 
impost (33). Aquest repartiment d'impostos es com
plementa per les transferéncies especiáis igualatóries, i 
está prevista la desaparició futura de les especifiques. 
A mes, la reforma preveu que els estats rebin un per-
centatge addicional de la recaptació de l'impost sobre 
la renda de les persones físiques, que han de fer arri
bar a les hisendes locáis; el repartiment d'aquesta frac-
ció suplementaria entre els estats correspon a la 
«Grants Comíssion», mentre que els estats son lliures 
de fixar els seus propis criteris d'assignació entre els 
diversos governs locáis de llur ámbit. Com podem veu-
re, no sembla pas que s'hagi assolit l'objectiu de mino
rar la transparencia i l'objectivitat de la coordinació fis
cal australiana; els judicis a aquest propósit han es
ta t mes aviat negatius per part deis autors (34). 

3.3. CANADÁ 

(32) Inicialment aquest percentatge es fixá en el 33'6 %. 
(33) A canvi, naturalment, d'un pagament federal menor. 
(34) P. Bernd Spahn, The Austraffan Tax Sharing Proposafs..., Op. cit, 

págs. 30-32; í W. Prest, Intergovernmental Fiscal Relations, Op. cit., págs. 
156-157. 

(35) Els elements histories d'aquest epfgraf son trets fonamentaIment 
de A.S. Rubinoff, New and Emerging Fiscal Arrangements m the Canadian 
Federation, a Proceedings of the G6th Annual Conference on Taxation. To-
ronto 1973, N.T.A.-T.I.A., Columbus, Ohio, 1974, págs. 280-296; i, W. 
Prest, Intergovernmental Fiscal Relations, Op. cit. 

L'actual Constitució del Canadá prové, en els punts es-
sencials, de la «British North America Act», del 1867, 
llei aprovada peí Parlament británic que configurava 
una organització bastant semblant a f'existent ais veTns 
Estats Units, i establia una neta divisió de poders entre 
la Confederació i els estats, anomenats «Províncies». El 
Canadá es compon actualment de 10 Províncies. Les 
diferencies interprovincials de poblado, extensió, rique-
sa, estructura económica i (lengua son ¡m porta nts, i 
han donat lloc a diversos projectes independentistes 
en alguna Provincia, amb els conseqüents conflictos 
polftics i la corresponent incidencia sobre el seu fede
ralismo fiscal. 

Les tensions interprovincials, les tenddncies seces-
sionistes i la propia dinámica deis servéis públics atri-
bu'i'ts a les Províncies exigiren un procés de descentra-
lització de recursos financers del que pot donar una 
idea el quadre següent: 

Quadre 3.4. Financament pels nívells sübcentrals de la 
despesa pública amb finalitats civils interiors a Canadá 
¡ Estats Units. 1954-1973. (En tant per cent) 

-

Any 
1953-54 
1962-63 
1967-68 
1972-73 

Recursos propis 

Canadá Estats Units 
53 66 
56 6t) 
59 56 
60 53 

Recursos Propis 
mes Ajut 

Federal Incondicional 

Canadá Estats Units 
61 66 
59 60 
63 56 
66 55 

J 

Font: A.C.I.R. (Reproduít de J. Shannon, Significant Features of Fiscal Fe-
deralism. Canadian and U.S. Trends. N.T.A.-T.I.A., Columbus, Ohio, 1974) 

En el primer mig segle de la Confederació (35), el sec
tor públie era molt petit i es financava básicament per 
la renda de duanes i impostos sobre consums especí
fics (tabac, alcohol), que detreia al poder central i la 
contribució territorial deis municipis, mentre que les 
províncies obtenien els seus migradíssims mitjans de 
l'aprofitament deis recursos naturals. Durant la Primera 
Guerra Mundial, el govern federal introduí la seva im-
posició sobre la renda —aleshores explotada només 
per dues províncies— i el 1920 introduí el seu impost 
general sobre les vendes. El període d'entreguerres es 
caracteritza pels conflictes entre les competéncies tri
butarles de l'Estat federal i les de les províncies, les 
quals van desenvolupant un sistema impositiu com-
plet. La coordinació, sota la preeminencia de la Fede
ració, havia d'arribar el 1941 amb els «Wartime Tax 
Agreements». Aquests acords, elaborats en temps de 
guerra, i efs seus successors immediats foren fets sota 
la inspiració de ('informe de la Comissió Rowell-Sirols i 
han condicionat fortament l'evolució posterior de tota 
la coordinació fiscal canadenca. 
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Els esmentats acords dugueren a la institucionali
zado de l'anomenat sistema d'arrendament d'impostos 
(«Tax Rental System»). La idea básica n'és la cessió per 
les provínoles de llurs drets impositius sobre la renda 
personal i de societats a la Federado a canvi d'un ca
non compensatori. Aquests acords tenlen una durada 
quinquennal (36). Conseqüéncia del sistema d'arrenda
ment és la uniformizado paulatina de les definicions 
federáis i provincials de la renda com a base imposable 
i de la progressivitat de la seva escala. Igualment, s'as-
solí l'establiment d'unes normes comunes per a l'assig-
nació interprovincial de la renda quan el contribuent 
l'obté en mes d'una provincia. 

Els cánons d'arrendament iniciáis s'avaluaren en ba
se ais rendiments previsibles deis impostos renunciats; 
és a dir, que responien a una lógica exclusivament 
compensatoria. L'etapa següent fou establir-los com a 
proporció del rendlment deis impostos federáis corres-
ponents a cada provincia. Pero, progressivament, amb 
els anys, s'introduiren en aquests pagaments federáis 
alguns elements basats en el criteri de la «necessitat fi-
naneara» o bé en el de la poblado, és a dir, que en de
finitiva incorporaven, d'una manera mes o menys su
brepticia, una finalitat igualatória. El darrer acord fou 
establert per al período 1957-62 i clarifica notable-
ment les noves funciona deis pagaments federáis pels 
impostos arrendats, en distingir dues parts en aquests 
pagaments: la primera fracció provenia de l'aplicació 
directa d'un percentatge preestablert, comú per a totes 
les províncies a la recaptació provincial de l'impost fe
deral sobre la renda; en canvi, la segona tenia una fi
nalitat compensatoria i estava calculada de tal forma 
que la quantitat per cápita finalment percebuda per ca
da provincia fos igual a la quantitat cobrada per les 
dues provincies mes riques i amb major capacitat im
positiva, Ontario i Colúmbia Británica. 

Aquest darrer acord obria la porta a la substitució 
del sistema d'arrendament peí sistema denominat de 
recaptació («Tax Collection System»), car la primera 
fracció, la derivada de la recaptació provincial de l'im
post federal, es podia concebre com una participado 
en aquest, pero també com un cródit fiscal amb un If-
mit porcentual prefixat, és a dir, com una deducció de 
la imposició provincial sobre la renda en la quota de 
l'impost federal i, fins i tot, com un espai tributan po
tencial per a la propia recaptació del seu impost per 
part de les provincies (37). Si la imposició provincial 
no supera el muntant deduYble, limitat en termes de 
percentatge sobre l'impost federal, la deducció és to
tal, i en l'altre cas, parcial. Aqüestes interpretación^ 
mes ampies informen els actuáis acords de recaptació. 
Com de costum, Québec s'ha mantingut al marge deis 
acords i prefereix recaptar els seus propis impostos so
bre la renda personal i de societats, mentre que Ontá-

(36) El primer acord expira el 1946; nomos Québec renuncia a la seva re
novado, mentre que les restants 9 Províncies els acceptaren per a tres ter-
minis quinquennals succesaius, ¡ntroduint-hl alguna revistó. 

(37) Per tant, aqüestes podien establIr un impost provincial que no 
cobrfs la totalltat d'aquest espai; amb la qual cosa el tipus efectiu era infe
rior l'estandard o, altrament dit, la Provincia concedía una deducció sobre le 
quota global ais seus contribuents. 

42 

rio manto aquesta práctica només peí que fa a aquest 
darrer. 

En el primer acord de recaptació, el de 1962, nou 
de les deu províncies acceptaren, dones, d'establir per 
a llur impost sobre la renda personal la mateixa defini
do i estructura que l'impost federal, assolint una 
mena d'impost provincial estandard, mentre que el ti
pus impositiu era lliure; l'administració tributaria fede
ral s'encarregava de la recaptació sen se cap retenció. 
Es pot dir que la renuncia a gairebé la majoria de les 
facultats de llur potestat tributaria per part de les 
províncies es compensava pels avantatges de la como-
ditat administrativa i la uniformitat. En definitiva, el 
nou sistema plantejava l'impost sobre la renda perso
nal, i, per a vuit províncies, sobre la renda de societats, 
com una imposició compartida. La participado provin
cial s'expressava com un percentatge de la suma de 
l'impost federal mes l'impost provincial estandard o 
impost básic sobre la renda (38). És ben ciar que el 
sistema de recaptació presenta nombrases aspectos 
que recorden el d'arrendament, pero cal recordar que 
les províncies poden fixar llurs tipus, tant per sota com 
per sobre de l'estandard, confiant sempre llur recapta
ció a l'administració federal. Així, dones, s'arriba a Tac
tual sistema en el que s'ha abandonat el concepto 
d'impost básic, i l'impost provincial s'expressa com a 
percentatge de l'impost federal, és a dir, un recárrec 
variable per a cada provincia (39). La tendencia d'a-
quest ingrés és fortament creixent i en la primera dé
cada d'aplicació deis acords de recaptació ha tripticat 
la seva importancia inicial per a les hisendes provin
cials. La indexació, el 1974, de l'impost sobre la renda 
ha generat dones, fortes critiques per part de les 
províncies, per tal com l'objectiu de moderar els efectes 
de la inflació es tradueix per a elles en la minva d'un 
ingrés important i en la necessitat de buscar suport en 
figures menys flexibles i progressives. 

Val a dir que, durant la vigencia deis acords d'arren
dament, les províncies havien desenvolupat i consoli-
dat llur imposició indirecta i que, el 1961, només dues 
províncies no tenien llur propi impost sobre les vendes. 
Els acords de recaptació no han deturat aquest procés, 
i totes les províncies tenien al 1972 una imposició pro
pia sobre les vendes o les successions, I le va t d'Alberta. 
La imposició provincial sobre les vendes —que, com 
s'ha dit, comenta a aparéixer ais anys trente— repre
senta ara entre el 20 i el 40 % deis ingressos tributaria, 
segons la provincia. Son impostos classificabies com a 
monofásics sobre les vendes al detall, i abasten la qua-
si totalitat de les vendes a aquest nivell, tot i que cada 
provincia té el seu propi régim d'excepcions adrepat 

(38) El 1972, l'impost provincial estandard representa va un 2 8 % del 
básic sobre la renda personal i, aproximadament, un 21 % del básic de so
cietats. Veure W. Prest, Intergovemmental Fiscal Refatfons..., Op. cit., pág-
145. 

(39) Hom estima que, per a l'exercici 1972-73. el 2 8 % sobre l'impost 
básic de renda personal equivalía a un 30'5 % sobre el federal. Els percen-
tatges de recárrec abastaven, el 1973, un espectro que anava del 30'5% 
(Ontario i Colúmbia Británica) al 42*5 % (Manitoba). Veure W. Prest, ínter-
govemmental Fiscal Relatlons..., Op. cit., pág. 145. 



particularment ais béns de primera necessitat (40). Els 
tipus iniciáis, molt moderats, han anat ¡ncrementant-se 
i l'any 1972 oscil.laven entre 5-8 96. A causa de les limi-
tacions constitucionals que impedeixen la imposició 
provincial de caire indirecto, aquests ¡mpostos sobre 
les vendes son formalment impostos sobre els consu-
midors, alhora que els venedors actúen com a agents 
recaptatoris de l'administració provincial, a canvi d'una 
petita comissió (1-3%) que retenen directament (41). 
Aquesta diversitat tributaria complica considerable-
ment el comen? interprovincial i ha catgut adoptar so-
lucions semblants a les emprades al comen? interna
cional. 

La doctrina ha establert, ja fa temps, ['equivalencia 
a llarg termini de l'aplicació del principi de la imposició 
en origen i en destí; tanmateix, a curt termini i a efec-
tes recaptatoris, hi ha certes diferencies reí levanta: la 
imposició en origen té notóris avantatges administra-
tius, mentre que el principi de la imposició en destí-
els té en el camp de l'equitat ¡ deficiencia económica. 
El resultat a la práctica canadenca és un compiex sis
tema d'acords interprovincials per a evitar la doble im
posició sobre les vendes on preval el principi del destí, 
llevat d'algunes excepcions on s'accepta el criteri de 
l'origen per la seva comoditat (42). 

La imposició patrimonial i sobre successions, perío
ca a les províncies. Fins al 1972, existia un impost es-
tandard, semblant al de la renda en els primers acords 
de recaptació, administrat per la Federació, tot i que 
algunes províncies recaptaven al marge uns impostos 
addicionals (43). En síntesi, la situació era la següent: 

1. A Ontario i Québec, l'administració federal recap-
tava l'impost al 50 % del tipus estandard i lliurava 
la meitat del rendiment a les províncies que man
tenían a part llurs propis impostos; 

2. A la Colúmbia Británica, que també emprava un 
impost propi independent, l'administració federal 
cobrava l'impost estandard i retornava un 25 % a 
la provincia (44); 

(40) Totes tes províncies eximeixen els productos alimentaris ¡ farma-
céutics de prescripció módica, i la majoríe també considera exempts la roba 
d'infants i els submínistraments escolare. Les diferencies es donen particular-
tnentenalgunesespecial¡tatsfaimacéutiques,amqu¡nária,roba,serve¡sdet¡nto-
reria i restaurants. Veure J.A. Johnson, The Treatment of Interprovincial 
Transacthns under the Sa/es Tax, a Proceedings of tha 66th..., Op. cit., pág. 
434-446. 

(41) A comengament deis anys setanta, Ontario decidf suprimir 
aquesta comissió. Una altra conseqüéncia de la limitació constitucional és 
que aquests impostos porten noms molts diversos que pretenen dissimular 
llur caire indirecto. Aixf, a la provincia de la Illa del Prfncep Edward es deno
mina impost sobre els ingressos o rendiments {«revenue tax»); al Saskat-
chewan, impost d'ensenyament i sanitat («education and health tax»); a la 
Colúmbia Británica, impost per servéis socials («social services tax»). 

(42) L'abast d'aquest estudi no permet que ens estenguem mes en el 
desenvolupament d'aquest tema, pero cal esmentar que la importancia de 
les vendes per correspondencia a ('estructura comercial canadenca ha do-
nat I loe a una regulació específica basada en el principi de la recaptació a la 
provincia de residencia del client. 

(43) J. Bossons, The Effect of Income Tax Reform on State Taxes fn 
Canadá, i T.M. Russell, Intergovernmental Fiscal Relations in Canadá: A 
provincia/ viewpoint, ambdós a Proceedings of the 66th..., Op. cit., págs. 
148-159 i 271-279, respectivament. 

(44) En definitiva, en els casos 1 i 2, l'administració federal recaptava, 
per compte de la provincial, una quarta part de l'estandard. 

3. A les restants províncies, la Federació cobrava la 
totalitat, pero en remetía un 75 % a les adminis-
tracions provincials, dues de les quals tenien un 
régim de bonificacions a efectes interiors. 

Les pressions d'algunes províncies tingueren com a 
conseqüéncia que la Federació cedís aquell any 
aquests tributs a la potestat provincial. Sis províncies 
han acordat un sistema uniforme («Succession Duty 
Act») que és administrat per la Federació; Ontario, 
Québec i Colúmbia Británica han ampliat llur impostos 
preexistents. Tot i que predomina el criteri de la resi
dencia de l'hereu per a l'impost de successions, i el de 
la localització del patrimoni, per al cabal relicta, les di
ferencies de definido i estructura han originat una 
problemática difícil que es tradueix en freqüents litigis 
interprovincials. En aquest sentit, hom pot parlar d'una 
neta regressió en materia de coordinado fiscal respec
te a la situació anterior. 

El sistema canadenc de transferéncies igualatóries 
s'elaborá els anys quaranta, sota la inspiració de les re-
comanacions de la ja esmentada Comissió Rowell-Si-
rois, influenciada ella mateixa per l'experidncia de la 
«Grants Comission» australiana. La «Rowell-Sirois Co-
mission» adopta un criteri forpa progresista en favor de 
les províncies amb menys capacitat tributaria, que fou 
mal rebut per les mes riques, i defensa la descentraliza
do de competéncies acompanyada de transferéncies 
igualatóries. Malgrat aixó, la major part de les transfe
réncies federáis a les províncies han estat des de la fi 
de la II Guerra Mundial, i encara ho son enguany, a 
través de subvencions condicionades,particularment en 
projectes i programes amb finangament conjunt, és a 
dir, subvencions proporcionáis aplicados sobretot a 
tres grans árees: sanitat, servéis socials i educació su
perior. Les transferéncies incondicional comentaren 
de teñir certa importancia d'engá de 1957 en el marc 
deis acords d'arrendament. S'establiren per compensar 
la deficient capacitat tributaria de les províncies mes 
pobres, prenent com a punt de referencia els rendi
ments per cápita deis ¡mpostos estandards sobre la 
renda personal i de societats, sobre el patrimoni i so
bre successions a les dues províncies mes riques (On
tario i Colúmbia Británica). Els acords de recaptació de 
1962 també incidiren en el cálcul de les transferéncies 
incondicionals: hom inclogué els rendiments i «royal-
ties» (regalies) sobre els recursos minerals, alhora que 
l'estandard es rebaixava a la mitjana nacional (45). 
L'any 1967, data del segon acord de recaptació, la ba
se de cálcul s'ampliá a setze fonts d'ingressos provin
cials i, actualment, n'abasta una vintena, incloent-h¡ els 
impostos municipals per a l'ensenyament. 

Les característiques básiques d'aquestes transferén
cies igualatóries son actualment: 

1. Llur carácter estrictament compensatori per la 
manca de capacitat recaptatória; no consideren 
per tant altres diferencies per costos o necessi-
tats; 

(45) En conseqüéncia, la provincia petrolífera d Al berta deixá de rebre 
ajut per aquest concepto. 
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2. Nomos les reben les províncies fiscalment pobres; 
3. Uur repartiment és automátic i a carree de la Fe

derado; 
4. El repartiment només té en compte magnituds fis-

cals, i la capacitat recaptatória es mesura emprant 
un sistema tributan representatiu d'ámplia base. 

No cal dir que les províncies mes riques, situados per 
sobre de la mitjana nacional, no veuen afectats llurs in-
gressos, mentre que les mes pobres només assoleixen 
aquesta mitjana. Tanmateix, aqüestes transferéncies, 
que actualment voregen els 2.000 milions de dólars, 
representen l'únic instrument explícitament igualatori 
de Tactual sistema fiscal canadenc. 

Ais anys seixanta, una «Royal Comission on Taxa-
tion», presidida per Kenneth Cárter, elabora un infor
me exhaustiu, conegut per «Informe Cárter» (46), que, 
després d'una importantíssima síntesi de la doctrina 
fiscal moderna i de l'estudi del sistema canadenc, en 
proposava la seva reforma, abastant, evidentment, les 
relacions Federació-Províncies (47). Entre les conclu-
sions principáis a qué ('Informe Cárter arribava en ma
teria d'aquestes relacions cal remarcar: 

1. La conveniencia d'un sistema fiscal uniforme i fá-
cilment coordinable; 

2. La necessitat que l'administració federal continuí 
exercint el seu paper directiu per la fixació de les 
bases imposables deis impostos sobre la renda 
personal i de societats i, en un grau inferior, al de 
vendes; 

3. La responsabilitat federal peí que fa a la redistri-
bució de les rendes i a la política d'estabilització 
económica exigeix que la Federació controli majo-
ritáriament els impostos sobre la renda i el siste
ma de transferéncies; i no permeti l'ampliació del 
régim de deduccions provincials; 

4. Cal que la Federació vetlli perqué el sistema tribu-
tari no pugui transformar-se en un mitjá d'explota-
ció de les províncies pobres per les riques, ni re
torcí l'aíllament entre les províncies; 

5. L'equitat del sistema requereix la gradual reducció 
r 

deis impostos sobre vendes, i la de les contribu-
cions immobiliáries. 

Com tantes altres recomanacions de la Comissió Cár
ter, poques de les referents a les relacions fiscals 
Federació-Províncies han aconseguit cristal.litzar en al
guna reforma institucional aplicada o en curs d'intro-
ducció. Ben al contrari, el quasi monopoli de poder fis
cal detentat per la Federació fa uns quaranta anys 
s'esmicola progressivament, mentre que les Províncies 
reforcen les seves atribucions. Els acords de recaptació 
constitueixen el principal element de coordinado fiscal, 
complementats per les transferéncies igualatóries in-
condicionals, essent així que la resta del sistema román, 

(46) Report of the Royal Commission on Taxatíon, Ottawa, 1966-67. 
(47) Veure especialment el capítol 38 de I'Informe (Consegüéncies per 

a les relacions fedara/s-provinc/a/s) i l'estudi especial fet per J.H. Lynn per 
encárrec de la Comissió, Federal-Provincial Fiscal Relations, Special 
Study n.° 23, December 1964. 

en un camp d'escassa coordinado, agreujada per la in-
solidaritat interprovincial i per les tensions polítiques 
de les províncies, les quals no accepten com a vélid 
l'actual marc federal. Les tendéncies centrifugues, que 
fa temps han deixat de ésser monopoli del Québec, po
den considerar-se com el principal factor d'afebliment 
de la coordinado fiscal canadenca. 

3.4. ESTATS UNITS D AMÉRICA 

L'opció per una organització descentralizada está, des 
de sempre, profundament arralada entre la població 
nordamericana com manifesten la propia Declaració 
d'lndependéncia (4 de juliol de 1776) i els Articles de 
la Confederació de 1781, els quals confereixen ais Es-
tats Units, com a entitat unitaria, poques atribucions 
mes enllá de la defensa i de la política exterior. L'Es-
mena X.a a la Constitució Federal de 1789, que entré en 
vigor en una data tant llunyana com el 15 de desem-
bre de 1791, i no ha estat derogada, ratifica que «els 
poders que no han estat delegats ais Estats Units per 
la Constitució, ni refusats per aquesta ais Estats, es re
serven, respectivament, ais Estats o al poblé». En en
trar en la consideració del federalismo fiscal americá 
cal teñir present, dones, aquesta explícita reconeixenga 
constitucional de sobirania deis governs subcentrals, 
que marca decisivament el marc de relacions. 

Un altre tret ¡mportant del federalismo fiscal norda-
mericá és la multiplicitat i varietat deis poders subcen
trals. Hom estima de l'ordre deis 80.000 els governs 
subcentrals actualment existents: a mes deis cinquanta 
estats federats i del Districte Federal de Columbia cal 
comptar els milers de Com tats (Counties), Municipis 
(Townships), Ciutats (Cities) i Districtes (Districts) (48). 
Tenint en compte la potestat tributaria mes o menys 
ampia de tots ells, és fácil imaginar la complicació de 
la coordinado fiscal a la Unió americana. 

Centrant-se en les relacions Federació-Estats, la so
birania fiscal originaria deis estats n'és la característica 
principal. Per descomptat que els estats aproven i con
trolen llurs pressupostos de forma absolutament sobi-
rana i sense intervenció federal , i que les freqüents li-

(48) Els Districtes son una mena da asocia cions de ciutadans amb una 
demarcado territorial propia i sobirania tributaria bastant ampia, la flnalitat 
de la qual és el financament d'un serve i públie especffic (escoles, vialitat, 
hospitals, cementiris, aconducció d'aigües. clavegueres, etc.); salvant les 
distancies institucionals, els podem trabar un cert paral.lelisme amb els sin
dicáis o associacions administrativos de contribuents deis paísos de tradicíó 
llatina; així, la legislado espanyola els estableix en certs casos, com el pa
ga m en t de les contribucions especiáis. Els límits deis districtes no acostu-
men a coincidir, fet que cal Migar amb l'existdncia, el 1967, de 21.782 dis
trictes escolare i 21.264 districtes especiáis, per a evaluar-ne les conse
qüéncies. A part, existeixen un cert nombre d'organismes interestatals d'a-
bast divers (nacional o regional, d'acord amb la terminología nordamerica
na) que també teñen llurs própies competéncies i recursos, entre els quals 
cal destacar els impostos preassignats («earmarked taxes»). 

En un altre ordre d'idees, cal afegir que l'anomenat «Estat lliure associat» 
de Puerto Rico té, en cert es matéries, un tractament assimilat al deis es
tats membres de la Unió. 



mitacions a llur endeutament es troben mes en llurs 
própies constitucions, que no pas en els poders fede
ráis. Pero, la sobirania fiscal es manifesta palesament 
en la llíbertat que teñen d'establir els impostos que 
creguin adients, i ha estat mes aviat l'estat federal el 
que ha hagut d'anar guanyant la seva propia sobirania 
a fi de poder disposar deis recursos tributaris necessa-
ris al finanpament de les seves tasques. Així, només la 
tardaría Esmena XVI a la Constitución aprovada el 
1913, conté l'autorització perqué l'Estat federal pugui 
teñir el seu propi impost sobre la renda. La conseqüén-
cia d'aquest plantejament és una extraordinaria diversi-
tat legislativa que dona I loe a una realitat fiscal molt 
complexa i poc coordinada, font de dificultats per a les 
administracions i els contribuents, i que és l'origen de 
nombroses litigis i casos de doble i triple imposició 
(49). 

Els darrers anys, tanmateix, s'ha dut a terme un cert 
procés de coordinació i de centralització (50). Peí que 
fa a la centralització, cal dir que s'ha desenvoiupat, so-
bretot, per l'ample ús federal deis impostos básics i de 
mes rendiment, així com per l'accentuació de la depen
dencia estatal respecte a les transferéncies federáis, 
gairebé sempre condicionades. 

En el camp de la coordinació, cal assenyalar una 
progressiva uniformització de les definicions impositi
vos, sovint seguint les recomanacions d'agéncies o co-
missions federáis o interestatals (51). Així, en alió que 
fa referencia a la imposició estatal sobre la renda de 
societats podem dir que: 

1 / En 10 anys, ha doblat el nombre d'estats (25) que 
i» 

han adoptat sense modificacions reí leva nts una 
llei estandardizada per a aquest impost («Uniform 
División of I neo me for Tax Purposes Act», 
U.D.I.T.P.A.); 

2 / Divuit estats interpreten la U.D.I.T.P.A. d'acord 
amb les propostes de la Comissió Fiscal Multies-
tatal; 

3/ La majoria deis estats (36) empren la renda im-
posabíe federal en la determinado de la base, 
mentre que deu anys abans només ho feien una 
vintena. 

4 / Quaranta quatre estats empren el sistema federal 
d'amortizacions enfront deis 29 de deu anys 
abans (52). 

Quant a l'impost sobre la renda personal, que s'ha de
senvoiupat considerablement a nivell estatal des de 
1960, el procés d'homogeneítzació també sembla en-
degat: 

(49) Cal no oblidar els altres governs subcentrals amb potestat fiscal. 
A tall d'exemple, el ciutadá del municipi de Nova York ha de satisfer tres 
impostos sobre la seva renda personal (el federal, l'estatal i el municipal) 
sense que existeixi gaire coordinació a nivell d'estructura o de definido, so-
bretot entre el municipal i els altres dos. 

(50) Aquest aspecte és reflectit peí quadre 3.4. de l'epfgraf precedent. 
(51) Com la Comissió Fiscal Multiestatal («Multistate Tax Commis-

sion») o la Comissió Assessora sobre Relacions Intergovernamentáis («Advi
so ry Commission on intergovernmental Relation», A.C.I.R.). 

(52) John Shannon, State Income Taxes - Living with Complexity «Na
tional Tax Journal», Vol. XXX, n.° 3, Sept. 1977, pág. 339. 

Quadre 3.5. Evolució de la concordancia deis Impos
tos Estatals sobre la Renda Personal amb la Base de 
rimpost Federal sobre la Renda Personal, al període 
1965-76 ' 

Grau de concordancia Nombre d'estats 

1965 1976 (a) 1976(b) 
Poc o nul 18 6 9 
Moderat (1) 12 18 21 
Substancial )») 3 8 8 
Virtualment total (3) 0 1 

33 33 41 

Notes: 
(a) Estats que ja empraven l'impost el 1965. 
(b) Total d'estats que empren l'impost el 1976. 
(1) Defirfició de la renda bruta ajustada («ajusted gross income»), 
d'acord amb l'«lnternal Revenue Code (I.R.C.). 
(2) Definició de la renda imposable d'acord amb l'I.R.C. 
(3) Definició de la quota tributaria com a percentatge de la quota 
de l'impost federal. 

Fonts: A.C.I.R., Staff Compiiation i J. Shannon, State Income Taxes..., op. 
cit. 

De fet, dos altres elements qualifiquen d'una forma 
potser encara mes precisa la simplificado que s'está 
donant en la fins ara imbricada coordinació vertical en
tre els impostos estatals i els federáis, sobre la renda. 
En primer lloc, la creixent adopció per part deis estats 
del sistema dit «piggybacking» en el curs deis anys se
ta ta. Mitjangant el sistema del «piggyback», ('adminis
trado federal, a través del Infernal Revenue Service, es 
fa carree gratuitament de la gestió de Umpost estatal, 
a condició que l'Estat incorpori a la seva propia norma
tiva un seguit de regulacions emprades per la Federa
do, de forma que s'homogeneítzi la definició i les prin
cipáis característiques de ('estructura deis impostos 
d'ambdós nivells, prenent com a eix l'impost federal. 

El resultat final és que l'impost estatal acaba tenint 
j a 

la mateixa base que el federal, llevat d'alguns ajusta-
ments obligats peí respecte a la Constitució i a les liéis fe
deráis que son fácilment resolts perTadministració cen
tral, base sobre la qual s'aplica el corresponent tipus es
tatal que, per regla general, distingeix entre residents i 
no-residents. Amb una certa laxitud, segons les condi-
cions concre.tament acordades amb el Tresor federal, 
es pot dir que el «piggyback» tendeix a convertir l'im
post estatal en un recárrec sobre Umpost federal. 
Sembla que peí que fa a l'impost sobre la renda perso
nal, hi ha hagut notables guanys en l'eficiéncia recap-
tatória, i en la reducció de costos, tant per al sector 
públie com per al contribuent; en contrapartida, hi ha 
un decrement a ('autonomía tributaria deis estats, es-
pecialment agreujat per ta utilització de l'impost fede
ral amb finalitats anticícliques, i també també una dis-
minució de la seva equitat en desaparéixer algunes de 
les antigües deduccions (53). De moment, l'adminis-

(53) «National Association of Tax Administrators», Federal Collection of 
State Individual Income Taxes under PL 92-5R: Repon of the Special Com-
mittee of the NA.TA., N.A.T.A., Chicago, 1972. 
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tració federal nordamericana no ha gosat — com ha fet 
la canadenca— garantir ais estats els ingressos obtin-
guts per aquest concepto durant un cert període. 

D'altra banda, la federado promou indirectament la 
coordinado en autoritzar la deducció d'alguns impos-
tos estatals i locáis de l'impost federal sobre la renda, 
segons la modalitat dita del crddít impositiu o deduc
ció sobre la quota (54). 

El camp de la imposició indirecta és també d'una 
gran complexitat. Tocant només la figura de l'impost 
sobre el volum de vendes, cal dir que s'está generalit-
zant la utilització deis impostos estatals del tipus de 
l'impost sobre el valor afegit, en la seva modalitat de 
crédit de l'impost. La seva introducció a nivell federal 
donaría lloc a una situado de doble imposició poten
cial. La majoria deis analistas estimen que la gestió 
d'aquest impost és forga correcta quant a la seva apli
cado al comerp intraestatal, amb taxes de defraudado 
inferiors al 5 % de la base, pero en canvi el comen? in
terestatal ofereix nombrases ocasions d'evasió fiscal i 
de frau, amb una taxa de frau estimada de l'ordre del 
50 %. La coordinació horitzontal d'aquest gravamen, 
l'eliminació del frau en el comerg interestatal i, espe-
cialment, la subjecció a l'impost de les empreses dedi
cados exclusivament a aquest tipus de comerg, consti-
tueixen actualment les principáis fites a assolir per la 
imposició indirecta deis estats (55). 

L'actual panorama nordamericá s'emmarca en el 
programa polític propugnat per l'Administració Nixon 
sota el nom del Nou Federáosme (New Federalism). 
Segons els seus defensors, l'esséncia del Nou Federa
lismo rau en el reforpament, per la via deis traspassos i 
cessions federáis, de les competencias i recursos deis 
estats. La normativa básica del nou plantejament está 
continguda en la Llei d'Assisténcia Fiscal ais Estats i 
Entitats Locáis de 1972 («State and Local Fiscal Assis-
tance Act of 1972»), í en l'esmena a la Llei de Segure-
tat Social («Social Security Act») (56). 

La «State and Local Fiscal Assistance Act», de 
1972, estableix les bases peí desenvolupament de la 
recaptació federal deis impostos estatals sobre la ren
da personal, el «piggybacking» ja descrit, i restriccions 
importants a la utilització de transferencias proporcio
náis per a determinats programes, com és ara els de 
servéis socials, que fins aleshores eren quasi ilimitados 
(57). 

(54) Arthur S. Fefferman, The State and Local Fiscal Assistance Act of 
1972. N.T.J., Vol. XXV, n,° 3, Sept. 1972. pág. 473. Sobre el concepto de 
«crédit impositiu», veure l'epfgraf 2.1.3.1. 

(55) John F. Due, State Sales Taxation and Interstate Transactions, a 
Proceedings of the 66 th..., Op. cit., págs. 424-434; i Evaluation of the Ef-
fectiveness of State Sales Tax Administration N.TJ., Vol. XXVII, n.° 2, June 
1974, págs. 197-219. Veure també, Dick Netzer, State-Local Finance and 
Intergovernmental Fiscal Relations, a The Eco nom i es of Public Finance, 
Brookings Institution, Washington D.C., 1974, pág. 361-421, especialment 
pág. 396 i ss.; i Donald P. Simet i Arthur D. Lynn, Jr., Interstate Commerce 
Must Pay: The Demise of Spectorr N.T.J., Vol. XXXI, n.° 1, March 1978, 
pág. 53-58. 

(56) Consistent básica me nt en el traspás de competen cies en aquest 
camp a ('administrado subcentral. 

(57) Roben P. Strauss, General Revenue Sharing: How well is it wor-
king?, a Proceedings of the 67th Annual Conference on Taxation. Saint 
Louis. 1974, N.T.A.-T.I.A., Columbus, Ohio, 1975, págs. 172-209. 
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Tanmateix, la innovado principal introduTda per 
aquesta llei consisteix en l'establiment d'un sistema 
d'ingressos compartits («General Revenue Sharing»). 
La proposta d'aquest sistema ve de lluny i ha estat 
l'objecte d'una Marga polémica ais Estats Units. Podem 
dir que les primeras idees en aquesta direcció foren 
formulados, a comengament deis seixanta, per W. He-
ller, cap deis consellers económics del President Ken
nedy, i per J. Pechman (58). En la seva formulació ori
ginaria, la proposta de Heller i Pechman consistía en 
l'atribució automática ais estats i, a través d'ells, ais al-
tres governs subcentrals, d'una transferencia equiva-
lent a l'1 % de la base imposable de l'impost federal 
sobre la renda; participado que hauria d'augmentar 
anualment en un 0'2 %, fins a assolir el 2 %. Percen-
tatge de la base que equivaldría, en termes aproximats, 
a un 10 % de la quota. L'elecció de la base imposable, 
en comptes de la quota, per a fixar la participado esta
tal fou feta en considerar que la base, tot garantint la 
desitjadaflexibilitat deis rendiments, gaudia d'una esta-
bilitat i seguretat superiors a les de la quota, en quedar 
prácticament al marge de les variacions imposades per 
la política d'estabilització (59). Els ingressos així deter
minats eren de lliure disposició per part deis governs 
estatals i locáis per a acarar llurs despeses generáis 
(60). La proposta pretenia oferir recursos suplementa-
ris ais estats, que havien vist créixer considerablement 
llurs despeses i tenien forga dificultats per a augmen
tar llurs ingressos (61), alhora que simplificava el siste
ma de transferéncies que en aquells moments eren ex
clusivament de tipus condicional i que es donaven en 
un embull d'uns 500 programes especialitzats (62). 

Una altra novetat important aportada per la propos
ta Heller-Pechman en el camp teóric, consistía en em-
prar les transferéncies incloses al «General Revenue 
Sharing» com a instruments de repartiment del divi-
dend fiscal, és a dir, de la compensado de la remora 
fiscal («fiscal drag») generada automáticament per la 
mateixa flexibilitat del sistema tributari, d'acord amb la 
coneguda interpretació del superávit pressupostari de 
plena ocupado, filosofía pressupostária imperant en el 

(58) W.W. Heller, New Dimensions of Política/ Economy, Harvard U.P., 
Cambridge, Mass., 1966; J.A. Pechman, Financing State and Local Govern-
ments, a Proceedings of a Symposium on Federal Taxation, American Ban-
kers Association, Nova York, 1965, i Financing State and Local Govern
ment: Revenue Sharing Revisited, Federal Reserve Bank of Boston, Boston, 
1970. 

(59) Car aqüestes afecten sobretot els tipus impositius i deduccions 
sobre la quota. 

(60) D'acf ve l'adjectiu «general» a la denominació d'aquesta modali
tat. 

(61) Entre els exercicis fiscals deis anys 1955 i 1970 les despeses 
subcentrals es quadriplicaren, passant de 33'7 milers de milions de dólars a 
131 '3. Els ingressos seguiren un ritme semblant, tot i augmentar el déficit 
inicial, pero les fonts d'ingressos subcentrals son menys flexibles i progres-
sives que les federáis. Veure A. S. Fefferman, The State and Local Fiscal 
Assistance Act of 1972, Op. cit. pág. 473. 

(62) El 1969 funcionaven 477 programes específics, un centenar deis 
quals es referien a qüestions sanitarios, i una quantitat lleugerement inferior 
a les educativos. D'aquests programes, només 107 tenien en compte per a 
llur distribució les diferencies de renda per cepita o població deis estats. 
Veure A.C.I.R., Measuring the Fiscal Capacity and Effort of the State and 
Local Áreas, U.S. Government Printing Office, Washington D.C., 1971; R.L. 
Mathews, Fiscal Equalisation Models, Op. cit., pág. 20; i, A. Pedros, La des
centralización fiscal..., Op. cit., pág. 64. 



Consell d'Assessors Eco nó mi es («Council oí Economic 
Advisers»)del Prasklent Kennedy. En altres paraules, es 
tractaria de «diner nou». 

Com s'ha ditr la proposta fou objecte d'un perllongat 
debat teóric i polític durant tota la década deis seixan-
ta (63). Rebé nombroses critiques, essent seríosament 
revisada i modificada. L'any 1971, el President Nixon 
fracassá en el seu primer intent de fer aprovar una llei 
inspirada en els principis descrits, que conservava en
cara nombrosos elements de la proposta inicial, com la 
utilització de la base de l'impost federal sobre la renda 
personal per a determinar el volum total de l'ajut. Els 
parámetros básics per a la distribució eren la població i 
la pressió fiscal de I'Estat: 

Gj = A 
(Equació 3.5.) 

En aquesta equació: 

Pj 

51 
2 
t 

I = 

Tj 

Yj 

P¡" 
1 

T¡ 

YL 

G 
A 

P 
T 

Transferencia a percebre per l'estat 
Total d'ingressos a repartir (1 % de la base 
de l'impost federal sobre la renda personal) 
Població estatal 
Ingressos +ributaris propis de I'Estat i deis 
seus governs locáis 

Y = Renda personal total de l'Estat (64) 

Aquesta primera proposta fou rebutjada peí Congrés. 
Tanmateix, a l'any següent, 1972, s'aprová la ja es
mentada «State and Local Fiscal Assistance Act», que 
introdueix el ((General Revenue Sharing» i que conser
va alguns deis elements de la filosofía inicial. Els treta 
mes significatius del «General Revenue Sharing» apro-
vat al 1972 son: 
1/ La introdúcelo durant un període de prova de 5 

anys; 
2 / La utilització de formules objectives amb varis pa

rámetros prefíxats; 
3/ La fixació del muntant absolut de l'ajut global a 

priori, independentment de la base i de la recap-
tació de qualsevol ingrés federal; 

4/ L'obligació de revertir 2/3 de l'ajut percebut per 
l'Estat ais seus governs locáis, així com la de 
complir certs requisits en la utilització de l'ajut a fi 
de conformar-la a grans programes federáis. 

Anant per parts, la primera modificació consisteix en el 
fet que no s'accepta sense recéis la filosofía del 
«revenue-sharing» i s'estableix un periode de prova de 
5 exercicis (1972-1976). Una altra alteració important, 
per no dir fonamental, és que l'import a distribuir es f i-

(63) Hom podría citar nombrosos articles, pero la primera sessió de la 
64a Conferencia de la NT.A., amb 8 ponóncies sobre la qüestió és prou re
presentativa: Proceedings of the 64th Annuai Conference on Taxatíon. Kan-
sas City. 1971, N.T.A., Columbus, Ohio, 1972. 

Í64) R.L. Mathews, Fiscal Equalisatíon Models, Op. cit., pá. 23. 

xá inicialment per a la totalitat del període, comengant 
amb una assignació de uns 5.500 milions de dólars al 
primer any, augmentada primer amb uns 400 milions 
$ i amb successius increments anuals fins assolir uns 
30.200 milions peí conjunt del programa. Es trenca, 
dones, l'element de flexibilitat automática contingut en 
el projecte. 

Quadre 3.6. Volum total de les Transferéncies autoritza-
desperal«General Revenue Sharing»perla Stateand Local 
Fiscal Assistance Act of 1972 (H.R. 14370) 

Periode 

Ajut total a Es-
tats i Ens Locáis 
(en milions de S) 

1.1.1972/30.6.1972 
Any fiscal que comenga a 1.7.1972 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 1.7.1973 
» 1.7.1974 
» 1.7.1975 

1.7.1976/31.12.1976 
Total 

2,652 
5.642 
6.055 
6.205 
6.355 
3.327 

30.236 

font: General expfanathn of the State and Local Fiscal Assistance Act and the 
Federal-State Collection Act of 1972. Preparada peí Personal del «Joint Com-
mitteeon Internal Revenue Taxatíon», Washington DC, 12.2.1973. 

La llei també refusá deixar una total llibertat ais es-
tats per a la utilització de la transferencia i establí al
gunos condicions com l'obligació d'emprar-la en unes 
árees de despesa molt ámpliament definidos, i la pro
hibido de finangar amb ella programes que comportin 
una política discriminatoria a la má d'obra o bé despe
ses que representin la part estatal en una subvenció 
proporcional. Malgrat llur vaguetat i la possibilitat de 
salvar-1 es per la técnica pressupostária, aqüestes limi-
tacions impliquen una interferencia en l'assignació es
tatal de la seva despesa, inicial* nem no prevista. D'al-
tra banda, la llei precisava en un grau molt superior al 
proposat les quantitats a traspassar ais governs locáis 
(65) i els criteris per a fer-ho. 

Finalment, la llei va molt mes enllá de la proposta 
governamental,en establir la fórmula de repartiment de 
l'assignació global, perqué introdueix mes parámetres 
que pretenen fer-la mes equitativa. El resultat és un 
procés de repartiment forga complicat, per tal com la 
Cambra deis Representants i el Senat aprovaven for
mules diferents. 

En efecte, en el Senat, cambra federal per excel.lén-
cia, teñen major incidencia els interessos deis estats 
agraris i conservadors, cosa que dugué a l'aprovació 
de: 

Gj = A 

P J 

51 

i=1 

"YUS" 
(Equació 3.6.) 

(65) Incloses les tribus fndies. 
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En aquesta equació utilitzem la mateixa simbologia 
que l'equació 3.5., essent: 

V = Renda per cápita de l'estat (¿ y) o d'Estats 
Units (US). 

La fórmula senatorial com observem, s'apropa molt a 
la proposada per Nixon a t'anterior perfode legislatiu, 
per bé que es distingeix d ella per l'afegit deis termes 
representatitus de la renda per cápita relativa. Es trac-
ta, dones, d'una fórmula multiplicativa amb tres pará
metros: poblado, esforg fiscal i renda per cápita, tots 
ells relativitzats respecte ais valors del conjunt de la 
nació. En canvi, la cambra baixa o Cambra deis Repre
sen tan ts, que té una composició proporcional a la po
blado de cada estat, escollí: 

Gj = A 0'2201 
Pj 

Pus 
+ 0'2201 

Uj 

uus 
+ 0'2201 

51 

¡= 1 
P VUS 

V: 

T¡ 

Y 
Tj 

+ 0'1698 
J + 0'1698-?Í 

(Equació 3.7.) 

51 T¡ 
2 T¡ 

i = 1 Y: 

51 
2 
i = 

R; 
1 

En aquesta equació: 
U = Població de l'estat resident a nuclis urbans 
R = Recaptació neta de l'im 

renda personal (66). 
st estatal sobre la 

Entre les novetats que aporta ia fórmula 3.7. cal es
mentar la introducció del parámetro «població urbana» 
que pretén satisfer les necessitats coents deis grans 
nuclis urbans i árees metropolitanos deis estats mes 
poblats i l'dmfasi que, a través deis dos darrers termes 
de la suma, es posa en l'esforg fiscal deis estats: d'una 
banda, es prima la pressió fiscal, l'aprofitament de la 
propia base imposable, i, per altra, es dona una bonifi
cado especial ais estats que utilitzin l'impost personal 
sobre la renda, car el propi carácter additiu de la fór
mula penalitza la sevainexisténcia(67). La fórmula 3.7. 
és una traducció simplificadora del llenguatge utilitzat 
per la llei que estableix que cada estat tindrá una parti
cipado composta de dos grans sumands: el primer, 

(66) Amb un sostre del 6 % de les quotes acreditados en aquel I estat 
per l'impost federal sobre la renda personal, i un mfnim de l'1 %. General 
exptanation of the State and Local Fiscal Assistance Act and the Federal-
State Coltection of 1972, preparada peí personal del «Jolnt Committee on 
Interna) Revenue Taxation», Washington D.C., 12.2.1973, reproduída com 
Apéndix A per M.A. Haskell, Decentralization or Concentration of Power? 
The Paradox of Revenue Sharíng, Occasional Paper n.° 3, «Centre for Re
search on Federal Financial Relation», A.N.U., Canberra, 1976. Veure 
també A.S. Fefferman, The State and Local Fiscal Assistance Act of 1972, 
Op. cit., pég. 477. 

(67) El caire relatiu del derrer sumand incentiva la máxima utilització. 
Veure Robert D. Reischauer, General Revenue Sharíng - The Program's In
centives, a W.E. Oates (ed.), Financing the New Federation, Johns Hopkins 
U.P.. Baltimore, 1975, págs. 40-87. 

s'obté peí repartiment de dos tergos de l'assignació to-
tal destinada al «revenue sharíng», d'acord amb els tres 
primers sumands de la fórmula ponderats iguals, i que 
es destina ais governs tocáis de l'Estat; el segon, el 
ten? restant destinat al govern estatal, s'atribueix 
dividint-lo en dues parts iguals: una en fundó de l'es-
forp fiscal subcentral en aquell estat, i l'altra, sobre la 
base de la meitat del 15 % de la recaptació del seu im-
post sobre la renda personal, amb les limitacions 
abans assenyalades; en síntesi, la suma expressada a 
la fórmula 3.7., unes ratlles mes amunt. 

La possibilitat de triar una o altra fórmula, que resta 
oberta peí desacord entre la Cambra i el Senat, té com 
a conseqüdncia immediata que la suma de les dife-
rents assignacions estatals, d'acord amb la fórmula 
que els plagui, no ha de quadrar necessáriament amb 
l'assignació total autoritzada. Aixó exigeix un procés 
de reajustament per determinar la transferencia que f i -
nalment rep l'estat. La fórmula és aquesta: 

G'¡ = G; J J 
A 1 

51 
2 Gj 
i= 1 

(Equació 3.8.) 

o, si hom prefereix, reduir l'assignació inicialment es-
coluda en el percentatge: 

a -
A 

1 
51 
2 G ¡ 

L ¡ = i -1 

100 
(Equació 3.8. bis) 

que reflecteix la desviació de la suma de les assignacions 
estatals respecte al total disposable. 

El quadre 3.7. dona una idea del funcionament efec-
tiu del procés i de l'ajustament definitiu. 
Com es pot comprovar, el coeficient de reducció és 
aproximadament 8'3 per al primer exercici. Una análisi, 
d'aquestes dades, si ens poguéssim estendre, mostra
ría la clara preferencia deis estats despoblats i d'es-
tructura agraria per la fórmula del Senat, mentre que 
els estats industriáis i poblats concedeixen llur prioritat 
a la de la Cambra de Representants. 

Després de les modificacions que s'han explicat, la 
formulado adoptada difícilment es pot considerar com 
un sistema d'ingressos compartits, com ho era en la 
configurado inicialment preconitzada; en canvi, consti-
tueix una modalitat molt interessant de fons vertical 
d'objectius anivelladors. 

Malgrat l'interés deis estats mes rics i poblats en el 
seu funcionament a fi de poder afrontar llurs enormes 
despeses en servéis públics, especialment els socials, 
és evident que també ha satisfet moltes de les aspira-
cions deis estats mes pobres. A tall d'índex de l'eficá-
cia del «General Revenue Sharíng», es poden comparar 
les assignacions deis estats mes ric i mes pobre (Con-
necticut i Mississipi, respectivament): el primer rebé, el 
1972, una assignació per cápita de 24'39 $, o de 
4'15 $ per cada mil dólars de renda personal; mentre 
que el segon rebia 44 ' 12 $ per habitant o 1270 ( per 
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Quadre 3.7. Repartiment de l'assignació per cápita 
corresponent al 1.er període de ((General Revenue 
Sharing». Base mitjana U.S.A. = 100 

Fórmula Relació 

opera- Senat/ Ajus-

Estat tiva Senat Cambra Cambra tada 

Alabama 
Alaska 
Arizona 
Arkansas 
California 
Colorado 
Connecticut 
Delaware 
District of Columbia 
Florida 
Georgia 
Hawaii 
Idaho 
Illinois 
Indiana 
lowa 
Kansas 
Kentucky 
Louisiana 
Maine 
Maryland 
Massachusetts 
Michigan 
Minnesota 
Mississippi 
Missouri 
Montana 
Nebraska 
Nevada 
New Hampshire 
New Jersey 
New México 
New York 
North Carolina 
North Dakota 
Ohio 
Oklahoma 
Oregon 
Pennsylvania 
Rhode Island 
South Carolina 
South Dakota 
Tennessee 
Texas 
Utah 
Vermont 
Virginia 
Washington 
West Virginia 
Wisconsin 
Wyoming 

S 
s 
s 
s 
H 
H 
H 
H 
H 
S 
S 
H 
S 
H 
S 
S 
s 
s 
s 
s 
H 
H 
H 
H 
S 
H 
s 
S 
H 
S 
H 
S 
H 
S 
S 
H 
S 
H 
H 
H 
S 
S 
S 
S 
s 
s 
H 
S 
s 
S 
s 

110 
92 

118 
120 

92 
101 
75 
94 
72 
90 

100 
126 
125 

86 
92 

112 
98 

113 
141 
131 

90 
97 
95 

114. 
167 

87 
124 
109 
95 
94 
78 

136 
105 
112 
150 

76 
96 
96 
97 

101 
116 
151 
105 

93 
121 
139 
91 
96 

125 
126 
126 

81 
86 

101 
77 

117 
103 
93 

122 
132 
85 
86 

129 
85 

103 
86 
91 
80 
85 
89 
76 

114 
122 
106 
117 

79 
88 
93 
87 
99 
72 
97 
85 

135 
86 
76 
84 
79 

106 
99 

107 
82 
77 
78 
85 

104 
95 
96 
87 
80 

118 
72 

135 
107 
118 
156 

85 
98 
81 
77 
55 

106 
116 

98 
147 
83 

107 
123 
121 
132 
158 
171 

79 
80 
90 
97 

211 
99 

133 
126 
96 

130 
80 

160 
78 

131 
197 
90 

122 
90 
99 
95 

142 
198 
136 
108 
116 
146 
95 

110 
155 
107 
176 

101 
84 

109 
109 
108 

95 
85 

112 
121 

83 
92 

118 
114 
95 
84 

102 
89 

104 
129 
120 
105 
111 

97 
107 
153 

81 
113 
100 

90 
86 
89 

124 
124 
103 
138 

77 
88 
97 
77 
98 

107 
139 

97 
85 

110 
127 

88 
88 

114 
116 
115 

Notes: 1/ S —Senat; H = House,és a dir, la Cambra de Representaras- 2/ 
Ajustada d'acord amb la «State and Local Fiscal Assistance Act, of 1972». 
Font: Staff del «Joint Committee on Internal Revenue Taxation». Repro-
duít de R.D. Reixhauer «General Revenue Sharing...», op. cit., pág. 44-45. 

cada miler de dólars de renda personal. Com es veu al 
quadre 3.7., alguns estats reben un ajut per cápita in
ferior al de Connecticut, probablement per efecte deis 
restants parámetros, com la població urbanitzada o 
l'esforg fiscal. Tanmateix, aqüestes dades no han de 
donar lloc a un optimismo exagerat, car també s'ha 
comprovat que la correlació entre renda per cápita i 
subvenció per habitant és, estadísticamente feble; que 
els 10 estats mes rics reben un ajut per habitant 
(33'72 $) proper al 95 % del que reben els 10 mes pobres 
(35'47 $); i que els 30 estats intermedis surten perju-
dicats (68). 

L'endegament del ((General Revenue Sharing» amb 
l'aprovació de la «State and Local Fiscal Assistance 
Act of 1972», no ha tallat la polémica preexistent, ans 
ha ¡ntroduít la possibilitat de contrastado empírica de 
les análisis i critiques teóriques. Malgrat les modifica-
cions aportados a la proposta inicial, els defensors de 

m 

l'idea mantenien llur principal argument, és a dir, que 
era un sistema de descentralització del poder, un me
canismo que, alhora que ajudava a satisfer les necessi-
tats financeres deis governs subcentrals amb un criteri 
igualador, permetia invertir les tendéncies centralitza-
dores que apareixien en la federació nordamericana. 
Val a dir que l'experiéncia ha confirmat en part aquests 
grans trets i que, a mes, la ¡dea d'uns ingressos com-
partits pels diversos nivells está arrelant. 

Tanmateix, l'aplicació del programa, com era de pre
vé u re, ha trobat ¡mportants resistdncies a tots els ni
vells, i molts deis problemes suscitats per les transfe-
réncies incondicionals (69) son directament traslada
bles al cas americá (70). La crítica mes freqüent afirma 
que la ímplantació del sistema ha dut, sovint, malgrat 
els incentius en contra, a una reducció deis impostos 
estatals (71), judici públicament recollit per un polític 
tant significat com el senador Muskie (72), el qual a 
mes a mes, sostenia que el «General Revenue Sharing» 
no havia resolt la dramática situado de les grans ciu-
tats, i que la retallada deis programes federáis especí-
fics havia desdibuixat la configuració pretesa de «diner 
nou». Igualment, s'acusa al «General Revenue Sharing» 
de permetre la perpetuació d'estructures de govern lo
cal, massa petites i ineficients, que sense l'ajut hagues-

(68) John Shannon, Federal Revenue Sharing - Time for Renewal?, 
N.T.J., Vol. XXVII, n.° 4, Dec. 1974, pág. 495-498; M.A. Haskell, Decen-
tralization or Concentratíon óf Power?..., Op. cit.; A.C.I.R., General Revenue 
Sharing: An A.C.I.R. Reevaluation, U.S.G.P.O., Washington D.C.; Henry S. 
Reuss, Should We Abandon Revenue Sharing?, a David A. Caputo ÍEd.), 
General Revenue Sharing and Federalism, The Annals of the American Aca-
demy of Political and Social Science, Vol. 419, May 1975, pág. 9 1 , i Jesse 
Burkhead, Revenue Sharing: New Federalism or New Conservatism, a State 
and Local Government. The Political Economy of Reform, Fres Press, Nova 
York, 1976, págs. 166-178. 

(69) Epígraf 2.1.7.2.1. 
(70) Jeffrey L Pressman, Political Implications of the New Federalism, 

a Financing the New Federalism, Op. cit., págs. 13-19. 
(71) León Rothenberg, A New Look in States Finances: Tax Reduc-

tions and Restructured Tax Systems, N.T.J., Vol. XXVII, n.° 2, June 1974, 
págs. 175-181. 

(72) «Subcommittee on Intergovernmental Relations, Committee on 
Government Operations, Senate», How 45 Selected Jurisdictions View Re
venue Sharing, U.S.G.P.O., Washington D.C., June 1974, pág. VI, citat per 
R.B. Strauss, General Revenue Sharing..., Op. cit., pág. 173. Cal teñir pre-
sent que, malgrat aixó Edmund S. Muskie és un conegut defensor del siste
ma de «Revenue Sharing». 
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sin desaparegut. Molts d'aquests plantejaments ex-
pressen de forma sofisticada el disgust originat peí 
«General Revenue Sharing» entre la classe política fe
deral (parlamentaris ¡ empleats de les administracions 
publiques), i constitueix una prova indirecta que el 
«Revenue Sharing» havia reeixit en alguns deis seus ob-
jectius. Aixó porta a considerar la crítica mes radical, 
efectuada des de sectors defensors del Drets Civils 
(«Civil Rights»), polítics antidiscriminatoris i antisegre-
gacionistes i partidaris de la participació comunitaria o 
de l'autogestió. Des d'aquest ampli ventad de forces 
progressistes s'interpreta el «General Revenue Sharing» 
com una pega mes d'un vast projecte batejat per Nixon 
amb el nom de «Nou Federalismo», pero amb el suport 
efectiu de totes les forces conservadores, i que pretén 
concentrar el poder federal a la Casa Blanca, buidant 
de contingut les tasques del Parlament federal (73). En 
aquesta hipótesi, es tractaria d'un procés de reestruc
turado del sistema de dominació de les classes domi-
nants, especialment deis propietaris, tant a nivell na
cional com a nivell local. Aquesta crítica heterodoxa es 
fonamenta en: 

1 / El «General Revenue Sharing» no s'ha finanpat 
amb «diner nou», contra el que es garantí abans 
de la seva aprovació, entre altres raons perqué el 
superávit esperat en acabar la guerra del Viet-
Nam, no ha existit; 

2/ Els programes socials federáis o finangats per 
subvencions proporcionáis han estat les principáis 
victimes de la reducció de despesa federal directa, 
pero també han estat victimes aquells programes 
que tenien per objectiu l'abolició de les discrimi-
nacions en rao de la raga, del sexe, o altres; 

3/ Els governs subcentrals han aplicat molt rares ve
gadas els nous fons obtinguts al desenvolupa-
ment de servéis socials addicionals; 

4 / Els nous fons s'han destinat prioritáriament a des
peses que afavoreixen les classe mitjanes i els 
propietaris immobiliaris, o bé han permés desgra-
vacions impositivos a aquests grups socials. 

En resum, sota la cobertura d'una pretesa descentralit-
zació, el «General Revenue Sharing» seria un métode 
per a marginar les agencies, departaments i altres ins-
titucions federáis mes sensibles a les pressions popu-
lars i progressistes en demanda de mes i millors ser-
veis socials i d'exercici pie deis drets cívics, mentre 
que es potencia el caciquismo estatal o local. 

Els indubtables avantatges del «General Revenue 
Sharing» i la forga deis interessos que sustenten el 
«Nou Federalismo», independentment que hi hagi una 
Administració republicana o demócrata, expliquen que, 
malgrat aqüestes critiques i resisténcies, el sistema es 
vagi imposant i que, arribada l'hora de la renovado, el 
1976, aquesta s'hagi aprovat. L'Administració Ford 
tampoc reeixí a fer passar el projecte en els ter-
minis i condicions que pretenia, pero, en definitiva, 
després d'algunes modificacions i d'haver d'emprar el 

(73) M.A. Haskell, Decentralization or Concentraron of Power?, Op. 
cit, págs. 1-9. 
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procediment d'harmonització entre les dues Cambras 
legislativos, el «General Revenue Sharing» fou perllon-
gat a la tardor del 1976 (74). 

Tot i que probablement es renovará molts cops 
mes, el «General Revenue Sharing» es prorroga el 
1976 només per a un termini de 3 anys i tres quarts, 
atesos ais canvis introduits al 1974 a la normativa 
pressupostária. El principi de preassignar una quantitat 
per a cada subperíode es manté, pero amb un element 
d'indexació respecte a les recaptacions de l'impost fe
deral sobre la renda personal. Fruit de les pressions 
deis defensors deis drets civils, que arribaren a teñir in-
térprets parlamentaris, es modificaren alguns deis 
punts mes criticáis; en concret: es reforgaren les prohi-
bicions a la seva utilització en programes que «directa-
ment o indirectament» fossin discriminatoris; s'obrí la 
possibilitat d'utilitzar l'ajut rebut sota aquest concepto 
per a finangqr la part corresponent al sector subcentral 
en les transferéncies proporcionáis que, habitualment, 
s'aplicáven a programes socials; i s'establí l'obligarietat 
de sotmetre inaplicado deis fons transferits a un perío
do d'informació pública quan la normativa subcentral 
no ho tingues ja previst. A part d'alguns canvis menors 
de técnica pressupostária, la nova regulació manté vi-
gents els punts básics de la del 1972, com la predeter
minado de l'ajut total a repartir o la distribució per fór
mula. Malgrat les reticéncies del President Cárter, que 
sembla voler excloure ais estats del programa, difícil-
ment hom pot preveure canvis substanciáis a la prope-
ra renovació, el 1979/80. 

El desig de simplificar la complexa trama de transfe
réncies especifiques («categorical grants») també ha 
dut a complementar el «General Revenue Sharing» 
amb un «Special Revenue Sharing». La proposta nixo-
niana, formulada l'any 1971, pretenia reconvertir els 
centenars de programes específics i molt condicionats, 
sovint realitzats prácticament per alguna agencia fede
ral, en sis grans árees (urbanismo, desenvolupament 
rural, ensenyament, formació professional, transports i 
ordre públic) d'atribució de subvencions ais estats i 
ens locáis, per a llur utilització prácticament discrecio
nal dins Tarea corresponent. A mes, el volum de l'ajut 
es determinaría mitjangant un sistema de fórmula. 
Aqüestes subvencions especiáis, que havien de donar 
suport a les generáis i tallar les critiques de caire so
cial, no es desenvoluparen al ritme esperat. Fins a l'any 
1974 no s'aprová el primer d'aquests programes refe-
rent a la formació professional, programa que no arriba 
a cobrir les quantitats anteriorment destinados a pro
grames concrets i que sembla haver perjudicat espe
cialment a les ciutats de mes de 100.000 habitants 
(75). L'evolució posterior del «Special Revenue Sha-

(74) Esmenes de 1976 a l'assisténcia fiscal ais estats i ens locáis 
(State and Local Fiscal Assistance Amendments of 1976). Sobre la renova
do i análisi del primer periodo, veure Richard P. Nathan i Charles F. Adama, 
Revenue Sharing: The Second Round, Brookings Instituí ion, Washington 
D.C., 1977, que, a mes, inclou una transcripció Integra del Tftol I del text 
renoval Sobre els problemes de l'aplicació de la llei del 1972, i problemáti
ca previa a la prórroga, veure Richard P. Nathan, Alien D. Manvel i Susan-
nah E. Calkins, Monitoring Revenue Sharing, Brookings Institution, Was
hington D.C., 1975. 

(75) J.L Pressman, Po/itical Implications of the New Federalism, Op. 
cit., págs. 24-25. 



ring» no ha justificat les esperances teóriques que s'hi 
havien dipositat, i la seva utilitat, peí que fa ais governs 
deis estats, ha restat escassa fins a aquest moment 
(76). 

Malgrat la importancia teórica del «Revenue-Sha-
ring», especialment de la seva modalitat «General», 
hom podría teñir una falsa imatge de la situado real de 
les finances esta tais nordamericanes si hom oblidés . 
que encara avui la major part de les transferéncies fe
deráis adopten la forma de subvencions especifiques. 
En efecte, segons les dades del llibre citat del matri-
moni Musgrave, les subvencions especifiques repre
sentaren el 1975 mes del 80 % del total de transferén
cies federáis percebudes pels estats; i podem preveure 
una certa resistencia de l'administració federal a 
red u ir-I es en funció del poder i del control indirecte 
que aixó li suposa sobre els governs subcentrals. Així 
dones, si el «revenue-sharing» resulta altament atractiu 
a efectes d'una política descentralitzadora, cal teñir 
present que en aquest model de federado que son els 
Estats Units les transferéncies condicionades s'enduen 
a la práctica la queixalada mes grossa. 

3.5. FRANQA 

Al contrari deis paísos examinats fins ara, Franga es 
posada sovint com a exemple d'Estat centralitzat. Evi-
dentment ho és, i, ádhuc, fortament. El procés d'unifi-
cació, de construcció de l'Estat modern ais darrers 
temps de l'«Ancien Régime», es veu considerablement 
reforcat arran de la Revolució feta sota l'égida de la 
burgesia i, particularment, amb el predomini de les 
idees jacobinos. Al llarg deis quasi dos segles transco-
rreguts hom troba poques iniciatives descentralitzado-
res, mentre que abunden les uniformitzadores i concen
tradores, sigui quin sigui el régim o govern (77). 

Malgrat l'existéncia deis problemes polítics subja-
cents, de diferencies sócio-económiques relativament 
importants, de la heterogeneítat lingüística, cultural i, 
per a alguns, nacional (78), que es donen en el marc de 
l'Estat francés, la descentralització ha rebut un tracta-
ment essencialment económic. L'any 1919, es va pro-
moure la creació de centres regionals d'informació i de 
coordinado económica sobre la base de la reunió de 
les Cambres de Comerp. El 1938, aqüestes regions es 

(76) Per ais governs tocáis sembla que hagi estat quelcom mes inte-
ressant, en particular amb vista al desenvolupament comunítari. Tanmateix, 
no podem oblidar les critiques que ha rebut per les seves nombroses defi-
ciéncies. Veure J.L Pressman, Política/1 mplica tions ofthe New Federalism, 
Op. cit., i M.A. Haskell, Descentralitzation on Concentrat/'on of Power?„ Op. 
cit. Sobre la seva importancia i la de les subvencions no condicionades, 
veure R.A. Musgrave i P.R. Musgrave, Public Finance: In Theory and Practi
ca, 2.a edició McGraw-Hill Kogakusha, Tokyo, 1976, cap. 30. 

(77) Fou Napoleó Bonaparte, en qualitat de Primer Cónsul, qui crea, 
l'any VIII, la institució prefectoral que encara perdura. 

(78) Alguns grups nacionalistes de Bretanya i Córsega propugnen i 
practiquen la lluita armada per l'assoliment de llurs objectius secessionis-
tes o autonomistes i cal reconéixer que fins al desenvolupament d'aquesta 
lluita el govern de París havia prestat ben poca atenció a la problemática 
corsa. 

transformaren en «rógions óconomiques» (79), que re
bien la categoría d'establiment públie i havien de de-
senvolupar una doble tasca: representar els interesaos 
comerciáis i industriáis de la regió davant deis poders 
públics i coordinar l'activitat de les Cambres de Co
mer? a fi de fomentar ('economía regional (80). Durant 
la II Guerra Mundial, el régim de Vichy instaura els 
prefectos regionals amb competéncies sobre diversos 
departaments, que foren substituios a l'Alliberament 
pels Comissaris de la República, assistits per Secreta-
ris Generáis pels Afers Económics (81). Aquesta orga-
nització fou suprimida el 1946. Fins al 1955, I leva t de 
la figura prácticament irrellevant de l'I.G.A.M.E. (82), 
no hi ha cap pas vers la descentralització. El decret de 
30 de juny de 1955, en efecte, establí vint-i-dues re
gions com a ámbits d'acció per a la planificado. Entre 
les causes del retard i del carácter feble del projecte 
regionalitzador francés cal no oblidar el Referéndum 
del 1969, organitzat peí General de Gaulle que, en Mi
gar la descentralització a unes propostes eminentment 
regressives i antipopulars, perjudica greument la imat
ge de la «regió» davant d'una opinió pública ja no gaire 
predisposada per educado per a entendre la qüestió. 

Aixó explica la prudencia i la timidesa de l'actual 
normativa sobre els poders regionals (83). Mitjangant 
aquesta normativa, s'instaura la regió com a «establi-
ment públie territorial», amb personalitat jurídica pro
pia. És ben significativa l'elecció de l'estatus jurídic es-
collit per al nou ens, intermedi entre l'anterior configu
rado de la regió com a demarcado de la planificado, i 
una corporació local própiament dita. Entre les institu-
cions regionals básiques cal esmentar el prefecte re
gional, de funcions eminentment executives i nomenat 
peí govern central, i el Consell Regional, órgan delibe
ra nt i representatiu, molt semblant a les Assemblees 
Departamental. Aquesta organització político-admi
nistrativa reflecteix l'ambigüitat de la reforma, que no 
gosa fer taxativament la decisió entre desconcentració 
i descentralització. 

Per a entendre l'organització financera de la regió és 
imprescindible conéixer-ne les competéncies, les quals 
teñen el seu suport en tres principis básics: 

1/ La regió no exerceix tasques de gestió; 
2/ la regió respecta les atribucions de les col.lectivi-

tats locáis existents; 
3/ les competéncies de la regió son susceptibles 

d'ésser augmentados per iniciativa deis departa
ments, deis municipis o de llurs agrupacions, o bé 
de l'Estat (84). 

(79) Decrets de 14 de juny í de 28 de setembre. 
(80) Philippe Bern, Les aspeets financiers de la régionalisation en 

France, a Les aspeets financiers de la régionalisation en Euro pet «Notes et 
Etudes Documenta)res», n.° 4088/90, del 9.5.74, págs. 18-45. 

(81) Ibídem, pág. 19. 
(82) Inspectors Generáis de l'Administració en Missió Extraordinaria, 

creats per llei del 21 de marc del 1948, a fi de coordinar l'acció de les au-
toritats civils i militars en l'ámbit d'una regió militar, en cas que alguna cir-
cumstáncia extraordinaria ho requerís. 

83) Uei de 5 de juliol de 1972 de creació i organització de la regió, i 
decrets d'aplicació del 5 de setembre del 1973. 

(84) Pierre Abrial, La reforme régionale, «Notes et EHides Documen
tales», del 19.2.74; cita de la vers ¡ó castellana publicada a Documentación 
Económica, Documento n.° 430, Diciembre 1976, pág. 23. 
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Les competéncies regionals, fixades per l'article 4 de la 
llei del 1972, li donen algunes minvades atribucions en 
el camp del desenvolupament social, económic i cultu
ral del seu ámbit, i, en partcicular: 

1 / Efectuar i finangar estudis que afectin ef desenvo
lupament regional; 

2/ Formular propostes sobre coordinació i racionalit-
zació de les inversions publiques, especialment 
peí que fa a les corporacions locáis; 

3/ Participar en el finangament deis equipaments 
col.lectius d'interós regional, participado que, tan-
mateix, está limitada en una proporció fixada per 
la llei; 

4 / Un poder de realització quan intervé per compte 
d'altres col.lectivitats publiques (85). 

Acostumats al context centralista, els comentaristes 
francesos remarquen el camp d'atribucions atorgades 
a les regions i el possible traspás futur de competéncies 
— no precisados— a aquests establiments públics terri-
torials, com a elementa de reforma progressiva i evolu
tiva, així com la participado regional al Pía i la presen
tado regionalitzada del Pressupost (86). Tanmateix, és 
innegable el carácter limitadíssim de les actívitats a 
exercir per la regió, activitats que, a mes, en molts ca
sos hauran de realitzar-se preceptivament «utilitzant 
els servéis centráis». 

Conseqüentment, no pot sorprendre la migradesa 
deis recursos assignats a la regió. Passant per sobre 
d'un seguit d'ingressos habituáis i minsos (patrimo-
nials, donatius, taxes per servéis, etc.), els recursos de 
les regions están constituits per: 

1/ Les subvencions estatals; 
2/ L'impost sobre el permís de conduir. És una figura 

cedida per I'Estat i que es recapta uniformement a 
tot el territori. Malgrat l'estabilitat del seu rendí-
ment i la proporció relativament elevada de per
misos a tot el país, és un ingrés que tendeix a afa-
vorir les regions mes poblados i riques. 

3/ Els recárrecs que el Consell Regional pot establir 
sobre alguns impostos estatals, sistema de gran 
tradició a l'administració local francesa, molt antic 
i criticat, pero d'un cert rendiment. En particular, 
es poden establir sobre: 
a) L'impost sobre les «targes grises» (documen

tado) deis vehicles automóbils lliurats a l'ám-
bit de la regió; 

b) La taxa sobre publicitat territorial; 
c) La taxa per registre de mutacions immobiliá-

ries o de drets immobiliaris. 
4 / Els recárrecs que el Consell Regional pot establir 

sobre alguns impostos locáis, especialment la 
contribució territorial. 

Per a evitar entusiasmes excessius en el si deis Con-
sells Regionals, respecte a llurs potestats tributáries, la 

(85) Ibfdem, págs. 24-25. 
(86) P. Abría I, La reforme régionale, Op. cit, i Ph. Bern, Les aspects fi-

nanciers..., Op. cit., págs. 22 i 88. 
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mateixa llei del 1972 afegia unes clausules precauto
rias que limitaven encara mes aquests poders. En pri
mer lloc, hom habilita el Consell Regional per a fixar 
només un sol tipus impositiu per recárrec, impedint 
dones, tot intent d'adaptació a les peculiaritats de I'es
tructura económica regional. Igualment, s'estableix un 
máxim a la proporció que alguns d'aquests recárrecs 
poden representar sobre el conjunt d'ingressos regio
nals, ja de per si escassos (87). Per últim, pero no pas 
menys important, s'estableix un topall de 25 F per ha-
bitant com a límit de la fiscalitat regional (88). Per a 
completar tota aquesta Mista de limitacions cal afegir 
que és el prefecto regional qui prepara la confecció del 
pressupost, i que és el personal de l'administració cen
tral el que té cura de l'execució. 

Caldria interrogar-se sobre el primer ingrés regional 
esmentat, les subvencions estatals, pero aqüestes, im
porta nts per al pressupost regional, son irrelevants 
comparados amb la despesa pública agregada, i son 
atribuidos pei govern central d'acord amb el criteri de 
necessitats mfnimes no satisfetes amb recursos propis, 
per a atendré les escasses competéncies reconegudes 
a les regions. 

És que no hi cap altre instrument fiscal de política 
regional a Franga? La resposta és positiva, pero cal re
marcar que aquests instruments actúen totalment al 
marge de les hisendes intermedies. En primer lloc, cal 
esmentar els avantatges fiscals de concessió gairebé 
discrecional per l'administració fiscal central. Afecten 
especialment els drets de mutació immobiliária, la 
tradicional contribució de patents (89) i el régim d'a-
mortitzacions a l'impost sobre la renda de societats. 
Igualment, existeix tot un sistema molt complex de pri
mes per a fomentar la localització de l'activitat econó
mica i que es concedeix a les empreses que complei-
xen determinats requisita. Poden ésser sectorials com 
la prima d'orientació agrícola o la prima d'equipament 
hoteler, etc., o bé territorials, com la prima de com
pensado per descentralizado que es concedeix a les 
empreses que traslladen llurs seus o/i instal.lacions de 
la Regió Parisina a altres árees del país. Cal esmentar 
també la prima de desenvolupament regional (P.D.R.) 
selectivament atorgada a empreses industriáis que 
s'estableixin a determinados regions i la prima de loca
lització d'activitats terciarios. En tercer lloc, l'Estat do
na facilitats de crédit amb criteris de desenvolupament 
regional i de descongestió de París, ja sigui a través de 
fons propis (90), sigui mitjangant institucions finance-

(87) Així, el recárrec sobre els drets de registre de les mutacions im-
mobiliáries no pot su posar mes del 30 % del total deis recursos fiscals re
gionals. 

(88) Aixó donava un total d'uns mil milions de franes en el segon exer-
cici (en el primer, el Kmit era de 15 F per habltant) per al conjunt de re
gions, exclosa la de París. 

(89) Assimilable a l'espanyola de II¡concia fiscal. És de carácter local i 
cal, per tant, l'acord de Íes corporacions locáis afectados per a la seva con
cessió. 

(90) Els principáis son el Fons d'lntervenció per a l'Ordenació del Terri
tori («Fonds d'lntervention pour l'Amónagement du Terrltoire», F.I.S.A.T.), 
creat el 14.2.63 peí mateix decret que instituía la D.A.T.A.R., i el Fons Na
cional per a l'Ordenació Territorial de l'Urbanisme («Fonds National de 
I'Amé na ge ment Foncier de l'Urbanisme», F.N.A.F.U.) tambó creat per decret 
el 14.2.63. 
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res controlados peí sector públic. Finalmente cal es
mentar les societats de desenvolupament regional 
(S.D.R.), empreses mixtes de dret privat que sovint 
aglutinen interessos particulars amb consorcis de cor-
poracions locáis i que teñen per finalitat concórrer al f i -
nanpament d'empreses en llur ámbit regional. 

En sfntesi, hom pot dir que malgrat els tímids as-
saigs de descentralizado, l'opció francesa es desenvo-
lupa essencialment en termes de desconcentració sen-
se donar joc, per tant, a la constitució de veritables hi-
sendes intermedies. 

3.6. GRAN B RETAN YA 

El mateix nom oficial d'aquest Estat Regne Unit de 
Gran Bretanya i Irlanda del Nord, ja anticipa la comple-
xitat i diversitat de relacions existents en el seu si i, a 
mes, exclou diverses illes que, a la imaginació comú, 
formen part de la Gran Bretanya. És també forca signi-
ficatiu que aquest país hagi estat l'únic deis estudiats 
en qué un informe oficial sobre les relacions entre les 
diverses parts de I'Estat es remunta a l'época prerro
mana per a analitzar la situació present. L'ámbit cobert 
per aquest epígraf s'estén a Irlanda del Nord, Escocia i 
País de Gal.les, Anglaterra i, gairebé marginalment, a 
les liles. 

Cal teñir present que «El Regne Unit és un Estat 
unitari tant en termes económics com en termes polí-
tics. Té, per exemple, una única moneda i un sistema 
bancari responsable davant d'un sol banc central. El 
seu poblé gaudeix d'un dret de llibertat de moviment 
de mercaderies, de treball i de capital, i del dret de lliu-
re establiment i residencia arreu del Regne (amb l'ex-
cepció d'lrlanda del Nord, on regeix una restricció en 
materia d'ocupació establerta en favor deis interessos 
deis treballadors nord-irlandesos). Igualment, tots els 
ciutadans son lliures per a participar en el comerp i al-
tres concessions obtingudes peí Regne Unit a l'exte-
rion> (91). Tanmateix, existeixen ¡mportants diferencies: 
algunes árees conserven sistemes legáis propis, em-
pren una llengua propia o bé les relacions Església-Es-
tat teñen un régim diferent. Cal dir també que el ma
teix «sentiment nacional» i el de pertányer a una comu-
nitat son percebuts de forma ben diferent, segons Ta
rea de I'Estat que hom consideri, realitat reconeguda 
oficialment (92). 

3.6.1. Irlanda del Nord 

Malgrat que l'ocupació d'lrlanda pels anglesos s'iniciá 
vers el segle XII, aquesta no es pot considerar comple
tada fins l'«Act of Union» de 1800, que lligava Gran 
Bretanya i Irlanda per a constituir el Regne Unit. Uni-

(91) Royai Commission on the Constitution. 1969-1973, Vol. I Report. 
H.M.S.O., Londres, 1973, Pág. 19. 

(92) Ibídem. 

tat, d'altra banda, ben mal acceptada per part deis ir-
landesos i que porta a la divisió de l i l la, a la segona 
década d'aquest segle entre la República d'lrlanda i Ir
landa del Nord. Cal dir, a mes, que la llei básica que 
estableix les relacions entre Irlanda del Nord i la resta 
del Regne Unit, la «Government of Ireland Act», de 
1920, fou aprovada peí Parlament británic i prete-
nia resoldre la situació irlandesa en termes unifica-
dors, mes que no pas establir un govern regional (93). 
La «Ireland Act», de 1949, consagrava la total in
dependencia de la República d'lrlanda i el seu abandó 
de la Commonwealth británica, i reafirmava la perti-
nenga d'lrlanda del Nord al Regne Unit, com regió o 
provincia autónoma. 

La llei del 1920, establia un Parlament específic per 
a Irlanda del Nord (94) que tenia competencia sobre . 
totes aquelles matéries no reservados explícitament al 
Parlament de Westminster, al qual, d'altra banda, la 
provincia continua enviant els seus representants esco-
llits d'acord amb la llei británica general. El Parlament 
británic es reserva una serie de competéncies d'ordre 
general de l'Estat, i pot suspendre l'estatut nord-irlan-
dés, com ho va fer l'any 1972 per la situació de la 
provincia. 

Entre les competéncies reservados cal esmentar les 
reíatives a la Corona, a la declaració de guerra o pau, a 
la defensa i al serve i d'armes, a les relacions interna
c ional , a les eleccions al Parlament británic, a la mo
neda, al comerg marítim, a la navegació aéria, ais co
rre us i comunicacions, a Íes duanes i ais impostos so
bre la renda i ais beneficis. Teóricament, el Parlament 
británic també pot legislar en matéries transferides, 
pero no ha exercit maí aquest dret si no és a petíció i 
amb l'acord del govern nord-irlandós. 

D'acord amb la «Government of Ireland Act», podem 
distingir tres tipus de servéis (95). Els servéis dits «im-
perials», que corresponen per llur naturalesa a l'Estat 
central, com son els relatius a la defensa o a les rela
cions internacionals, a la moneda i al deute públic bri
tánic, etc. En segon lloc, hi ha els anomenats «reser-
vats», és a dir, aquells en qué el govern británic té es-
tatutáriament la competencia i que generen despeses 
directament atribuTbles a la regió autónoma. I, final
mente els «traspassats» a l'administració autónoma. 

El régim fiscal és especialment interessant. D'antuvi 
cal remarcar la coexistencia de dues administracions, 
de dos Tresors; d'una banda, el británic i, de l'altra, el 
nord-irlandés. La llei de 1920, que determinava l'Esta-
tut d'autonomia nord-irlandés, transferia, alhora que 
determináis servéis, la competencia fiscal sobre un se

o s ) La llei de 1920 reconeixia un Parlament per al Nord i un altre per 
al Sud, amb llurs governs respectius, pero establia un mecanismo per a una 
futura unificació que fins ara no s'ha arribat a realitzar. L'Estat Lliure d'lrlan
da, evidentment, no desitjava la unió en aquelles condicions, mentre que el 
Partit Unionista — majoritari al Nord— vota contra la unificació amb el Sud 
per romandre unit a la Gran Bretanya. Irlanda del Nord compren sis com-
tats de la provincia irlandesa de l'Ulster (Antrim, Armagh, Down, Ferma-
nagh, Londonderry i Tyrone) i els dos burgs (ciutats) de Belfast i London-
derry. 

(94) Amb seu a Stormont. 
(95) Jóel Molinier, Les aspects financiers de la régionalisation dans le 

Royaume-Uni, a Les aspects financiers de la régionalisation en Europa, Op. 
c i t , págs. 47-55. 
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guit de figures (successions, timbre, drets sobre els es-
pectacles, jocs i apostes, drets sobre els vehicles de 
motor) al Parlament de Stormont, el qual podia fixar 
lliurement la modalitat d'exacció; la mateixa llei esta-
blia que el Parlament autónom podia establir impostos 
sobre tots aquells objectes no gravats per tributs britá-
nics: les facultats tributarles autonómiques son, dones, 
amplíes. 

El Tresor británic recapta peí seu cantó els impostos 
comuns al Regne legisláis per Westminster, pero, ád-
huc en aquest cas. Irlanda del Nord gaudeix d'un régim 
diferenciat. En efecte, una de les peculiaritats princi
páis de l'estatut nord-irlandés és que la regió paga els 
servéis imperials i els reserváis amb carree a aquests 
tributs, i l'escreix reverteix al Tresor autónom. Peí 
que fa ais servéis imperials, una comissió mixta del 
Tresor británic i del Ministeri de Finances d'lrlanda del 
Nord avalúa anualment la contribució global que co-
rrespon a la regió; quant ais servéis reserváis, s'estima 
cada any la despesa en funció deis costos concrets. En 
resum, Irlanda del Nord contribueix a les despeses ge
neráis britániques —servéis imperials— i a les especifi
ques generados per la gestió británica de servéis en 
aquest territori (96), i recupera la resta del rendiment 
deis impostos británics recaptats al seu ámbit, sense 
que aixó exclogui la percepció de subvencions, d'acord 
amb la normativa general del Regne Unit. En definitiva, 
una modalitat de concert económic. 

3.6.2. La «devolució» a Gran Bretanya 

La problemática de l'administració local i rexistencia 
de dues comunitats, l'escocesa i la gal.lesa, amb trets 
diferenciáis marcats respecte a la majoritária anglesa, 
fins al punt de desenvolupar una consciéncia nacional 
propia i plantejar reivindicacions independentistes, ha 
donat I loe a nombrosos estudis i informes oficiáis so
bre l'organització de la illa principal del Regne Unit, la 
Gran Bretanya. 

Entre els primers estudis cal esmentar el de la Co
missió Barlow, presentat l'any 1940, que proposava 
una modalitat de govern regional que no arriba a 
aplicar-se (97). Probablement els informes mes impor
ta nts i mes actuáis son els Informe Redcliffe-Maud, 
Kilbrandon i Layfield, coneguts peí nom deis presidents 
respectius de la «Royal Comission» o «Committee» co-
rresponent (98). Els treballs d'aquestes comissions, se-
riosos, amplement debatuts i que entraren en el camp 
de la discussió política británica, orientaren la reforma 
vers alió que denominen «devolution», que podrfem 
traduir etimológicament amb els termes cátalans de 
«devolució» o «restitución, pero que, conceptualment, 
potser valdría mes equiparar-la al que habitualment es 
coneix per «descentralizado». La idea básica n'és el 

(96) Cal interpretar-ho en sentit ampli, car inclou, per exemple, el pa
ga ment de les pensions de jubilado ais funcionarte que hagin fet llur carrera 
al territori autónom. 

(97) A. Pedros, La descentralización fiscal..., Op. cit., pdg. 108. 
(98) Respectivament, «Royal Comission on Local Government in En-

gland 1966-1969», «Royal Co nmission on the Constitution 1969-1973» i 
«Committee of Inquiry on Local Government Fin anee». 
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traspás de poders del govern central a nivells de go
vern d'ámbit inferior, paral.lelament a una restructuració 
de l'administració local en sentit estríete, en unes or-
ganitzacions quelcom superiors a les tradieionals, a fi 
de fer-les mes adients a la nova societat británica. La 
concreció d'ambdues línies no ha anat «parí passu». A 
nivell de régim local, la reforma passá una fita impor
ta nt amb la «Local Government Act» de 1972, «culmi-
nant — com diu el professor Peter G. Richards— amb 
un conjunt de normes legáis que entraren en vigor el 
dia 1 d'abril del 1974 i que fan d'aquesta data l'inici 
d'un nou capítol no només de l'administració local, ans 
també de la sanitat nacional i d'altres servéis...» (99), i 
que «suposen el canvi mes radical al nostre sistema 
d'administració local des de 1888» (100). Peí que fa a 
l'altra direcció, encara mes polémica políticament, el 
desenvolupament ha estat encara mes lent, i es pot 
considerar la «Scotland Act» de 1978 (101), com la pri
mera mesura legal inspirada per la filosofía reformista. 
Tanmateix, la seva insuficiencia i la de la mesura ho
mologa per al País de Gal.les han produít tanta insatis-
facció que la «devolution» ha estat refusada per les 
poblacions respectives en els referendums del 1 de 

w 

marg de 1979. 
En principi, malgrat algunos diferencies, els projec-

tes de «devolution» a Escocia i Gal.les s'assemblaven 
torga; es poden analitzar conjuntament. En síntesi, el 
govern central transferia a l'administració «regional» — 
de nova creació, car no hi ha precedents recents— un 
important paquet de competéncies, que afectaven es-
pecialment a l'área deis afers socials, del medi am-
bient, de la planificació, de la vi venda, deis transports i 
del turisme. Aquesta transferencia de competéncies 
s'acompanyava de la constitució d'una Assemblea le
gislativa escocesa («Scottish Assembly») que nomenava 
el seu propi executiu, encapgalat peí Primer Secretari 
(«First Secretary»); tot aixó sense restar res al manteni-
ment d'una representado al Parlament británic esculli
da segons la llei general. Fins aquest punt la impressió 
és que es tractava d'un procés d'ampla descentralitza-
ció, pero la seva coherencia i viabilitat trontollaven se-
riosament en considerar els aspectos financers. En 
efecte, les propostes de finangament inicialment pre
vistos o suggerides anaren desapareixent una darrera 
l'altra en els successius projectes de llei fins arribar a 
les provisions financeres aprovades per a Escocia 
(102) que no contemplaven cap possibilitat tributaria: 

(99) Lord Redcliffe-Maud i Bruce Wood, Engiísh Local Government 
Reformed, Oxford U.P., Londres, 1974. 

(100) Peter G. Richards, The Reformed Local Government System, 
Alien & Unwin, Londres, 2.* edició revisada, 1975, «Preface». Veure també 
P.W. Jackson, Local Government, Butterworths, Londres, 3.a edició, 1976; 
Stephen Hatch, ed., Towards Participation in Local Services, Fabián Tract 
419, Fabián Society, Londres, 1973; i, centrat en els aspectes financers de 
la Reforma, N.P. Hepworth, The Finance of Local Government Alien & Un
win, Londres, 3.a edició revisada, 1976. El ja esmentat Informe Layfield 
analitza els primers resultats de l'aplicació de la Reforma. 

(101) Scotland Act 1978, H.M.S.O., Londres, 1978. El text aprovat 
fou gentilment facilitat a l'autor per Robert Crawford, «Research Officer» del 
Scottish National Party. 

(102) Part III de la Scotland Act 1978 que esta ble ix un Fons Consol i-
dat per a Escocia («Scottish Consolidated Fund») i un Fons Escocés de 
Présteos («Scottish Loans Fund»). 



tota la despesa s'havia de finangar amb transferéncies 
del govern central o amb crédit. S'haurien tro-
bat dones, davant d'una certa descentralització de 
la decisió de despesa, pero sense, prácticament, 
cap autonomía real per la banda deis ingressos. L'im-
post regional sobre la renda personal deis primers 
esborranys s'havia estimbat contra preteses dificultats 
técniques, d'escassa consistencia (103), essent substi
t u í per una subvenció global basada en el criteri del 
cost deis servéis traspassats. Cal afegir, com remarca 
el Prof. Pedros (104), que existia un segon problema en 
considerar que la despesa per habitant era la mateixa 
arreu de l'Estat car, malgrat la cárrega redistributiva 
implícita d'aquesta hipótesi, no resol els greus proble-
mes del desequilibri interregional o, com a mínim, 
constitueix una mesura compensatoria o equilibradora, 
massa feble. 

Peí que fa a Anglaterra, la reforma s'ha d'entendre 
en el context de la restructuració de l'administració lo
cal ja esmentada, i profundament condicionada per la 
planificació. Anglaterra ha estat dividida en 9 regions 
de planificació, amb els seus corresponents conselis i 
juntes. Inicialment, les juntes es componen pels dele-
gats regionals deis ministeris i el govern central nome-
na la trentena de membres deis conselis: és dones un 
cas de desconcentració administrativa. Malgrat tot, en 
la perspectiva d'una transformació d'aquests conselis i 
executius en institucions electives, s'ha parlat de 
transferir-los determinats impostos, com els relacio
náis amb els vehicles i els carburants que foren com
plementáis per una transferencia compensatoria; (ex
periencia escocesa no permet confiar gaire en una rá
pida consolidació d'aquestes propostes. 

3.6.3. Les ¡fies 

Les ilies del Canal de la Mánega (Jersey, Guernsey, 
Alderney i Sark) i la illa de Man (o Manx) teñen una re-
lacio constitucional específica amb el Regne Unit, del 
que no en formen própiament parí. L'entrada del Reg
ne Unit a la Comunitat Económica Europea ha estat 
probablement el motiu que es plantegés la possible re-

• 

visió de llur estatus. Jurídicament, son «dependéncies 
de la Corona», i no constitueixen una part del Regne 
Unit, ni en son colónies. Teñen llurs propis cossos le-
gislatius i executius amb competencia per ais afers in
teriore. No teñen representació al Parlament de West-
minster pero aquest pot legislar en algunes matéries. 
El govern británic les representa internacionalment. 
Les duanes i els impostos son establerts per les as-
semblees corresponents i son diferents deis británics, 
fins al punt de que comunament es consideren com pa
rad ¡sos fiscals. Les Mies son financerament autosufi-
cients i no reben ajuts del govern británic. 

Malgrat els possibtes problemes derivats de la inte
grado al Mercat Comú, l'informe Kilbrandon recomaná 

(103) David Heald, Whatever happened to devolved taxes?, Public Fi
nalice and Accountancy, Vol. 4, n.° 11 , Nov. 1977, págs. 387-392. Per a 
una análisi de la problemática financera de la «devolution», veure E. Nevin, 
ed. The Economics of Devolution, University of Wales Press, Cardiff, 1978. 

(104) A. Pedros, La descentralización fiscal..., Op. cit., págs. 111 i ss. 

no modificar llur rdgim económic i financer, i així s'ha 
fet. 

3.7. ITALIA 

La tardana unificació de l'Estat italiá durant el segle 
XIX i les importants diferencies socio-económiques 
existents en el seu si, expliquen la seva organització 
inicial sensiblement descentralizada. El feixisme signi
fica, evidentment, la ¡nversió d'aquest corrent i una 
etapa d'administració fortament centralitzada. La 
Constitució de post-guerra, de 27 de desembre del 
1947, constitueix un assaig de conciliació entre l'opció 
descentralitzadora i la centralitzadora. En efecte, la 
Constitució es pronuncia per I'«Estat regional», forma 
original a mig camí de l'estat federal i de l'unitari: estat 
únic i indivisible, pero amb reconeixement constitucio
nal de l'autonomia política, administrativa, legislativa i 
financera de les regions. Podem dir que el precedent 
constitucional mes immediat fou la II República Es-
panyola. A. afectes d'estudi, els articles mes rellevants 
de la Constitució son els compresos entre el 114 i el 
133, que institueixen l'estat regional (105). Cal dir que 
la Constitució del 1947 establia dues classes de re
gions: les d'estatut ordinari i les d'estatut especial. 

La potestat normativa de les regions ¡talianes és, en 
principi, gran, i es pot dir que constitueix «un veritable 
i propi poder normatiu primari i fonamentat en llur na-
turalesa d'ens autónoms» (106). Tanmateix, abans de 
la llei 281 , de 16 de marg del 1970, els articles 119 i 
120 de la Constitució eren el que la doctrina anome-
nava «normes d'eficácia diferida», pendents d'un poste
rior desenvolupament legislatiu, fet que limitava sensi
blement la potestat de les regions. Després dé la llei 
281 , s'a pro varen els estatuts ordinaris de les regions. 
El temps transcorregut des de la Constitució que els 
preveía ja indica una feble voluntat descentralitzadora 
i, efectivament, la coordinació financera actual funcio
na sota el principi de la unitat fiscal de l'estat. Aixó li
mita considerablement la potestat financera de les re
gions, i per bé que, teóricament, es pot parlar de po
testat concorrent, de fet la potestat regional está molt 
subordinada a la de l'Estat. 

Entre les regions d'estatut especial destaca Sicilia, 
la primera en gaudir d'estatut propi (107). El régim fis
cal de Sicilia és particularment singular, fins i tot res
pecte a les altres regions especiáis. L'ambigüitat de la 
normativa básica ha donat lloc a prolongados discus-
sions doctrinal i a contenciosos que han merescut ju

dos) Possiblement, els articles básics son els 115, 116, 119 i 120. 
(106) Antonio Aparicio Pérez, Fundamento constitucional de la hacien

da regional en el ordenamiento jurídico italiano, Civitas, n.° 13, enero-mar
zo 1977, págs. 63-80. 

(107) Uei Constitucional de 26 de febrer de 1948. Sobre el régim fis
cal de Sicilia, i en general de les ¡lies, veure la tesina de Guitlem López Ca
sa sn ovas Tractament fiscal diferencial ap/icat a les tiles en el sistema com' 
parat, Facultat de Ciéncies Económiques, Universitat de Barcelona, desem
bre de 1978. 
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rispruddncia del Tribunal Suprem i del Tribunal Consti
tucional. En sin te si, Sicilia disposa deis ingressos del 
seu patrimoni i deis impostos que estableixi; l'Estat ti 
ha traspassat tots els impostos, llevat deis que recauen 
sobre la producció, el monopoli de tabacs i la lotería. 
La regió autónoma siciliana tindria, dones, una potes-
tat realment concorrent sobre els objectes tributaris de 
l'Estat, que fa que pugui determinar-ne les bases i ti-
pus lliurement. L'autonomia és excepcional en el con-
text italiá, i pot ésser emprada per augmentar el rendi-
ment deis tributs o per concedir exempcions o bonífi-
cacions; l'estructura social siciliana fonamenta els dub-
tes quant a ia utilització d'aquesta facultat en un sentit 
progressiu. Igualment, l'estatut Sicilia transferia a ('ad
ministrado autónoma ia gestió impositiva deis impos
tos estatals. Tanmateix, cal considerar algunes limita-
cions introdu'ídes en aqüestes possibilitats estatutarios. 
En primer I loe, encara que la gestió d'alguns tributs fou 
efectivament traspassada, l'Estat es reserva «temporal
mente la determinació de diversos elements deis im
postos i la gestió d'algunes figures, la recaptació de les 
quals cedia íntegrament. D'altra banda, l'esmentada ju
risprudencia del Tribunal Constitucional establf que 
les exempcions havien de basar-se en les previstos 
per la legislado estatal (108). En compensació a 
aqüestes limitacions a l'autonomia substancial que li 
reconeixia el seu estatut, Sicilia rep importants sub-
vencions de l'Estat italiá que li permeten d'equilibrar el 
pressupost o, almenys, assolir la mitjana nacional d'in-
gressos per cápita. 

Les restants regions d'estatut especial (109) teñen 
un régim específic a causa de llurs particularitats. Els 
trets generáis d'aquests estatuts especiáis, que son 
torga semblants (110), son l'atribució a les regions de 
la potestat d'establir impostos propis i la cessió parcial 
del rendiment de certs tributs estatals. Aquesta cessió 
té prácticament les característiques d'un concert eco-
nómic. Generalment, consisteix en una combinació de 
quotes o participacions variables —és a dir, revisables 
anualment— i fixes (111). La potestat regional d'esta
blir impostos s'ha d'entendre condicionada al principi 
de la unitat tributaria de l'Estat i, per tant, supeditada 
al que disposin liéis estatals; conseqüentment, ha estat 
poc emprada (112). En resum, l'autonomia tributaria 
de les regions d'estatut especial resulta mes potencial 
que real, i, llevat del cas de Sicilia, llur principal avan-
tatge és el de rebre una participado de les recapta-
cions regionals d'impostos creats i gestionáis per 
l'Estat. 

Peí que fa a les regions d'estatut ordinari, ha calgut 
esperar a la liei 281 del 1970. La potestat tributaria 

(108) Sentencies n.° 58, de 17 d'abril, i n.° 113, de 8 de juliol, amb-
dues del 1957. 

(109) Sardenya, Trentf-AIt Adigi i Val d'Aosta que l'obtingueren el 
1948, i Friul-Venócia Julia que en gaudeix des del 1963. 

(110) Pierre Ferrari, Les aspeets f/nancíers de la régionalisation en Ita
lia, a Les aspeets financiers..., Op. cit., págs. 57-69. Veure tambó Salvatore 
Buscema, La fínanza regionale, Tipocomuni, Empoli., 1957. 

(111) Només Fiui-Vendcia Julia té exclusivament participacions fi
xes. 

(112) Nomos el Trentf-AIt Adigi l'ha emprada per a crear un ¡mpost 
sobre la producció d'enegia eléctrica. 
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reconeguda constitucionalment ha quedat reduida a la 
possibilitat de determinar el tipus impositiu deis im
postos regionals — dits «propis», pero regulats per 
l'Estat— dins l'interval aprovat per l'Estat i sota la con-
dició que els ingressos que se'n derivin no suposin 
mes de la setena part del total regional; al mateix 
temps, s'estableix per a la cárrega financera del deute 
el límit del 20 % de les despeses pressupostades; d'an-
tuvi resultava fácil predir eis problemes d'insuficiéncia 
financera que aviat havien de planejar sobre les hisen-
des regionals. No cal insistir en el fet que la gestió tri
butaria és a carree de l'administració estatal per comp-
te de la regió. 

Desenvolupant quelcom mes el tema deis impostos 
regionals cal distingir, seguint l'artide primer de la Llei 
de 1970, dues categories d'impostos: els totalment 
cedits, les contribucions territorials; i, d'altra banda, 
quatre impostos on la regió pot exercir en algún grau 
la seva potestat tributaria. Es tracta de l'impost sobre 
les concessions estatals a la regió, la taxa sobre les 
concessions regionals i la taxa de circulado de vehicles 
(113); per al legislador italiá, aquests eren tributs de 
potencialitat recaptatória i relacionats amb les compe-
téncies de l'administració regional. 

A part d'aquests impostos propis, amb les limita
cions ja explicados, les regions poden rebre una parti
cipado en els ingressos estatals. La forma principal 
d'aquesta participado és a través del Fons de Com
pensació, de pretensions redistributives. El Fons de 
Compensació es nodreix amb uns percentatges de di
versos impostos estatals: 

a) 15 % de l'impost sobre la fabricació de productos 
oleaginosos; 

b) 25 % de l'impost sobre el consum de tabac; 
c) 75 % deis impostos sobre begudes alcohóliques, 

cervesa, sucres i hidrocarburs. 

La constitució del fons és, com podem veure, relativa-
ment complexa, per tal com es basa en sis impostos 
indirectos o sobre fabricacions, «impostos especiáis» 
en la nostra terminología. Tanmateix, com ja s'ha dit al 
capítol anterior, no cal inferir d'aquesta característica 
una especial regressivitat del Fons, car la mida de la 
seva capacitat redistributiva és donada realment pels 
criteris de repartiment que empren els següents pará
metros i proporcions: 

a. 6/10 en fundó de la població regional de l'ante-
penúltim any; 

b. 1/10 en funció de la superficie regional en aquest 
mateix any; 

c. 3/10 sobre la base de: 
c.1. Taxa d'emigració regional; 
c.2. Taxa d'atur; 
c.3. Cárrega per cápita de l'impost «complemen

tar!» sobre la renda, sempre en relació amb 
l'any abans indicat. 

(113) Incloses les barques amb motor. 



A part deis recursos anteriors, les regions poden acudir 
a l'endeutament, establir contribucions especiáis i gau-
dir de l'ajut de certs fons específics, entre els que so-
bresurten els atorgats per les institucions encarregades 
del desenvolupament económic del Sud o Migjorn 
(C.I.P.E. i Cassa per il Mezzogiorno), que adopten la 
forma de subvencions condicionados. 

En conjunt, enmig de dificultats financeres en incre-
ment, les regions italianes han vist créixer, tanmateix, 
llur autonomía de despesa, alimentada particularment 
per un fons de redistribució interregional. També cal 
remarcar, des de 1970, un progressiu apropament de 
l'estatus de les regions ordináries vers la situació de 
les regions d estatuí especial, cosa que s'ha d'interpre-
tar com un procés de descentralizado, malgrat les 
nombroses limitacions observados. 

3.8. SUISSA 

En el cas de la Confederació Helvética, contráriament 
al que hem ha vist fins ara, i justament a causa del seu 
origen confederal, la sobirania tributaria radicava origi-
náriament en el nivell subcentral, els cantons. En canvi, 
aquella de qué gaudia el nivell superior, la confede
ració (114), era de caire delegat, basant-se en el tras
pas o cessió de sobirania deis cantons. 

Conseqüentment, la potestat d'establir impostos 
propis per part deis cantons era teóricament o en prin-
cipi il.limitada. Tanmateix, la práctica i la coordinació 
fiscal —horitzontal i vertical— han anat restringint 
aquesta 11 ¡berta t, cosa que es reflecteix ádhuc en es-
menes a la Constitució com la de 1959 (Llei Federal 
de 19 de juny). Actualment, hom pot parlar gairebé de 
dues potestats tributarios: la de la Confederació, per 
aquells objectes tributaris que li assigna la Constitució, 
i la deis cantons, només limitada per llurs cessions a la 
Confederació recollides també a la Constitució. 

Históricament, la Confederació visque molts anys 
exclusivament amb el producto deis impostos de dua-
nes, alguns tributs menors i les aportacions deis can
tons. Fins i tot, la migradesa del sector públic confede
ral provoca que el finanpament descrit fos sovint exce-
dentari i permetés lliurar les quantitats sobreros ais 
cantons, a part de la subvenció atorgada ais mes po
bres. El principi tradicionalment aplicat al país alpí per 
al repartiment d objectes tributaris ha estat aquest: els 
impostos indirectos pertoquen a la Confederació, i els 
directos ais cantons. Aquest principi ha tingut históri
cament una gran relleváncia en els plantejaments des-
centralitzats de la hisenda pública; per exemple, era re-

(114) Malgrat que conserva com a nom oficial el de Confederació Hel
vética, Tactual organització de l'Estat sufs tendeix progressivament a la fe-
deralització. Sobre el federa I ¡sme fiscal sufs veure Silvio Bianchi, GH impos
te vigentí in Svizzera, Giuffré Ed., Milá, 1969; i Félix de Luis Díaz-
Monasterio-Guren i Luis del Arco Ruete, La distribución de fas fuentes de 
ingresos impositivas en una hacienda federal, I.E.F., Madrid, 1978, págs. 
115-127. 

collit inicialment a la Constitució nordamericana, i 
també está ciar que presidí el pensament deis redac
to rs de I'Estatuí de Nuria. Es basava en una imposició 
directa, constituida fonamentalment per impostos de 
producto i per l'impost sobre el patrimoni, sobretot 
l'immobiliari, figures totes ellos a les quals es pot fácil-
ment aplicar el principi de localització, albora que la hi-
pótesi generalment acceptada de la translació de la 
imposició indirecta justificava la seva adjudicado al ni
vell superior de govern. L'evolució de la imposició di
recta vers figures personáis i la progressiva insuficien
cia recaptatória de la Confederació, particularment pa-
lesa ais anys de la Guerra Mundial, portaren a la modi
ficado d aquest esquema. 

Així es crea un impost federal per a la defensa na
cional, administrat pels cantons, a canvi d'una partici
pado d'un 3 0 % al rendiment. Aquest impost federal 
per a la defensa constitueix la principal intromissió fe
deral en el camp de la imposició directa; és d'estructu-
ra complicada car es compon, d'una banda, d'un im
post progressiu sobre la renda de les persones físiques; 
i, d'altra banda, engloba un impost sobre la renda 
de les societats, que és progressiu en funció de la «ra-
tio» benefici net/capital, i un impost proporcional sobre 
llur capital i reserves. I, finalment, a causa de la impor
tancia del comen? cooperatiu, un impost proporcional 
sobre els descomptes i «rappels» realitzats per les coo
perativos que compleixin determináis requisits. Signi
fica, dones, la presencia d'una tributado federal sobre 
la renda i el patrimoni, camps teóricament reservats 
ais cantons. D'altra banda, el 1941, la Confederació 
fou autoritzada a establir provisionalment el seu im
post sobre el volum de vendes. Mitjanpant re nova-
cions quinquennals d'aquesta autorització, la Confede
ració encara disposa d'aquesta figura, pero no ha asso-
lit la seva consolidació definitiva com a tribut federal. 

r 

Actualment, hom pot dir que, tot i que el principi de 
la separació deis objectes tributaris no ha estat total-
ment marginat, ais principáis impostos s'ha establert 
una repartido deis rendiments recaptatoris (115). Cal 
remarcar que el sistema tributan suís és notablement 
complex per la superposició de jurisdiccions —algunos 
d'ámbit torga reduít— que duu a la multiplicitat d'im-
postos sobre alguns objectes, com la renda o el patri
moni, en qué ádhuc els municipis poden aixecar tributs 
importants. Les obligacions totals deis contribuents 
poden, dones, variar sensiblement segons el cantó i/o 
el municipi de residencia. Igualmente les importants 
potestats tributarios deis cantons han obligat a una no
table jurisprudencia del Tribunal Federal en relació 
amb la doble imposició, restant pendent de cumpli-
ment l'obligació constitucional (art. 46) d'una normati
va federal per evitar la doble imposició intercantonal. 

La solidaritat entre els cantons helvétics i llur igual-
tat está recollida a l'article 42 de la Constitució. Sobre 

(115) Impost del timbre (80% per a la Federado, 2 0 % per ais Can
tons); Impost federal de defensa (70 % i 30 %, respectivament); Impost an-
ticipat sobre les rendes del capital (88 % i 12 %); Impost sobre les begudes 
(50 % i 50 %). L'impost anticipat té com a finalitat evitar l'evasió o, com a 
mínim, les dificultats a la recaptació derivados de la possessió d'importants 
capitals per part de residents a l'estranger. 
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aquesta base constitucional s'ha desenvolupat tot un 
sistema de fons d'ajut I subvenciona, en el qual desta
ca el fons d'igualació estabiert per la ja esmentada Llei 
Federal del 1959. D'acord amb ella, cada dos anys el 
Consell Federal classifica els cantons en tres catego-
ries (forts, mitjans i febles), d'acord amb llur capacitat 
financera. A cada una d'aquestes categories correspon 
un coeficient diferent en el repartiment de la part de 
l'impost de defensa destinada a la Federado. La capa
citat financera s'avalua considerant els sis factors se-
güents (116): 

1 / Recaptació per cápita de l'impost de defensa; 
2/ Recaptació total de l'impost de defensa; 
3/ Proporció relativa de la recaptació cantonal de 

l'impost de defensa respecte ais restants impos-
tos de recaptació cantonal o municipal; 

4 / L'invers de la pressió fiscal subcentral a cada 
cantó, és a dir, la cantonal mes la municipal; 

5/ El total net deis ingressos cantonáis i municipals, 
un cop descomptades les transferencias i subven-
cions federáis; 

6/ La densitat de població. 

Com podem observar, els criteris seguits per a la redis-
tribució intercantonal coincideixen amb els trets básics 
del sistema australiá aplicat per la «Grants Commis
sion» i del que s'ha parlat a l'epígraf 3.2. 

D'altra banda, la propia Constitució (art. 41) preveu 
que una sisena part de la quota de l'impost de defensa 
que pertoca ais cantons ha d'aplicar-se a la perequació 
financera entre ells. Actualment, un 2 5 % de la part 
que correspon ais cantons es distribueix entre tots ells 
en proporció a llur població; i la resta, només entre 
aquells amb una recaptació per cápita que sigui infe
rior a la mitjana general. Quant a les diferencies de ca
pacitat tributaria a l'interíor deis cantons, en la major 
part deis casos les Constitucions cantonáis arbitren 
sistemes d'anivellació. 

Per bé que sembla que l'equitat interterritorial ha 
estat satisfactdriament resolta a la Confederado Hel
vética, altres elements del sistema com l'equitat inter
personal, la coordinació tributaria, etc., no mereixen 
un judici unánim deis experts. 

3.9. UNIÓ INDIA 

De fet, la informació disponible referent a la Unió in
dia ha estat ben poca i referida quasi exclusivament al 
problema de la igualado fiscal (117); tanmateix, hom 

(116) R.J. May, Faderallsm and Fiscal Adjustment, Clarendon Press, 
Oxford, 1969. 

(117) B.S. Grewal, Regional Inequalities and Fiscal Equa/isation in In
dia, a R.L Mathews (Ed.), Fiscal Equa/isation..., Op. cit., paga. 58-84; A.T. 
Eapen, A Critique of Indían Fiscal Federation; i V.V. Bhatt, On the magnitu-
de and allocation of Federal assistance to the states in India; Soma rational 
entena, ambdós a «Public Finance», Vol. XXIV-4, 1969, 537-562 i 
563-576, respectivament. 
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ha cregut convenient difondre els elements mes inte-
ressants d'aquesta informació. 

La Unió india está constituida per 21 Estats Fede
ráis i 7 Territoris Federáis administrats directament per 
la Unió, tot i que aquesta dada no és excessivament 
rellevant car, en virtut d'una disposició constitucional 
que ho autoritza, s'está estudiant la remodelació deis 
estats i territoris, prenent com a criteri básic el lingüís-
tic. Afirmar que la india és un país subdesenvolupat 
pot semblar balder o reiteratiu, pero cal tenir-ho en 
compte perqué aixó condiciona fonamentaiment totes 
les seves possibilitata fiscals. D'altra banda, en aquest 
subdesenvolupament general, cal assenyalar l'existén-
cia de disparitats interregionals importants, que van 
des del nivell de renda per habitant fins a la densitat 
de població. 

El desequilibri entre els ingressos de cada nivell de 
govern i les despeses corresponents a llurs tasques 
respectivos, tipie problema de totes les federacions, 
també és dona a la india, i ha portat a plantejar diver
sos enfocs per resoldre-ho, centrats, respectivament, a 
la Comissió de Finances («Finance Commission») i a la 
de Planificació («Planning Commission»), malgrat que 
el Ministeri Federal d'Hisenda actuT, de vegades, al 
marge de qualsevol de les línies propostes per aqües
tes. La compensado del desequilibri recursos-tasques 
deis estats es pretén resoldre mitjangant la participado 
estatal ais impostos federáis, les subvencions federáis i 
el crddit oficial, que representaven , en comengar els 
setanta, una tercera part, una quarta part i vora del 
45 %, respectivament, del total de les transferéncies 
centráis vers els estats. Actualment, els estats teñen 
una participado de l'ordre del 75 % del rendiment net 
de l'impost sobre la renda personal i del 40 % deis im
postos federáis sobre consums específics, figures que 
representen la quasi totalitat de les participacions es
tafáis; la resta prové de la redistribució —exigida per la 
Constitució— de l'impost de successions, recaptat per 
la Unió. Cal remarcar que els estats no poden establir 
impostos propis sobre la renda no agraria. 

En una análisi formal pot semblar que la Comissió 
de Finances, institució prevista a l'art. 280 de la Cons
titució i que cada quinquení renova els seus membres i 
presenta un informe, sigui l'element fonamental de la 
redistribució a la india; tanmateix, la consideració de 
les funcions efectivament desenvolupades per la Co
missió de Planificació pot alterar aquest judici. 

La Comissió de Finances té cura de la determinació 
de la quots col.lectiva deis estats en els impostos a di
vidir, la fixació deis criteris del repartiment interestatal 
d'aquesta quota i l'avaluació del muntant de les sub
vencions igualitáries a concedir ais estats. Malgrat que 
la igualació interestatal no sigui un objectiu expressa-
ment marcat per a aquesta Commissió, les seves tas
ques hi teñen una estreta relació. Aixó ha portat a 
una pérdua progressiva del pes del factor «origen terri
torial del rendiment», en favor del parámetro «pobla
do», en el repartiment de les participacions estatals ais 
rendiments deis impostos federáis, de forma que ara la 
ponderado respectiva d'ambdós parámetros per a la 
distribució de la participado deis estats a l'impost so
bre la renda personal és del 10 i del 90%. La població 



deis estats és emprada com a índex o parámetre per 
mesurar les necessitats de cada estat, car per a proble-
mes especiáis específics la Comissió defensa la utilit-
zació de subvencions (118). Confirmant el criteri de la 
població com a redistributiu, cal pensar que el 10% 
basat en la recaptació local, només beneficia ais qua-
tre estats mes ríes, mentre que els disset restants 
guanyarien si tota la participació fos distribuida en fun
dó de la població. Peí que fa ais impostos especiáis 
sobre consums, el 8 0 % de la participació es distri-
bueix també en funció de la població, mentre que amb 
el 20 % restant es pretén afavorir els estats mes enda-
rrerits (119). Quant a les transferéncies igualatóries, la 
Comissió de Finances prácticament ha renunciat a 
proposar-les, després d'ha ver posat nombroses dificul
táis a la seva concessió durant els seus primers anys 
de funcionament. Malgrat tot, els efectes reequilibra-
dors de les mesures elaborades per la Comissió de Fi
nances han estat molt pobres. 

En canvi, la Comissió de Planificació, teóricament 
amb menys poder polític i amb un objectiu mes allun-
yat de la igualado, ha treballat positivament en el 
camp de t'equilibri interestatal. Fins al 1969, la seva 
política tampoc no fou gaire eficient a Chora de reduir 
les disparitats entre els estats indis, pero d'engá d'a-
questa data la Comissió de Planificació ha desenvolu-
pat un programa d'ajut ais estats más pobres d'una 
certa válua redistributiva; en primer lloc, solventa l'ajut 
demanat pels estats mes pobres (Assam, Nagaland, 
Jammu i Kashmir); i, per altre cantó, la resta del fons 
central d'assisténcia es distribueix entre els altres es
tats, tenint en compte llur població, llur esforg fiscal en 
relació a la renda per habitant, la renda per cápita i les 
necessitats d'inversió en projectes hidráulics o energé-
tics o programes especiáis (120). 

El paper de la Comissió de Planificació és reforgat 
per la concessió de subvencions per a objectius públics 
(«Public Purposes Grants»), que distribueix entre els 
estats a fi d'assolir el Pía Quinquenal. A la práctica, 
aqüestes transferéncies especifiques lligades al Pía te
ñen mes importancia que les igualatóries i han dut la 
preeminencia d'aquesta Comissió. 

En síntesi, podem dir que l'actuació equilibradora ha 
estat fins ara molt reduida malgrat les importantíssi-
mes disparitats interestatals existents, i que l'actuació 
de les diverses agencies i ministeris está mancada de 
coherencia i de coordinació. Pero, en definitiva, és tota 
la filosofía del desenvolupament, i no només les trans
feréncies, amb les seves conseqüéncies fiscals, el que 
cal replantejar a la Unió india. 

(118) El problema és que aqüestes subvencions especifiques teñen 
molt poc en compte les caracterfstiques especiáis deis estats. 

(119) Dos tercos d'aquest 20 % van només ais estats amb una renda 
per habitant inferior a la mitjana general, i la resta es distribueix segons un 
índex de subdesenvolupament, retatiu a la base imposable. 

(120) Concretament, el 6 0 % es distribueix en funció de la població, 
mentre que a cada un deis attres factors li correspon un 10%. Els progra
mes especiáis van des de tes árees met ropo litan es fins a la prevenció d'i-
nundacions o secades. Peí que fa a la renda per cápita, només entren en 
consideració els estats que la tinguin inferior a la mitjana general de l'índia. 

3.10. UNIÓ SOVIÉTICA 

La U.ñ.S.S. és un deis estats federáis importants 
menys estudiáis al nostre país. Per aixó, malgrat que 
gairebé foren reprodu'íbles les paraules amb qué sen-
ceta l'epígraf precedént, hom ha cregut d'interés pre
sentar algunes de les informacions obtingudes (121). 
En efecte, en el cas soviétic es contraposen de forma 
particularment palesa els principis de descentralització 
i de centralització, donant lloc a una síntesi original 
que, en opinió d'alguns, impedeix qualificar de federal 
l'organització de la Unió Soviética, mentre que d'altres 
pensen que és una forma nova, fins i tot mes acabada 
que les d'altres estats. 

Malgrat la Constitució federal de la Unió de Repú-
bliques Socialistes Soviétiques, que parteix de l'ano-
menafr «pacte federal» de 1922 i reconeix l'autonomia 
de cadascuna de les Repúbliques membres, l'organit
zació financera de la U.R.S.S. respon en molts deis 
seus trets característics al que la doctrina tradicional 
considera un esquema unitari. La concepció leninista de 
I'Estat i la preeminencia de la planificació central han 
portat a reservar la potestat tributaria a la Unió i a es-
tablir uns estrets lligams entre els pressupostos de les 
Repúbliques i el de la Unió. Tanmateix, abans d'avan-
gar cap judici és imprescindible analitzar amb un mí-
nim de deteniment el sistema financer soviétic, em-
marcat a la planificació general de l'economia. 

Comengant l'análisi peí costat deis ingressos, cal 
partir de la premissa que és el Soviet Suprem de la 
Unió qui gaudeix en exclusiva de la potestat tributaria. 
La competencia normativa en el camp tributan se sitúa 
al nivell federal, excloent fins i tot la competencia con-
corrent de les Repúbliques. En conseqüéncia, el siste
ma impositiu és essencialment uniforme al llarg i am
pie de la U.R.S.S. Les Repúbliques federados no poden 
modificar els tipus impositius aprovats a nivell federal, 
i, encara menys, crear impostos propis, pero en canvi 
poden utilitzar lliurement els ingressos no previstos o 
bé reduir algunes partides. Ara bé, el sistema tributan 
és essencialment «compartit», car les Repúbliques par
ticipen com a tais a la preparado de liéis fiscals, del 
pressupost i del Pía i, d'altra banda, totes les figu
res básiques es reparteixen entre els diversos ni-
vells. En aquesta línia, cal teñir present que els ingres
sos públics soviétics están dividits en: ingressos fixos 
(zakrepleniié), que es reparteixen entre els diversos ni
vell de la Federació de manera constant; i ingressos re
guladora (reguliruiiushiie), destinats a ésser redistri
buís entre cada nivell, d'acord amb les necessitats 
pressupostáries anuals. 

En síntesi, el repartiment deis ingressos públics so
viétics és el següent (122): 

(121) La bibliografía básica ha estat l'estudi de Jean Anastopoulos, 
L'ordre financier de la Fédération Soviétique, a Etudes et Documents..., Op. 
cit., págs. 203-309; i l'article d'A.M. Alexandrov, The principies of the dis-
tríbution ofrevenue and expendlture between the U.S.S.R. budget, the bud-
gets of the constítuent Republics and local budget in the Soviet Union, a 
Central ization et décentralization des finances publiques. Congrés d'lstan-
bul,I.I.P.F.,Saarbrücken, 1964, págs. 51-73. 

(122) J. Anastopoulos, L'ordre financier..., Op. cit., págs. 232-235. 
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1 / Impost sobre el volum de vendes. Creat el 1930 
com a impost federal que refonia tretze impostos 
indirectos preexistente fou transformat el 1931 
en impost comú de la Unió i les Repúbliques. El 
seu plantejament unificat evita els problemes ben 
coneguts de translació. El tipus impositiu ós fixat 
a nivell federal, amb participado de les Repúbli
ques. Eí repartiment de la recaptació entre els dos 
nivells s'estableix cada any després de l'estudi 
deis pressupostos de les Repúbliques. 

2/ Impost sobre el benefici de les empreses. A la ter
minología soviética apareix com a «detracció so
bre els beneficis de les empreses estatals i de les 
organitzacions económiques», pero respon a totes 
les característiques tradicionals de l'impost. La 
normativa és comú, pero el rendiment de l'impost 
s'atribueix al nivell de govern de qui depén ('em
presa (123). Tanmateix, especialment per motius 
conjunturals, el nivell benefician té l'obligació de 
transferir una part de la recaptació al soviet local 
on radica l'empresa. 

3/ L'impost sobre la renda de la població. Molt poc 
important, és divideix entre la Unió i les Repúbli
ques. 

4/ La renda de duanes correspon exclusivament a la 
Unió. 

5/ El rendiment de tot un seguit d'impostos menors 
correspon exclusivament a les Repúbliques: im
post forestal, impost agrícola, impost sobre els in-
gressos deis kolkhozos, impost sobre els ingressos 
de les cooperativos, etc. 

6/ Finalment, cal esmentar que les emissions de 
Deute Public han de repartir-se meitat i meitat 
entre la Unió i les Repúbliques. 

A tall d'il.lustració del funcionament deis ingressos re
guladora, reproduTm el Quadre 3.9. 

Quadre 3.9. Percentatge del rendiment de l'impost 
sobre el volum de vendes atribuít a les Repúbliques fe
derados 

República 

R.S.F.S. Rússia 
R.S.S. Ukránia 
R.S.S. Bielorrússia 
R.S.S. Uzbekistá 
R.S.S. Kazakastá 
R.S.S. Georgia 
R.S.S. Azerbaidjá 
R.S.S. Utuánia 
R.S.S. Moldavia 
R.S.S. Letónia 
R.S.S. Kirghizia 
R.S.S. Tadjikistá 
R.S.S. Armenia 
R.S.S. Turkmenistá 
R.S.S. Estonia 

1961 

327 
32'9 
54'2 
64'2 

100'0 
80*2 
70'5 
78'8 
37'5 
19'F 
960 
94'4 
76'6 

1000 
55'9 

Font: « D o c u m e n t a r o n Frangaise». 

Any 
1966 

31'0 
39'4 
67'6 
93'2 

100'0 
92'5 
99'6 
87'5 
42'6 
20'2 
88'3 

100'0 
96'3 

100'0 
56'6 

1973 

37'3 
35'2 
68'8 
98'9 

100'0 
90'1 
77'0 
91'1 
53'1 
43'3 
92'6 
98'4 
93'5 

100'0 
50'9 
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A un altre nivell, cal consignar la utilització usual de 
subvencions federáis per ajudar les Repúbliques, com 
les de l'Ásia central, d'estructura económica subdesen-
volupada. Sovint, la Federació renuncia a la seva part 
deis impostos comuns a favor d'aqüestes Repúbliques. 
Per a avaluar la importancia económica d'aquest siste
ma de compartido d'ingressos, cal teñir present que — 
melosos els ingressos deis soviets locáis— en els in
gressos públics agregats de la U.R.S.S. la part de les 
Repúbliques ha passat de representar poc mes de la 
cinquena part a la mort de Stalin, a representar-ne 
prop de la meitat. 

Quadre 3.10. Participado de les Repúbliques ais in
gressos públics agregats de la U.R.S.S. (en %) 

1924-25 .. 17'8 1951 21'2 1961 55'6 
1929-30 .. 34'6 1955 20'9 1965 54'4 
1935 13'2 1957 31'4 1969 45'1 
1937 230 1959 47'5 1973 46'8 

Font: «Documentation Franpaise». 

Peí que fa a les despeses, la coordinació és donada peí 
mecanismo básic del pressupost, car cada nivell de go
vern soviótic aprova, alhora que el seu propi pressu
post, els deis nivells inferiors del seu ámbit. La planifi
cado i el repartiment de competéncies entre els diver
sos nivells estableix una interrelació profunda entre 
llurs despeses. 

Per a alguns, un sistema com el soviétic és la nega
do de l'Estat Federal, pero no es pot excloure la consi
derado de la «federació unitaria» com un model pecu
liar de federalismo on els diversos nivells col.laboren 
estretament i es reparteixen els ingressos públics. 

3.11 . CONCLUSIONS SOBRE EL FEDERALISME 
FISCAL 

Després d'aquest estudi comparat del federalismo fis
cal a un grup seleccionat de pa'ísos —no tots, pero, 
practiquen el federalismo polftic— podem intentar ex-
treure unos quantes conclusions respecte a les princi
páis tenddncies i/o problemes fiscals que planteja avui 
l'existóncia de diversos nivells de govern. Naturalment, 
no es tracta d'un estudi exhaustiu, que hagués obligat 
a considerar molts mes paTsos. Fins 1 tot alguns altres 
casos especialment rellevants —com Bélgica, lugoslá-
via o Japó— no han pogut ésser abordats per manca 
d'un mínim d'informació, pero, a parer de l'autor, els 
exemples triats poden ésser contemplats com a prou 

(123) És a dir, l'empresa d'ámbit federal contribueix a la Unió, mentre 
que la d'ámbit república o dependent del govern d'una República ho fa a la 
que pertany. Tanmateix, la centralització económica soviética afavoreix molt 
el primer supósit. 



representatius de la realitat actual. Abans d'intentar 
formular aqüestes conclusions, potser convé recordar 
que la problemática del federalisme fiscal está centra
da en els eixos següents: 

— L'autonomia fiscal deis diferents nivells de govern i 
la seva vinculació amb l'autonomia política. 

— La importancia creixent del sector públic agregat 
com a instrument de política económica. 

— La necessitat de coordinació fiscal entre els dife
rents nivells de govern en el si d'un mateix estat, i 
entre els governs d'un mateix nivell. 

— El desequilibri habitual entre les tasques assigna-
des ais diversos nivells i llurs corresponents recur
sos económics. 

— La desigualtat de capacitats i necessítats finance-
res entre els governs del mateix nivell, problema 
gat al de la necessária solidaritat entre els mem-
bres d'un estat. 

Amb totes les limitacions que s'imposen en aquest t i -
pus de conclusions, podríem suggerir que el federalis
me fiscal contemporani presenta aquests trets: 

1) La importancia de les hisendes subcentrals i, par
ticularmente de les intermedies creix sensiblement 
en el si del sector públic de les economies desen-
volupades. Adoptant la terminología, ja clássica, 
de Peacock i Wiseman (124), és lícit de pensar 
que les hisendes subcentrals han estat entre els 
grans beneficiaris de Yefecte inspecció, d'enpá de 
l'acabament de la Segona Guerra Mundial. 

2) Diferents motius que van des de la recerca d'una 
major eficacia de la política macroeconómica fins 
a criteris d'equitat, passant per la homogeneí'tza-
ció de les condicions de competencia i la millora 
de la gestió tributaria, han justificat una progressi-
va uniformítzació deis sistemes impositius agre
gáis, és a dir, del conjunt central-intermedi-local. 
Uniformització que s'ha realitzat, val a dir-ho, sota 
la preeminencia i, sovint, iniciativa del poder cen
tral. Aquest procés Higa amb: 

3) El decantament vers la descentralització fiscal 
amb institucions o sistemes uniformes. La pervi-
véncia de régims especiáis per a cada territori té 
cada día mes l'aparenpa de reminiscencia históri
ca a superar. Si de cas, es mantenen régims espe
ciáis per a árees reduídes, generalment subdesen-
votupades, amb característiques sócio-económi-
ques molt particulars —com les ¡lies—, pero de 
caire marginal respecte al conjunt del país. La 

4) 

5) 

6) 

norma general tendeix a ésser la igualtat de drets 
i competéncies entre els governs del mateix nivell, 
el que no implica la seva total homogeneitat pero 
sí la de les seves relacions amb el nivell superior. 
La descentralització pren un biaix vers la despesa. 
Hom pot parlar d'una descentralització asimétrica 
en ésser, generalment, mes gran Yautonomia de 
despesa que les facultats tributarles. 
Esgotament de les possibllitats de cessió deis Im-
postos centráis mes antics, com els de producte, 
ais nivells subcentrals. Així, aquest procés es pot 
considerar aturat a la majoria deis casos estudiats 
car tots els possibles ja son consideráis, ádhuc 
constitucionalment, com propis de les hisendes 
subcentrals. 
Els elements anteriors es conjuminen o, si ho pre
ferí m, es manifesten a través de: 
6.a.) Considerable creixement deis sistemes de 

participado a ingressos deis nivells supe-
riors o en la utilització conjunta de figures 
impositivos. 

6.b.) Desenvolupament de sistemes de subven-
cions generáis o incondicionals, en detri-
ment deis anteriors de subvencions es
pecifiques que, tanmateix conserven llur 
preeminencia en termes absoluts. 
Ampli ús de diverses modalitats de dedúc
elo mes o menys limitada deis impostos 
deis nivells intermedis en els principáis 
impostos centráis. 

7) Paper relativament secundan, a la práctica, deis 
fons horitzontals dlgualació malgrat les impor-
tants connotacions polítiques que susciten. La 
política de redistribució espacial es realitza mes 
amb fons verticals, d'eficácia no excessiva, i so-
bretot via polítiques extra-fiscais. 

8) Predomini del criteri de l'origen geogréfic de les 
recaptacions tributarios a Chora del repartiment 
deis ingressos centráis. 

9) El criteri de la «necessitat» está portant a una cer
ta expansió deis sistemes discrecional per a fer 
front ais problemes d'ajust intergovernamentais. 

10) Creixent coordinació entre les administracions tri
butarles deis diversos nivells. Sovint una sola ad-
ministració s'encarrega de la gestió deis tributs 
deis diversos nivells. Malgrat l'exemple alemany, 
habitualment és i'administració central qui assu-
meix aquesta funció recaptatória. 

11) Responsabilitat de I'Estat central de garantir un 
nivell mínim de prestació deis servéis básics 
(125). 

6.c.) 

(124) A;T. Peacock i J. Wiseman, The growth of públic expenditure in 
the United Kingdom, N.B.E.R., Princeton U.P., 1961. Aquesta a nal ¡si está a 
bastament desenvolupada al capítol 1 de la.tesi doctoral de l'autor, Las ha
ciendas locales españolas ante el ciclo económico durante el período 1940-
1972, Uníversítat Autónoma de Barcelona, juliol de 1976. 

(125) La col.laboració des de 1969 amb el Prof. A. Pedros al De parta-
ment d'Hísenda Pública i Dret Fiscal de la Facultat de Cíóncíes Económi-
ques i Empresaríais de la Uníversítat de Barcelona contríbueíx a possibles 
coincidéncies a les conclusions amb les publicadas per ell a d'altres treballs. 
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ALGUNES CONSIDERACIONS SOBRE ELS 

4 . 1 . ELSPRECEDENTS 

Des de la pérdua de les restes de les seves llibertats 
nacionals, marcada formalment peí Decret de Nova 
Planta, Catalunya ha conegut nombrosos projectes de 
restabliment d'institucions própies —alguns exclusius 
per a Catalunya, d'altres emmarcats en mes ampies 
horitzons ibérics —que han anat des de mers proces-
sos de desconcentració a plantejaments independen-
tistes. Igualment, n'han elaborat altres pobles de I'Es
tat espanyol en llurs intents de desfer-se del jou de la 
tradicional estructura centralista d'aquest. Una análisi 
detallada de tots aquests projectes supera de molt els 
objectius d'aquest estudi i, d'altra banda, difícilment 
es podría millorar el conegut, per no dir clássic, treball 
del Professor González Casanova, que va molt mes en-
llá del simple recull de textos que pretén ésser (1). 
Ací només es comentaran breument els aspectes fis-
cals d'aquells que hagin estat mes significatius per a la 
historia de Catalunya o d'Espanya o que resultin mes relle
va nts per al nou Estatut. 

4.1.1. Perfode 1868-1931 

El punt de partida l'han de constituir, evidentment, les 
Bases que pro posa Valentf Almirall el 1868 (2). Aquest 
text, políticament básic, parteix de l'afirmació de la so
birá nía deis estats espanyols —que aleshores ¡ncloTen 
les Antilles i Filipines—, és a dir, es tracta d'un enfoc 
confederal i netament progressista. Les limitacions que 
les Constituents establirien a la sobirania deis estats a 
través de les competéncies atorgades al «poder fede
ral», son les mínimes necessáries per a garantir llur 
acord i la supervivencia mateixa de la unitat, tot i que 
<(la Constitució federal ha d'ésser anterior a les partícu
la rs» (3). Conseqüentment, és el pacte federal el que 
legitima l'aportació deis estats a la Confederado. 
Aquesta contribució a les despeses generáis és regula-

(1) «Aquest I libre és prímordialment un recull de documents jurfdics 
produtts a Catalunya o elaboráis pels governs de l'Estat espanyol del 1868 
al 1938. Aixó vol dir que l'estudl precedent no té cap altra finalitat —ni 
potser cap mes interés— que fer d'acompanyant deis textos ací aplegats...» 
Josep-Antoni González Casanova, Federalisme í Autonomía a Catalunya 
(1868-7938), Curial, Barcelona, 1974, Advertiment Preliminar. La única Ha-
cuna quant a textos estatutaris — ben excusable, atesa la intenció de 
l'obra—, és la manca deis projectes andalusos redactats durant la II." Repú
blica, que pot ésser coberta amb la Revista de Estudios Regionales, n.° 1, 
Enero-Junio 1978, que reprodueix íntegra me nt les «Bases para un Proyecto 
de Estatuto de Andalucía» (1932) i ('«Anteproyecto de Bases para el Estatu
to de Andalucía» a pro va t per l'Assemblea Regional Andalusa, reunida a Cór-
dova el gener del 1933. 

(2) Bases para la Constitución Federal de la Nación Española y para la 
del Estado de Cataluña. 

(3) J.A. González Casanova, Federalisme i Autonomía a Catalunya 
(1868-1938), Op. cit., pág. 109. 

Capítol 4 

FISCALS DEL NOU ESTATUT DE CATALUNYA 

da a Tart. 6.20. del capítol 2 de les Bases, en qué s'es-
tableix com a competencia de l'Assemblea Federal 
«formar sus presupuestos procurando siempre dismi
nuirlos, votarlos y repartir las contribuciones que para 
cubrirlos sean necesarias entre los Estados». Al marge 
de la preocupado profundament clássica per la mini-
mització del pressupost, cal remarcar el principi de la 
distribució de la contribució per a sufragar-lo entre els 
estats com a tais. La fórmula, molt genérica, respon a 
la lógica confederal, car només estableix que és el po
der federal el que fixa el repartiment de les cárregues 
entre els estats, pero el poder federal no té tributs pro-
pis i son els estats membres els que lliurement deter
minen llur sistema i, per tant, el mecanisme d'obtenció 
d'ingressos amb els quals satisfer la «quota confede
ral». Fiscalment parlant és, dones, un sistema pre-fede-
ral; es podría dir que constitueix una nota mes aviat ar-
caítzant en el si d'una Constitució progressista, malgrat 
que la descentralització formi part d'aquest progressis-
me. El paral.leí entre la fórmula proposada i els dona-
tius forals o els concerts económics bascos és estret, 
pero l'idea d'Almirall resulta mes avanzada i elimina 
tota possible interpretació de privilegi. D'altra banda, 
una contribució confederal comuna, aprovada per tots 
els estats, seria compatible amb una possible lectura 
de les Bases proposades. Peí que fa a Catalunya, la 3.a 

Part, Bases para la Constitución del Estado de Catalu
ña, resta absolutament muda sobre la qüestió tributa
ria. En el context confederal de les Bases, cal entendre 
que l'Estat cátala és plenament sobirá per a establir 
tributs i que aquesta tasca correspon a l'Assemblea 
catalana de representants, suprema autoritat legislati
va a Catalunya segons el projecte. Tanmateix, sorprén 
forga aquest silenci sobre un tema básic i molt lligat 
ais fonaments de la democracia parlamentaria. 

Passant per sobre la declaració de principis que 
constitueix l'anomenat «Pacte de Tortosa», del 1869, 
cal anar al primer text constitucional espanyol de caire 
descentralitzador, el Projecte de Constitució Federal de 
la República Espanyofa, del 1873. Malgrat la seva auto-
qualificació de «federal», el Projecte és considerat mes 
aviat com «regional» pels tractadistes, tenint en comp-
te la preeminencia deis poders de la Federació i la ne-
cessitat que les Corts federáis sancionin i aprovin la 
subjecció de les anomenades «Constitucions deis Es
tats» a la Constitució federal. Per tant, malgrat el res
pecte — mes formal que de fons— a la sobirania deis 
Estats federats, el Projecte resulta clarament menys 
radical que les Bases d'Almirall. 

El Títol V que defineix les facultats deis poders públics 
de la Federació, inclou l'emissió de deute públie, els 
empréstits i les contribucions, sempre amb l'explicita-
ció del seu caire «nacional», és a dir federal. En canvi, 
en definir les competéncies deis estats, al Títol XIII, re-
coneix explícitament llur «completa autonomía» econó-
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mica, administrativa i política i, en particular (4), en 
materia d'hisenda, deute i empróstits propis. Diguem 
que ens trobem davant de la proposta d'una indepen
dencia deis dos sistemes tributaris, el federal i I'estatal, 
del tipus de la contemplada al capítol 2 (5), polftica-
ment atraient, pero de difícil viabilitat. 

El rápid fracás de l'experiencia republicana del segle 
passat impedeix valorar el seu possible desenvolupa-
ment práctic. La primitiva fiscalitat de I'época, basada 
en la imposició directa de tipus real o de producto i la 
indirecta, i la seva escassa importancia i la relativa 
manca d'integració de l'economia espanyola permetia 
concebre alguna esperanza de funcionament, pero el 
desenvolupament, tant fiscal com economía del país 
haguessin exigit alguna fórmula de coordinació vertical 
semblant a les que han adoptat tots els estats federáis. 

Probablement, el següent text d'interés per a aquest 
estudi el constitueixin les Bases per a la constitució re-
gional catalana, del 1892, conegut com les Bases de 
Manresa. Malgrat les seves reminiscéncies medievalis-
tes, molts han vist en elles la primera formulació políti
ca i constitucional del federalismo cátala (6). Només 
caldria recordar les «Bases» de Valentí Almirall per 
copsar la injusticia de l'afirmació, pero, evidentment, 
marquen un canvi important respecte a les formula-
cions anteriors alhora que responen a una nova base 
sociológica, i la seva trascendencia política explica, d'al-
tra banda, Calta valoració que li concedeixen molts trac-
tadistes. El plantejament fiscal está fet de conformitat 
amb les experiéncies federalistas del moment. Els 
punts clau están continguts a les bases primera i sise-
na. Quant a la primera, s'estableix que la hisenda cen
tral es nodrirá de «les rendes d'Aduanes» (sic), com a 
figura básica. Aquesta concepció era comunament ac-
ceptada a l'época, car correspon a una competencia emi-
nentment federal o central. La possible insuficiencia d'a-
quest recurs per fer front a les despeses centráis es resol 
amb la distribució de la quantitat que manqui entre les 
diverses reqions «a proporció de sa riquesa», principi 
equitatiu de solidaritat interregional que deixava per a 
una regulació posterior —i de nivell normatiu inferior-
la determinació deis criteris d'avaluació d'aquesta ri
quesa. La sobirania de Catalunya justifica que aquesta 
pugui dictar lliurement l'establiment i la percepció 
d'impostos per al seu bon govern interior i per a satis-
fe rf si s'escau, la contribució regional a les despeses 
centráis. La mateixa base sisena estableix el problemá-
tic dret d'encunyació de moneda per part de Catalunya 
— cosa que va mes enllá de les competéncies habituáis 
deis estats federats (7)—, d'indubtables repercussions 
financeres pero que queda fora de l'abast d'aquest es
tudi. Centrant, dones, l'atenció en els aspectos fiscals, 
cal assenyalar que les Bases de Manresa constitueixen 
el primer text articulat espanyol que defensa el principi 

(4) Articles 96 i 97. 
(5) Epígraf 2.1.1. 
(6) Veure sobre aixó, el comentan de J A González Casa nova a Fede-

ralisme i Autonomía a Catalunya (7868-1938), Op. cit., pág. 166 i ss. 
(7) Potser constitueix una de les reminiscéncies medevialistes comen

ta des per González Casa no va. També és totalment inhabitual la prohibido 
d'emetre nou deute central, mentre que les regions poden fer-ho. 

de la separació d'objectes tributaris: comerg exterior 
per al poder central, i la resta per al poder regional. 
Malgrat llur brevetat, les Bases de Manresa realitzen 
en aquest sentit una aportado que será fonamental 
per ais plantejaments catalans posteriora durant molts 
anys. 

A comenpament del segle actual, amb el procés de 
gestació de la Mancomunitat de Diputacions, aparei-
xen per primera vegada les enumeracions deis recur
sos -i-més o menys precises— amb qué pot comptar la 
institució catalana i també el famós punt de la deter
minació del cost deis servéis transferits. Així, en el pro
jeóte Maura sobre Administració Local (1907), en con
templar les Mancomunitats Provincials (8), sindica: 

«Art. 408. Las mancomunidades podrán contar, 
para sus presupuestos, con los siguientes recursos: 
1.° Rentas de bienes propios. 
2.° Donativos y cuotas voluntarias. 
3.° Subvenciones de tos Ayuntamientos y Diputa

ciones. 
4. Recursos del Estado, ya en concepto de sub

vención, ya como asignación correspondiente 
al costo presupuesto de los servicios generales 
tranferidos a la Mancomunidad. 

5.° Arbitrios especiales, impuestos con aprobación 
previa del Gobierno, a expensas de particula
res y entidades que aprovechen directamente 
obras o servicios realizados por la Mancomu
nidad, cuando, además del interés general, be
neficien el interés privado.» 

No cal dir la migradesa i limitacions deis recursos pro-
posats, al que hom pot afegir les cauteles previstos a 
l'endeutament, pero tot aixó és coherent amb la con
cepció centralista de l'Estat en el qual recau la sobirania 
tributaria originaria i amb la interpretado de la institu
ció regional com a mancomunitat de corporacions lo
cáis, és a dir, una entitat amb personalitat jurídica pro
pia, pero de finalitat essencialment administrativa o 
gestora de servéis, mes que no pas ens polític. A 
aquest mateix esperit respon el Decret Reial sobre 
Mancomunitats Provincials, de 18 de desembre del 
1913. 

Conseqüentment amb el carácter de corporació lo
cal o d'agrupació de corporacions locáis que li atribuí 
l'esmentat Decret Reial, la Mancomunitat Catalana no 
podia gaudir d'una veritable potestat tributaria, malgrat 
els intents catalans: els recursos de la Mancomunitat 
no podien ésser altres que els d'un ens local, d'un 
«super-ens» local, si ho volem, pero no pas mes. I en
cara caldria afegir que, en comparado amb les restants 
corporacions locáis de rógim comú, la delegado direc
ta de potestat tributaria a favor de la Mancomunitat a 
mes de molt limitada, és ben reduída, car de la major 
part en gaudeix indirectament per la cessió o la dele
gado que de llurs própies competéncies fiscals acor-
den les Diputacions mancomunados. 

El resultat no podia ésser altre que el que la base 
deis ingressos de la Mancomunitat fossin les transfe

r í Tftol VI del Uibre Segon, articles 398 a 410. Formalment, l'abast 
d'aquest Tftol era general, pero la intenció de donar una sortida a la proble
mática catalana no pot ésser amagada. 
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réncies de les Diputacions —que, per definició, conti
núen existint— i les participacions en llurs tributs. Su
plementariamente l'Estatut de la Mancomunitat preveia 
la utilització de recárrecs autoritzats per I'Estat i la per-
cepció de taxes, cpntribucions especiáis i altres tributs 
tipies de la fiscalitat local, fonamentats en el principi 
del benefici (9). Llegint el parágraf quart de l'articte 3 
de l'Estatut (10), on inclou com a recursos «els recá
rrecs, impostos i arbitris que l'Estat autoritzi i emprés-
tits que la Mancomunitat acordi», la interpretado ante
rior pot semblar excessivament restringida, pero 
aquests impostos i arbitris s'han d'entendré referits al 
marc del ja citat Reial Decret sobre Mancomunitats, 
cosa que, d'altra banda s'explicita a les primores ratlles 
de l'article de referencia. Tenint aixó en compte, 
aquesta interpretació s'ha de jutjar com torga versem-
blant i, a mes, de conforme amb la práctica durant la 
vigencia de l'esmentat Estatut. Malgrat la insatisfacció 
que totes aqüestes limitacions centralistes, paral.leles 
a les establertes en altres camps de competéncies, po-
dien suposar per ais plantejaments nacionalistes, el 
pragmatismo cátala acollí favorablement l'Estatut de la 
Mancomunitat interpretant-lo com a punt de partenga 
vers una major autonomía futura o, en expressió de 
Prat de la Riba, com «fórmula incipiente de descentra
lización» (11). 

Els anys que seguiren la instaurado de la Manco
munitat no veieren reeixir cap deis projectes de desen-
volupament autonómic fomentats des de Catalunya, i, 
evidentment, la Dictadura de Primo de Rivera suposá 
un net retrocés. Tanmateix, val la pena d'al.ludir molt 
breument alguns intents anteriors a la IIa República 
Espanyola. 
En primer lloc, la crisi política espanyola de fináis de la 
primera década del segle XX, contemporánia, en els 
seus darrers anys, de la Ia Guerra Mundial i de l'inici 
del procés revolucionan a Rússia, porta a la celebra
do de la famosa Assemblea de Parlamentaris, d'inicia-
tiva catalana. A la segona sessió de l'Assemblea (12) 
fou aprovat un document molt breu de conclusions so
bre l'autonomia de Catalunya que palesa 1'experiéncia 
obtinguda en els primers anys de Mancomunitat. El 
curtíssim cinqué punt era, segons el parer de González 
Casanova (13), «el mes important de tots, car afirmava 
la necessitat que, en reconéixer a una regió el dret a 
regir la seva vida interior, hom fixés clarament els im
postos que l'Estat es reservava per atendré els servéis 
que quedessin a carree seu i els que hom traspassés a 
la regió per sufragar les atencions implicades en l'exer-
cici de les atribucions que se li reconeixien, establint 
un régim d'absoluta separado d'hisendes». Cal remar
car que aquesta cita, a part del judici valoratiu de l'es
mentat autor contingut a les primeres paraules, és gai-
rebé una reproducció literal del punt cinqué de les 

(9) Aquest principi fou desenvolupat mes explfcitament ais Estatuís 
Municipal i Provincial deis anys vint, inspirats per Flores de Lemus. 

(10) Aprovat per «Real Decreto» de 26 de marc del 1914. 
(11) Veure Lliga Regionalista, Las Mancomunidades, Barcelona, 1912; 

citat per J.A. González Casanova a l'obra esmentada, págs. 209-210. 
(12) La primera es reuní a Barcelona el 19 de juliol del 1917; la sego

na sessió se celebra a Madrid el 30 d'octubre del mateix any. 
(13) J.A. González Casanova, obra esmentada, págs. 219-220. 

Conclusions. Entre els elements que li confereixen tan 
especial importancia a aquest punt cinqué, podem asse-
nyalar: 

a) L'óptica federalista implícita en l'expressió referent 
al dret de la regió a regir la seva vida interior, de 
contingut polftic ben superior al d'una mancomu
nitat interprovincial. 

b) L'accent posat en la separació d'hisendes, expres-
sament reivindicada. D'altra banda, hom no pot 
dissimular que peí to taxatiu i el context en qué 
s'inscriu, s'apunta vers una certa equiparado de 
sobiranies o, si mes no, al reconeixement d'una 
fiscalitat regional propia. 

c) El cost deis servéis és proposat com a criteri 
orientador deis impostos a atribuir, tant a la h¡sen
da estatal com a la catalana. 

d) Per últim, un aspecte fins ara poc recollit pels co-
mentaristes, es reclama la transferencia d'impos-
tos —de figures tributáries, dones, i no només 
d'un ajut o subvenció central— per a subvenir a 
l'atenció deis servéis traspassats. 

Després d'un seguit de vicissituds polítiques que no cal 
descriure ací, i en un període especialment viu de i'a-
nomenat «problema catalán», sorgeixen dos textos 
consecutius on es palesa la inspiració de les Conclu
sions de l'Assemblea de Parlamentaris: les Bases per a 
l'autonomia de Catalunya, contingudes en el missatge 
que el Consell Permanent de la Mancomunitat enviá al 
govern el 25 de novembre del 1918 i l'Estatut de f'Au-
tonomia de Catalunya, aprovat per l'Assemblea de la 
Mancomunitat el 25 de gener del 1919. Malgrat llur 
proximitat i els lligams ideotógics, entre ambdós textos 
hi ha un important canvi de concepció a causa d'un in-
tel.ligent capgirament táctic. Mentre que les Bases te-
nien la pretensió d'assolir la constitució d'un Estat 
compost, de carácter federalista, i per tant establien 
detalladament els límits a les competéncies del poder 
central, l'Estatut només proposava el reconeixement 
d'una regió autónoma en el si d'un Estat unitari, mes 
aviat en la línia del que aprová la IIa República o a Tes-
til de les regions en la Constitució italiana del 1947. 

A les Bases es recull una separació d'objectes tri
buta ris ja torga elaborada i que respon ais models fe
deráis de I'época: a l'Estat li corresponen, básicament, 
la renda de duanes, el producte deis monopolis fiscals i 
la imposició indirecta, a mes deis ingressos del seu pa-
trimoni, deis servéis explotats directament, l'impost so
bre el transpon i algunes figures directos menors; en 
cas d'insuficiéncia deis ingressos centráis per cobrir el 
seus servéis, Catalunya hi contribuiría en la proporció 
adient. 

Aquesta línia hisendística és recollida, amb el co-
rresponent canvi de presentació, en el títol VI de l'Estatut 

r 

del 1919. En efecte, l'article 12 precisa que «les con-
tribucions directes, excepció feta de les que gravin uti-
litats obtingudes fora del territori cátala o tinguin per 
base l'exercici de facultats própies del Poder Central, 
correspondran al Govern de Catalunya». En aquest, 
com en molts altres punts, el redactat de l'Estatut és el 
negatiu de les Bases. Cal indicar que ais articles se-
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güents es regulava la participado de Catalunya en els 
déficits i en el deute central, així com la revisió quin-
quennal de la proporció que Catalunya participes en els 
impostos que, per tot el territorio s'hagués reservat 
l'Estat, revisió a realitzar per una comissió mixta. 
Aquests elements s'aniran retrobant a posteriora pro-
jectes. 

Cinc dies abans que l'Assemblea de la Mancomuni-
tat aprovés el seu Estatut, el govern espanyol trámete 
al Congrés un Projecte d'Autonomía (14). Aquest llarg 
text de vint-i-dues bases pretenia resoldre la qüestió 
de l'autonomia catalana dins l'ámbit de ('adminis
trado local espanyola, i per aixó el Projecte adopta la 
forma d'una llei de bases per a la modificació de la Llei 
Orgánica de Municipis i Ajuntaments. L'article 1, que 
comprenia les Bases 1 a 2 1 , és una prolixa normativa 
referida a les corporacions municipals, mentre que a 
Catalunya se li dediquen els articles 2 a 18 (Base 22) i 
les dues primores disposicions addicionals transitorios, 
tot i que la regió es concebuda com a agrupació volun
taria de municipis «cuyos términos formen territorio 
continuo y tengan tradiciones conservadas...». Malgrat 
que el Projecte torna a emprar la denominació de Ge-
neralitat en referir-se a una institució que agrupa a les 
quatre provincias catalanes, constitueix un ciar intent 
de dissoldre la problemática catalana en la de l'agrupa-
ció de municipis i diputacions provincials, d'entitat 
política evidentment inferior a la realment plantejada. 
La hisenda regional proposada en el projecte governa-
mental (art. 17) correspon ais esquemes de la hisenda 
local, tot i que recull algunos de les conégudes reivin-
dicacions catalanes com la possibilitat de cessió d'im-
postos centráis i d'una certa separació entre ambdues 
hisendes. Tanmateix, l'enfrontament polític entre el 
projecte cátala i el del govern central dugué la situació 
a un atzucac i cap deis dos no prosperé. 

El cop d'Estat de Primo de Rivera al 1923 no supo-
r 

sá, malgrat el seu contingut centralista, la desaparició 
immediata de la Mancomunitat. L'article 6 del propi 
Decret Reial de 12 de gener de 1924 de dissolució de 
les Diputacions, mantingué la vigencia del Decret Reiat 
del 1913 sobre Mancomunitats Interprovincials, en vir-
tut del qual les noves Diputacions Provincials catata
nes, escollides pels governadors civils, continuaren la 
Mancomunitat. No fou fins l'aprovació de l'Estatut Pro
vincial de 1925 (15) que aquesta desaparegué, de 
conformitat amb l'establert a la Disposició Transitoria 
Cinquena de l'esmentat Estatut. Potser el dictador jut-
já excessives i perilloses les atribucions de la Manco
munitat Catalana, ádhuc constituida per Diputacions 
domesticados... 

4.1.2. La Segona República 

Possiblement constitueix el período mes estudiat en el 
seu conjunt tot i (16), que els aspectos hisendístics 

(14) 20 de gener del 1919. 
(15) Estatuto Provincial, Ley de 23 de Marzo de 1925. 
(16) A part del ja citat moltes vegades de J.A. González Casa nova, a 

efectes fiscals o financers hom pot veure Jaume Alzina, L'economia de la 
Catalunya autónoma, Tipografía Empórium, Barcelona, 1933, i Els pressu-
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han restat menys analitzats del que per llur importan
cia els pertocaria; només darrerament han comengat a 
aparéixer estudis i monografies sobre aquest tema. Els 
trets principáis de l'autonomia en aquests anys de la 
IIa República, i els debats que portaren de l'Estatut 
de Nuria a l'Estatut del 1932, son actualment prou cone-
guts. Bastará, dones, en aquest epígraf, un repás recor-
datori de la qüestió fiscal que s'esdevingué sovint la 
clau de volta de la problemática política. 

En el rerafons deis fets deis primers anys, determi-
nants de l'evolució de la qüestió durant el período re
pública, ocupa un I loe principal l'anomenat «Pacte de 
Sant Sebastián conclós l'any 1930 a la capital donos
tiarra per representants de l'oposició republicana de tot 
l'Estat espanyol. En ésser únicament un pacte verbal, 
sense concreció en un document escrit, doné I loe a un 
important marge d'elasticitat en la interpretació deis 
dos punts básics d'acord: la unió d'esforpos per a l'en-
derrocament de la Monarquía i la seva substitució per 
la República, i la solució institucional ai problema cata
ta. 

Potser per la pru'ija de servar la unitat de les forces 
republicanos, els restants assistents a la reunió de Do-
nosti no desmentiren fins al triomf república de l'abril 
de 1931 i, en certs punts, fins ais debats parlamentaris 
del 1931 i 1932, (es interpretacions deis delegats ca-
talans, torga engrescadores per a les opcions catalanis
tas, agreujant conseqüentment la dificultat de conéixer 
el contingut veritable deis acords. 

En síntesi, segons Carrasco i Formiguera (17), al 
«Pacte de San Sebastiá» es reconeixia la personalitat 
de Catalunya, el seu potencial revolucionan per a la 
instauració de la República i l'obligació que el Govern 
revolucionan dones una solució de dret a la reinvidica-
ció catalana. Aquesta solució hauria de respectar la vo-

postos de les Corporacions Publiques, Imprenta Olivó, Barcelona, 1936; 
José Arias Vela seo. La Hacienda de la Generalidad. 1931-1938, Ariel, Es-
plugues de Uobregat, 1977; Francesc Arta I, Emili Gasch, Carme Massana i 
Francesc Roca, El pensament económic cátala durant la República i la Gue
rra (1931-1939), Edicions 62, Barcelona, 1976; Josep M." Bricall, Política 
financera de la Generalitat de Catalunya, Tesi Doctoral, Facultat de Ciencias 
Económiques, Universitat de Barcelona, 1976; Pere Coromines, Diari i re
cords de Pere Coromines: La República i la Guerra Civil, Curial, Barcelona, 
1975; Félix Cucurull, La defensa de l'Estatut d'Autonomla de Catalunya, 
Undarius, Barcelona, 1975; José Larraz, La Hacienda Pública y el Estatuto 
Catalán, Ed. Ibérica, Madrid, 1932; Ismael Pitarch, L estructura del Paría-
ment de Catalunya i les seves funcions polltiques (1932-1939), Curial, Bar
celona, 1976; Rafael Pujol Marigot, Josep M." Huguet Reverter i Jaume Vi-
la Ita Vuelta, La financiación de la autonomía: La experiencia catalana, Po
nencia presentada a la 111.a Reunió de la «Asociación Española de Ciencia 
Regional», Oviedo, Octubre, 1976; Jaume Sobrequés i Cal I ico, Catalunya i 
l'Estatut d'Autonomía, Undarius, Barcelona, 1976; Josep Tarradellas i Joan, 
L'obra financera de la General ¡tat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, 
1938; Francesc Tost Xifré, ¡Aspectos fiscales del Estatuto de Cata/uña 
de 1932, Tesina de Llicenciatura, Facultat de Ciéncies Econó
miques, Universitat de Barcelona, maig del 1977 i que está convertint 
en tesi doctoral; també és molt útil I'opuse le El poblé de Catalunya i la 
República Espanyola davant l'Estatut, Papers de Trebalf i d'lnformació n.° 2, 
setembre de 1972, Perpinyá. Finalment, sobre els aspectos tócnico-jurldics 
deis pressupostos de la Catalunya autónoma cal citar l'assaig del Cap-Ue-
trat de la Generalitat de Catalunya, Emili Colom Segarra, Els pressupostos 
púb/ics, Publicacions de la Revista Jurídica de Catalunya, Barcelona, 1935. 
No cal dir que tots aquests treballs aporten una vasta bibliografía que am
plia la su ara presentada. 

(17) Manuel Carrasco i Formiguera, El Pacte de San Sebastián, L'Arc 
de Berá, Barcelona, 1931, i la nota oficial publicada a «La Publicitat» de 
19-8-30. 



luntat política constituent de Catalunya, expressada en 
un Estatut refrendat peí poblé cátala —la seva autode-
terminació, en definitiva — , tot i que la part referent a 
les atribucions def poder central i a les relacions entre 
els dos governs hauria d'ésser ratificada per les Corts 
espanyoles que, en a pro va r I'Estatut, no farien altra co
sa que ratificar «el pacte entre Catalunya i l'Estat fede
ral» (18). Potser unes paraules del Prof. González Ca-
sanova resumeixin el problema plantejat per l'ambi-
güitat del Pacte: «... El plantejament cátala del Pacte 
de Sant Sebastiá imposa com a fet indiscutible —ba
se del pacte— la plena sobirania nacional catalana, la 
qual, en pía d'igualtat, pactaré la manera com Catalun
ya s'haurá de Migar a Espanya en l'esdevenidor, no 
com ha de seguir-hi Hígada (...) Pero precisamente la im-
pressió que els republicans espanyols (...) en teñen és 
aquesta: els catalans no solament s'autonomitzen de 
l'Estat espanyol perqué son nació —tan nació com 
Espanya — , sino que pretenen imposar a aquesta —de 
la qual se separen— la forma d'Estat que mes els 
convé per a llurs propósits particularistes nacionals. Els 
republicans espanyols reivindicaran la sobirania de les 
Corts constituents per a acceptar o no I'Estatut de Ca
talunya» (19). Les dues concepcions confrontades es 
palesaran en els esdeveniments consecutius a l'adveni-
ment de la República com a resultat de les eleccions 
municipals del 12 d'abril del 1931. 
La proclamado de la República a Barcelona abans que 
es fes a Madrid i, sobretot, abans que es proclames la 
República Espanyola, marca considerablement les rela
cions entre Catalunya i la resta de l'Estat i el mateix 
desenrotllament del procés estatutitzant. L'evolució de 
la terminología a les crides i comunicats consecutius 
deis primers dies reflecteixen un procés polític delicat: 
Estat Catata sota el régim d'una República Catalana 
amb proposta de creació d'una Confederado de Pobles 
Ibérics; República Catalana, com a Estat integrant de 
la Federació Ibérica; República Federal Espanyola; Go-
vern de Catalunya; Gobierno Provisional de la Repúbli
ca; Generalitat i projecte d'Estatut d'Autonomia (20). 
Sota els canvis en les expressions emprades successi-
vament subjau el greu problema polític de si Catalunya 
fou, o no, un Estat independent durant un parell de 
dies de l'abril del 1931, que lliurement, en un acte d'au-
todeterminació, decidí canviar aquesta independencia 
per una autonomía al si d'un nou Estat espanyol. 

Sembla ciar que la redacció, el juny del 1931, de 
l'Estatut d'Autonomia dit «de Nuria», per la ponencia 
designada per la Diputació Provisional de la Generali
tat, parteix d'una resposta positiva —amb totes les 
matisacions que es vulguin— a l'interrogació anterior. 
L'Estatut de Nuria reconeix una sobirania de l'Estat es
panyol superior a la catalana, pero té el seu ámbit de 
competéncies i és compatible amb una sobirania cata
lana absoluta per a organitzar els seus afers interns, 
determinar la frontera de competéncies entre ambdues 
sobiranies i proposar el sistema de relacions mútues. 

(18) M. Carrasco i Formiguera, obra esmentada, pág. 57. 
(19) J.A. González Cásanova, obra esmentada, pág. 283-284. 
(20) Llista elaborada seguint la premsa catalana de la setmana del 14 

al 21 d'abril del 1931. 

Es pot dir que el Projecte d'Estatut de Nuria és un he-
reu directe del text de 1919, posat al dia i desenvolu-
pat amb rigor tdcnic, tot i que recull influencies del 
projecte de l'Havana (21). Els ponents elaboraren un 
Projecte federalista, talment el régim proposat per a 
Catalunya era extensible ais altres pobles espanyols 
que accedissin a l'autonomia en el si de la República 
Federal Espanyola que se suposava establirien les 
Corts constituents. El Títol IV, «De les finances», del 
Projecte d'Estatut reflectí, dones, aquest enfoc federal, 
establint un sistema tributári de l'Estat federat cátala i 
una coordinació entre la hisenda catalana i l'espanyola 
perfectament homologable amb els models federáis 
imperants a l'época, com el suís o el nordamericá. La 
lógica constituent i federalista exigía que fos Catalunya 
la que decidís voluntáriament la seva contribució a les 
despeses comunes de la Federació i, per tant, fixés els 
seus tributs propis i els límits de la sobirania fiscal es
panyola. El Projecte prenia com a principi básic, igual 
que el del 1919, el repartiment o separació d'objectes 
tributaris. A grans trets, la imposició indirecta —que la 
teoría considera mes traslladable— correspondria a la 
hisenda de l'Estat espanyol, mentre que la directa per-
tocaria a Catalunya. A l'article 19 hom especifica la 
llista precisa de les contribucions considerados indirec-
tes (22) que son, fonamentalment, la renda de duanes 
— tribuí federal per excel.léncia —, alguns impostos so
bre consums especiáis i l'impost sobre el transport; a 
mes, l'Estat percebria el rendiment de propietats i 
drets no traspassats, el producto deis monopolis i els 
arbitris o taxes per servéis retribuí'ts. L'article 20 inclou 
la relació de figures directes que l'Estat hauria de cedir 
a la hisenda catalana, com les contribucions territorial i 
la industrial, la contribució d'utilitats amb algunes ex-
cepcions, i l'impost sobre drets reals, sobre persones 
jurídiques i sobre transmíssions de béns, sempre amb 
els recárrecs corresponents. A una tercera relació (art. 
22) es fixaven els tributs que l'Estat no podría aplicar a 
Catalunya en el futur, com la majoria deis supósits de 
l'impost del Timbre. Cal remarcar la prohibició d'esta-
blir noves contribucions directes espanyoles a Catalun
ya, que responia al propósit progressista de la Genera
litat provisional de desenvolupar l'impost sobre la ren
da personal, aleshores inexistent a la hisenda estatal i 
que ja apareixia com a figura básica al Projecte de L'
Havana. El Projecte estatutari també preveía la substi-
tució de l'administració tributaria espanyola per una 
d'autónoma a tots els efectes de la gestió (23), la pos-
sibilitat de reordenació deis tributs cedits, l'absorció de 
la hisenda de les diputacions provincials, i diverses 
clausules per resoldre la problemática derivada de mo-
dificacions del sistema tributan espanyol,Temissió de 
deute per l'Estat o la insuficiencia deis ingressos esta

tal) Projecte de Constitució Provisional de República Catalana; apro-
vat per l'Assemblea Constituent del Separatismo Cátala (L'Havana, 1928), 
reunió encapcalada per Maciá. Evídentment, la influencia d'aquest text és 
bastant indirecta i difosa peí que fa les propostes hisendístiques, pero és 
perceptible. 

(22) Renda de duanes, renda d'alcohols, impost sobre el sucre, impost 
sobre la xiedría i impost sobre el transport de viatgers i de mercaderies (ex
cepte el que es cobri en els ferrocarrils i carreteros d'interés local). 

(23) Uevat del camp de les duanes i deis monopolis. 
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tais a Catalunya per a satisfer el cost deis servéis no 
transferits. Cal remarcar que aqüestes clausules reso-
lien aquests problemes potenciáis de forma netament 
favorable per a la hisenda catalana. 

La lectura del Projecte d'Estatut del 1931 suggereix 
tres qüestions immediates d enorme transcendencia a 
efectos fiscals. En primer I loe, el caire federal que es 
pressuposava a la nova República encara no havia es-
tat aprovat per les Corta Constituents (24); per tant, la 
sobirania nacional catalana que justificava la potestat 
tributaria originaria conferida a Catalunya per l'Estatut 
de Nuria, i la relació pactada que s'hi prefigurava en 
base a la interpretado catalana del Pacte de Sant Se-
bastid, encara no havien estat reconegudes pets repre
senta nts democráticament escoliits a tot I'Estat espan-
yol encarregats de redactar la Constitució republicana. 
D'altra banda, el repartiment previst de fonts tributá-
ries, malgrat la possible apel.lació a experiencias es-
trangeres i malgrat les argumentacions tedriques (25) 
fonamentades en la major o menor facilitat respectiva 
de trasllat de la cdrrega tributaria o en l'alteració de les 
condicions de mercat o de la seva homogeneítat, no 
garantía la cobertura sistemática, com era desitjable, 
deis servéis atribuits a ambdós nivells d'administració; 
i encara menys tenint en compte el comportament a 
Catalunya de la hisenda pública espanyola durant els 
anys que precedlren la redacció de l'Estatut de Nuria. 
Finalment, el tercer aspecte era que, per bé que els po-
nents (26) palesaven un evident coneixement del Pres-
supost espanyol i de les seves partidos, semblaven 
menysprear la problemática global del sistema fiscal 
espanyol. En efecte, podem dir que, en proclamar-se la 
República, la hisenda espanyola era básicament l'esta-
blerta el 1900 per Fernández Villaverde i que, en molts 
punts, encara era vigent la reforma del 1845. El siste
ma tributan, amb un pes important de les figures indi
rectos i una imposició directa basada en els impostos 
de producto (27), era notóriament regressiu i inelás-
tic, i aixó generava el doble problema de la manca d'e-
quitat tributaria i del déficit crónic del pressupost que 
es cobria mitjancant el recurs habitual al deute. La re
forma deis sistema era, dones, exigida unániment per 
tots els hisendistes, i només la considerable resistencia 
deis interessos conservadora havia impedit fins alesho-
res que prosperessin els successius projectes d'intro-
duir la contribució personal sobre la renda. Evident-
ment, els republicana espanyols difícilment podien re
nunciar a un element tan fonamental per a llur reforma 
progressista de la fiscalitat espanyola, com l'impost so
bre la renda personal, i difícilment el cedirien a una al-

r 

tra sobirania (28), i mes, considerant l'augment previsi-

(24) Per a ésser exactos, aqüestes ni tan sois havien estat elegidos en 
redactar-se el Projecte, car la ponencia enllestf oficiaIment el seu treball a 
Nuria el 20 de juny del 1931 -ádhuc sembla que el redtfctat era acabat la 
nit del 19—, mentre que les eleccions a Corts constituents de la República 
se celebraren el 28 d'aquell mes, és a dir, paseada una setmana. 

{25) Cal dir que poc emprades a I'época. 
(26) Probablement, Pero Coromines fou el redactor fonamental del Tí-

tol IV. 
(27) La figura principal n'era la contribució territorial. La preeminencia 

deis impostos de producto, entre les figures directos, és un avantatge a 
afectes de descentra I ització, donada llur reía ti va ment fácil derivado geográ
fica. 

68 

ble de despeses socials corresponent a la nova situa
do. 

El text constitucional espanyol aprovat el desembre 
del 1931 prengué opcions divergents, i ádhuc incom
patibles, respecte a les pressuposades a l'Estatut de 
Nuria, cosa que anunciava la dificultat de la seva apro-
vació literal, malgrat els aclaparadors resultats deis re
ferendums per municipis i amb sufragi universal realit-
zats a Catalunya a l'estiu del 1931. Les Constituents 
rebutjaren el projecte federal i sancionaren la fórmula 
de f'Estat integra/, modalitat de l'Estat unitari que reco-
neix la possibilitat d'autonomia a les regions que l'inte-
gren (29): la República heretava l'Estat espanyol de la 
Monarquía; l'Estat, per tant, no neixia del pacte federal 
de diverses sobiranies. L'Estat integral que admet ('au
tonomía de la regió catalana es pot considerar com el 
fruit deis compromisos ineludibles adoptats entre els 
republicans espanyols i els catalana al Pacte de Sant 
Sebastiá, pero queda molt lluny de la interpretació ca
talana d'aquest Pacte. Les Corts constituents tampoc 
no aprovaren la Dista de competéncies exclusivos de 
les regions autónomos; es fixaven les matéries d'exclu-
siva competencia de l'Estat espanyol en llur legislado i 
execució directa (art. 14 de la Constitució), i aquellos 
la legislado de les quals pertocava a l'Estat, per bé que 
l'execució podia correspondre a les regions autónomos 
(art. 15), pero l'article 16 només permetia que eis Es
tatuís determinessin la competencia exclusiva de les 
regions autónomos en la legislado i execució de les 
matéries no compreses ais articles anteriors, sense 
garantir-ne cap (30). Finalment, cal afegir que els Esta
tuís podien ésser discutits en la seva totalitat i article 
per article, per les Corts, que podrien modificar-los 
com qualsevulla altra llei. El capgirament respecte les 
perspectives iniciáis catalanes era radical. 

Els episodis de la Comissió de Técnics i del debat 
de l'Estatut cátala a les Corts han estat prou divulgáis 
com per no haver-hi d'insistir ací. Hi trobem de tot, 
des d'intervencions parlamentarios absolutament idea-
listes, fins a notes oficiosos claramont tendenciosos i 
operacions del mes pur filibusterisme polític (31). Me-
reixen una remarca breu els informes de la Comissió 
de Técnics, el llibret de Larraz i el dictamen de la Co
missió. A comenpament del 1932, es decidí constituir 
una comissió de carácter mixt, amb técnics del Minis-
teri d'Hisenda i de la Generalitat, per a fer un informe 
objectiu. Les discrepáncies d'enfoc polític i d'interpre-
tació d'algun punt, en realitat menor, portaren a la re
dacció de dos informes: I'A, pels técnics del govern 
central, i el B, pels de la Generalitat. Com remarca 
Tost (32) llurs xifres, contra el que pugui semblar al 

(28) Fou efectivament, el cátala Jaumo Carner, Ministre d'Hisenda de 
la República, qui reeixi a fer aprovar per primera vegada a Espanya un mo-
dest impost sobre la renda personal, el 1932. 

(29) Probablement, hagués estat mes corréete emprar l'expressió «es
tat integrat». 

(30) Aixó significa una desfeta per a la minoría catalana que abo na va 
una esmena amb la corresponent tercera Mista garantida. 

(31) Veure, si convé, la bibliografía de la nota 16 d'aquest capítol. 
(32) Francesc Tost Xifré, El sistema financiero del Estatuto de Catalu

ña de 1932, ponencia presentada al «Seminario sobre Aspectos Económi
cos y Financieros de las Autonomías Regionales», Centro de Estudios Constitu
cionales, Madrid, Nove mbre- De sembré 1978, pág. 13. Vegeu-ho mésdesenvo-
lupat a la tesina i a la tesi d'aquest mateix autor. 



primer cop d'ull, ofereixen notables coincidéncies i tots 
dos informes porten a la conclusió d'un superávit subs
tancial deis ingressos sobre les despeses fetes o impu
tables a Catalunya, superávit del que tradicionalment 

r 

gaudia la hisenda espanyota. El propi informe A des-
menteix la xifra del déficit que comportaría la genera
l izado de la fórmula estatutaria a tot l'Estat, contingu-
da a la famosa nota oficiosa atribuida al Ministe-

i 

ri d'Hisenda, reduint-la a menys de la meitat, malgrat 
que el pressupost pres com a base, el del 1930, era 
netament excepcional. D'altra banda, l'ínforme B sig
nifica implícitament l'alineament de la Generalitat sobre 
les posicions del govern de Madrid respecte al principi 
de compensado com a norma rectora de les relacions 
fiscals estatutarios, renunciant al principi d'autonomia 
contingut a l'Estatut del 1931. 

El ja citat treball de Larraz (33) és, probablement, 
l'estudi mes serios realitzat a i'ópoca fora de Catalun
ya, i son nombrosos els tractadistes que han reconegut 
la seva influencia en el discurs d'Azaña del 31 d'agost 
del 1932 i, fins i tot, en el text definitiu de l'Estatut. 
Malgrat reconéixer que ['autonomía requereix una ha
cienda elástica, la preocupació per la possibilitat d'in-
troducció de la imposició progressiva sobre la renda 
personal, la conveniencia de la centralització fiscal per 
reforgar l'eficácia de la política económica, els perills 
que per a ell representa l'autonomia financera catalana 
li fan suggerir propostes que reforcin les garanties de 
I'Estat davant de Catalunya, i que facilitin la revisió 
deis aspectos fiscals de l'Estatut. A diferencia de la 
majoria d'autors i, en particular del Projecte d'Estatut, 
Larraz considera com a base d'avaluació de les neces-
sitats financeres catalanes les despeses estatals ais te-
rritoris de régim comú, és a dir, no estatutaris (34) i 
proposa una fórmula extremadament complicada. Cal 
remarcar que l'aplicació de la regla B de la fórmula 
suara citada de Larraz hagués probablement produít a la 
Generalitat uns ingressos superiors ais de qualsevol 
deis sistemes aleshores proposats des de Catalunya, 
per causa de la disparitat entre ['estructura tradicional 
de la despesa estatal a Catalunya i la tendencia crei-
xent de les despeses corresponents ais servéis traspas-
sables. 

El dictamen de la Comissió parlamentaria, presidida 
per Luis Bello, pretenia adaptar el Projecte d'Estatut de 
Nuria a la nova normativa constitucional. Com es pot 
suposar, la divergencia entre els principis que imbuTen 
el Projecte estatutari i els efectívament continguts a la 
Constitució comportaven la necessitat de nombrosos 
canvis, alguns d'ells d'importáncia cabdal. Per exetri
ple, la contribució sobirana de Catalunya a les despe
ses de la República havia d'ésser substituida peí cost 
deis servéis transferits, com a justificació del possible 
traspás d'algun impost cedible de la hisenda de la 
República a la Generalitat. Se suprimien les limitacions 
a la implantado de noves contribucions directes esta

os ) Veure la nota 16. 
(34) Aquest sistema pressuposa que Catalunya és l'única autonomía 

de l'Estat, amb la possible excepció de les provincias de fur d'Euzkadi. La 
generalització de les autonomías dificultaría enorme me nt el cálcul corres-
ponent, i es necessitarien profunds correctius. 

tais a Catalunya i les limitacions a l'aplicació de deter-
minats tributs indirectos. Es preveía, a mes, expressa-
ment la possible introdúcelo per la República de l'im-
post sobre la renda personal, i el mecanismo compen-
satori, a favor de la hisenda catalana, si s'esqueia, 
com a conseqüéncia de la supressió d'algun ingrés au-
tonómic. Les clausules de salvaguarda i revisió foren 
modíficades en favor de l'Estat, mentre que per la con
tribució d'utilitats es projectá una fórmula que recorda-
va els concerts bascos (35). Aquesta línia de modifica-
cions al text elaborat a Catalunya, continua i, potser, 
es reforgá en el debat en la sessió plenária del 
Con gres. Val a dir que l'intent reaccionari de Sanjurjo 
afavorí l'acceleració del debat (36) i concita el suport 
de republicans espanyols, fins aleshores reticents, a la 
causa catalana. 

Atesos aquests prolegómens, no és pas agosarat 
pronosticar que l'Estatut definitiu havia de resultar ben 
diferení al proposat des de Catalunya. L'análisi ho con
firma de tot punt. La desestimado per part de les Corts 
espanyoles de la concepció federant de l'Estatut de 
Nuria es traduí en la prioritat absoluta del principi de 
compensació com a fonament de les disposicions fis
cals de l'Estatut de 1932, amb una postergació quasi 
total del principi d'autonomia. Básicament, la Repúbli
ca cedia a la Generalitat els recursos necessaris per 
sostenir els servéis que li transferia; l'article 16 de l'Es
tatut preveia taxativament que: «els recursos de la Ge
neralitat se xifraran amb subjecció a les següents regles: 

1. El cost deis servéis cedits per l'Estat. 
2. Un tant per cent sobre la quantia que resulti d'a-

plicar la regla anterior per rao de les despeses 
imputables a servéis que es tranfereixen i que, 
tenint consignado en el pressupost de l'Estat, no 
produeixin pagaments a Catalunya i els produei-
xin en quantitat inferior a l'import deis servéis. 

3. Una suma igual al coeficient d'augment que ex-
perimentin en el successiu les despeses deis 
pressupostos futurs de la República en els servéis 
corresponents ais que es transfereixen a la Gene
ralitat de Catalunya.» 

La regla 1.a estableix amb diafanitat el carácter básic 
de l'avaluació del cost deis servéis transferits, criteri l i-
mitatiu de les disponibilitats de la Generalitat i que pa-
lesa la manca d'autonomia financera de Catalunya. Les 
dues regles següents introdueixen uns certs correctius 
destinats a fer mes operativa l'aplicació d'aquest crite
ri. En primer lloc, la regla 2.a (37) permet incorporar al 
cost deis servéis almenys una part de les despeses ge
neráis corresponents a aquests servéis i, sobretot, per
met carregar al cost aquella part de la despesa efectí
vament aplicada a Catalunya, pero que, a causa deis 

(35) Quota fixa, revisable quinquennalment, i un percentatge sobre 
l'escreix anual com a quota addicional. 

(36) L'intent de sublevado tingué lloc el 10 d'agost del 1932; el debat 
parlamentan sobre l'Estatut, obert el 6 de maig, es clogué el 9 de setem-
bre. 

(37) Cal interpretar aquesta regla 2.a com un deis éxits formáis mes 
¡mportants assolits pels parlamentarís catalans en base ais ptantejaments i 
cálculs del famós informe B deis técnics de la Generalitat. 
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hábits centralistas de realització i corriptabilització, no 
tindrien el desglossament territorial adequat al pressu-
post de la República (38). La regla 3.a o d'actualització, 
respon a la lógica aspiració catalana que ei creixement 
estimat del cost avaluat deis servéis transferits (39) si
guí igual, com a míním, a la mitjana de creixement d'a-
quest cost ais territoris no estatutaris que, per definido, 
figurará al pressupost de la República. 

A fi d'assolir les quantitats que s'havien de determi
nar per l'aplicació d'aquestes regles (40), l'Estatut es-
tablia un sistema mixt de cessió d'impostos i de parti
cipacions, autoritzant una potestat tributaria subsidia
ria i marginal. De fet, el concepto de «cessió» és em-
prat en un sentit ambigú en el text estatuían, car I'Es
ta t cedeix a la Generalitat tant impostos sencers — 
amb la possibilitat de sotmetre'ls a una nova ordenació 
o bé obligant-la a aplicar els mateixos tipus contribu-
tius establerts en les liéis de l'Estat—, com percentat
ges de determinats impostos, técnícament denominats 
participacions. La potestat tributaria catalana queda 
ben limitada alsobjectesnogravatsperla República (41) 
o ais totalment cedits, supeditació agreujada peí caire 
absorbible de les noves contribucions per parí de la 
imposició estatal, i per l'obligació de no destorbar la 
implantació futura de l'impost sobre la renda personal, 
que es reserva a l'Estat (art. 17). Les cessions estatals 
afecten fonamentalment les contribucions territorials i 
l'impost de drets reals, a mes d'uns ingressos menors 
(42). Quant a les participacions, corresponen a impos
tos ¡mportants i se'ls encomana la tasca, essencial per 
a la hisenda catalana, de cobrir la diferencia entre el 
rendiment deis ingressos cedits per l'Estat i el cost 
deis servéis traspassats. Els percentatges de participa
do han d'ésser móbils i revisables, pero podem 
distingir-ne dues classes: d'una banda, la participado a 
les contribucions industriáis i d'utilitats, que té el topall 
del 2 0 % ; de l'altra, la participado a l'impost del Tim
bre, que queda ¡I.limitada i que esdevé una figura 
d'importáncia clau per a la suficiencia financera de la 
Generalitat. El sistema és el resultat d'una transacció 
complexa a partir de propostes contraposades deis 
parlamentaria catalans i del govern república. 

Malgrat que subsistien alguns punts que encara re

os) Pensem en les subhastes i compres globals fetes pels ministeris a 
Madrid, per a servéis realitzats arreu de l'Estat. 

(39) Cal teñir present que un cop transferit el serve i, la Generalitat pot 
restructurar-lo modificant els costos en re la ció ais del mateix servei al terri-
tori de régim comú. 

(40) Aquest cálcul s'encomana a una comissió mixta Estat-Generalitat. 
Per cert que, probablement a causa deis canvis de darrera hora i de les ma
niobres de passadissos deis darrers dies deis debats a Corts, l'article 16 
preveu la creado de la suara esmentada comissió mixta en un inexistent ar-
ticle 19, que cal interpretar refós en l'article únic de les disposicions transi
torias de l'Estatut efectivament aprovat. 

(41) Sovint, substituint a les Diputacións Provincials. 
(42) A l'apartat III de la relació deis ingressos que l'Estat cedeix a la 

Generalitat, continguda a l'article 16, figuren «El 20 per 100 de propis, el 
10 per 100 de pesos i mesures, el 10 per 100 d'a profita me nts forestal a 
mes del producte del canon de superficie i de l'impost sobre les explotacions 
minores». Malgrat l'expressió de percentatges, no es tracta de participacions 
sino del nom tradicional d'antics impostos espanyols, sota el que figura ven 
al pressupost. Sobre I'origen del 20 per 100 de propis, veure, per exemple, 
Julián Saiz Milanés, Origen e historia de /os bienes de propios, recollit per 
Fabián Estapé y Rodríguez, Textos olvidados, instituto de Estudios Fiscales, 
Madrid, 1973, págs. 441-489. 
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cordaven el projecte del 1919, l'allunyament del text 
estatutari aprovat respecte al Projecte del 1931 és 
considerable. A mes de les reserves ja indicados suara, 
cal remarcar les importa nts cauteles i garantios a favor 
de l'Estat incloses a l'Estatut del 1932: 

— Possibilitat de rescat de les contribucions estatals 
recaptades per la Generalitat per delegació de la 
hisenda de la República; 

— Necessitat d'autorització de les Corts de la Repúbli
ca per a apel.lar al crédit exterior; 

— Fiscalització anual per part del Tribunal de Comp-
tes de la República, de la gestió delegada per a la 
recaptació d'impostos estatals i l'execució de ser-
veis per encárrec de la República; 

— L'aprovació de la revisió quinquennal de l'avaluació 
deis impostos cedits i del cost deis servéis traspas
sats, proposada per la Comissió mixta, correspon 
en darrer terme al Consell de Ministres, és a dir, al 
govern central; 

— Ai marge de la revisió ordinaria, el Ministre d'Hi-
senda de la República té, en qualsevol moment, 
dret a practicar una revisió extraordinaria que, mal
grat el desacord que pugui existir per part de la Ge
neralitat, pot ésser aprovada per les Corts. La capa-
citat d'iniciativa simétrica a favor de la Generalitat 
és totalment absent; 

— L'autorització estatal és preceptiva perqué la Gene
ralitat pugui «alienar, gravar o destinar a fins de ca
rácter particular»; 

— El régim de les concessions de mines potássiqujes i 
deis possibles jaciments de petroli son explícita-
ment reservats a la futura legislado estatal, mal
grat els drets conferits a la Generalitat en materia 
de régim miner (43). 

El Títol IV de l'Estatut del 1932, «De la hisenda» (44), 
fou desenvolupat al Títol VI, «Finances», de l'anomenat 
Estatut Interior de Catalunya del 1933. De fet, no s in -
trodueixen canvis de fons —cosa que, d'altra banda, 
fóra legalment ben difícil — , pero val a remarcar el pes 
considerable de la normativa pressupostária que arriba 
a contrastar amb la marginació del tema a l'Estatut del 
1932, així com el fet que «el Pressupost será executiu 
un cop votat peí Parlament, i entrará en vigor sense al-
tra formalitat»; és a dir, que no cal la sanció del Presi-
dent, en paral.lelisme ciar amb el principi adoptat per 
la Constitució republicana. 

La vida real de l'Estatut del 1932, fou breu i irregu
lar, interrompuda per la suspensió conseqüent al 6 
d'octubre del 1934 i alterada per la guerra del 1936-
39. La dificultat d'aplicació de la regla 2.a de l'article 
16, permeté al govern de la República entorpir la de 
per si difícil avaluació del cost deis servéis traspas
sats i, per tant, la cessió de contribucions a la Genera
litat. Aixó obliga a l'aprofitament deis recursos de les 
Diputacions Provincials i del crédit, a part d'expedients 

(43) La pressió de les empreses mineres estrangeres sobre el govern 
república és acf evídent. 

(44) Constitueix una de les escasses ocasiona de l'aplicació del terme 
«hisenda»; els textos de I'ó poca preferí en el de «finances» per encapcalar 
aqüestes matdries. 



de dubtosa ortodoxia pressupostária. La Diputació Pro
visional hagué d'aprovar, encara sense Estatuí, un 
pressupost per a l'any 1932; aquest fou aproximada-
ment una agregació deis pressupostos de les quatre 
Diputacions Provisionals preexistents, almenys peí cos-
tat defs ingressos, tot i que hom intenta millorar la 
gestió de l'impost de cédules personáis. 

El primer pressupost estatutari, el del 1933, s'hagué 
de prorrogar ais dos primers trimestres del 1934, a 
causa deis problemes de valoracions esmentats. El seu 
volum, en mancar les cessions i participacions a in-
gressos estatals, era molt proper al de l'any precedent. 
El juny del 1934, fou per fi aprovat el pressupost peí 
segon semestre, ¡ncorporant-hi la contribució territorial 
cedida. També aquest pressupost hagué d'ésser pro-
rrogat fins al juny del 1936. El tercer pressupost a uto-
no mic (45) tampoc no tingué una vida normal perqué 
l'aixecament militar del juliol i la guerra subsegüent 
portaren a ('autonomía de guerra, molt mes amplia de 
fet que la estatutaria. La situació bél.lica permeté ád-
huc que el Departament de Finances de la Generalitat 
¡ntervingués les Delegacions d'Hisenda de l'Estat (46). 

Els Decrets de S'Agaró suposen un desenvolupa-
ment i una acceleració de l'assumpció de competén-
cies per la Generalitat, inconcebibles fora del context 
de la guerra; en virtut de les facultats estatutáries, es 
reordenaven els tributs de la Generalitat i aquesta en 
crea de nous, de la importancia de l'impost sobre la xi-
fra de negocis, impost sobre la radiodífusió i sobre els 
espectacles; alhora que es reforjaren considerable-
ment els mitjans inspectors de la Generalitat. 

Els fets del maig de 1937 afebliren la posició cata
lana en les seves relacions amb el govern central i fre
naren l'autonomia financera assolida. Tanmateix, la 
Comissió Mixta, dita «Liquidadora», nomenada poc 
després d'aquests esdeveniments, per a regularitzar les 
relacions financeres entre l'Estat i la Generalitat ana 
progressivament acceptant les tesis catalanes respecte 
a la necessitat imperiosa d'aquesta autonomía, ateses 
les circumstáncies revolucionáries i bél.liques, i sobre 
la justificado de la Generalitat en haver assumit fun-
cions estatals peí mateix bé de la causa republicana. 
L'anormalitat de les condicions d'aplicació de l'Estatut 
dificulten l'avaluació del seu funcionament i del seu 
potencial. Tenint en compte fa fiscalitat de l'época —i 
un cop resoltes les dificultats derivades de la regla 2.a 

de l'article 16, cosa que requería mes una solució polí
tica que técnica—, sembla que l'Estatut del 1932, en 
una conjuntura político-económica menys extrema, 
probablement hagués pogut constituir una bona base 
inicial per a ('autonomía catalana. 

Altres pobles de l'Estat espanyol cercaren el reco-
neixement de llur autonomía durant el período repúbli
ca; només dos, el base i el gallee, reeixiren a obtenir 
l'aprovació parlamentaria, per bé que llur vigencia fou 
escassa o nul.la. A fináis de l'estiu del 1931 fracassá 

(45) També previst per a un sol semestre. 
(46) Decret de 27 d'agost de 1936. Per a un resum del período bél.lic, 

veure Josep M. Bricalt. Reforma fiscal introducida por la Generalitat de Ca
taluña durante la Guerra Civil, Papers de Seminan, n.° 15, Centre d'Estudis 
de Planificado, Barcelona, s/d. 

un primer avantprojecte d'autonomia base a causa de 
la forma d'elaboració i de la seva possible inconstitu-
cionalitat. El 18 d'abril del 1932 s'acabá la preparado 
d'un nou projecte, rebutjat per Navarra, que queda blo-
quejat pels resultats del plebiscit i per l'actitud deis 
carlins. El 1933, un tercer projecte —que només abas-
tava les províncies d'Álaba, Biscáia i Guipúscoa— arri
ba fínalment a les Corts, on les dretes obstruiren la se
va discussíó fins al tríomf del Front Popular. El setem-
bre del 1936, el govern base exigí l'aprovació de l'Es
tatut per les Corts republicanes, que ho feren per acla
mado el dia 1 d'octubre d'aquell any. L'Estatut base 
del 1936 estava clarament inspirat en l'Estatut cátala, 
tot respectant els furs bascos aleshores vigents. El Ti
to I IV, també dedicat a la hisenda i a les relacions tri
butarles, reconeix el sistema tradicional de relacions 
entre la hisenda estatal i la de les províncies basques, i 
a l'article 12 introdueix el criteri de l'avaluació deis 
servéis traspassats per l'Estat com a criteri per a 
successives transferéncies de recursos estatals, pero cal 
observar que, en defensa de la tradició foral i, proba
blement, per les lligons ofertes per l'experiéncia catala
na, els bascos deixaren sense precisar les figures con
cretes transferibles (47) i els criteris d'avaluació del 
«cost exacte» deis esmentats servéis, alhora que rele
garen ('informe de la Comissió mixta corresponent a 
una qüestió técnica previa a Yacord polític entre el Go
vern del País Base i el de la República. La possible 
reordenació tributaria és molt mes amplia car «El País 
Vasco podrá adoptar el sistema tributario que juzgue 
justo y conveniente» (art. 12, 3.°) i hom exclou la pos-
sibilitat de rescat. La dramática situació espanyola ex
plica les cessions del govern central, en comparado 
amb les contingudes a l'Estatut del 1932. 

El cas gallee encara és mes trist: redactat el desem-
bre del 1932 el text del projecte estatutari, i congelat 
durant el Bienni Negre, no entra a les Corts fins el 15 de 
juliol de 1936. Les Corts de Montserrat, el febrer de 
1938, en prengueren coneixement i només les Corts 
republicanes exiliades a Méxic l'aprovaren el 1945, 
mes per mor d'un compromís simbólic amb el poblé de 
Galicia que per les seves possibilitats d'aplicació. Mai-
grat un redactat i una estructura diversa de la catalana, 
la hisenda autónoma gallega prevista també palesa la 
influencia de l'Estatut cátala del 1932. En particular, 
hem de remarcar que l'article 2 1 , que regula l'avalua
ció del cost deis servéis refon en dues (apartats a i b) 
les tres regles de l'article 16 cátala. La relació de con-
tribucions cedides o participados també resulta idénti
ca, llevat que queden indefinidos les figures que han 
de completar l'equilibri si les tres primores categories 
previstos resultessin insuficients. Aixó de banda, no es 
veu cap aveng notable respecte a les competéncies ca
talanes. 

Quant ais altres projectes, podem dir que el del País 
Valencia (1931) s'inspira fiscalment en l'Estatut de 
Nuria, mentre que els projectes referents a les liles van 

i — — — • , M M , , — , , _ ,— , tu ———„ , , - -± 

(47) La versió castellana de l'Estatut base diu: «Art. 12.1.° Los servi
cios que en virtud del presente Estatuto son traspasados al Pafs Vasco se
rán dotados en cuantía equivalente al costo exacto de los mismos, con re
cursos que hoy pertenecen a la Hacienda del Estado». 

71 



mes enllá en llur afirmació del principi d'autonomia re-
clamant «un concert económic semblant a l'actualment 
vigent per a les províncies Bascongades i Navarra» 
(48) que s'havia d'establir per a cada una de les illes. 
Finalmente peí que fa referencia ais projectes andalu-
sos, quedaren reduíts a unes Bases — sempre mes di
fusos que un text articulat desenvotupat— que, en un 
to menor, reflecteixen una evotució semblant a la que 
hi hagué entre el Projecte de Nuria i el text estatutari 
aprovat. Tanmateix, cal remarcar que malgrat haver 
d'acceptar el principi de compensado, sempre reivindi
caren com a prioritáriament transferibles les contribu-
cions directos, sense exceptuar l'impost sobre la renda 
personal. 

4.1.3. Precedents immediats 

L'entrada de les tropes del govern rebel de Burgos a 
terres del Principat, justifica el Decret-Llei franquista 
del 5 d'abril del 1938 que derogava l'Estatut de Cata
lunya i restablia el régim comú al territori cátala. La des
teta republicana a l'hivem del 1939, en obligar a l'exili 
de les institucions catalanes, permeté que aquesta dis-
posició entres realment en vigor. El nou régim procedí 
al rápid restabliment de la normalitat centralista de 
l'Estat espanyol, recuperant per a I'Estat les competén-
cies de legislado i execució que li corresponien arreu 
(49) i restablint les Diputacions Provincials. Un deis 
pocs reconeixements explícits de la peculiaritat de la 
situació catalana el constitueix precisament el reconei-
xement del deute de la Generalitat i l'autontzació ator-
gada a les Diputacions Provincials catalanes per a pro
cedí r al seu bescanvi, en una data tan tardana com 
1947 (50). Posteriorment, per rao d'aquesta operació 
hom establí un recárrec de l'1 % sobre la quota del 
Tresor de les Contribucions Territorials Rústica i Urba
na i de la Industrial —que havien estat cedides a la 
Generalitat— assignat a Catalunya a fi que satisfés els 
interessos, l'amortització i les despeses de bescanvi 
(51). En una discriminació suplementaria es reconeixia 
Catalunya per a augmentar-li els impostos. 

El ferotge centralisme immediat a l'acabament de la 
guerra civil s'aná temperant amb els anys, pero el cen
tralisme romangué com una constant básica de l'orga-
nització política de l'Estat al llarg del período franquis
ta. Com a illots descentralitzats, lligats ais interessos 
conservadors, es mantingueren els régims forals de 
Navarra i Alaba (52). Uur estudi resulta especialment 
difícil per una manca d'informació que assoleix uns ni-

(48) Article 26 del litol V, «Concert económic», de t'Avantprojecte 
d'Estatut de les liles Baleare (1931). El Projecte valencia no valora massa 
positívament els concerts; tanmateix, considerant-los privilegia, demana la 
seva aplicado a la Regió Valenciana si d'altres regions en frueixen. 

(49) Llevat de les provincias d'Alabé i Navarra que, malgrat que per-
tanyien a Euzkadi foren recompensados amb el manteniment de la part en
cara vigent de llurs furs i, sobretot, del concert económic per la seva adhe-
sió al moviment facciós franquista. 

(50) Decret de 23 de maig del 1947. 
(51) Uei de 27 de de sembré del 1947. 
(52) Els furs de Bisca i a i Gulpúscoa i l'Estatut base foren suprimits peí 

Decret-Uei de 23 de juliol del 1937, en represalia per la decidida defensa 
de la República en aqüestes dues províncies. 

72 

vells sorprenents (53). Totes les dades disponibles por
ten a la conclusió que, durant aquests anys, els territo
ri s forals han constitu'ít veritables paradisos fiscals al si 
de l'Estat espanyol, i han esdevingut uns nuclis impor-
tantíssims d'evasió tributaria aprofitats pels grups oli-
gárquics i más reaccionaris. Aquest carácter de privile-
g¡, de tractament preferencial és el que ha permés 
nombrosos judicis negatius de les reivindicacions bas
ques per part de la majoria deis tractadistes, parer ge-
neralitzat que hom pot resumir en les frases del profe
sor Pedros: «...con esta voluntaria y sistemática actitud 
obstruccionista (...) más bien la impresión que se ad
quiere de cualquier aproximación a su estudio es que, 
contrariamente a lo que se afirma, lo que se defiende 
no es el Fuero sino precisamente el huevo...» (54). L'a-
lianpa deis grups socials reaccionaris, que controlaven 
llurs institucions forals, amb l'oligarquia centralista per
meté l'estranya supervivencia durant tota la darrera 
dictadura de l'organització fiscal foral, basada en el 
principi d'autonomia, alié a l'aplicat a la resta de l'Es
tat, ádhuc durant els tímids intents descentralitzadors 
previs. 

Sense menysprear les diferencies existents entre 
ambdós concerts económics, es pot dir que les reía-
cions fiscals forals es basen en el principi d'autonomia, 
mentre que el de compensado juga un paper total-
ment subordinat. Les Diputacions Forals disposen de 
llurs propis impostos o impostos encapgalats (encabe
zados) per elles, a mes de teñir encomanada la gestió 
de determinats tributs estatals; l'Estat s'ha reservat la 
gestió d'unes altres exaccions. En principi, el régim és, 
dones, de separació de fonts i administracions tributa
rios; la coordinació, si l'expressió no és massa agosara-
da, ha de venir mitjanpant la gestió delegada i el con
cert, que té com a element principal el donatiu (donati
vo) que les Diputacions Forals fan a l'Estat en contri-
bució al finangament deis seus servéis. Les darreres re-
novacions deis concerts económics (55) han introduTt 
algunes millores que eliminen alguns de llurs defectos 
mes colpidors. En síntesi, actualment el concert econó
mic de Navarra consisteix en un contingent (cupo) fix 
de 230 milions de pessetes i dos de variables anual-

(53) Malgrat que a I'o rigen de l'estudi hi trobem la propia Diputado 
Foral de Navarra, Ángel Rojo Duque i Gabriel Solé Villa Ionga es queixen a 
llur Estudio acerca del sistema fiscal de Navarra, Madrid, 1964, que no ha 
arribat a pubücar-se. El propi autor d aquest treball patf aquesta manca de 
col.laborado de les institucions forals durant l'elaboració de la seva tesi 
doctoral a mitjans deis sotante. 

(54) A. Pedros Abel lo. La descentralización fiscal. Aplicación al caso 
español, Barcelona, Maig 1977, págs. 37-38. 

(55) El de Navarra per Decret-Uei de 24 de juliol del 1969, i el d'Ala
ba peí Reial Decret 2948/1976, de 26 de novembre. A part del treball citat 
a la nota 53, sobre el rógim deis concerts económics forals hom pot veure 
Gonzalo Martínez Dfez, Fueros si, pero para todos. Silos, Madrid, 1976; 
Jaime Ignacio del Burgo, Autonomía foral y fiscalidad. El caso de Navarra 
Ponencia presentada a la IIIa Reunió d'Estudis Regionals, Asociación Espa
ñola de Ciencia Regional, Oviedo, Octubre, 1976; Juan A. Lasa I le Riera, El 
régimen financiero y tributario de Álava, Ponencia presentada al seminari 
sobre «Aspectos económicos v financieros de las Autonomías regionales», 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, novembre-de sembré 1978; 
Antonio Martínez Tomás, El régimen financiero y tributario de Navarra, 
Ídem; i Economia-Deia, Suplement del dlari Deia, de 3 de maig del 1978, 
amb anieles de Ofa Bezurnatea, Adrián Celaya I barra, Martin Fernández Pa
lacio, Andoni Ola barrí, Juan M.a de 01 lora y Ochoa de Aspuru, Carlos Sol-
chaga, Juan Ramón de Urquijo y Olano i l'equip económic d'Euskadiko Ez-
kerra. 



ment per a comoensar el rendiment de determinados 
figures indirectos (56); cal remarcar, tanmateix, que 
l'actual concert no té termini fixat. Quant al concert 
alabes, establert per a vint-i-cinc anys, consisteix básica-
ment en un contingent global revisable quinquennal-
ment, amb un sistema d'increment anual automátic. 
Val a dir que l'experidncia palesa constants ¡ncompli-
ments deis concerts per part d'ambdues Diputacions 
Forals i una neta tendencia a la fossilització de llur 
aportado a l'erari comú. D'altra banda, i per a una valo
rado actual deis esmentats concerts, suggerida per la 
seva possible extensió a les restants provincias bas
ques, que els faria perdre formalment llur carácter de 
recompensa económica a l'actitud política d'un grup 
social, cal dir que, tot suposant resoltes amb rigor téc-
nic i equitat les dificultáis aparentment técniques deis 
darrers concerts, la filosofía política que els presideix* 
és francament arcaítzant. Gosaríem qualificar-los de 
medievalistes o pre-confederals, cosa que els fa difícil-
ment compatibles, sense una profunda revisió, amb un 
estat modem. Els altres régims especiáis — Canáries, 
Malilla i Ceuta— resulten bastant irrellevants ais efec
tos del present estudi. Fins al procés constituent deri-
vat de les eleccions legislativos del 15 de juny de 
1977, no es fácil trobar cap precedent normatiu des-
centralitzador que permeti una institucionalització su-
praprovincial. Fidel refilex del centralismo imperant des 
de fa fi de la guerra civil, el «Texto Refundido» del 
1955 de la «Ley de Régimen Local» (57) ni tan sois 
preveu la possibilitat de mancomunitats interprovin-
cials malgrat dedicar una secció sencera a la regla
mentado de les mancomunitats, voluntarios o forzo
sos, de carácter municipal (58). L'article 30 de l'es-
mentat Text Refós dispensava del requisit de la perti-
nenga a la mateixa provincia per a constituir una man
comunitat de servéis municipals, pero está molt lluny 
d'obrir cap porta a una possible mancomunitat de tots 
els municipis catalans que, d'altra banda, hagués signi-
ficat quelcom qualitativament ben diferent de la Man
comunitat de comencament de segle. La lógica manca 
de formulació de cap intent en aquest sentit, conver-
teix en gratuita cap mena d'análisi suplementaria del 
Text del 1955. 

L'obligada revisió quinquennal de la llei, establerta 
per la seva disposició final tercera, no es féu fins al 
1962, en qué es reivsaren alguns aspectos de la hisen-
da municipal i, de fet, fins al 1966 (59). Significativa-
ment, les Corts franquistas mancaren novament a llur 
tasca de revisió i aprovaren, el dia abans de la mort 
oficial del dictador, el text d'una nova llei de bases del 
régim local, parcialment derogada per les noves Corts 
(60). Amb evidents cauteles, la nova llei de bases au-
toritzava la constitució de mancomunitats interprovin-
cials. El principi, apuntat a la base 1.6., de possibilitat 

(56) L'un correspon a la compensado pels impostos General sobre 
Tráfic d'Empreses, Luxe i Especiáis (llevat de Carburants), que comencé 
amb 390 milions de pessetes l'any 1970; i l'altre, a la compensado per la 
desgravado fiscal a. ('exportado d'empreses que tributin a la Diputado. 

(57) Decret de 24 de juny de 1955, aprovant el Text articulat i refós 
de les Ueis de Bases del Régim Local de 17 de julio! del 1945 i de 3 de 
de sembré del 1953. 

(58) Llibre I, Tftol I, Capítol II, Secció IIIa. 

de creació d'ens regionals per a la realització ú'a/guns 
deis fins de les entitats locáis, era desenvolupat per la 
base 20a explícitament dedicada a les mancomunitats 
provincials que, tanmateix, no podien suposar la desa
pandó de les diputacions provincials ni exercir la tota-
litat de les tasques encomanades a aqüestes. El govern 
podia aprovar llurs estatuts proposats per majories 
qualificades de les Diputacions afectados (61) i previ 
dictamen del Consell d'Estat així com procedir a llur 
dissolució per raons d'ordre públic o de seguretat na
cional. 

Alguns aspectos de la Llei de Bases de l'Estatut del 
Régim Local de 1975 son especialmentrellevantsen el 
present. En efecto, algunos de les seves formulacions 
han estat literalment reproduídes a la Constitució del 
1978; per exemple, en el cas de l'article 141.1. que 
repeteix, prácticament, la base 1.3., en definir la 
provincia. Quant a la hisenda subcentral, hom jutja de 
particular interés l'enumeració de recursos locáis con-
tinguda a la base 21.1. 

«Los recursos de las Entidades Locales serán los si
guientes: 

a) Ingresos de derecho privado. 
b) Tasas. 
c) Contribuciones especiales. 
d) Imposición local autónoma. 
e) Recargos sobre los impuestos estatales. 
f) Participaciones en los impuestos estatales. 
g) Ingresos procedentes de operaciones de crédi

to. 
h) Tributos con fines no fiscales. 
i) Multas. 
j) Subvenciones y otros ingresos de Derecho Pú

blico.» 

Una comparació d aquest llistat d'ingressos locáis amb 
l'article 157 de la Constitució, que estableix els recur
sos de les Comunitats Autónomos, palesa una notable 
coincidencia, d'altra banda lógica donat llur carácter de 
normes generáis referides a hisendes subcentrals. 

Probablement, el desenvolupament mes interessant 
d'aquesta normativa franquista fou la constitució de 
dues Reials Comissions, creados a semblanza de les 
«Royal Commíssions» britániques, a fi d'estudiar uns 

(59) «Ley de Reforma de las Haciendas Municipales», de 24 de desem-
bre de 1962, i «Ley de Modificación Parcial del Régimen Local» (Llei 
48/1966, de 23 de juliol), respectiva ment. 

(60) «Ley de Bases del Estatuto del Régimen Local» (Llei 41/1975, 
B.O.E. de 21 de novembre del 1975). La Llei 47/1978, de 7 d'octubre, de
roga la Llei 41/1975, llevatde la base 47 (Corporaciódel'Estata la realització de 
competéncies locáis), i d'allóquefou desenvolupat pels Decrets3462/75, de 26 
de desembre, i 3250/76, de 30 de desembre, i peí Reial Decret 3046/77, de 6 
d'octubre, normativa quefeia referencia fonamentalmentaqüestionshisendísti-

ques i de personal. 
(61) «Base 20.3. La constitución de las Mancomunidades y sus estatu

tos requieren el acuerdo favorable de cada Diputación, adoptado por ma
yoría de dos tercios del número de hecho y, en todo caso, mayoría absoluta 
legal de sus miembros. » 

(62) «Base 1.3. Las provincias son entidades determinadas por la agru
pación de Municipios, a la vez que división territorial de la Administración 
del Estado» (Uei 41/1975). 

«Art. 141.1. La provincia és una entitat local amb persona I ítat jurídica 
propia, determinada per l'agrupació de municipis i la divisió territorial per al 
compliment de les activitats de I'Estat» (Versió catalana oficial de la Consti
tució Espanyola del 1978), B.O.E. del 29 de desembre del 1978). 
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régims especiáis per a les províncies catalanes i les de 
Biscáia i Guipúscoa a les darreries del 1975 i primers 
mesos del 1976. Mancados de representativitat políti
ca i de suport popular, ambdues comissions foren su
perados per la rápida evolució deis esdeveniments que 
vivia el país. Tanmateix, a part de Cinteras que pugui 
teñir l'análisi del primer intent de reforma plantejat 
dins els límits de la normativa de la dictadura, la qua-
litat deis treballs d'algunes de les seves ponóncies i, en 
especial, de les dues d'hisenda que arribaren a formu
lar propostes torga agosarades respecte a les posicions 
oficiáis, tot i recolzant-les amb un rigor técnic alesho-
res poc freqüent, justifiquen llur consideració. 

El Decret 3142/1975, de 7 de novembre, crea la 
Reial Comissió per a Biscáia i Guipúscoa que, recollint 
fins a un cert punt la tradició foral basca, féu un plan-
tejament forga autonomista donados les circunstan
cies, plantejament que origina mes d'un conflicto amb 
els representants de l'Administració central. La Ponen
cia d'H¡senda (63) presenta un seguit de propostes, 
contingudes a les conclusions XXVIII a XXXVII i en un 
text de bases, de caire concret i operatiu. El planteja
ment es basava en el respecte a la unitat del sistema 
tributan espanyol i del principi de solidaritat interpro
vincial, pero amb un reconeixement de l'autonomia de 
despesa de les Diputacions forals per part de l'Estat. 

Les Diputacions forals de Biscáia i Guipúscoa, que 
havien d'ésser restablertes, disposarien d'un seguit de 
recursos especiáis (64), a mes deis propis de tes Dipu
tacions provincials que els havien d'ésser transferits, 
I leva t de les participacions ais impostos estatals, car 
aquesta imposició era substituida, a la proposta, per 
una participado global que indubtablement constitueix 
l'aportació mes innovadora de la ponencia. En efecte, 
la ponencia proposava que cadascuna de les províncies 
tingues una participado global ais ingressos estatals 
recaptats en llur territori, revisable anualment. El pará
metro per al repartiment el constituía la població de fet 
respecte al total de l'Estat, que determinava l'anome-
nada «xifra básica» a percebre i a la que calia aplicar 
un seguit de parámetros correctors. En primer lloc, el 
corrector «proporcional», que traduTa la diferencia exis-
tent entre la xifra básica i la renda provincial en termes 
per habitant; la correcció «progressiva», que incorpora-
va al cálcul l'esforg i la pressió fiscals de la provincia, 
estimant la diferencia entre la recaptació que corres
pondía proporcionalment a la renda provincial i la 
quantitat realment aportada (65). De la xifra així deter
minada caldria deduir, d'una banda, la válua *de les 
despeses del servéis estatals no descentralitzables en 
proporció exacte a la població provincial i, d'altra ban-

(63) Composta per José Barea Tejeiro, Enrique Fuentes Quintana, Al
fonso Gota Losada, Enrique Lara, Rafael Martínez Emperador, José Luis Ru
blo, Jesús San Martín, José M." Serrats Urquiza, Fernando de (barra. Per a 
un comentan mes ampli del treball de la ponencia veure A. Pedros Abelló, 
La descentralización fiscal..., Op. cit., págs. 54-59. 

(64) Les Diputacions Forals haguessin pogut incrementar els tipus im-
positius, establir recárrecs o limitar els beneficis fiscals a les quotes fixes o 
de llicóncia fiscal deis tributs estatals, inclosos l'impost general sobre la 
renda de les persones fisiques i l'impost sobre transmissions de béns im
mobles localitzats a la provincia, a mes de disposar d'un ímpost provincial 
de radicado. 
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da, el cost deis servéis descentralitzables que no ha
guessin estat traspassats. Podem trobar una filosofia 
semblant a la que inspira aquest criteri en la regla b) 
de l'article 44.1 . del Projecte d'Estatut de Catalunya 
del 1978, en qué es determina el percentatge de parti
cipado de Catalunya en ingressos estatals. Cal afegir 
que les propostes de la Reial Comissió propugnaven 
una amplia descentralizado de la gestió tributaria, tot 
i que l'Estat es reservava la inspecció (66). 

Quant a la Reial Comissió per a Catalunya (67), ins
tituida peí Decret 405/1976, de 20 de febrer, malgrat 
l'objectiu a curt termini de l'estudi de les bases per a 
una mancomunitat interprovincial, ho féu sota el pris
ma de la futura institucionalització de la regió, amb els 
corresponents órgans polítics i recursos económics 
propis. La Ponencia d'Hisenda (68) defensa la possibi-
litat d'una important descentralització de competéncies 
estatals a favor de la mancomunitat i del futur govern 
regional, arhb un model «exportable», si hom permet 
l'expressió, a altres zones del país que desitgessin una 
organització autonómica. A part de reclamar la neces-
sitat imperativa de disposar regularment d'un pressu-
post funcional regionalitzat de les Administracions Pu
bliques, la ponencia, considerant l'experiéncia interna
cional i l'estudi del sistema fiscal i de l'administració 
tributaria espanyoles, proposá un sistema de recursos 
regionals constituits fonamentalment per la participa
do ais ingressos estatals, sobre la base d'uns paráme
tros objectius fixats a priori, i la possibilitat d'uns im
postos propis per a satisfer la possible despesa addi-
cional originada per una superior demanda de servéis 
públics. La proposta d'articulat, que en alguns punts 
reproduí literalment l'Estatut del 1932 (69), establia 
per a la Mancomunitat una hisenda «comuna» consti
tuida pels ingressos provincials del régim comú i una 
hisenda «especial» nodrida per les aportacions estatals 
a fi de compensar el cost deis servéis traspassats, lliu-
rables trimestralment, i pels recárrecs que les Diputa
cions podrien establir, amb l'acord del Consell de Mi
nistres de l'Estat, a tots i cadascun deis impostos esta
tals, sempre que el tipus no comportes mes d'un 10 % 
d'augment a la quota ni la pressió fiscal global pugés 
mes d'un 5 96. La gestió de la hisenda especial corres-
ponia a l'administració estatal i el Tribunal de Comptes 
del Regne havia d'aprovar els comptes de les Diputa
cions. Malgrat la seva viabilitat, o potser precisament 

(65) Segons indica A. Pedros Abelló a les pagines 57-58 de Cobra es
mentada, aquest fou un punt de forta controversia al si de la Ponencia, car 
mentre que els representants del govem central interpretaven la quantitat 
aportada en un sentit rigurós —calculant el saldo de la translació impositiva 
i de la renda de duanes, depurant d'aquesta la part no imputable a les pró-
pies províncies— l'altra part de la Ponencia defensava la utilització de la re
captació provincial integra, quantitat mes fácil de determinar. 

(66) Les Diputacions mantingueren en llur vot particular la transferen
cia de la inspecció. 

(67) Régimen administrativo especial de las provincias de Barcelona, 
Gerona, Lérida y Tarragona, Novembre de 1976; Diputación Provincial de 
Barcelona, Estudio preliminar para el régimen administrativo especial de la 
provincia de Barcelona, Barcelona, Abril de 1976; i A. Pedros Abelló, La 
descentralización fiscal..., Op. cit., pág. 49-53. 

(68) Constituida per José Gomis, Alfonso Gota Losada, José Martínez 
López-Muñiz, Alexandre Pedros Abelló i Joan Sarda Dexeus. 

(69) Per exemple, l'article 4 .1 . del Tftol I, que es refere¡x a la qüestió 
¡diomática. 
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per causa d'ella, la proposta de la Reial Comissió per a 
les quatre províncies catalanes resta, des del punt de 
vista autonómic, molt engá de la formulada per la seva 
homologa per a Biscáia i Guipúscoa, tot i que cap de 
les dues conegué cap implementació institucional i que 
la democratizado de la vida política espanyola i la iliu-
re expressió de les forces autonomistes les condemná 
a un rápid oblit. 

Des de la banda que podríem anomenar no-oficial, 
els darrers anys del període pre-constitucional cone-
gueren algunes aportacions d'importáncia diversa. Un 
deis primers fórums on la qüestió del finangament de 
l'autonomia fou debatuda obertament fou la IIIa «Reu
nión de Estudios Regionales», celebrada a Oviedo del 
7 al 9 d'octubre de 1976. A la segona sessió, dedicada 
al tema del sector públic i desenvolupament regional, 
es presentaren quatre treballs d'enfocament global que 
donaren lloc a debat (70). La ponencia de Pujol, Hu-
guet i Vilalta, aleshores técnics de la Diputació Provin
cial de Barcelona, partía de l'análisi comparatiu deis 
Estatuts de Nuria i del 1932 i estudiava, breument, el 
comportament de la hisenda autónoma catalana du
ra nt la República i diversos sistemes de finangament 
de l'autonomia. La ponencia del Prof. Sevilla (71) plan-
tejava la qüestió des d'un angle teóric, que no l¡ min-
vava cárrega política, i partint d'una análisi funcional, 
de la garantía d'un nivell mínim general a la prestació 
de servéis públics i de l'equiparació de les posicions 
fiscals, defensava la urgent i gradual descentralizado 
estatal de carácter general i democrátic, finangada per 
un impost proporcional sobre la mateixa base que l'im-
post estatal sobre la renda de les persones ffsiques, im-
postos correctors d'externalitats i transferéncies redis-
tributives de carácter global o incondicional. L'esque-
mática comunicació de L Lázaro condensava una molt 
interessant aplicació de l'análisi marxista ais problemes 
deis desequilibris regionals i de la descentralització de 
l'Estat espanyol, enfocada des del prisma inhabitual 
de l'altiplá nord, que concloía formulant unes pro
postes — com la del Fons de Solidaritat— forga valides 
(72). Potser la comunicació de Colom, Montserrat, Ro
maguera i Trías, malgrat la seva brevetat, era la de 
major densitat política (73) i la que formulava un pro
grama mes concret de descentralització per al cas es
panyol. Després d'un estudi concís de la tipología de 
les relacions fiscals entre la hisenda central i la inter-

(70) José V. Sevilla Segura, Criterios y problemas para una descen
tralización fiscal; R. Pujol, J. M." Huguet i J. Vilalta, La financiación de ia 
autonomía... Op. cit.; Laureano Lázaro Araujo, Algunas consideraciones so
bre las implicaciones económicas de las autonomías regionales; i Joan Co
lom Naval, Antón i Montserrat Solé, Ramón Romaguera Amat i Ramón Trias 
Fargas, Notas sobre aspectos fiscales de fas autonomías. 

(71) Aleshores estret colaborador del Prof. Enrique Fuentes Quintana a 
la Cátedra i a l'lnstituto de Estudios Fiscales; posteriorment, ha estat Direc
tor General de Tributs del Mmisten espanyol d'Hisenda. 

(72) L Lázaro, en ia seva exposició oral de la comunicació, matisá el 
seu refús de l'autonomia financera «entes com el dret de cada regió a dis
posar estrtctament segons la seva voluntat deis seus recursos» i rectifica la 
seva reclamació d'un «deute historie», remarcant el dret a l'autogovern de 
totes les comunítats de l'Estat espanyol i el de disposar deis recursos 
adients. 

(73) El ventad polltic cobert pels autors era ampli, ates que ni havia un 
militant d'Esquerra Democrática de Catalunya, un del Partit Socialista de 
Catalunya (Congres) i un del Partit Socialista Unificat de Catalunya, forma-
cions aleshores ¡Llegáis. 

media, i de la problemática de la despesa autonómica, 
proposava una fórmula en dues etapes per al restabli-
ment d'institucions subestatals d'autogovern. A la pri
mera fase, especialment aplicable a Catalunya, suposa-
va el restabliment provisional deis principis i institu-
cions de l'Estatut del 1932 a Catalunya, és a dir, en el 
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camp fiscal: esquema fiscal propi, pressupost auto
no m, potestat tributaria limitada explícitament, capaci
ta t d'organització interna, i cálcul deis impostos cedits 
en funció del cost deis servéis traspassats. Aquesta 
primera etapa proposada implicava l'actualització de 
l'Estatut del 1932, especialment afectat per l'evolució 
de la fiscalitat i del paper del sector públic a I'econo
mía; era quelcom políticament acceptable per Catalun
ya i per la resta d'Espanya, perqué havia estat aprovat 
democráticament. Finalment, plantejava la possible ne-
cessitat d'una solució al marge del pressupost de la 
Generalitat per resoldre el déficit relatiu acumulat en 
relació amb el nivell mitjá espanyol d'equipament i 
prestació de servéis. La segona etapa, proposava la 
instauració de un sistema de recaptació descentraliza
da, amb repartiment deis rendiments, inspirat en el de 
la República Federal d'Alemanya, aplicable tant si 
només disposaven d'autonomia les nacionalitats, com 
si (esquema era de tipus federal o d'autonomies gene-
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ralitzades. El debat d'aquestes ponéncies fou especial
ment viu i incidí en l'aprovació, en el curs de l'assem-
blea de cloenda de la Reunió, d'un text que reclamava 
«el reconeixement del dret de les diferents nacionali
tats i regions a decidir llur marc autonómic i, dins d'ell, 
llur propia planificado coordinada i solidaria», tot «de
nunciara els régims administratius especiáis que hom 
pretén atorgar...» (74). 

(74) L'acta de la Ia Assemblea General Ordinaria de l'A.E.C.R. recull 
textualment amb referencia al 2on. punt del seu ordre del día: «Seguida
mente se procede a la discusión de un documento firmado por sesenta y un 
asistentes a la III Reunión de Estudios Regionales, desarrollándose un am
plio debate acerca de la procedencia de la votación, por estimar algunos 
que dicho documento carece de carácter científico, mientras otros, en cam
bio, consideran que según su interpretación de la ciencia y de acuerdo con 
los Estatutos de la Asociación procede aprobar el documento. Por otro la
do, se plantean también algunas cuestiones de carácter terminológico so
bre los términos «nación», «región», etc. Los promotores de la propuesta 
aceptan un preámbulo a dicho documento, que formula uno de los socios, 
quedando aquél finalmente redactado del siguiente modo: 

La I Asamblea General de la A.E.C.R. ha tomado en consideración el do
cumento elaborado por sesenta y un asistentes a la III Reunión de Estudios 
Regionales y ha constatado que existe consenso mayoritario entre sus 
miembros en relación con dicho documento, que dice lo siguiente: 
1) En base a criterios científicos y no sólo políticos la pluralidad nacional 

y regional del Estado español es un hecho incuestionable que exige su 
necesaria discusión y clarificación libre y democrática. 

2) Constatamos que la solución a los problemas analizados (sector públi
co, hacienda pública, local, etc.) se encuentra en la planificación demo
crática, que a su vez sólo será posible dentro de un marco que garanti
ce el pleno ejercicio de las libertades democráticas. 

3) La consecución de estas libertades supone el reconocimiento del dere
cho que las distintas nacionalidades y regiones tienen para decidir su 
marco autonómicoo y dentro de él su propia planificación coordinada a 
y solidaria. En este sentido denunciamos los regímenes administrativos 
especiales que se pretenden otorgar, ya que no responden a los cita
dos derechos, como ha sido puesto de manifiesto en la discusión de 
las distintas ponencias y comunicados. 

4) Se acuerda, asimismo, que el presente documento sea difundido si
multáneamente en habla castellano, catalán, euskera y gallego. 

Se aprueba por cuarenta y tres votos a favor, diecisiete en contra y nue
ve abstenciones. El señor Martínez López-Muñiz, una vez constatado el 
consenso mayoritario sobre el documento, manifiesta su deseo de retirarse 
de la Asociación. «Boletín Informativo de la A.E.C.R.», n.° 0, s/d. 
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El Congrés de Cultura Catalana suposá una mena 
de pre-elaboració del nou Estatut, inspirada peí criteri 
del restabliment deis principis i institucions de I'Estatut 
del 1932. Tanmateix, sense restar cap mérit al treball 
realitzat, algunes de les seves formulacions reflecteixen 
una excessiva influencia del redactat literal de l'Estatut 
de la República o, si mes no, una actualització insufi-
cient. D'altra banda, els diferents ámbits no sempre 
coordinaren prou llurs conclusions sobre un mateix tema, 
amb les conseqüents ¡ncongruéncies, mes o menys im-
portants. 

La qüestió de la hisenda es plantejá a dos ámbits: el 
del Dret i el de les Institucions (75). En el primer, el 
sub-ámbit de Dret Fiscal analitzá els principis generáis 
de l'ordre tributan, els tributs i la gestió tributaria. Inex
periencia deis anys trenta suggerí la conveniencia de 
resoldre constitucionalment l'atribució de competén-
cies normativos en materia tributaria, tot tenint en 
compte que la Llei General Tributaria atribuía aquesta 
competencia a l'Estat amb carácter exclusiu. En sínte-
si, l'ámbit proposava la competencia exclusiva de l'Es
tat en els impostos de duanes, monopolis i especiáis, 
així com en les normes substantives referents ais im
postos directas existents; mentre que la Generalitat la 
tindria sobre els indirectos, sobre tributs propis i de les 
corporacions locáis, sobre recárrecs i sobre gestió tri
butaria. Aquesta darrera era reivindicada per a l'admi-
nistració autonómica I le va t del cas d'aquells impostos 
directos estatals que no fossin cedits. El sub-ámbit de 
Dret Fiscal oferia també un criteri escaient per a la de
terminado de l'abast d'aplicació de les normes tributa
rios. Probablemente el punt mes discutible és el deis 
tributs, que no sembla massa coordinat amb cap de les 
dúos posicions expressades per l'ámbit d'lnstitucions. 
En efecto, quant ais tributs locáis, el sub-ámbit de Dret 
Fiscal es limitava gairebé a reproduir el sistema tribu-
tari aleshores vigent a les hisendes locáis, sense ni tan 
sois plantejar-se la seva previsible modificació imme
diata (76); no cal dir, dones, la seva insuficiencia per a 
una orientació de la hisenda local catalana en un con-
text autonómic. Peí que fa a la hisenda catalana, el 
sub-ámbit proposava una fórmula difícilment viable de 
repartiment d'objectes tributaris —directos per a l'Es
tat, indirectos per a la Generalitat, a f in revés de l'Esta
tut de Nuria— i, a mes, conferia a la Generalitat nom
brases facultats que reduíen a una formalitat la legisla
do estatal básica inicialment reconeguda (77), alhora 
que deixava sonse desenvolupament la possible parti
cipado ais tributs retinguts per l'Estat. 

A l'ámbit d'lnstitucions, el sub-ámbit de Finances 
oferia a la Base Quarta per a l'Autonomia de Catalunya 
una proposta mes global de les relacions fiscals Estat-
Generalitat. En primer termo, es fixava la necessitat de 
la suficiencia financera de Catalunya i de la coordina-

(75) Congrés de Cultura Catalana, Resolucions, Vol. 1, pdgs. 291-299 i 
373-377, respectivament. 

(76) Que, en part, ja s'ha produit. 
(77) Aixf, la Generalitat podría determinar l'obligació de declarar per 

l'lmpost sobre la Renda de les Persones Fístques i valorar els signes externs 
d'aquest impost, i les Societats haurien de tributar per la part de llur benefí-
ci originat a Catalunya. 
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ció amb la política estatal, aixf com el principi del fun-
cionament d'una Caixa de Compensació entre les dife
rents Entitats Autónomos de l'Estat, gestionada per re-
presentants d'aqueixes. La gestió tributaria corresponia 
íntegrament a la Generalitat, i s'establia la intervenció 
de la Generalitat en el sector públie estatal operant a 
Catalunya, a part del dret a un sector públie autónom. 
El punt mes conflictiu el constituiren els epígrafs 4 i 5, 
referents ais recursos de la hisenda de la Generalitat, 
que motivaren un vot particular (78). La posició majori-
tária defensava una enunciació molt genérica deis in-
gressos de la Generalitat, amb reminiscéncies de l'en-
foc de Nuria, essent lelement básic la determinació 
d'un percentatge sobre tots els impostos —cal suposar 
que de carácter estatal— recaptats a Catalunya que 
restaría en poder de la Generalitat; de la resta, una part 
aniria a l'Estat com a contribució catalana a les despe
ses generáis i una altra es destinaría a la Caixa de 
Compensació. El vot particular esmentat suara respo-
nia a un plantejament mes viable, modern i concret. 
Proposava una enumeració mes precisa deis ingressos 
propis —que incloía els de la Seguretat Social— i la 
participado catalana en els impostos sobre la renda de 
les persones físiques i de les societats, i l'impost sobre 
el valor afegit i sobre els carburants. Palesant la in
fluencia del model alemany, la proposta continguda en 
el vot particular feia que la hisenda catalana tingues el 
seu suport en els impostos compartits. 

4.2. LA CONSTITUCIÓ DEL 1978 

4.2.1. Lelaborado de fa Constüució 

Els resultats electorals assolits per les formacions anti
franquistas a les eleccions legislativos del 15 de juny 
de 1977, feren impossible el desenvolupament del 
projecte reformista i obligaren a obrir un período cons-
tituent d'acord amb el que defensaven les forces rup-
turistes. Tota l'existéncia d'aquestes Corts Espanyoles, 
les primores elegidos en condicions prácticament de-
mocrátiques després de quaranta anys d'aferrissada 
dictadura, ha manifestat l'ambigüitat d'una situació en 
qué els partits de l'oposicíó, particularment els d'es
quemas, imposen llurs objectius al partit de la minoría 
majoritária, transformant en constituents unes Corts 
formalment elegibles sense aquesta finalitat (79). El 
text constitucional fou aprovat per les Corts el 31 d'oc-
tubre del 1978, i per la majoria deis ciutadans espan-
yols al referéndum del 6 de desembre, essent sancio-
nat peí Rei el 27 de desembre del 1978 i publicat al 

(78) Sígnat per J.M. Huguet, J. Vilalta i J. Vilaseca. L'autor d'aquest tre
ball, després de col.laborar a l'endegament del subámbit i a la major part 
deis seus treballs, no pogué participar a la seva fase final, pero se sent mes 
pro per de la concepció recollida per aquest vot particular que de la corres-
ponent a la resolució aprovada. 

(79) Aixó justifica l'elecció d'un Senat, sempre mes conservador, quan 
les constituents acostumen a ésser d'una sola cambra. 



Butlletí Oficial de l'Estat el 29 del mateix mes, entrant 
en vigor immediatament. 

El primer articulat de l'Avantprojecte Constitucional 
fou publicat oficialment al Butlletí Oficial de les Corts 
(B.O.C.) de 5 de gener del 1978. L'article 2 introduía 
una de les innovacions mes polémiques de l'avantpro-
jecte, en reconéixer el dret a l'autonomia de les nació-
nalitats i regions que integren Espanya. L'avantprojecte 
opta per la fórmula de l'Estat integral amb «territoris 
autónoms», i s'estalviá o deixá sense resoldre el pro
blema de la identitat nacional espanyola emprant I'ex-
pressió «nacionalitats i regions», sense indicar quines co
munitats mereixien Tuna o l'altra de les denominacíons 
i donant a ambdues el mateix estatus, car tots els terri
toris autonóms tenien, a l'avantprojecte, els mateixos 
drets potenciáis. Entre els trets mes significatius a 
efectes de les hisendes autónomes cal remarcar: 

1) El lligam entre dret a ('autonomía i el principi de 
solidaritat entre els pobles d'Espanya (arts. 2 i 
145); 

2) La potestat originaria per establir tributs corres-
pon exclusivament a l'Estat, mitjanpant llei, tot i 
que els territoris autónoms i les corporacions lo-
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cals podran establir i exigir tributs d'acord amb la 
Constitució i les liéis (art. 123.1.i 2.); 

3) L'article 141 preveía el control económic i pressu-
postari deis órgans autonómics «amb intervenció 
del Tribunal de Comptes»; 

4) Hom oferia una enumerado deis recursos deis te
rritoris autónoms (art. 146), pero lescompeténciesfi-
nanceres havien d'ésser desenvolupades per una 
llei posterior (art. 147.1.); 

5) Quedaven prohibidos les mesures tributarles que 
suposessin un obstacle a la lliure circulado deis 
béns o servéis o que recaiguessin sobre béns si
tuáis fora del territori; 

6) Ais Pressupostos Generáis de l'Estat havia de f i 
gurar l'assignació corresponent a les despeses co-
rrents deis servéis traspassats, garantint un nivell 
mínim de prestació a tot el territori de l'Estat (art. 
147.3.); 

7) Les Corts haurien de constituir un «fons de com
pensado interterritorial)) destinat a despeses d'in-
versió (art. 147.4.); 

8) Les formes de col.laborado financera entre els te
rritoris autónoms o bé entre algún d'ells i l'Estat 
restava competencia d'aquest darrer (art. 148); 

9) Els territoris autónoms poden actuar com delegats 
de l'Estat substituint-lo en la gestió tributaria (art. 
145.2.). 

Caldria afegir que l'Avantprojecte només contemplava 
(art. 138) la Mista de competéncies exclusives de l'Es
tat, deixant indefinidos les deis territoris autónoms. En-
tre les competéncies estatals figuraven les bases gene
ráis de l'ordenació del crédit i banca, la hisenda gene
ral i el deute de l'Estat, les bases del régim jurídic de 
les Administracions publiques i del régim estatutari de 
llurs funcionaris, i les estadístiques amb fins estatals. 
Malgrat algunes imprecisions técniques, poques modi-
ficacions han sofert els articles referents a la hisenda 

deis territoris autónoms. Per tant, un cop assenyalats 
els punts fonamentals en aquest camp, hom pot reser
var l'análisi mes detinguda per al text final. 

El B.O.C. n.° 82, de 17 d'abril del 1978, publica un 
nou Avantprojecte de Constitució, acompanyant l'infor-
me de la ponencia constitucional. El Tftol VIII, «Deis 
Territoris Autónoms», havia passat a ésser «De l'organit-

. zació territorial de l'Estat», amb tres capítols destinats 
respectivament ais principis generáis, a l'administració 
local i a les Comunitats Autónomes (80), pero el régim 
fiscal de les autonomies restava fonamentalment into-
cat. Hom pot remarcar la insistencia que els estatuts 
«administratius i jurídíco-polítics» de les Comunitats 
Autónomes no puguin suposar cap mena de privilegi 
económic o social, cosa que recull una ja Marga tradició 
del centralismo espanyol, i que tradueix una descon
fianza que troba una fácil motivació en l'experiéncia 
deis concerts d'Álaba i Navarra. Una altra manifestado 
de la tradició centralista espanyola l'ofereix el nou arti-
cle 137, que prohibeix taxativament la federació de co
munitats autónomes, reproduint de manera gairebé l i
teral l'article 13 de la Constitució de la República, i 
que reforpa les cauteles establertes a la cooperado en
tre comunitats, respecte a altres de ben importants 
contingudes a l'antic article 130. A part d'una redistri-
bució deis epígrafs i d'una redacció mes elegant del 
molt criticat art. 148 del primer Avantprojecte, conver-
tit en el nou text en un frase de l'art. 149.3., potser 
no hi hagué cap modificació que afectes directament 
la hisenda deis ens autónoms. Cal remarcar, tanmateix, 
que el nou redactat que ofereix l'art. 143 a l'entorn de 
la possibilitat de delegació de funcions estatals a les 
comunitats autónomes és de possible aplicació a algu
nes competéncies tributarles, a mes d'incloure explíci-
tament la necessitat d'acompanyar la transferencia de 
servéis amb la corresponent dotació financera. 

Les circumstáncies polítiques portaren, en el curs 
del debat parlamentan, a la instauració de l'anomenat 
consens constitucional, del qual resultaren ben poques 
modificacions en els articles essencials del finanga-
ment de les autonomies; alguns, com el que conté l'e-
numeració deis recursos de les Comunitats Autóno
mes, no foren alterats ni per la Comissió ni el Pie de 
cap de les dues Cambres Constituents. Pero abans de 
considerar el text final, pot ésser convenient cercar algu
nes informacions que il.luminin la futura interpretado 
de la Constitució i les seves possibilitats de desenvolu-
pament. En primer lloc, cal esmentar la celebració, del 
20 al 24 de febrer del 1978, d'un seminari sobre l'a
vantprojecte constitucional, organitzat a Madrid peí 
Centro de Estudios Constitucionales, que aplegá un 
bon nombre de professors universitaris (81). El ventad 
de temes abastat fou exhaustiu i, tot que el nivell de 
les ponéncies i debats fou desigual, hom hi troba apor-

(80) En aquest text s'introdueix l'expressió «Comunitat Autónoma», que 
será la defínitivament emprada. Aquesta presentació sembla pretendre reduir 
l'impacte polític del tema autonomía 

(81) Estudios sobre e/ Proyecto de Constitución, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1978; aquest llibre recull les ponéncies presenta-
des i una sintesi deis debats, i fou publicat el marp de 1978. El C.E.C és un 
organisme dependent de Presidencia de Govern, hereu directe de l'antic 
Instituto de Estudios Políticos. 
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tacions interessants en el camp d'aquest estudi quant 
al Tribunal de Comptes, al principi de legalitat tributa
ria i a la hisenda regional. La intenció declarada era la 
d aportar elements d'análisi técnica ais parlamentaris, 
pero no podem deixar d'expressar la sospita d'una cer
ta manca d'operatívitat de la iniciativa, encara que algu
nos de les propostes contingudes en aquest volum 
gruixut apareguessin en el text finalment aprovat. 

Mes determinant per a les perspectives d'evolució 
pot ésser l'informe preparat per la Direcció General de 
Tributs det Ministeri d'Hisenda titulat «Las Haciendas 
Regionales» (82), document de circulado teóricament 
restringida, pero que assolí una difusió important en 
els cercles especialitzats durant la primavera del 1978. 
L'objectiu del treball era plantejar des d'una posició 
que pretenia ésser eminentment técnica i objectiva, les 
condiciona básiques de la descentra I ització fiscal con-
següent a l'aprovació d'un projecte constitucional que 
contemples les autonomies regionals. Prenent com a 
hipótesi de partenQa el carácter generalitzat de les au
tonomies, l'estudi intentava aclarir els problemes de 
l'equilibri tasques-ingressos deis diversos nivells de go-
vern, de les diferencies de capacitat económica deis di-
ferents territoris (desequilibris horitzontals) i del man-
teniment de l'eficácia deis instruments de política ma-
croeconómica. La filosofía de l'informe, reflex de la im-
perant al Ministeri, es sintetitza en els següents princi-
pis: 

— Garantir la unitat económica «de la nación»; 
— Reconeixement de ('autonomía financera deis dife-

rents nivells de govern; 
— Generalitat del sistema i negació de cap mena de 

privilegi; 
— Suficiencia financera; 
— Solidaritat interterritorial; 
— Flexibilitat de les institucions tributarios. 

Basant-se en un ampli material comparatiu sobre fede
ralismo fiscal, i després d'analitzar la problemática de 
la despesa i deis ingressos, estableix una proposta de 
recursos autonomies que responen satisfactóriament 
ais principis anteriors i, a un nivell mes aplicat, ais de 
no translació impositiva, la manca d'efectes locacionals 
i la compatibilitat amb les competéncies centráis, 
anant clarament vers la utilització del principi del bene-
fici. En conseqüéncia, l'informe defensa l'afectació deis 
ingressos autónoms i de les participacions en impostos 
estatals a programes específics de despesa, l'aprofita-
ment de les taxes i contribucions especiáis, la imposi-
ció immobiliária i alguns consums com el de gasolina. 
En síntesi, quelcom que recorda considerablement els 
recursos de l'administració local. És mes, l'análisi, figu
ra per figura, deis possibles impostos autonomies con-
clou proposant l'establiment d'un recárrec a l'impost so
bre la renda de les persones físiques o, alternativa-
ment, d'un impost proporcional sobre la mateixa base, 
la cessió de les quotes fixes deis impostos de producto 
i un possible impost sobre el valor afegit a nivell de 

(82) Publicado mecanográfica i sense data. 
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minoristes. El mateix informe reconeixia (83) que les 
possibilitats d'aplicació eren torga limitados, i per aixó 
recomanava l'ampli ús de les subvencions estatals que, 
al seu parer, havien de constituir el «rengló quantitati-
vament mes important del finangament autonómica 
Aquestos subvencions esdevenien també un instru
men t básic per a la concreció de la solidaritat entre els 
pobles de l'Estat espanyol. Els elaboradors de l'informe 
ministerial, potser inspirant-se en el «revenue-sharing» 
americá, recomanaven fortament que les esmentades 
subvencions es canalitzessin a través d'un fons distri
bu Vt mitjangant una fórmula preestablerta que tingues 
en compte diversos parámetros, entre els que mereixia 
un tracto preferencial el de la pressió fiscal autónoma. 
La darrera proposta comentable és la de l'elaboració 
d'una llei marc o llei de bases del finangament de les 
autonomies que regules, amb carácter general, les 
competéncies normativos de les Comunitats Autóno
mos en el camp tributan: una facultat exclusivament 
reglamentaria pot ésser massa restringida des d'un 
punt de vista autonómic, alhora que una potestat tribu
taria completa pot portar a disparitats massa accen-
tuades. Cal, dones, establir el marc de les competén
cies de les cambres legislativos de les comunitats au
tónomos (84), una mica a Costil del que es féu a Italia. 
Aquesta iniciativa pot explicar la progressiva evolució 
del corresponent precepto constitucional, que passa de 
l'anunci genéric que la llei regulará l'exercici de les 
competéncies financeres de les comunitats autóno
mos, a possibilitar una llei orgánica d'un abast superior 
(85). 

Finalment, cal esmentar la reunió que sobre el tema 
del finangament de les autonomies celebra el C.E.D.I.S. 
a Sevilla, els dies 6 i 7 de maig del 1978, aplegant 
nombrosos experts i parlamentaris socialistas de tot 
l'Estat (86). Al marge de qualsevol partidismo, la im
portancia de conéixer les posicions del primer partit de 
l'oposició parlamentaria a nivell d'Estat i de la coalició 

(83) A la seva página 47. 
(84) SÍ la competencia fou atribuida a un órgan autonómic distint de 

l'Assemblea caldria deslegalitzar la potestat tributaria, punt espinos en una 
societat democrática on, en principi, tot tribut és fixat per llei. Veure sobre 
aixó l'article 133 de la Constitució. 

(85) 1er. Avantprojecte, art. 147.1: «La ley regulará el ejercicio de las 
competencias financieras enunciadas en el artículo anterior», «B.O.C.» de 5 
gener del 1978. 

2on Avantprojecte, art. 149.3: «La ley regulará el ejercicio de les compe
tencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1.°, estableciendo 
los límites y condiciones en que deberán desarrollarse y las normas para re
solver los conflictos que pudieran surgir, asi como las posibles formas de 
colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado», 
B.O.C. de 17 d'abril del 1978. 

Text de la Comissió del Congrés deis Diputats, art. 153.3.; Projecte apro
vat peí Congrés, art. 151.3; Projecte aprovat peí Senat, art. 156.3; i Consti
tució, art. 157.3: «Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las 
competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las nor
mas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas 
de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado». 

(86) Hi participaren membres de les Federacions Socialistes d'Andalusia, 
Canáries, Catalunya i Madrid del P.S.O.E., del P.S.E.-P.S.O.E. i del P.S.C 
(Congrés). Entre els parlamentaris hom pot citar Enrique Barón, Luis Fajar
do, Plácido Fernández Viagas, Alfonso Guerra, Baldomcro Lozano i Josep 
Subirats; entre els experts, Baltasar Aymerich, Caries Calleja, Julián Cam
pos, Joan Colom, Francisco Fernández Marugán, Andreu García de la Riba, 
Guillermo Herzog, Josep M." Huguet, Santiago Roldan, Jacint Ros Hombra-
vella, Manuel Valles i Jaume Vilalta. 



P.S.C.-P.S.O.E., hegemónica a Catalunya, están fora de 
dubte. L'ampli debat, realitzat amb una reí le va nt parti
cipado catalana, porta a la formulació d'unes recoma-
nacions orientadores de la política socialista, entre les 
que destaca el quadre deis recursos autonómics: 

a) Participado a la recaptació d'impostos estatals 
(Impostos sobre la Renda de les Persones Ffsi-
ques, Societats i Valor Afegit). 

b) Cessió a les hisendes autónomos deis ingressos 
de l'impost sobre el Patrimoni Net, Impost de 
Successions i Donacions, i de l'impost sobre 
Transmissions i Actes Jurídics Documentats. 

c) Impostos propis, taxes i contribucions especiáis. 
d) Ingressos patrimonials i de dret privat, «així com 

aquellos figures que puguin estabiir-se en harmo
nía amb la resta del sistema fiscal». 

e) Els ingressos procedents del fons de compensació 
interterritorial, distribuíts peí Senat en base a un 
conjunt d'indicadors sócio-económics. 

La legislado referent ais impostos estatals participáis 
o cedits correspondria a les Corts, mentre que la po-
testat tributaria referent ais impostos autonómics per-
toca ria ais respectius Parlaments, dins els límits de la 
llei orgánica prevista al projecte constitucional, llei que 
hauria d'entrar plenament en vigor en cloure's el perío-
de transitori de transferencia deis servéis básics de les 
autonomies. Cal dir que els possibles impostos propis 
son descrits al document de conclusions en una línia 
bastant coincident amb la de ('Informe de la Direcció 
General de Tributs: «Impostos sobre consums especí-
fics, impostos que tinguin relació amb la distribució de 
la despesa pública autónoma (apostes, hotels, publici-
tat, vehicles, etc.), recárrecs sobre l'impost general so
bre la renda i impost sobre el valor afegit a detallistes». 
La responsabilitat de la gestió tributaria deis impostos 
cedits i participáis dividí els assistents, car mentre que 
uns defensaven la conveniencia de traspassar-la plena
ment a les administracions autónomes establint la ne-
cessária coordinació amb la hisenda estatal, altres re-
comanaven que fossin els órgans desconcentrats de la 
hisenda central, fiscalitzats pels ens autonómics. Els 
representants del Partit Socialista d'Euzkadi no signa
ren el document de conclusions i defensaren la neces-
sitat de mantenir una diferenciació fiscal per a Euzkadi 
en la línia de i'acord del Consell General Base, de 4 de 
maig del 1978. Malgrat el seu to, molt general, el judi-
ci de la proposta socialista és plenament positiu a la 
llum de l'análisi comparada, i reflecteix un creixent co-
neixement de l'experiéncia alemanya entre les forces 
progressistes espanyoles. 

4.2.2. Anélisi del text constitucional 
• 

• 

La Constitució def 1978, que entra en vigor a les da-
rreries d'aquest mateix any, pot considerar-se justifica-
dament com un triomf de les forces autonomistes. Al-
guns l'han anomenada la «Constitució deis catalans», i 
és cert que la incidencia de les forces polítiques catala
nes és palesa al llarg de tot el text i, en particular, a la 
resolució del tema autonómic on els representants ca

talans feren mostra de pragmatismo per tal d'assolir el 
máxim de potencialitats autonómiques, atesa la corre-
lació de forces (87). La conseqüéncia és l'adopció del 
text possiblement mes autonómic de totes les consti-
tucions que mai han regit a l'Espanya moderna. 

El mateix Preámbul, dins de ('habitual ampulositat i 
vaguetat d'aquestes parts del redactat, anuncia que «la 
Nació espanyola (...) proclama la voluntat de: (...) Pro
tegí r tots els espanyols i els pobles d'Espanya en l'e-
xercici deis drets humans, les seves cultures i tradi-
cions, Mengües i institucions...», afirmado inequívoca 
de la pluralitat deis pobles d'Espanya i de l'existéncia 
d'uns drets autonómics. El Preámbul postposa la deli
cada qüestió de la definició de la «nació espanyola» 
que l'article 2 tampoc no resol de manera excessiva-
ment satisfactoria (88). Probablement els comentaris-

L • 

tes polítics glossaran amb deteniment «les naciona-
litats i regions» que integren l'esmentada nació es
panyola; a efectes prdcti.es, en el camp de la hisenda la 
distincíó no aporta cap diferencia de competéncies ni 
de sobirania, car la Constitució no defineix enlloc, di-
rectament o indirectament, ni les unes ni les altres i, 
molt menys, els atorga un tráete diferenciat (89). Del 
Títol Preliminar cal, dones, remarcar el reconeixement 
explícit del dret a l'autonomia, contingut al seu article 
2, i les diverses referéncies que fa ais futurs régims es-
tatutaris. Aquesta part general pot ésser complementada 
amb uns quants preceptes del Títol I, «Deis drets i deis 
deures fonamentals», que expressen la igualtat de tots 
els ciutadans espanyols davant de la llei (art. 14), la lli-
bertat de residencia i de circulació (art. 19) o bé l'obli-
gació de contribuir d'acord amb la seva capacitat eco-

^ 

nómica al finangament de les despeses publiques (art. 
31). 

Del Títol III, «De les Corts Generáis», potser calgui 
remarcar que el Senat pretén ésser «la Cambra de re
presentado territorial» i, sobretot, subratllar la definició 
de la nova figura de les «Neis orgániques» (art. 81) rela-
tives al desenvolupament deis drets fonamentals i lli-
bertats publiques, les que aprovin els Estatuts d'Auto
nomía i el régim electoral general i les previstes per la 
Constitució, entre les que trobem, en primer terme, ais 
efectes d'aquest estudi, la de finanpament de les auto
nomies (L.O.F.C.A.); tant l'aprovació, com fa modificació 
o derogació d'aquestes liéis orgániques exigirá la ma-
joria absoluta del Congrés en una votació sobre el con
junt del projecte. Es cerca un ampli consens respecte 
al contingut d'aquestes liéis fonamentals, i aixó permet 
tant la defensa d'interessos minoritaris, com el «xantat-

(87) Aquesta interpretado s'ajusta sobretot al comportament deis parla
mentarte deis Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), del PSUC integrats al 
Grup Comunista, de l'anomenada Minoría Catalana {composta essencíal-
ment per CDC); i, al Senat, I'Entesa deis Catalans. Sembla que els parla
menta ris bascos, especialment els del PNB-EAJ, EE i ESEI, avaluaren dife-
rentment aquesta correlació de forces o consideraren que la táctica catala
na no podía ajustar-se a llur línia estratégica, adoptant unes posicions molt 
menys flexibles. 

(88) «La Constitució es fonamenta en la indíssoluble unitat de la nació 
espanyola, patria comuna i indivisible de tots els espanyols...» La nació es
panyola inclouria, dones, la catalana i la basca... 

(89) Fóra abusiu suposar que les nacionalitats son les Comunitats empa-
rades en la Disposició Transitoria Segona, i de totes maneras tampoc se les 
reconeix cap competencia fiscal diferencial. 
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ge» d'algun grup parlamentan necessari per assolir 
aquesta majoria qualificada. 

Probablemente un deis principáis avéneos autono-
mistes quallá en la concreció de les Mistes de compe
tencias respectivos de l'Estat i de les Comunitats Autó
nomes, en la línia d'actualítzar les propostes de Nuria 
(Títol II), que ja va fer el Congrés de Cultura Catalana 
(Institucions, Base 2); pero es tracta de quelcom que 
incideix a un nivell superior i que cal teñir en compte, 
car reflecteix tota una evolució d'esperit, malgrat la se-
va feble repercussió directa al camp de les finances. 

Com hem indicat ja a la secció precedent, el tema 
de la hisenda de les autonomies ha tingut pocs retocs 
al llarg del procés constituent. Es pot dir que el redac-
tat és globalment reeixit, dins de la seva generalitat. 
Probablemente la primera nota a assenyalar és que el lli-
gam autonomia-solidaritat ha sortit encara reforgat 
amb la introducció de l'art. 138, sense precedents al 
primer Avantprojecte. Immediatament després de l'a-
firmació de l'autonomia de les Comunitats Autónomes 
per a la gestió de llurs interessos (art. 137) es garan
te ix «la realització efectiva del principi de solidaritat 
consagrat a l'article 2 de la Constitución De fet, els 
dos anieles su ara esmentats apareixen gairebé refosos 
en l'article 156.1., que reafirma taxativamerrt que «les 
Comunitats Autónomes gaudiran d'autonomia finance-
ra per a acomplir i exercir les seves competéncies,», 
pero ho condiciona «ais principis de coordinació amb la 
Hisenda estatal i de solidaritat amb tots els espanyols». 
La importancia del principi de solidaritat es manifesté 
en l'émfasi atorgat a la prohibido que els rógims auto
nomies puguin suposar privilegis (arts. 138.2. i 139 que 
pot considerar-se reiteratiu de l'art. 14). Quant al prin
cipi de coordinació, aquest és necessari a quatsevol 
forma d'Estat descentralitzat i, en les ratlles properes, 
intentarem indicar les seves línies de desenvolupa-
ment. 

Malgrat que el gruix del tema del finanpament auto-
nómic está situat ais articles 156, 157 i 158, cal teñir 
present el 133.1. i 2. En efecte, aquests dos epígrafs 
recuden el principi constitucional que «la potestat origi
naria per a establir tributs correspon exclusivament a 
l'Estat mitjanpant una llei», mentre que les Comunitats 
Autónomes —com les Corporacions locáis— «podran 
establir i exigir tributs d'acord amb la Constitució i 
amb tes liéis», normes que, d'altra banda, cal relacionar 
amb l'art 66.2. referent a la potestat legislativa de les 
Cambres. Amb mes claredat que qualsevulla disposició 
del Títol VIII, aquest art. 133 estableix que la potestat 
tributaria de les comunitats autónomes només pot 
ésser de carácter delegat. No es tracta, dones, pas 
d'un pacte ni d'un repartiment de sobiranies, ans ben 
bé duna delegació de poder per part de qui és sobirá, 
l'Estat central, a qui no ho és, la Comunitat Autónoma. 
En aquesta perspectiva, l'art. 150 pot establir el marc 
de les diverses modalitats i condicions d'aquesta dele
gació. L'Estat pot dictar una llei amb els principis, ba
ses i directrius perqué les Comunitats Autónomes de-
senvolupin normes legislativos, ádhuc en matéries de 
competencia estatal, o transferir-ne de titularitat esta
tal, mitjanpant una llei orgánica; i, sempre, pot dictar 
liéis per tal d'harmonitzar la normativa de les Comunitats 
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«fins i tot en el cas de matéries atribuidos a la seva 
competencia sempre que ho demani l'interés general», 
criteri d'ampla interpretado que dona al poder central 
facultats superiors ais previstos a Tactual constitució 
alemanya. 

Tanmateix, amb la seva enumerado deis recursos 
de les Comunitats Autónomes, l'article 157 conté el 
nucli central de les finances autonómiques a la Consti
tució: 

«Art. 157.1. Els recursos de les Comunitats Autóno
mos serán constituíts per: 
a) Impostos cedits totalment o parcialment per l'Es

tat; recárrecs sobre impostos estatals i altres par-
ticipacions en els ingressos de l'Estat. 

b) Els seus propis impostos, taxes i contribucions es
peciáis. 

d) Rendiments procedents del seu patrimoni i ingres
sos de dret privat. 

e) El producto de les operacions de crédit. 
2. Les Comunitats Autónomes no podran adoptar en 
cap cas mesures tributarios sobre béns situats fora del 
seu territori o que constitueixin un obstado per a la 
lliure circulació de mercaderies o servéis. 
3. L'exercici de les competéncies financeres enume
rados a l'anterior apartat 1, les normes per a resoldre 
els conflictos que poguessin sorgir i les possibles for
mes de col.laborado financera entre les Comunitats 
Autónomes i l'Estat podran ésser regulados per mitjá 
d'una llei orgánica.» 

El llistat és gairebé exhaustiu, donat el seu carácter ge-
néric, i contempla totes les combinacions desitjables 
per a una correcta descentralització fiscal, tot i que des 
d'un punt de vista técnic siguí millorable. 

De forma altament significativa, la relació de recur
sos comenpa pels impostos cedits o exaccions que 
l'Estat transfereix a les Comunitats. La redaccíó «con
sensuada» empra una terminología imprecisa o incom
pleta, car la cessió total d'un ímpost tant pot referir-so 
a la cessió de l'objecte tributan i deis drets normatius 
de l'Estat sobre ell com a la mera transferencia de la 
recaptació. De la mateixa manera, ens preguntem qué 
significa una cessió parcial: que alguns elemente de 
l'impost son determinats per l'Estat i altres per la Co
munitat?, o bé, que hom fixará un percentatge de parti
cipado en el rendiment recaptatori? La utilització de 
l'expressió «cessió total o parcial», acompanyada de 
l'expressió «i altres participacions en ingressos» porta a 
interpretar restrictivament el terme «cessió» com equi-
valent de «participado». Aleshores, una cessió total 
equival a la cessió de la totalitat de la recaptació de 
determinat impost, mentre que la cessió parcial corres-
pon a una participado; els impostos realment cedits, 
és a dir, les figures d'origen estatal la competencia le
gislativa de les quals hagi estat transferida a alguna 
Comunitat Autónoma s'han d'entendre compresos en
tre els «impostos propis» de l'apartat b). Tota altra in
terpreta ció faria altament il.lógic el redactat de l'apartat 
a), per tal com ni la cessió de drets normatius ni els re
cárrecs poden considerar-se com alguna de les partici
pacions a ingressos de l'Estat a qué fa referencia el «i 



a/tres participacions» que clou l'esmentat apartat. D'al-
tra banda, aquesta interpretació també és concordant 
amb la implícita en ('informe ministerial titulat «Ha
ciendas Regionales», i amb la continguda a l'esborrany 
del projecte de llei orgánica de finangament de les au-
tonomies (90). Si l'ambigüitat es resol en aquest sen
tit, es disminueix sensiblement la heterogeneítat del 
primer grup de recursos, perqué només resten partici
pacions, totals o parcials, en el rendiment d'impostos i 
altres ingressos estatáls o bé recárrecs sobre impostos 
de l'Estat. Cal remarcar l'enorme vaguetat deis con-
ceptes emprats, cosa que no és per si mateixa negati
va, ates que dona una gran versatilitat ais futurs Esta
tuís. 

A l'apartat b) s'acorda el possible establiment per 
les Comunitats Autónomos de taxes per la prestació de 
llurs servéis o per aprofitaments especiáis, així com de 
contribucions especiáis basades en la realització d'o-
bres publiques, d'inversions en sentit amplí, o bé en 
l'establiment o millora d'algun serve i públic autonomía 
Pero, junt a aquests ingressos usuals a tots els nivells 
de govern, apareixen uns «impostos propis» gens defi-
nits i que difícilment poden assimilar-se a la imposició 
local autónoma: l'entitat política de les Comunitats Au-
tónomes els dona un caire i una repercussió molt mes 
consistents. L'apartat 2 del mateix art. 157 introdueix 
un doble criteri emmarcador de la potestat tributaria de
legada de les Comunitats Autónomos, en prohibir la 
presa de mesures tributarles sobre béns situats fora 
del territori autónom en qüestió o que constitueixin un 
obstacle per a la lliure circulació. Ambdós criteris po
den suscitar alguna objecció. El primer, evidentment, 
tret d'alguna petita dificultat técnica resoluble, pretén 
evitar conflictos de sobiranies autonómiques; és evi-
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dent que el no poder imposar béns situats en territori 
d'altri hi contribueix. Pero, aquest criteri planteja la 
possible anticonstitucionalitat d'un impost autonómic 
sobre la renda o el patrimoni personal, si no es limita 
estrictament a la renda derivada del mateix territori au
tónom o al patrimoni del que hi éstigui localitzat. Per a 
moltes finances autónomos, a Tadministració de les 
quals els períoca lógicament la gestió de llurs propis 
impostos, la solució mes fácil i mes cómoda podría 
ésser emprar la mateixa base que l'impost estatal, pero 
aquesta disposíció ho dificulta i, encara que l'impost 
siguí exclusivament autonómic i sense paral.leí estatal, 
pot donar I loe a un frau important. D'altra banda, el se
gon criteri, té com a objectiu impedir la translació impo
sitiva que beneficiaría amb total seguretat les áreos ri-
ques i industriáis, pero a mes de la necessitat de defi
nir qué constitueix «obstacle a la circulació» — quan 
ningú pensa en reintroduir duanes interiors—, pot difi
cultar la possible instauració d'un impost sobre el valor 
afegit si la interpretació és molt restrictiva, malgrat 
que aquesta siguí una figura molt emprada pels nivells 
intermedis de govern. Caldria, dones, matisar aquest 
segon criteri negatiu. 

(90) «Son impuestos cedidos aquellos que, habiendo sido establecidos 
por el Estado, su gestión y recaudación corresponda a la Comunidad Autó
noma en los términos previstos en la presente Ley.» 

D'ací la possible utilitat de la llei orgánica anunciada 
a l'apartat 3. Pero, malgrat la importancia deis temes a 
resoldre, l'esmentada llei orgánica no és obligatoria: 
l'articulat adopta el potestatiu «podran ser regulados», 
en comptes del «regulará» emprat tot sovint a la resta 
del text (91) i a alguna de les versions anteriors del 
precepto. 

Donada la importancia política del tema, hom no 
pot considerar que es tracti d'una mera llicéncia d'estil. 
Per tant, cal interpretar que els legisladors consti-
tuents, deliberadament, no han ímposat la previa apro-
vació de la LO.F.C.A. com condició s/'ne qua non per a 
l'endegament deis Estatuts d'Autonomía ni per a la se-
va bona marxa. Així, dones, en cap cas pot ésser argu-
ment per a l'endarreriment de l'aprovació deis Projec-
tes d'Estatut i llur plena vigencia, la manca de la 
LO.F.C.A. com marc a priorí necessari de les relacions f i -
nanceres deis régims autonómics. Els problemes tóc-
nics que la seva inexistencia pot suscitar son perfecta-
ment resolubles i no teñen entitat suficient per a im-
possibilitar la viabilitat fínancera de les autonomies; i 
tot intent d'emprar aquesta argumentació palesará una 
evident voluntat política de postergar la descentraliza
do espanyola i, en concret, el desenvolupament de 
l'autonomia. Malgrat els recéis del govern d'U.C.D. de-
vers les autonomies, o precisament a causa d'ells, 
sembla que el Ministeri d'Hisenda preparé un esbor-
rany de LO.F.C.A. des de novembre del 1978, la trami
tado del quai ha estat congelada per les conteses 
electoralsde comengamentdel 1979. 

L'epígraf c) de I art. 157.1. inclou dos recursos que 
pretén distingir; d'una banda, els procedents d'un fons 
de compensació interterritorial (F.C.I.); de l'altra, altres 
assignacions a carree deis Pressupostos Generáis. 
D'antuvi, hom pot dir que el segon és, en sentit estríe
te, redundant car hom podría considerar-lo englobat en 
«les altres participacions en els ingressos de l'Estat» de 
l'a). Tanmateix, la distincíó palesa la voluntat del legis
lador de remarcar la possibilitat de subvencions o 
transferéncies estatáls en favor de les Comunitats Au
tónomos. 

Caí veure aquesta possibilitat de transferencia esta
tal en connexió amb la desenvolupada a l'art. 158.1. 
en qué s'autoritza que en eis Pressupostos Generáis de 
l'Estat hi figurín assignacions a les Comunitats Autóno
mos en funció «del volum deis servéis, de les activitats 
estatáls que hagin assumit i de la garantía d'un nivell 
míním en la prestació deis servéis públics fonamentals 
en tot el territori»... Hi cabrien, dones, diversos tipus 
de transferencia estatal: unes, per compensar el cost 
deis servéis transferits; unes altres, per a garantir el ni
vell mínim de servei públic i, per tant, condicionados; i, 
finalment, les destinados a permetre l'exercici del prin-
cipi d'autonomia, que serien de carácter incondicional. 
Les tres modalitats no son excloents pero, evident
ment, no teñen per qué donar-se simultáníament. Res
pecte a la garantía d'un estandard básic de servei pú
blic, constitueix una seguretat del ciutadá i difícilment 

(91) Per exemple, art. 8.2., art. 54, art. 87.3., art. 92.3., art. 104., art. 
116.1., art. 136.4., art. 165... 
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pot ser considerada com una intromissió en els po-
ders d'assignació autónoma de la despesa. Aquesta 
cláusula, d'inspiració socialista, figura gairebé a totes 
les constitucions d'estats descentralitzats consultados; 
amb ella I esquerra parlamentaria pretenia garantir la 
viabilitat del desenvolupament d'una política social-
ment progressiva en el cas d'arribar al govern de l'Es
tat, malgrat les reticéncies deis governs autonómica 
que estiguessin en mans d'oligarquies conservadores; 
naturalmente la hipótesi contraria, no suposaria cap 
problema amb aquest precepte constitucional, en dis
minuir el nivell considerat mínim (92). La utilització de 
subvencions condicionados o proporcionáis pot ádhuc 
su posar un mecanismo previ al descrit a l'art. 155 so
bre les facultats del poder central per garantir el com-
pliment de les obligacions constitucionais de les Co-
munitats Autónomos sense un conflicto polític. 

Quant al primer tipus d'ingrós deis previstos a l'a-
partat c), el F.C.I., es tracta d'una necessitat imperiosa 
en el procés de descentralizado i, ádhuc simplement 
en el de clarificado deis fluxos financers públics inde-
fugible a tota democracia, sobretot quan les diferen
cies en el nivell de desenvolupament i en la capacitat 
fiscal de les diferents árees que constitueixen un estat 
son tan sensibles com les de Tactual Estat espanyol. El 
fet d'instituir un fons de compensació interterritorial, si 
es dota suficientment, pot representar un element d'a-
jut significatiu perqué alguns pobles d'Espanya surtin 
de llur endarreriment socio-económic, pero, sobretot, 
pot contribuir a resoldre un llarg contenciós polític. 
Des d'un punt de vista cátala, el funcionament a la 
llum pública d'un mecanismo financer com l'esmentat 
només pot ésser avantatjós. I podem afirmar-ho espe-
cialment en dos sentits; en el sentit de la resolució d'u
na problemática de «greuge historie» i en un sentit de 
futur. Quant a l'aspecte historie de les relacions econó-
miques entre els pobles de I'Estat, palesará com Cata
lunya ha contribuít fins ara a un fons de compensació 
ocult, i no reconegut, amb una quantitat ben superior a 
la que li escauria per rao de la seva renda (93), amb 
la circumstáncia que, probablement, no se n'han bene-
ficiat les contrades mes necessitades de l'Estat (94): el 
centralismo posava entre els pobles de l'Estat espanyol 
uns obstados a llur mutua comprensió fins i tot supe-
riors ais derivats de la dinámica capitalista usual; un 
fons d'anivellació pot contribuir a enfortir llur solidari-
tat mitjanpant quelcom tan material, pero tan exprés-
siu, com l'ajut financer. I és aquesta solidaritat entre 
els diversos pobles —que no pot limitar-se a aquest 
aspecto, pero val a dir que el fons en constitueix una 
de les primeros anelies— la que en el futur pot per-
metre la construcció del nou model d'Estat en qué els 

(92) Sota aquesta hipótesi —i prescindint det fet que el conservadurismo 
espanyol és, en general, centralista— els problemes poden venir per vía in
directa, mirant l'ofegament financer de tes Autonomies. 

(93) Corregint la progressivitat deis tipus tributaris. 
(94) Segons diversos estudis sembla que, a mes de Catalunya, les dues 

provine ¡es basques de rógim comú, Astúries, Santander (Cantabria), el País 
Valencia i les liles, comparteixen aquesta tendencia. Per a un estudi recent 
d aquesta problemática hom pot consultar Caries Calleja Xlfré i Josep Lluls 
Bonet Ferrer, Aproximación al cálculo de fas transferencias fiscales interre
gionales y examen de algunas de sus causas, Barcelona, juliol de 1978. 
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pobles no estiguin sotmesos, ans convisquin voluntaria-
ment i en 11 ¡bertat. 

Plantejat l'aspecte polític fonamental del fons d'ani
vellació, cal mirar d'esbrinar quines orientacions dona 
la Constitució de 1978 per a la seva materializado. 
L'art. 158.2., que li está dedicat, només en dona dues 
amb certa claredat: d'una banda, preassigna la utilitza
ció del fons peí finangament de despeses d'inversió, 
tot i que algunos Comunitats Autónomos poden 
enfrontar-so amb dificultats a Chora de mantenir un 
cert nivell de funcionament de llurs servéis, és a dir, en 
el camp de les despeses corrents; d'altra banda, esta-
bleix que serán les Corts Generáis que el distribuirán 
entre les Comunitats Autónomos i, si de cas, entre les 
provfncies. Evidentment, aquest fons de compensació 
interterritorial román en un terreny d'alta inconcreció. 
Aixó es pot considerar lógic en una Constitució, i mes 
tenint en compte la manca de precedents al país, pero, 
tot i aixó, fóra fácil de trobar exemples a contrarío. 

Malgrat tot, la indefinició no permet qualsevol de 
les formules considerados a l'epfgraf 2.3. d'aquest tre-
ball. En efecto, per exemple, queda explícitament des-
cartat que sigui gestionat per les Comunitats Autóno
mos directament en precisar que escau a les Corts Ge
neráis la fixació deis criteris de repartiment: si el Senat 
fos realment, com diu l'art. 69.1., la Cambra de repre
sentado territorial, aixó li pertocaria típicament, pero 
l'article 74.2. es limita a indicar que, en aquesta maté-
ría, la iniciativa del procés legislatiu correspon al Se
nat. Aquesta disposició palesa, una vegada mes, la 
manca d'atribucions reals asssignades a la Cambra Al
ta. També hi ha forts arguments per a pensar que no 
será un recurs del que disposaran totes les Comunitats 
Autónomos, car a la Constitució sembla plantejat com 
a instrument per finangar el capital social a les árees 
subdesenvolupades (95), excloent implícitament les 
necessitats d'inversió de les Comunitats mes riques. 
Tot i que la Constitució no ho especifica, les considera-
cions anteriors fan su posar que aquest fons restará in
dos en els Pressupostos Generáis de l'Estat (96) i que 
només algunos Comunitats percebran transferéncies 
amb carree al fons, a diferencia del «revenue-sharing» 
americá. La Constitució tampoc no prefixa massa els 
criteris d'atribució de Íes subvencions d'aquest fons; el 
seu plantejament fa pensar en la utilització de paráme
tros sócio-económics com a indicadors de la situado 
de necessitat o endarreriment. Probablement, hi troba-
rem fndexs d'atur, ocupació agraria, taxa d'emigració 
i/o natalitat, renda per habitant i alguns estandards 
d'equipaments físics (97), i tot en l'estil deis fons ita-
lians. Cal dositjar que el fons espanyol se'n surti millor. 

De tot aixó, es pot deduir que el F.C.I. constitucio-
nalment previst diffeilment pot ser considerat com un 
veritable fons d'anivellació o compensació fiscal, sino 
que s'enquadraria molt millor en els fons de desenvo-

(95) «Per tal de corregir desequilibris económics interterritorials i fer 
efectiu el principi de solidaritat, es constituirá un Fons de Compensació 
destinat a despeses d'inversió...)» (Art. 158.2.) 

(96) Un fons horitzontal gestionat directament per les Comunitats Autó
nomos no té per qué figurar-hi. 

(97) Nombre de Hits o llocs escolara, per exemple. 



lupament regional. En canvi, el redactat de l'apartat 1 
de l'article 158, si pot interpretar-se com fonament per 
a un fons de compensació fiscal, en establir transferén-
cies que garanteixin un nivell mínim de prestado deis 
servéis i la cobertura del cost deis servéis traspassats, 
sense augment de la pressió tributaria, el que 
permetria l'endegament d'un sistema semblant al que 
funciona a Australia (98), que tampoc no está totalment 
descartat peí redactat del 158.2., malgrat que no siguí 
aquesta 1'orientació mes previsible a curt termini. Per 
cloure el comentan deis ingressos previstos a l'apartat 
c) de l'article 157.1., cal dir, d'un costat, que no hi ha 
cap motiu constitucional per excloure Catalunya de la 
percepció d'aquests ingressos potenciáis, ádhuc els 
provinents del F.C.i. i de l'altre, que, un cop superat el 
període transitori d'agengament deis estatuís, la partici
pado en els ingressos estatals no ha d'estar únicament 
(ligada al cost deis servéis traspassats; és mes, fóra 
defensable la distinció entre la transferencia per cobrir 
els costos deis servéis traspassats i una participado en 
els ingressos estatals fonamentada en el principi d'au-
tonomia. 

Els recursos deis apartáis d) (patrimoni i dret privat) i 
e) (crédit) son anodins, i potser l'únic remarcable és 
que la Constitució no ¡ntrodueix cap cautela especial a 
l'endeutament de les Comunitats Autónomos, que pot 
regular-se en la corresponent llei orgánica de finanpa-
ment, en coherencia amb les competéncies atribuidos 
per la Constitució a l'Estat, en especial a través de l'art. 
149.1.11. 

L'apartat 2 de l'article 156 conté, com relacionant-la 
amb el principi de coordinació amb la hisenda estatal 
de l'apartat precedent, la possibilitat que les Comuni
tats Autónomes gestionin els tributs estatals en dele
gado de l'Estat. Cal remarcar especialment aquesta 
disposició, car es tracta d'un deis punts en qué ('Admi
nistrado espanyola ha estat tradicionalment mes rea
cia i que probablement suscitaran mes reticéncies a la 
discussió i aplicació deis Estatuts. És possible que una 
interpretació flexible dalló que disposa l'art. 150.2. ha-
gués permés la transferencia de l'administració tributa
ria, pero el redactat de l'art. 156.2. constitueix un ar-
gument sólid per ais projectes estatutaris que demanin 
el traspás d'aquest servei en la línia del federalisme 
cooperatíu alernany. El tema encara no s'ha aixecat, 
pero es veuen a venir consideracions, massa sovint 
fal.lacioseso infonamentades, sobre l'augment de costos 
administratius, sobre la complícació peí contribuent, 
sobre les possibilitats de frau i, sobretot, sobre la ne-
cessitat d'esperar la reforma de l'administració tributa
ria i l'éxit de la reforma fiscal per abordar aquesta des
centralizado. Algunos d'aquestes circumstáncies po
den fer recomanable un període transitori pero, a mes 
d'ésser un dret reivindicable davant del Tribunal Cons
titucional, es tracta d'una fórmula operativa, en vigor a 
estats federats i que no exclou en absolut una forta 
coordinació, alhora que pot simplificar la relació 
Administració-contribuent. 

A l'article 153, tot ell dedicat al control deis órgans 

(98) Epígraf 3.2. 

de les Comunitats Autónomes, s'introdueix al seu apar
ta t d) una prerrogativa d'un órgan estatal no prevista 
per la Constitució republicana, el control deis aspectos 
económics i pressupostaris per part del Tribunal de 
Comptes. Aquesta disposició eixampla considerable-
ment el camp d'actuació d'aquest órgan respecte al 
previst en l'article 136 de la Constitució del 1978 que 
defineix l'esmentat Tribunal com «órgan fiscalitzador 
suprem deis comptes í de la gestió económica de l'Es
tat i, alhora, deis sector públic», sector públic al que al 
parágraf 2 se li afegeix f'adjectiu «estatal». Només una 
interpretació ampia del concepto d'«Estat» li sotmetria 
l'activitat de les Comunitats Autónomes en base a l'art. 
136, pero l'art. 153 ho expressa sense deixar lloc a 
cap dubte. 

Cal demanar-se l'abast veritable d'aquesta disposi
ció, car evidentment el control de la gestió económica, 
amb tota la vaguetat que aixó suposa, juntament amb 
les fapultats de control sobre les activitats transferidos 
de l'art. 150.2., pot institucionalizar una intervenció 
estatal limitadora de l'autonomia. La fiscalització de 
l'activitat pressupostária de la Comunitat Autónoma 
reflecteix una actitud altament centralista. Sembla que 
hagués estat adient especificar quelcom mes aquesta 
competencia i no deixar per a les Neis orgániques (99) 
la seva possibilitat de descentralització que, d'altra 
banda, no és totalment refusada peí text constitucio
nal. Malgrat les garantios de la independencia del po
der judicial que la Constitució estén explícitament ais 
membres del Tribunal de Comptes, la formulado gené
rica de l'art. 153 obre la porta a una excessiva intro-
missió en els afers interns de les Comunitats Autóno
mes ais órgans estatals, perqué cal no oblidar que l'es
mentat Tribunal de Comptes depén directament de les 
Corts Generáis (Art 136.1.). Aquesta intromissió és, a 
mes, fins a cert punt gratuita donat que, com s'ha indi
ca t préviament, l'article 156.1. ja preveu la coordinació 
de l'autonomia financera de les Comunitats amb la Hisen-
da estatal. 

Al meu parer, hagués estat preferible no introduir 
aquest control dissimulat sota l'aparenga tecnicista del 
Tribunal de Comptes i desenvolupar positivament el 
principi de la coordinació de les polítiques económi-
ques d'ambdós nivells de govern, mes enllá de la col.la
borado en les tasques de planificació establerta en el 
art. 131.2.; I'exemple de la llei alemana de 1967 sobre 
l'estabilitat i expansió de l'economia oferia una sortida 
elegant i justa, alhora que garantidora de la coherencia 
de les polítiques económiques. Peí que fa a la tutela 
pressupostária, a la qual no acabem de veure el fona
ment, la coordinació prevista al tan esmentat art. 
156.1., i ádhuc la mateixa llei orgánica, probablement 
oferirien un marc mes respectuós per a l'entitat política 
autónoma. 

Ates tot el que hem anat comentant fins ara, queda 
ben clara la importancia cabdal que ha de teñir la futu
ra llei orgánica de finangament de les autonomies. De 
fet, l'operativitat real de les autonomies i el taranná 

(99) Definangamentde les Comunitats Autónomos (art. 156.3.) odelmateix 
Tribunal de Comptes (art. 136.4.). 
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centralista o descentralitzador de la democracia resta-
blerta h¡ trabaran el seu punt crític. 

Molts punts fóra bo que fossin deixats al marge de 
tota regulació complementaria, perqué els basta la refe
rencia constitucional, pero d'altres no son gaire perfectos 
o resulten massa inconcrets per a una ágil aplicado 
estatutaria. Aqueste convé que siguin resolts per 
aquesta llei que, tanmateix i cal insistir-hi, no és im
prescindible. A part de tots els que hem anat citant, cal 
remarcar que de conformitat amb l'art. 157.3* aquesta 
llei també ha de preveure el mecanismo de solució 
deis possibles conflictos financers entre les Comunitats 
i l'Estat. Caldria, tanmateix, garantir que aquesta llei 
básica tingues un carácter molt obert i no pretengués 
encotillar totes les autonomies en un módul únic: cons-
titucionalment, els estatuts no teñen per qué ésser 
idéntics i, per tant, la problemática financera, i política, 
pot ésser també forga diferent. 

Abans de cloure aquest apartat, dues observacions. 
La primera es refereix al fet que, malgrat que la federa
do de Comunitats Autónomos queda terminantment 
prohibida —nova mostra de manca de confianpa en el 
poder d'atracció de l'Estat central—, sí que les Comu
nitats poden celebrar convenís entre elles; en especial, 
en poden concertar — comunicant-los a les Corts— per 
a la prestació «de servéis que els siguin propis» (art. 
145.2.). Aixó, que millora el redactat de la Constitució de 
la Segona República, planteja un problema original a la 
historia de les finances espanyoles, llevat que hom cer-
qui el llunyá paral.lelisme amb les Diputacions Provin-
cials. Aquests convenís donen una nova dimensió a 
determinats servéis o equipaments que hauran d'ésser 
finanpats pels governs autónoms; caldrá, dones, ins
taurar formules de coordinado horitzontal que tinguin 
present les competéncies financeres de les Comuni
tats. 

L'altra observado es refereix al régim de concerts 
económics tradicionalment reclamat per Jes províncies 
basques de l'Euzkadi-Sud. Malgrat la primera frase de 
la Disposició Addicional Primera i l'apartat 2 de la Dis-
posició Derogatoria, les dificultáis per llur encast cons
titucional son grans. Així s'explica la batalla política 
que genera el segon parágraf de la Disposició Addicio
nal Primera, que estableix que «L'actualització general 
del dit régim foral es dura a terme, en el seu cas, dins 
el marc de la Constitució i deis Estatuts d'Autonomía», 
car l'óptica constitucional de les autonomies i llur f i -
nanpament dista molt del pacte de tipus confederal en 
qué es basen els esmentats concerts. D'altra banda, al-
menys mentre Euzkadi-Sud no sigui independent i, per 
tant, formi part de l'Estat espanyol, l'aplicació de la 
Constitució espanyola exigiría que els concerts econó
mics no suposessin un privilegi económic traduít en 
una menor pressió fiscal, per exemple. En aquest punt 
l'experiéncia histórica — sense limitar-la al perfode 
franquista— no ajuda aqüestes reivindicacions; per ai
xó, caldria una coordinado fiscal que dones confianpa 
ais altres pobles de l'Estat espanyol i que va mes enllá 
de la que fins ara s'han mostrat disposades a acceptar 
les forces polítiques basques. 

En resum, malgrat les limitacions comentados, po-
dem dir que les disposicions constitucionals referents 
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al finangament de les autonomies son prou satisfacto
rios i que cal valorar-les com un primer pas en el camí 
d'una convivencia democrática entre els pobles ele 
l'Estat espanyol i en la possible construcció d'un futur 
Estat federal. 

4.3. EL PROJECTE D'ESTATUT DE CATALUNYA 
DEL 1978 

4.3.1. Consideradoras generáis 

El divendres 29 de desembre de 1978, el mateix dia en 
qué entré en vigor la Constitució espanyola en ésser 
publicada al «Boletín Oficial del Estado», l'Assemblea 
de Parlamentaris catalans reunida a Barcelona (100) 
aprová per una aclaparadora majoria el Projecte d'Es-
tatut de Catalunya, acollint-se a les previsions de la 
Disposició Transitoria Segona de la Constitució referi
da ais territorls que en el passat haguessin plebiscitat 
afirmativament projectes d'estatuts d'autonomia. Im-
mediatament, la mateixa tarda, l'esmentat Projecte 
d'Estatut era presentat per al seu registre a les Corts 
de Madrid. La fase següent per a l'institucionalització 
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de l'autonomia catalana hagués estat la discussió del 
Projecte a la Comissió Constitucional del Congrés deis 
Diputats per a la seva aprovació, en cas de no anti-
constitucionalitat, i posteriorment la seva tramesa glo
bal al Pie del Congrés. Pero la dissolució de les prime-
res Corts post-franquistes deturá el procés. Malgrat 
que a llur campanya electoral algunos forces polítiques 
dretanes proposaren la revisió del Projecte, en 
considerar-lo massa inspirat per j'esquerra, aquesta ini
ciativa, jurídicament discutible, no prospera l queda 
neutralitzada per la consolidado de les forces catala
nes d'esquerra a les eleccions del primer de marp del 
1979. 

A tall de reflexió general, caí remarcar el carácter 
plenament constitucional del Projecte. A diferencia del 
que passá durant la República, els representants polí-
tics del poblé de Catalunya han esperat aquesta vega
da teñir coneixement del text constitucional espanyol 
que havia d'emmarcar l'Estatut, lliurant la primera ba
talla a favor d'aquest durant la discussió de la nova 
Constitució. Rigorosament parlant, cal dir que el treball 
d'elaboració del Projecte d'Estatut s'encetá un cop 
aprovat peí Congrés deis Diputats .el Projecte de 
Constitució; aixó facilitava enormement la tasca re
dactara en donar les línies directrius i les grans 
opcions de la nova llei fonamental. En efecte, les nove-
tats introduTdes pet Senat i la Comissió Mixta Congrés-
Senat no suposaren modificacions importants de Tes-
borrany estatutari, especialment peí que fa a les finan-
ees de les Comunitats Autónomes. Aquest métode de 
treball ha estalviat haver de prejutjar, com en el cas 

(100) Sota la presidencia de representants del Con se 11 Executiu de la 
Generalitat provisional. 



de I'Estatuí de Nuria, l'ordenació básica de I'Estat de-
mocrátic i que gran part de la feina fos debades. 
Aquest plantejament s'ha traduít, en la redacció del 
Projecte, en un respecte que podem qualificar gairebé 
d'escrupuiós ais preceptes constitucionals, interpretáis, 
evidentment, de forma que s'aprofití al máxim llur po
tencial descentralitzador. 

Conseqüentment, els grans trets del Projecte reflec
te i xen la normativa constitucional. En aquest sentit, re
sulta especialment rellevant la possibilitat de diversos 
nivells de competencia autonómica que son recollits al 
Títol Primer del Projecte, car es basen en un fonament 
constitucional que manca ais anys trenta. En particular, 
en establir les competéncies catalanes els redactors 
han seguit les enumeracions contingudes a la Consti-
tució pero, també, han tingut molta cura d'aprofitar ex-
haustivament les possibilitats ofertes per l'article 150, 
especialment al seu apartat 2. Aixó sembla que no ha-
gi estat tingut prou en compte per moltes de les criti
ques formulados fins ara al Projecte i que el titilen 
d'anticonstitucional. D'altra banda, malgrat el seu res
pecte a la Constitució, el Projecte possiblement omet 
alguna qüestió en alguns temes delicats, i ofereix un re-
dactat concebut a fi de permetre un cert marge de ma
niobra ais representants catalans en el debat parla
mentan, sobretot a nivell de Ponencia. 

El procés d'elaboració del Projecte presenta, d'altra 
banda, dues diferencies mes respecte del seguit 
durant la República. En primer lloc, el ventall de 
partits participants a l'elaboració ha estat molt 
mes complet, i no ha patit l'abstenció deis repre
sentants duna part significativa de l'electorat. Si, com 
el 1931, el pesde ('esquerra ha estat decisiu (101), ara 
tots els grups amb representació parlamentaria, ádhuc 
la molt dretana «Alianza Populan), han estat involucrats 

r 

a la seva preparado i aprovació, i a mes els grups ex-
traparlamentaris tingueren l'ocasió de proposar i de-
fensar esmenes en el curs del procés. Aquest procedi-
ment, junt amb la moderació i la política unitaria pre
conizada per les esquerros, en fan un text tant o mes 
acceptable per al conjunt del poblé cátala que el seu 
precedent república. L'altra qüestió és la no celebració 
de cap referéndum préviament a la discussió a les 
Corts espanyoles; la forga que li donaría un suport po
pular previ podría ésser un «boomerang» —com potser 
ho fou ais anys trenta— contra Catalunya, perqué po
dría ésser interpretat com un repte i, alhora, provocar 
una perillosíssima frustrado qualsevol modificació que 
hi poguessin introduir les Corts o el Tribunal Constitu
cional. 

Per a cloure, una darrera considerado general. Dins 
els termes de la Constitució, l'Estatut ha de constituir 
la norma institucional básica de cada Comunitat Autó
noma (art. 147.1.); és a dir, es transforma en una me
na de carta constitucional de la respectiva comunitat. 
Aixó, tanmateix, no prefixa el tipus concret de text a 
elaborar; hi cabien dues opcions básiques prou oposa-

(101) Ara constituida pels socialistes (P.S.C.) i els comúnistes (P.S.U.C.), 
mentre que el 19.31 ho era per I'Esquerra Republicana de Catalunya i la 
Unió Socialista de Catalunya. 

des que foren formulados en encetar-se la redacció. O 
bé es podía concebir l'Estatut com una Constitució de
tallada, totalment desenvolupada, o bé es podia fer un 
redactat breu, enfocat sobretot a resoldre les relacions 
amb l'Estat, que estalviés el pronunciament de les 
Corts estatals sobre qüestions internes de Catalunya 
(102), i la necessitat de recorrer al trámit -forgosa-
ment complex— de modificació de l'Estatut quan hom 
desitgés canviar la corresponent normativa; aquesta 
segona opció implicava el posterior desenvolupament 
legal cátala, sigui a través d'una figura jurídica sem-
blant a l'Estatut Interior del 1933, sigui mitjangant un 
conjunt de liéis del Parlament de Catalunya. Prevalgué 
una concepció intermedia mes propera d'aquesta se
gona opció que de la primera. La conseqüéncia n'ha 
estat un text relativament breu (103), que s'esplaia en 
la delimitació de competéncies respectivos de la Gene-
ralitat i de l'Estat, pero que sovint pren l'aparenga d'u
na llei de bases, bo i fixant només els criteris fonamen-
tals o establint els punts clau de les institucions auto-
nómiques, cosa que subratlla la importancia de les dis-
posicions transitorios. 

4.3.2. Els esborranys del Tltol Tercer 

L'enfoc comentat potser és responsable que al títol de-
dicat a «Finances i Economía» li correspongui una nu
merado sense precedents en els anteriors Estatuts o 
Projectes estatutaris catalans, en constituir el Títol Ter
cer del darrer projecte. Cal remarcar que, reflectint la 
tradició deis Estatuts del 1931 i 1932, la majoria deis 
esborranys preparats per les forces polítiaues de Cata
lunya preveien que aquest fos el Títol Quart, amb les 
excepcions del socialista que deixava el títol sense in
dicado del número d'ordre, i del de l'U.C.D. que li ad-
judicava el Cinqué. 

El present epígraf está consagrat a una breu revisió 
deis trets característics i diferenciáis deis esborranys 
elaborats per les diverses forces polítiques, deixant per 
a després ia consideració del text final. Ates que l'a-
vantprojecte del Partit deis Socialistes de Catalunya es 
convertí en eix vertebrador del Projecte aprovat oer 
l'Assemblea de Parlamentaris, el comentar! detingut de 
molts deis seus punts es reserva per a l'epígraf se-
güent, pero, en canvi, hom intentará reflectir la seva 
génesi (104). Els textos principáis figuren en un anex. 

A mitjan juliol del 1978, immediatáment d'aprovat 
el projecte constitucional peí Pie del Congrés, els so
cialistes catalans encetaren llur preparado de l'Estatut. 
El grup de treball socialista integrat per parlamentaris, 
dirigents del partit i técnícs aprová a fináis d'aquest 
mes un primer esborrany (Anex 4), de sis punts i una 
norma transitoria, com a text base de la proposta del 
P.S.C. Malgrat la provisionafitat a qué el destinava el 
seu carácter de document de treball, la seva incidencia 

(102) Com la regulado del Parlament. 
' (103) De 55 anieles, práctica me nt el mateix nombre que l'Estatut de 
Nuria. 

(104) Probablement, hagués estat interessant fer-ho amb tots els avant-
projectes, pero, a part de les dificultáis informativos que su posa ría, aixó ex
cedí ria l'abast d'aquest estudi. 
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en el text final es palesa fácilment; ádhuc en alguns casos 
el redactat ha estat transcrit literalment. L'enfoc de l'es-
borrany és la de centrar els principáis temes del tftol i 
la de fixar con mes clarament millor els recursos de 
qué hauria de disposar la Generalitat, de conformitat 
amb la Constitució que ja havia superat la fase fona-
mental de la seva elaborado. 

El text comengava, dones, per una declaració de 
principis en qué s'afirmava l'autonomia i la suficiencia 
financera de la Generalitat, la coordinado de la política 
económica catalana amb la de la resta de I'Estat i la 
solidaritat amb els pobles de l'Estat espanyol expressa-
da per la contribució a les despeses generáis i al fons 
de compensado. Podem dir que constituía una decla
ració programática que precedía, a tall de preámbul, 
els punts mes concrets. La seva redacció reflectia inne-
gablement la influencia de les bases aprovades per 
l'ámbit d'lnstitucions del Congrés de Cultura Catalana, 
pero amb una solució mes ágil, a part de mes constitu
cional, del tema de la solidaritat. L'article segon era 
dedicat a l'enumeració de les fonts de recursos de la 
Generalitat i desenvolupava les previsions constitucio-
nals a aquest propósit emplenant-les de contingut con-
cret i rigor técnic. L'ordre d'exposició, que s'inspirava 
mes en un criteri d'expressió de sobirania que en la 
previsió de llur importancia quantitativa futura, era 
aquest: 

a) Patrimoni i dret privat, 
b) Impostos propis, 
c) Impostos cedits per l'Estat, 
d) Ingressos compartits amb l'Estat, 
e) Taxes, contribucions especiáis i arbitris no fis-

cals, 
f) Endeutament, i 
g) Subvenciona estatals i transferéncies del fons 

de compensado. 
Respecte al patrimoni cal dir que, avangant mes enllá 
que el treball del Congrés de Cultura Catalana, preveia 
implícitament la possibilitat que en aprovar-se I'Estatuí, 
la Generalitat ja disposés d'un patrimoni propi distint 
del de les Diputacions Provincials que s'hi integraven o 
del que l'Estat hagués de cedir. 

El redactat referent ais impostos propis era voluntá-
riament ambigú, tot acollint-se a la mateixa ambigüitat 
del corresponent precepto constitucional <art. 
157.1.b.), i amb aixó hom evitava de prefixar el possi-
ble ventall de tributs autónoms, punt que, d'altra ban
da, segurament hagués atret en excés l'atenció de les 
Corts estatals. 

Quant ais impostos cedits o participáis, només cal 
remarcar, a mes de la influencia de l'experiéncia fede
ral alemanya, la utilització deliberada de la nomencla
tura impositiva vigent en el moment de redactar l'es-
borrany, sense desconéixer les possibles modificacions 
que implicaría la reforma fiscal en curs, i l'exclusió deis 
ingressos de la Seguretat SQCÍSI, que suposen un flux 
important de cabdals públics de Catalunya vers la resta 
de l'Estat. Pero, potser el mes remarcable de la relació 
de recursos és que, a desgrat de les possibilitats cons
titucional^ no esmenta els recárrecs sobre impostos 
amb el propósit dar de marginar aquesta via de so-
breimposició propugnada peí centralismo com a princi-
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pal recurs de finanpament de les Comunitats Autóno
mos. Per la seva part l'article 3 afirmava la potestat tri
butaria del Parlament de Catalunya i II atribuía la com
petencia exclusiva per a l'aprovació, control i liquidado 
deis Pressupostos de la Generalitat, sense entrar en 
detalls. 

A continuació, l'esborrany establia la delegado de la 
gestió tributaria deis impostos estatals (105), el princi-
pi del desenvolupament d'un sector públie autónom i 
de la participado en el sector públie estatal que operi a 
Catalunya, i responsabilitzava la Generalitat de la tu
tela financera de les corporacions locáis catalanes. 

La disposició transitoria abordava l'espinosa qüestió 
de la determinado provisional deis percentatges de 
participado durant el període transitori del traspás deis 
servéis i competéncies estatutarios, proposant com a 
criteri operatiu el de la valoració per cepita d'aquests 
servéis ais territoris de régim comú; cal afegir que la 
disposició preveia un calendan per a la comissió mixta 
de valoracions que permetés la necessária planificació 
pressupostária. Hom remarcará que l'esborrany socia
lista deixava indeterminat el percentatge definitiu de 
participado, esclotxa per on podia introduir-se el prin-
cipi d'autonomia, mentre que suggeria per al període 
transitori un mecanismo compensatori, amb alguna 
concomitancia amb els punts mes positius de la pro
posta de Larraz, que permetia establir un percentatge 
de participado estable ais impostos estatals compar
tits, llevat d'un que es reservava per a les successives 
revisions i ajusts, concepció que esdevingué deis prin
cipáis contenciosos del títol. 

Tenint en compte l'operativitat d'aquest primer es-
borra ny i la validesa, des de llur óptica, de la filosofía 
que l'inspirava, els socialistes només hi introduíren 
modificacions de detall i Compraren a les primeros pre
ses de contacte de la Comissió deis Vint, al parador de 
Sau (106), a mitjans de setembre del 1978. En resulta 
un text molt breu (Anex 5.1.) en el que els canvis mes 
rellevants respecte al primitiu esborrany son: 

1) Supressió de la declaració programática inicial 
que havia d'incorporar-se al Preámbul o al Títol 
Preliminar de l'Estatut; 

2) La supressió de les referéncies a les Diputacions 
Provincials, substituidos per una disposició transi
toria específica; 

3) L'explicitació de la substitució de ('administrado 
estatal per l'autónoma a la gestió deis impostos que 
l'Estat hagués cedit ais municipis; 

4) La inclusió de l'impost sobre el patrimoni net i 
deis impostos especiáis entre els cedits; 

5) Algunes modificacions a la denominado deis im
postos, d'acord amb la reforma fiscal desenvolu-
pada per l'Estat, i el canvi de «Monopolis fiscals» 
per «Monopolis»; 

6) El trasllat de la competencia parlamentaria sobre 
el pressupost de la Generalitat i legislado tributa
ria al capítol corresponent a aquesta institució; i, 

(105) Llevat deis relatius al comer? exterior. 
(106) Situat a la vora del pantá de Sau, i que pertany al terme municipal 

de Masies de Roda. 



7) Un reforgament de les garantios per a la suficien
cia financera catalana a les transitorios 1.a i 4.a 

(107). 

Junt amb la proposta socialista, confluirén a Sau els 
esborranys deis altres partits; hem pogut disposar de 
quatre torga representatius: C.D.C., P.S.U.C., U.C.D. i 
U.D.C. 

El text de Convergencia Democrática de Catalunya 
(108) té importancia peí sector social que representa i 
per la difusió que la premsa d'aquells dies li dona. Es 
tracta d'un document mes llarg que el socialista —dis-
set artícles-, un xic prolix i de contingut desigual, i a 
mes barreja elements transitoris amb les disposicions 
proposades per a l'Estatut definitiu. 

El títol «De la hisenda» s'iniciava amb la reproducció 
literal de l'article 157.1. de la Constitució, referent ais 
recursos de les Comunitats Autónomos, les caracterfs-
tiques tócniques del qual, especialment, la seva incon-
creció, han estat criticades a l'epígraf 4.2.2. No cal, 
dones, repetir les observacions fetes aleshores, pero 
d'ací es deriva gran part de la indefinido deis recursos 
de la Generalitat, de qué pateix tota la proposta de 
C.D.C. Igual que els altres esborranys comentáis, a excep-
ció del d'U.C.D., s'hi proposa la gestió tributaria delega
da deis tributs estatals. La definido del patrimoni de la 
Generalitat reprodueix la continguda a la base 5.4. de 
les Resolucions del C.C.C. A continuació, segueix una 
serie heterogénia de disposicions que estableixen, en
tre altres: 

1) L'atribució a la Generalitat de la contribució terri
torial rústica i urbana, que la Llei 44/1978, de 
l'lmpost sobre la Renda de les Persones Físiques, 
havia cedit recentment ais municipis; 

2) La competencia catalana per a constituir institu-
cions de crédit especia I itzades, intervenir i coordi
nar les Caixes d'estalvi a Catalunya; 

3) La designado, per la Generalitat, d'un membre al-
menys del consell d'administració del Banco de 
España, que hauria de descentralitzar-se; 

4) La gestió deis ingressos de la Seguretat Social a 
Catalunya; 

5) La constitució d'un sector públie cátala al que «s'
hi vinculará l'existent de l'Estat en el terrítori de 
Catalunya»; i, 

6) La possibilitat d'emetre deute computable en els 
coeficients d'inversió obligatoria, i la de participa
do en el producto de les emissions de deute esta
tal per a cobrir despeses de servéis transferits. 

Hom ha deixat voluntáriament per al final els dos 
punts mes problemátics de l'esborrany de C.D.C. En 

(107) Aquesta nova Transitoria 4.a preveía la garantía de subvenció esta
tal en cas que d'una reforma del sistema tributan en resultes una minva 
deis ingressos catalans per cessions o participacions. 

(108) Veure Anex 5-2 i també l'article de Caries G a sol iba Bóhm, mi lita nt 
de Convergencia Democrática de Catalunya i candidat a diputat a la I lista 
de la coalició «Convergencia i Unió» a les eleccions del primer de marg de 
1979, La financiación de /as Autonomías en el marco de la Constitución, re
vista «Libre Empresa», septiembre-octubre 1978. 

primer lloc, l'únic intent de definir la potestat tributaria 
de la Generalitat (art. 52) es concreta en la possibilitat 
«de crear impostos que afectin les mateixes bases im
positivos que graven els impostos de l'Estat de forma 
addicional sonso que en cap moment puguin mermar 
la recaptació estatal»; és a dir, la d'establir recárrecs 
sobre els tributs estatals, possibilitat ja explicitada per 
la Constitució i, dones, a les primores ratlles de la ma
te ixa proposta de C.D.C. El canvi de «bases impositi
vos» per «objectes impositius» no alteraría substancial-
ment el significat. Cal remarcar que l'article comentat 
exclou explícitament i innecessáriament la possibilitat 
de deduir l'impost cátala de l'estatal en la línia deis 
«crédits fiscals» o, simplement, d'alguns tributs locáis 
actuáis. 

D'altra banda, els anieles 48, 49 i 50 (3, 4 i 5 del 
Títol) contehien probablement el nucli de la filosofia 
d'aquesta proposta. Tot i que per al período transitori 
es proposava simplement el criteri de la valoració deis 
traspassos, per al período definitiu es pretenia l'establi-
ment gradual d'un percentatge fix de participado a la 
recaptació a Catalunya deis impostos estatals que per-
metés l'autonomia de la Generalitat, percentatge no 
concretat pero del qual es digué que podía ésser de 
lord re del 75%. La resta de la recaptació correspon-
dria a l'Estat, com a compensació deis servéis que es 
reserves, i al Fons de Compensació Interterritorial. La 
partipació porcentual ais impostos recaptats a Cata
lunya seria igual per a tots els impostos. 

Ultra la vaguetat o imprecisió técnica de la propos
ta, les seves falles principáis radicaven en la manca de 
criteris operatius per a la determinado del percentatge 
global, la injustificada participado a la renda de dua-
nes (109), les facilitats per a la sobreimposició catala
na i, en mancar un mecanismo de revisió, la falta de 
flexibilitat futura deis recursos estatutaris. 

L'esborrany del Part/'t Socialista Unificat de Catalun
ya (Anex 5-3) compren vuit llargs articles i és, possi-
blement, el mes literari deis textos analitzats. Les seves 
aportacions mes riques es refereixen a la vida econó
mica general de Catalunya (110) i, especialment en el 
paper de l'economia pública. Així, desenvolupa les 
competéncies de la Generalitat en materia d'activitats 
económíques i nivell de vida deis ciutadans de Cata
lunya; reivindica explícitament la participado —reco-
neguda a la Constitució— de la Comunitat Autónoma 
en la planificado general i en el sector públie; i propo
sa la promoció de les empreses publiques. Un article 
está consagrat, potser amb una especificado excessi-

' va, ais principis del régim pressupostarí i de comptes 
públics catalans. 

Peí que fa ais recursos i al régim financer de la Ge
neralitat, la proposta del P.S.U.C. pal esa una filosofia 
general i un esperit de concreció molt semblant al de 
l'esborrany del P.S.C., pero revesteix una expressió téc
nica mes deficient. Aquesta complementarietat entre 

(109) El comerp exterior del conjunt de l'Estat espanyol, que passa per 
les duanes catalanes, confereix a aqüestes una importancia relativa superior 
a la que pertoca al corresponent a Catalunya, ádhuc tenint en compte el 
comerp cátala realitzat a través de duanes no catalanes. 

(110) Justifícant plenament el tftol proposat d'«Economia I Finances». 
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les propostes de les dues principáis torces de l'esque-
rra presents a Sau explica el rápid alineament deis par
lamentaria comunistas i dé I'Entesa sobre les bases 
plantejades pels socialistas en aquest Títol. 

Al marge de la coincidencia prácticament total en 
l'enumeració deis recursos de la Generalitat, malgrat 
que la seva exposició pugui dificultar-ne la constatado, 
la proposta del P.S.U.C. significava una matisació de 

I'esborrany socialista en tres punts d'una certa relie
ve ncia: 

1 / La introdúcelo del déficit relatiu d'equipament en 
el moment del traspás deis servéis, que hauria 
d'ésser cobert per l'Estat en un termini máxim de 
cinc anys (111); 

2/ Una reproducció de les famoses regles de valora
do del cost deis servéis que figuraren a I'Estatuí 
del 1932; i, 

3/ Una especificado una mica complexa del mótode 
de determinado definitiva del percentatge de par
ticipado ais impostos estatals, que introduía el 
criteri de la renda relativa de Catalunya i s'expres-
sava en termes nets, és a dir, detraient els impos
tos i taxes cedits. 

L'esborrany de la Unión del Centro Democrático (Anex 
5-4) palesa, peí seu rigor tóenic, una qualificada asses-
soria que no fou degudament aprofitada pels parla
mentaria d'aquest grup durant les sessions d'elabora-
ció del Projecte. 

Presentada sota la forma de tretze bases detallados, 
reflecteix la contradicció entre la posició reticentment 
descentralitzadora del governespanyoli el magnetismo 
de les formules del «revenue-sharing» nordamericá. La 
primera base del Títol (Base 24 de l'esborrany) con
densa la filosofía de tota la proposta: en el seu apartat 
1 proclama l'autonomia i independencia financera de 
la Generalitat, subordinada ais principis de coordinado 
i solidaritat; l'apartat 2 defineix acuradament el contin-
gut d'aquesta autonomía financera, concretada en la 
redacció, formado i aprovació deis seus pressupostos 
generáis i en la potestat d'establir, regular i gestionar 
els seus tributs propis i els totalment cedits per l'Estat; 
i l'apartat 3 recorda immediatament que el control ex
tern de les finances autondmiques períoca al Tribunal 
de Comptes estatal, citat amb l'afegitó preconstitucio-
nal «del ñegne». Váries bases son dedicados, amb un 
grau de concreció impropi d'un text estatutari, al de-
senvolupament de la normativa pressupostária catala
na. 

De l'enumeració de recursos, continguda a la relació 
general de la base 29 i desglossada amb molt detall 
en bases successives, cal remarcar els trets següents: 

1) El respecte escrúpulos del principi de la localitza-
ció territorial o de la derivació geográfica de les 
bases imposables, i el respecte a la prioritat impo
sitiva de l'Estat; 

(111) Ja insinuada a la comunicado d'Oviedo presentada per J. Colom, 
A. Montserrat, R. Romaguera i R. Trias. Veure l'epigraf 4.1.3. 
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2) La inspirado en certes formulacions de I'Estatuí 
del 1932; 

3) La importancia básica conferida ais recárrecs com 
a font de tributació autónoma; 

4) La proposta d'emprar els fndexs de poblado rela
tiva, renda per habitant relativa i esforg fiscal en 
els impostos cedits per a la determinació del per
centatge de participado global ais ingressos co-
rresponents ais Pressupostos Generáis de l'Estat, 
percentatge que fixarien anualment les Corts Ge
neráis; 

5) La distinció entre aquesta participado i la transfe
rencia estatal en funció del cost deis servéis tras-
passats; 

6) L'assignació de la quantitat que la Generalitat rebi 
del Fons de Compensado Interterritorial, que es 
dona per suposat, per al finanpament deis equipa-
ments socials deis municipis; i, 

7) Que el deute emés per la Generalitat i l'avalat per 
ella gaudeixi deis mateixos beneficis que el de 
l'Estat, a tot el territori espanyol. 

Per a cloure, cal dir que la darrera base del Títol propo
sa va que la Generalitat i totes les entitats locáis de Ca
talunya restessin exemptes de tota tributació estatal, 
pero, en canvi, no reivindicava la gestió deis tributs es
tatals a Catalunya. 

Per últim, la Unió Democrática de Catalunya pre
senta un curt projecte (Anex 5-5) de quatre anides i 
una disposició transitoria, projecte molt feble i que gai-
rebé no fou objecte de debat. Dir que pretenia compa
ginar els preceptos constitucionals amb algunes formu
lacions deis textos estatutaris deis anys trenta fóra ex-
cessiu, si ens atenem a l'abast real de l'esborrany. Hom 
pot remarcar potser dos trets a la proposta d'U.D.C; 
d'una banda, que els ingressos propis de la Generalitat 
que defineix son els de les Diputacions Provincials, i 
per tant ei rógim financer autónom d'aquella vindria a 
ésser molt proper al d'una mancomunitat interprovin
cial; de l'altra, que la proporció relativa de la renda ca
talana respecte a la total espanyola determinaría el 
percentatge atribuít globalment a l'Estat i al F.C.I. so
bre la recaptació total deis impostos estatals, mentre 
que la resta correspondria a la Generalitat, permetent 
la seva autonomía financera. 

De l'análisi feta a les ratlles precedents es desprén 
que no fou exclusivament la hegemonía de (esquerra a 
la comissió redactora i, en general, a l'Assemblea de 
Parlamentaris la que decanta vers l'avantprojecte so
cialista les posicions deis altres partits, i que aquest es 
convertís en la base de la versió definitiva, particular-
ment la part deis recursos, complementat per les apor-
tacions comunistas. 

Tanmateix, abans del final deis treballs de la Comis
sió deis Vint, a les darreries del mes d'octubre, els so
cialistas aportaren un altre esborrany (Anex 6) que mi-
llora va alguns punts de l'inicial. Entre altres innova-
cions menors, el nou avantprojecte distingia les com
petentes de gestió tributaria corresponent a exaccions 
estatals de les referents a tributs locáis; reformulava 
les atribucions de la Generalitat respecte al régim fi
nancer de les corporacions locáis catalanes; remarcava 



I'autonomia pressupostária de la Generalitat, els bene-
ficis fiscals del seu deute i la participado autonómica 
ais órgans de direcció del sector públic estatal actuant 
a Catalunya. Pero el punt fonamental era la introdúc
elo, en el text estatutari, duna fórmula de determina
do del percentatge de participació en els ingressos es-
tata Is. L'esmentada participació es fixaria, d'acord amb 
la nova proposta socialista, en un tant per cent que ga
rantís que els ingressos totals de la Generalitat repre-
sentessin, com a mímim, la xifra resultant d'aplicar al 
total deis ingressos deis Pressupostos Generáis de 
l'Estat la mitjana aritmética deis coeficiente relatius de 
població i recaptació fiscal a Catalunya, deduint la 
quantitat corresponent a Catalunya del cost deis servéis 
que l'Estat continuos assumint. Catalunya podría exi
gir la revisió d'aquesta participació almenys cada cinc 
anys, un cop transferits els servéis esta tu taris (112). 
Dos elements básics sobressurterí a la nova proposta 
socialista: 

a) L'elecció deis índexs escollits per la mitjana, que 
poden considerar-se els extrems negatiu i positiu, 
respectivament, entre els mes representatitus. 
Descartada la superficie peí seu feble lligam amb 
la problemática financera espanyola, l'índex mes 
baix de participació catalana a magnituds relle
va nts és el de població que se sitúa ais voltants 
del 16%, mentre que malgrat la regressivitat del 
sistema tributan espanyol Catalunya aporta habi-
tualment al Fisc de l'ordre del 20-22 % del total. 

b) El trasllat del tradicional problema de les valora-
cions del cost deis servéis a aquells que l'Estat 
continuí desenvolupant. L'habitual biaix a la baixa 
d'aquestes valoracions només pot afavorir I'auto
nomia financera de les Comunitats Autónomes. 

La proposta socialista trobá poca oposició —només al-
guns parlamentaria, essencialment de la dreta, votaren 
en contra o s'abstingueren— i fou aprovada per majo-
ria. Tanmateix, els propis socialistes s'adonaren d'una 
petita falla a llur proposta, justificable peí ritme de tre-
ball de la Comissió deis Vint, i l'esmenaren adient-
ment. Es tracta del fet que el percentatge de participa
ció no havia de garantir la xifra d'ingressos totals de la 
Generalitat sino només els derivats de figures estatals 
cedides o participados. 

4.3.3. El text aprovat per íAssembfea 
de Pariamentarís 

Les pagines precedents, en explicar la gestació del pro-
jecte estatutari del 1978, han anat definint molts deis 
trets que caractericen el Projecte aprovat el 29 de de-
sembre del 1978 per l'Assemblea de Pariamentarís. El 
text final mereix, tanmateix, una análisi específica. 

Si a les consideracions próvies sobre (elaborado del 
Projecte d'Estatut en general, hom ha remarcat algu-

(112) El període provisional era cobert per les corresponents Disposi-
cions Transitorios. 

nes diferencies substanciáis respecte ais plantejaments 
de I'época republicana, en encetar l'estudi deis seus 
aspectos financers i fiscals cal reflexionar sobre la 
coincidencia d'algunes circumstáncies, mes o menys 
conjunturals, que envoltaren l'experiéncia estatutaria de 
la Segona República, amb les del moment present, 
circumstáncies que poden suposar la reprodúcelo d'al-
guns deis problemes que ja es plantejaren aleshores. 
En primer lloc, cal remarcar la repetició de la simulta-
neítat del procés d'instauració democrática amb una 
situació de crisi económica mundial. Tant o mes que 
els anys trenta, l'economia espanyola está sotmesa ais 
embats de la crisi i les seves peculariaritats dificulten 
la sortida de la recessió. Precisament la política econó-
mica derivada de l'análisí keynesiana de la Gran De-
pressió agreuja dos deis problemes que també alesho
res perjudicaren I'autonomia de Catalunya: d'una ban
da, la tendencia a concentrar els principáis instruments 
de política anticíclica —entre ells els fiscals— en les 
mans del govern central; i, d'una altra, Inexistencia d'un 
déficit pressupostari important (113). L'esmentat défi
cit s'afegeix al derivat de la insuficiencia recaptatória 
deis recursos tributaria de l'Estat, reforgant lá necessi-
tat de procedir a la reforma de la fiscalitat estatal. És 
ben sabut que el déficit pressupostari de l'Estat i l'en-
degament de la reforma fiscal (introducció de l'impost 
sobre la renda personal) foren greus problemes per al 
finangament de l'Estatut del 1932. Ara, l'inici de la re
forma impositiva estatal ha precedit a l'elaboració del 
projecte estatutari, pero indubtablement el seu desen-
volupament suposará una dificultat seriosa per a una 
rápida descentra I ització fiscal i, particularment, de l'ad-
ministració tributaria. 

Dues remarques abans d'endinsar-se en la conside
rado del Títol III. La primera es refereix al fet que, com 
indica el seu títol «Finances i Economía», el seu abast 
va mes enllá de I 'estricta ment fiscal. L'altra és l'existéncia 
d'alguns petits errors d'ordre mecanografíe o terminoló-
gic en el text aprovat, que caldrá subsanar abans de la 
seva entrada en vigor, suposant que no s'hi introduei-
xin esmenes mes importants. Per a l'análisí del projec
te estatutari, probabíement el mes adient és seguir el 
seu mateix ordre de tractament deis temes. 

El text definitiu ha prescindit de la paragrafada pro
gramática introductoria continguda a uns quants deis 
primers esborranys, en qué es feia referencia ais princi-
pis de coordinació amb la hisenda estatal i de solidari-
tat amb els restants pobles de l'Estat. Una redacció 
succinta d'aquests apareix al Preámbul pero, possible-
ment hagués estat preferible atribuir-los una major 
entitat, ádhuc en la línia de resoldre a priori certs pro
blemes polítics i de no desvetllar reticéncies o suspica
cias addicionals a les que malhauradament encara tro-
bará el Projecte d'Estatut cátala. Aixó no vol dir que 
hom no consideri adient la localització de l'exposició 
d'aquests principis en el mateix comengament de l'Es
tatut. 

La part del Projecte d'Estatut referida a la hisenda 
comenga, dones, per l'article 42, referit al patrimoni de 

(113) Que interferelx ('avaluado del cost deis servéis. 
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la Generalitat, que és definit d'acord amb els seus qua-
tre orígens potenciáis: el que disposi la Generalitat en 
aprovar-se I'Esta tu t, el que pugui adquirir en el futur, el 
que li pertoqui per la integrado de les Diputacions Pro
vincial i els béns de l'Estat afectes a servéis traspas-
sats; el segon apartat preveu la regulado del seu régim 
per una llei del Parlament de Catalunya. Aparentment, 
es tracta d'un article aproblemátic, pero aixó només és 
cert si ens atenim al seu redactat i, en particular al de 
l'epígraf 1.3. —patrimoni provinent de l'Estat—, que ha 
adoptat la formulado positiva que hi figura; una defini
do residual del tipus de la continguda a la Base 5a.4. 
de les conclusions de l'ámbit d'lnstitucions del C.C.C. 
(114) i a alguns deis primers esborranys hagués resul-
tat diffcilment acceptable pels órgans estatalsj ádhuc, 
per algunes de les restants Comunitats Autónomas, re
celosos del possible aprofitament futur de part d'a-
quest patrimoni actualment estatal. 

Per a alguns, el llarguíssim art. 43 pot esdevenir el 
mes conflictiu de l'Estatut, en contenir la relació deta
llada deis recursos de la Generalitat. Diguem per enda-
vant que abans d'entrar en vigor caldrá corregir-hi 
dues petites erradas terminológiques o potser de 
transcripció que apareixen en el text propoaat: 

1/ A l'epígraf 1.2.a, l'impost que s'hi esmenta hauria 
de figurar amb el nom de l'impost vigent: «Impost 
sobre les transmissions patrimonials i actes jurí-
dics documentáis», és a dir, cal afegir-hi l'adjectiu 
«patrimonials» per una major correcció jurídica; 

2/ Igualment a l'epígraf 1.3.c. cal emprar la denomi
nado correcta d'«lmpost general sobre el tráfic de 
les empreses»; 

3/ La versió difosa per la premsa parla a l'epígraf 
1.5. de les «exempcions amb fins no fiscals» que 
podrá establir la Generalitat en l'exercici de les 
seves competéncies, quan amb tota seguretat es 
tractava de les «exaccions amb fins no fiscals», com 
apareix a la versió oficial publicada per la Genera
litat i que hom empra al llarg d'aquest estudi. 

Com hom pot veure, es tracta d'error menors fácilment 
corregibles. La problemática de l'article ve, evident-
ment, d'a I tres qüestions. 

L'apartat 1 de l'article 43 ofereix un desglossament 
bastant precís deis recursos autonómics previstos a 
l'article 157.1. de la Constitució (115). Sintéticament, 
l'ordre adoptat és el següent: 

1) Impostos propis. 
2) Impostos cedits per l'Estat. 
3) Participacions a impostos estatals. 
4) Taxes per servéis i aprofitaments especiáis. 
5) Contribucions especiáis i exaccions amb fins no 

fiscals. 
6) Recárrecs í participacions a ingressos no tribu-

taris de l'Estat. 

(114) «...i pels de l'Estat radícats en territori cátala, excepte els que es 
trobín afectes a funcions que el Govem de l'Estat continuT realitzant». 

(115) En aquest epígraf ¡ els següents les referendes a articles constitu
cional intercalados al text aniran expressament indicados afegint: «de la 
constitución, a fi d'evitar confusions. 
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7) Ingressos procedents del Fons de Compensado 
Interterritorlal. 

8) Subvencions estatals. 
9) Deute i crédit. 

10) Ingressos patrimonials. 
11) Ingressos de dret privat i altres. 

La refosa final potser ha enterbolit la sistemática ini-
cialment concebuda, pero, evidentment, el quadre d'in-
gressos resulta molt mes ciar que a la Constitució, 
malgrat alguna deficiencia técnica (116). 

En primer lloc, apareixen els impostos que la Gene
ralitat podrá establir en base a la potestat tributaria 
delegada de qué gaudeix constitucionalment (art. 
133.2. de la Constitució). Lógicament, aquests impos
tos no hi son definits, car períoca al Parlament de Ca
talunya realitzar el seu futur desenvolupament, respec
ta nt els límits constitucionals (art. 157.2. de la Consti
tució), i probablement el marc fixat per la llei orgánica 
de finangament de les autonomies (art. 157.3. de la 
Constitució); per tant, resultaría absurda una enumera
do autolimitadora d'aquesta competencia autonómica. 

El segon epígraf de l'apartat 1 compren els impos
tos cedits per l'Estat. En analitzar el text contitucional 
a l'epígraf 4.2.2. d'aquest estudi hom ha comentat a 
bastament el terme «cessió» i la seva presumpta inter
pretado en el sentit d'impostos d'ámbit estatal, apro-
vats per les Corts Generáis, els rendiments i la gestió 
deis quals seria cedida a les Comunitats Autónomos; 
no caldrá dones insistir-hi abans de veure la problemá
tica que planteja la proposta. Els tres primers impostos 
deis quals es pretén la cessió (Successions i dona-
cions, Patrimoni net i Transmissions patrimonials i ac
tes jurídics documentats) responen a una lógica auto
nomista indubtable, sobretot tenint en compte les 
competéncies catalanes en materia de dret civil, i ád
huc una derivació geográfica bastant clara i que en bo-
na lógica correspon majoritáriament a l'ámbit de la Co-
munitat Autónoma. Tanmateix, també resulta evident 
que per a la seva correcta aplicació, tant a efectos de 
repartiment de bases com d'inspecció, caldrá establir 
una estreta coordinado amb la hisenda estatal i, so
bretot, amb la de les restants Comunitats Autónomos 
que puguin exigir una cessió paral.lela (117); no és, en 
absolut, un problema insoluble, pero caldrá fer-ho ur-
gentment, potser mitjanpant la L.O.F.C.A., a fi d'evitar la 
vulnerado potencial de les limitacions constitucionals 
previstos a l'article 157.2 a la imposició sobre béns 
situats fora del respectiu territori autonómic. D'altra 
banda, si hom pot apel.lar a nombrosos exemples exte-
riors de descentra I i tzació de l'impost sobre el patrimoni, 
l'enfocament que la reforma fiscal en curs ha donat a 
aquesta figura, nova en el sistema tributan espanyol, fa 
que esdevingui com una mena de registre o instrument 
de control per a la inspecció del nou impost sobre la 
renda de les persones físiques, a la liquidació del qual 
va estretament lligat; a mes, comporta la complemen-

(116) Técnicament, potser hagués resultat mes corréete ordenar els re
cursos en funció del grau de potestat tributaria exercible per la Generalitat. 

(117) Pensem, posem per cas, en una herencia constituida per terrenys 
situats a diverses Comunitats. 



tarietat d'ambdues figures i, per tant, la coordinado de 
llur gestió. El carácter progressiu del tipus impositiu 
exigeix, peí seu cantó, un nivell d'inspecció tributaria 
homogeni arreu de l'Estat, per tal d evitar el frau: ¡'ad
ministrado tributaria estatal haurá de cooperar amb 
les autonómiques per a garantir el compliment d'a-
quest principi básic d'equitat impositiva. 

Peí que fa ai quart component deis impostos cedits, 
els impostos especiáis, cal dir, ultra la seva possible 
desaparició amb la modificado de la imposició indirec
ta, que la facilitat de transiació d'alguns deis tributs 
que inclou aquesta figura podría suscitar conflictes en 
refació amb (aplicadode l'art. 157.2. de la Constitucló. 
En particular, els impostos especiáis de fabricació (alco-
hols, sucre, xicória i cervesa i begudes refrescants) son 
aplicats en origen i, per tant, l'administració tributaria 
catalana, en fer-se carree de llur gestió, haurá d'esta-
blir les vendes destinados a Catalunya i les exporta-
cions a la resta de l'Estat (118) per a poder transferir 
la corresponent aliquota a la hisenda central, qüestió 
que pot ésser prevista per la LO.F.C.A. Tanmateix, fóra 
absurd dramatitzar aquest punt tenint en compte, d'u-
na banda, llur rendiment relativament pobre i, de l'altra, 
que lestructura.de la distribució comercial de la cervesa i 
les begudes refrescants, rúbrica principal d'aquest pri
mer grup, és essencialment d'ámbit cátala amb un co
rrí erg exterior en ambdós sentits molt migrat. Les altres 
dues figures incloses en els impostos especiáis, l'im-
post sobre el petroli i els seus derivats i l'impost sobre 
l'ús del teléfon, llur rendibilitat és molt mes gran i no 
plantegen excessius problemes de transiació, i per aixó 
llur cessió és fácil. L'evolució previsible de la imposició 
indirecta espanyola vers l'adopció d'un impost sobre el 
valor afegit podría aconsellar, quan sigui l'hora, la ces
sió substitutiva d'aquest darrer tribut en la seva exac-
ció en la fase minorista, cosa que aproparia el quadre 
impositiu cataiá ais esquemes federáis actuáis; tanma
teix, cal recordar que la imposició sobre les vendes al 
detall no constitueix normalment un gravamen cedit 
per l'Estat central o federal ais governs autónoms o fe
deráis, ans ben bé un tribut propi d'aquests o deis mu-
nicipis. L'ámplia redacció de l'epígraf e) de l'apartat 
que comentem, permet absorbir qualsevulla nova ces
sió i, en particular, la suara esmentada, sense haver de 
procedir a cap modificado de l'Estatut, 

Finalment, cal teñir present que el mecanismo de 
determinació de la participado catalana ais impostos 
estatals treu molta importancia a la qüestió de la loca-
lització de les bases deis impostos cedits, car hi apa
re ixen impiícitament com a participacions del 100% 
amb delegado de la gestió. L'epígraf 3 conté la relació 
deis impostos estatals, una part de la recaptació deis 
quals anirá a nodrir la Generalitat com a compensació 
del cost deis servéis traspassats. La Mista final inclou 
els dos que han aparegut immutables a les diverses 
versions de la proposta socialista (renda de persones 
físiques i renda de societats), els impostos de tráfic 
d'empreses i de luxe, amb una fórmula que preveu la 

(118) L'ex porta ció a i'estanger es fa usualment lliure d'impostos indirec
tos. 

relativament propera implantació de l'impost sobre el 
valor afegit, i una cláusula genérica que permeti noves 
cessions estatals de percentatges a altres impostos. 

Llevat d'aquesta darrera cláusula, que pretén flexibi-
litzar el funcionament futur de l'Estatut i facilitar-ne l'a-
daptació —sense la complicació de tot el procés de 
revistó— a l'evolució del sistema tributan estatal, l'epí
graf 3 ofereix una Mista precisa i perfectament definida 
deis impostos en qué es vol compartir la recaptació, a 
fi de finangar els servéis que l'Estat transfereixi a la 
Generalitat. El redactat exclou l'establiment de percen
tatges de participado amb aquesta finalitat a qualsevol 
altre impost diferent ais esmentats, salvat de la previ-
sió de l'apartat d). La peculiaritat de la fórmula de de
terminació deis percentatges de participado prevista a 
l'article 44 fa inútil una excessiva diversificado de les 
figures compartidos. L'adopció deis impostos propo-
sats ais apartáis a), b) i c) de l'epígraf 3 per a l'establi
ment de participacions ha d'ésser valorada molt positi-
vament. A mes del suport que suposa la fácil referen
cia a models descentralitzats estrangers de provada 
funcionalitat, com hem pogut veure al capítol anterior, 
les figures tríades (renda de persones físiques, socie
tats i volum de vendes) constitueixen els tributs de 
major rendiment i flexibilitat deis sistemes impositius 
moderns. Una participado en ells evita la generado de 
les greus distorsions econdmiques que possiblement 
comportarien formules alternatives de finanpament 
deis servéis transferits, alhora que no minva líur efica
cia com a instruments de la política macroeconómica 
general; si de cas, caldria que el desenvolupament d'a
questa s'inspirés estretament en el federalismo coope-
ratiu de la R.F.A. 

A l'enumeració de l'epígraf 3 és remarcable l'absén-
cia de l'impost sobre el patrimoni net —que figura al 
2—, essent així que s'hi podría posar en base ais seus 
lligams amb el nou impost sobre la renda de les perso
nes físiques, tot i que és perfectament defensable la 
seva posició actual en el projecte estatutari. El trasllat 
d'aquest impost al grup de les participacions no supo
sa ría cap problema greu, ni a priori cap reducció d'in-
gressos per a la Generalitat, pero la simplificado admi
nistrativa que comportaría aquest canvi hauria de 
posar-se en paral.leí amb la corresponent minva de fa
culta ts autonómiques, sobretot, tenint en compte les 
reticéncies tradicionals de l'administració estatal de-
ve rs la descentra I ització de la gestió deis seus impos
tos básics. 

Els epígrafs 4 i 5 no donen motiu a gaires comenta-
ris. Es refereixen a les taxes, contribucions especiáis i 
exaccions amb finalitats no fiscals que figuren al qua
dre impositiu de qualsevol nivell de govern, malgrat 
que llur desenvolupament primordial tingui lloc en el 
camp de la hisenda subcentral. En aplicació correcta 
del principi d'autonomia, la potestat d'establir-los perío
ca en exclusiva al Parlament de Catalunya, com assen-
yala exactament l'article 48. Potser val la pena de re
marcar que l'epígraf 4, dedicat a les taxes per presta-
ció de servéis i per aprofitaments especiáis, ha estat 
redactat amb prou abast com per incloure tant les 
creados per la propia Generalitat com les derivados del 
traspás de servéis. 
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L'epígraf 6 és possiblement el de redacció mes mal-
haurada de tot l'apartat i va aparóixer a la discussió fi
nal del Projecte. Compren dos tipus d'ingressos torga 
diferenciáis, com son els recárrecs i unes participa-
cions e ingressos de I'Estat, diferents de les previstos a 
l'epígraf 3. La inclusió deis recárrecs, no prevista a la 
proposta socialista, és conseqüéncia de la seva reivin
dicado, un xic incoherent, per les forces de la dreta en-
capgalades per C.D.C. La valoració negativa deis recá
rrecs com a instrument de finangament de l'autonomia 
ha estat prou fonamentada al llarg del treball com per 
no insistir-hi. És obvi que figuren a la Constitució i, 
dones, es poden incloure en el sistema tributan autó-
nom com a arma de reserva, i en aquest sentit cal in
terpretar la competencia que en llur fixació atribueix 
l'article 48 al Parlament cátala; pero també és obvi 
que la seva inclusió obre la porta a la possibilitat que 
una administració estatal centralista els converteixi en 
figura básica de les finances autónomos. El seu ús s'-
hauria de limitar al máxim, per evitar una excessiva di
ferenciado de la pressió fiscal catalana respecte de im
plicada a ta resta de I'Estat per a un nivell equivalent 
de prestació de servéis, i alhora s'hauria d'establir pre-
ferentment amb la major homogeneítat possible amb 
tes altres Comunitats Autónomos. Aquesta fita podría 
ésser facilitada per la L.O.F.C.A. 

Quant a la resta de l'epígraf, hi ha diversos comen-
taris a fer. En primer lloc, un de carácter terminológic 
referent a la reaparició de l'expressió «Monopolis fis
cal s». Ais Pressupostos Generáis actuáis de I'Estat hi 
figuren literalment els «Monopolis fiscals», englobant el 
de Tabacs i el de Petrolis, i aixó explica que s'hagi usat 
al primer esborrany socialista; tanmateix, posterior-
ment i contra el meu parer, aquesta locució fou substi
tuida peí termo «Monopolis» en base al precedent his
torie de la seva utilització a l'article 19 de I'Estatuí de 
Nuria, terme, pero, inexistent al lóxic pressupostari vi-
gent; aquesta posició fou assumida per la majoria de 
les formacions politiquea presenta a Sau malgrat la se
va manca de justificado técnica. Des de la perspectiva 
fiscal, la utilització final de «Monopolis fiscals» consti-
tueix una correcció de terminología que millora sensi-
blement el text de les versions immediatament prece-
dents. Formalment cal afegir que la previa referencia a 
la participado en el rendiment deis monopolis fiscals 
justifica l'expressió: «I en altres ingressos de I'Estat», 
de clara extracció constitucional, que en aquest con-
text no pateix de les deficiéncies tóeniques apuntados 
en el comentan de la Constitució. Malgrat tot, la pre
sencia de participacions al mateix epígraf que els recá
rrecs no deixa de suposar una certa incongruencia téc
nica. 

Aclarits aquests punts, podem avangar en l'análisi 
de contingut. És evident que l'esment d'una participa
do catalana al rendiment deis monopolis fiscals i en 
altres ingressos de I'Estat pretén facilitar a la Generali
tat el poder gaudir de les possibilitats ofertes per l'im-
precís redactat de l'article 157.1.a. de la Constitució, 
orientant-lesversel reforgamentdel principi d'autonomia, 
com ho palesa el fet de deslligar aqüestes participa
cions de la cobertura de servéis traspassats prevista a 
l'epígraf 3. Pero aixó obre una important problemática 
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técnica i política. En efecte, la redacció proposada es
pecifica els monopolis fiscals, figura de la qual no hi ha 
—tot i que n'existeixen— galres exemples de participa
do a l'experiéncia comparada, pero que és raonable-
ment reivindicable; a mes la redacció estableix la pos
sibilitat d'assignar a la Generalitat un percentatge so
bre altres ingressos estatals, amb la qual cosa la Mista 
de recursos centráis potencialment participabas pot 
anar de la Lotería a la Seguretat Social. 

I heus ací que arribem a la falla técnica mes greu de 
l'epígraf, que pot donar lloc a un important debat poli-
tic: el Projecte d'Estatut no precisa enlloc ni el criteri 
de determinado de l'esmentat percentatge, ni la insti-
tució competent per a fixar-lo, ni tan sois la sobirania 
que pot aprovar el seu establiment. En la indefinició 
del redactat no hi ha cap element que permeti atribuir 
aqüestes competéncies fonamentals a I'Estat o a la 
Generalitat. Hom pot suposar que, tractant-se d'ingres
sos estatals, és a I'Estat a qui pertoquen aqüestes atri-
bucions i qui pot atorgar aqüestes participacions a la 
Comunitat Autónoma, pero malgrat les possibilitats 
constitucionals cal una bona dosi d'optimisme polític 
per esperar que I'Estat autoritzi gaires participacions al 
marge de la versió ampliada del principi de la compen
sado del cost deis servéis, és a dir, de les previstos a 
l'epígraf 3, encara que corresponguin a les del rengle 
d). Pero aixó no es defineix al Projecte, i en la seva li-
teralitat aquest permet que la Generalitat estableixi so-
biranament percentatges de participado a qualsevol 
recurs estatal no exclós explfcitament, com, per exem-
ple, les emissions de deute públie estatal no afectat a 
un servei traspassat. Evidentment, tant si es volia gau
dir plenament d'aquesta potestat com si s'acceptaven 
limitacions, que poden figurar a l'Estatut o a la futura 
L.O.F.C.A., hagués estat preferible de fer-ho constar 
per estalviar-se futurs conflictos. 

Per cloure el comentar! d'aquest problemótic epígraf 
6, una remarca positiva: de la lectura conjunta deis 
epígrafs 3 i 6 es desprén que, en principi, l'impost cen
tral o federal per excel.léncia, la renda de duanes, no 
consta entre els participáis. Evidentment, a ambdós 
epígrafs existeix la cláusula que permetria la seva in
clusió, pero aquesta és improbable, atesa la seva man
ca de lógica económica. Els epígrafs 7 i 8, referents ais 
ingressos del fons de compensado interterritorial i a 
altres assignacions a carree deis pressupostos, respec
tiva ment, son estrictament constitucionals i en la part 
corresponent d'aquest treball (119) ja han estat a bas
ta ment comentats els aspectos mes rellevants de llur 
problemática. La seva inclusió en el Projecte palesa 
implícitament la lógica voluntat catalana de no renun
ciar a cap deis recursos autonómics autoritzats per la 
Constitució. En alió que toca a les assignacions, essen-
cialment les subvencions, no hi ha cap mena de dubte 
sobre el dret de Catalunya a guadir-ne, i és probable la 
utilització de diverses modalitats de les existents 
(120). L'esment del fons de compensado interterrito-

{119) Epígraf 4.2.2. 
(120) Veure 2.1.7.2. i, indi recta ment, 2.3. En particular, és probable que 

aviat s'institueixi a nivell estatal un sistema d'ajut ais municipis, que es re-
parteixi entre les diverses Comunitats Autónomos, pero evidentment aixó 
no clou les possibles subvencions que pot percebre la Generalitat. 



rial era obligat, malgrat la probabilitat que en el seu 
endegament s'orienti cap a una fórmula selectiva, en 
qué no mes siguin les Comunitats de nivell de desenvo-
lupament económic inferior les que rebin ingressos per 
aquest concepto. La redacció és absolutament correc
ta, perqué cal preveure altres plantejaments i, en parti
cular, l'adopció d'un mecanismo semblant al «revenue-
sharing» americá. 

L'emissió de deute i el recurs al crédit, els rendi-
ments del patrimoni i els ingressos de dret privat, els 
donatius i les multes, previstos ais epígrafs subse-
güents son inqüestionables i no necessiten mes co
mentan. Si de cas, observar que una major elegancia 
técnica del redactat hagués recomanat la separado 
deis ingressos basats en la potestat penalitzadora de la 
Generalitat, de la resta deis compresos a l'epígraf 11. 

L'apartat 2 de l'article 43 que comentem, suposa 
una mena de cláusula de salvaguarda, que a l'esbo-
rrany socialista figurava com a disposició transitoria, 
per garantir que les possibles reformes futuros del sis
tema tributan estatal no minvin els recursos de la Ge
neralitat. A tal fi s'estableix taxativament l'obligació es
tatal de compensar adequadament i de forma automá
tica les disminucions d'ingressos autonómics imputa
bles a les modificacions normativos de la fiscalitat es
tatal sense prejudici de la possible revisió posterior del 
quadre d'ingressos de Catalunya. El criteri adoptat és 
que la compensado garanteixi que les finances de la 
Generalitat —en la hipótesi d'ésser afectados negativa-
ment pels canvis esmentats— creixin, almenys, al ma
te i x ritme que les de l'Estat. Evidentment, aquesta 
cláusula exclou les reduccions d'ingressos derivados de 
simples alteracions cícliques de la conjuntura económi
ca. 

L'article 44 és un deis importants, si no la clau de 
volta, de tot el sistema de finampament de l'autonomia 
adoptat peí Projecte. És obvi que reflecteix una certa 
inspiració del famós article 16, particularment del seu 
apartat IV, de l'Estatut de 1932, pero la seva análisi 
objectiva revela mes possibilitats autonómiques que el 
seu historie precedent. La proposta pretén garantir que 
els percentatgos de participado de l'article 43.1.3. si
guin suficients perqué els ingressos estatals cedits i 
participáis cobreixin el cost deis servéis traspassats, bo 
i permetent una actuado autonómica. En síntesi, el 
mecanismo de cálcul és el següent: 

1 / Determinado d'un percentatge «lógic» i «equita-
tiu» de participado catalana al conjunt d'ingressos 
impositius de l'Estat i cálcul de la xifra correspo-
nent en termes absoluts. 

2/ Deducció de I'a portado catalana pels servéis que 
l'Estat continuí assumint com a propis, cosa que 
inclou els servéis no traspassats a Catalunya, pero 
també una alfquota deis servéis que l'Estat no 
transfereixi a altres Comunitats Autónomos i que 
constitueix un primer mecanismo de solidaritat 
fiscal. 

3/ La xifra resultant pertoca a la Generalitat, i es co-
breix per la cessió d'impostos i participacions en 
el percentatge adient. 

En termes teórics existeixen infinitat de formules per a 
determinar un percentatge «raonable», com ho palesa 
lexperiéncia comparada, cosa que justifica la diversitat 
de formules proposades en el curs del debat. En aquest 
camp possiblement la proposta mes sofisticada corres-
pongué a la de l'U.CD. catalana que era, prácticament, 
la tradúcelo de l'aprovada peí Senat nordamericá per a 
l'establiment del «general revenue-sharing». Tanmateix, 
la seva implantació hagués comportat mes dificultats 
técniques que la definitivament adoptada, especial-
ment peí que fa a la mesura de l'esforg fiscal, sobretot 
tenint en compte que l'organització estatal no és fede
ral ni tan sois d'autonomies homogénies. La simplicitat 
del cálcul i la facilitat de trasplantament ais Estatuts 
d'altres Comunitats Autónomos espanyoles constituei-
xen elements molt positius a favor de la fórmula del 
Projecte. Es tracta, senzillament, de la mitjana aritméti
ca de dos variables molt significativos: els coeficients 
relatius de població i de renda de Catalunya respecte 
el total de l'Estat. Entre els nombrosos parámetros dis
ponibles la població relativa és no solament un deis 
mes immediats i senzills, ans també un deis mes baixos 
que hom pot triar amb criteris d'equitat. Peí que fa a la 
renda, la seva justificado també és obvia en termes de 
justicia. Evidentment és un criteri mes favorable que 
l'anterior per a Catalunya, pero els lligams entre renda 
i despesa pública son ben coneguts; és mes, la mera 
proporcionalitat —que la proposta no reivindica— ja 
aniria contra els resultats de tots els estudis que mos-
tren que l'elasticitat de la demanda de servéis públics, 
especialment deis subcentrals, respecte a la renda, 
tendeix a ésser molt superior a la unitat. Algunes de 
les Comunitats Autónomos mes pobres que adoptessin 
aquesta mitjana per al repartiment es podrien veure 
desfavorablement afectados peí joc del factor renda re
lativa, pero cal no oblidar que, per definido, el funcio-
nament del fons de compensació interterritorial els ha 
d'ésser favorable i «compensador». 

Cal remarcar que, com a conseqüéncia del vot parti
cular mantingut per C.D.C., la mitjana adoptada pren 
com a parámetro la renda relativa en comptes del coe-
ficient de recaptació fiscal a Catalunya, que figurava a 
la proposta socialista i que encara consta a la disposi
ción transitoria quarta, apartat 4. Potser en termes 
conceptuáis i d'equitat, a llarg termini, el canvi presentí 
avantatges, pero també presenta dos inconvenients 
greus: des d'un punt de vista práctic, l'aparell estadfs-
tic espanyol és lluny d'haver assolit el nivell técnic de-
sitjable per poder oferir en un futur immediat estima-
cions fiables de rendes d'ámbits subestats; d'aitra 
banda, atesa l'estructura geográfica deis ingressos im
positius de l'Estat que, en augmentar la progressivitat 
del sistema amb la reforma fiscal, pot tendir a 
accentuar-se, la substitució de la recaptació per la ren-
da pot suposar la disminució de la mitjana en un o dos 
punts, i aixó es tradueix en uns quants milers de mi-
lio ns de pessetes a les que anualment renuncia Cata
lunya en favor de la resta del Estat. 

La utilització de la mitjana prevista a la regla a) en
cara conté un altre element implícit, pero molt impor-
tant, de solidaritat amb la resta de pobles de l'Estat es
panyol, per tal com el saldo entre la xifra resultant d'a-
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plicar la mitjana al total deis ingressos impositius de 
l'Estat i la recaptació fiscal a Catalunya, constitueix 
d'antuvi una transferencia neta de Catalunya vers l'Es
tat, transferencia que pot emprar-se per nodrir el fons 
de compensació interterritorial o bé per al finangament 
de les despeses generáis no atribuTbles a Catalunya. 

La regla b), també provinent de la proposta socialis
ta, inverteix el plantejament tradicional de l'avaluació 
del cost deis servéis, i resulta molt mes congruent amb 
un projecte autonomista. La descentralització del poder 
implica la no interferencia estatal en l'organització ad
ministrativa de la Comunitat Autónoma i en les seves 
decisions de despesa, mentre es garanteixi el nivell mí-
nim de prestació de servei com preveu la Constitució. 
Pero ós absolutament lógic que l'Estat tingui garantit, 
a costa de la Comunitat Autónoma, el finangament 
deis servéis que continuí assumint com a propis. Res-
ponent a una lógica autonomista, la inversió del plan
tejament resulta ¡nobjectable per ais qui defensen el 
criteri de la compensació de costos: si hom ha accep-
tat sempre (exactitud de l'estimació del cost deis ser-
veis traspassats, no hi ha motiu per pensar que la deis 
retinguts s'hagi de fer pitjor, ans al contrari sembla que 
pugui ésser mes acurada, alhora que pot demostrar la 
manca de base de les critiques que afirmaven la ten
dencia a la subvaloració de costos com a intrínseca a 
aquesta técnica. 

Cal remarcar que el text aprovat per l'Assemblea de 
Parlamentaris incorpora l'autoesmena socialista per 
corregir Terror de redacció contingut en la darrera pro
posta portada a Sau. En efecte, el redactat d'aquesta 
proposta deia que la participado en els impostos esta
tal s es fixaria de forma que els «ingressos totals de la 
Generalitat» representessin com a mínim la xifra resul-
tant d'aplicar la mitjana suara explicada ais ingressos 
de l'Estat i deduir-hi el cost proporcional deis servéis 
retinguts. Evidentment, a mes de la supeditació i min-
va d'autonomia que suposaria, aixó feia inútil la resta 
del llistat d'ingressos de l'article 43. L'esperit de la 
proposta era, sens dubte, que la fórmula de cálcul de
termines el volum d'ingressos impositius que l'Estat 
transferia establement a la Generalitat, i per tant calía 
dir, com ho fa el text final: «els ingressos de la Genera
litat procedents deis números 2 i 3 de l'apartat 1 de 
l'article 43»; és a dir, els impostos cedits i les partici-
pacions, palesant una vegada mes el carácter de parti-
cipacions del 100% del rendiment deis impostos dits 
«cedits». Conseqüentment, la xifra neta atribuida a Ca
talunya s'haurá de repartir cobrint, en primer lloc, els 
impostos cedits, i a continuado, fins a completar-la, 
uns percentatges ais impostos participáis. La comodi-
tat de gestió probablement porti a determinar un per-
centatge de participado fix a tots els impostos parti
cipa ts, I le va t d'un que quedaría lliure per ais correspo-
nents ajustaments. 

Per cloure el comentan d'aquest apartat fonamental 
del Projecte, el podem comparar, amb totes les reser
ves derivados de la seva manca d'oficialitat, amb el co-
rresponent de l'esborrany de Llei Orgánica de Finanga
ment de les Autonomies (L.O.F.C.A.), atribuít al Ministeri 
espanyol de Finances del govern U.C.D. i que circula a 
latardordel 1978. El text esmentatdiu: 
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«Artículo... 
I * • mw 

2. La participación a que se refiere el apartado ante
rior se fijará por Ley votada en Cortes Generales, 
de acuerdo con la proporción que suponga res
pecto de los ingresos por los Capítulos I y II de 
los Presupuestos Generales del Estado, la valora
ción de los servicios públicos asumidos por la Co
munidad Autónoma disminuido en el importe de 
la recaudación de los impuestos total o parcial
mente cedidos, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo ... de la presente Ley. 

Al marge de la total disparitat de criteris respecte a la 
proposta de la U.C.D. catalana a Sau, el redactat, de 
lectura gens fácil, revela una concepció implícitament 
centralista i forga contraposada ais principis d'autono
mia i solidaritat que inspiren la proposta catalana. El 
mecanismo de determinació del percentatge inverteix 
totalment l'enfocament del text cátala, que probable
ment coneixien els autors de l'esborrany de la Llei Or
gánica de Finangament en haver estat difós per la 
premsa a nivell estatal. L'esborrany ministerial torna a 
col.locar en primer terme la necessitat d'avaluar el cost 
deis servéis traspassats, qüestió que tant contribuí a 
bloquejar l'endegament de l'Estatut els anys trenta. Un 
cop determinat aquest cost, cal deduir-ne el rendiment 
deis impostos cedits, totalment o parcialment, i la xifra 
resultant es compara, com a la proposta catalana, amb 
el total d'ingressos impositius de l'Estat (capítols I i II 
deis Pressupostos Generáis). Els percentatges a esta-
blir a la recaptació a Catalunya deis diverso^ impostos 
estatals participables, haurá de garantir l'assoliment 
permanent d'aquesta proporció respecte ais Pressu
postos Generáis. 

Els punts de contacte amb la formulació del Projec
te son ben pocs i la conflictivitat que aixó pot suposar 
sí l'esborrany de la L.O.F.C.A. no és modificat depondrá 
de l'abast d'aquesta llei orgánica; fóra perfectament 
legítim que els Projectes d'Estatut dipositats a les 
Corts amb anterioritat a l'entrada d'aquest projecte de 
llei al Parlament espanyol no haguessin d'amotllar-se a 
aquest procediment. Cal insistir, tanmateix, que es 
tracta fonamentalment d'una qüestió d'enfocament del 
plantejament, d'ómfasi relativa o bé en el principi de 
compensació o bé en el d'autonomia; a hores d'ara 
manquen els estudis que permetin comparar el resultat 
respectiu d'ambdós métodos per a les finances catala
nes i podría perfectament ésser que d'una avaluació 
íntegra i acurada deis servéis traspassats se'n derives 
per a Catalunya una quantitat equivalent, i ádhuc, su
perior, segons el sistema proposat peí govern que se-
gons l'aprovat per l'Assemblea de Parlamentaris. Per 
tant, el possible rebuig del projecte atribuít al govern 
de les dar re ríes del 1978, no pot fer-se en funció que 
minvi els recursos de Catalunya —cosa per 
demostrar—, sino per desacord amb els seus fona-
ments polítics. 

Continuant la nal ¡si de l'article 44 cal fer un breu es-
ment del seu apartat que estableix la possible revisió 
del percentatge básic de participado, que després cal 



distribuir entre les diverses figures, cada cinc anys. 
Sense negar la influencia que hagi pogut suposar per a 
l'adopció del termini de cinc anys el precedent del fa-
mós article 16 de l'Estatut del 1932, i la referencia 
constitucional a aquesta mateixa periodicitat per a al-
tres supósits del procés de descentralizado, la possi-
bilitat de revisió quinquennal constitueix una mesura 
de prudencia política per reduir la conflictivitat que ha-
bitualment comporten aqüestes negociacions. D altra 
banda, peí que fa al possible perjudici que un termini 
tan dilatat pot portar ais interessos económics de Ca
talunya, donada la seva superior taxa de creixenpa de 
la poblado, cal dir que, a mes deis avantatges — espe
da I ment deis pressupostaris— inherents a l'estabilitat 
de la participado, el perfode de cinc anys també coin-
cideix amb les estimacions oficiáis de pobiació deriva-
des del cens o de la revisió censal. El redactat de l'a-
partat és, amb tota evidencia, una garantia per a l'ac-
tualització del volum de recursos catalans, pero resta 
obert a la iniciativa recíproca de l'Estat per evitar un 
greuge ais seus interessos o ais d'altres Comunitats 
Autónomos. 

Malgrat la correcció de les propostes de l'article 44, 
cal remarcar que han quedat sense resolució dos punts 
¡mportants: el primer, quina és la institució o órgan en-
carregat d'estimar el percentatge o de revisar-lo; i el 
segon, quin és el procediment d'aprovació de la xifra 
proposada. Evidentment, hom pot suposar que l'esti-
mació será realitzada per una comissió mixta Estat-Ge
ne rali tat, análoga a la prevista a l'apartat 2 de la dispo-
sició transitoria tercera o a l'epígraf 2 de la sisena, i 
que el procediment d'acord i resolució de les discre
pantes és I establert ais epígrafs 2 i 3 de la disposició 
transitoria sisena. Tenint en compte, pero, l'específic 
carácter transitori de les normes citades hagués estat 
bo d'incloure una referencia explícita a llur vigencia 
permanent, peí que fa a la determinació deis percentat-
ges de participado i a llur revisió. Per descomptat que 
si les solucions son altres, l'exigéncia d'explicitació és 
encara mes gran. 

L'article 45 conté una altra de les principáis reivindi-
• 

cacions fiscals contingudes a l'Estatut, la de la plena 
descentralització de la gestió tributaria a Catalunya. La 
proposta distingeix dues grans famílies d'impostos: els 
estatals i els municipals. Quant ais primers, hom ex-
clou d'antuvi els monopolis fiscals i la renda de dua-
nes, típicament centráis; en tots els altres, els cedits, 
els participats o ádhuc els retinguts la Generalitat pro-
cediria a la seva recaptació, liquidació, inspecció i, en 
general, gestió amb els mecanismos adients de coordi
nado amb les finances de l'Estat. 

Aquesta delegació de les funcions de l'administració 
tributaria, expressament prevista a la Constitució (art. 
156.2.), constitueix un clam gairebé unánime de les tor
ces polítiques catalanes i, en general, deis contribuents 
catalans. La simplificació administrativa que aquesta 
delegació suposaria, amb la corresponent economía de 
costos per al fisc i per al contribuent, s'afegeix a ['argu
mentado en el mateix sentit basada en una major efi
cacia inspectora i recaptatória, que la experiencia his
tórica catalana abona sense reserves. Naturalment, la 
complexitat de les relacions económiques actuáis exi-

geix una estreta coordinado amb l'aparell tributan de 
la resta de l'Estat, pero l'eficiéncia de la gestió descen
tralizada de l'administració tributaria en una economía 
encara mes desenvolupada que l'espanyola, com és la 
de la R.F.A., no es pot deixar de banda. Altra cosa és 
que la reforma fiscal encetada fa un parell d'anys 
aconselli una gradualitat en el procés de transferencia 
d'aquest serveí, pero aquest punt és perfectament 
previst a l'apartat 5 de la disposició transitoria tercera, 
i per tant no hauria de significar cap problema espe
cial. 
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L'apartat 2 del mateix article introdueix una altra 
novetat important per a l'administració tributaria a Ca
talunya, en establir la competencia de la Generalitat 
per a tota la gestió deis tributs locáis de nova creado i 
per a aquells estatals que la darrera llei de l'impost so
bre la renda de les persones físiques (121) ha cedit ais 
municipis. En efecte, en la línia de traspás deis impos-
tos de producto ais governs locáis seguida arreu del 
món, aquesta llei del 1978 sobre el I.R.P.F. —que en
tra en vigor l'1 de generde 1979— suprimeix, a la se
va disposició transitoria primera, un seguit d'impostos 
de producto estatals, i en transforma d'altres en «locáis 
de carácter real» (122), bo i retenint-ne llur gestió. Ai-
xó significa la supressió deis imprópiament anomenats 
«impostos a compte» existents fins aleshores, i al ma
teix temps uns quants impostos estatals passen a 
ésser municipals —amb la considerado de despesa de-
duible de la base del I.R.P.F. — , pero administrats per 
l'Estat, sense prejudici del possible establiment de for
mules de cooperado amb les corporacions locáis. 
Dones bé, l'Estatut pretén d'antuvi descentralitzar 
aquesta gestió tributaria, substituint la Generalitat a 
l'Estat peí que fa a aquests impostos traspassats i 
aquells que en el futur pugui aprovar l'Estat o el Parla-
ment de Catalunya. L'assumpció d'aquesta tasca per la 
Generalitat és doblement reivindicable si ens atenem a 
la Constitució en virtut, per un cantó, d'una interpreta
do extensiva de la possibilitat d'actuació delegada de 
les Comunitats Autónomos en la recaptació, gestió i li-
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quidació deis tributs prevista al ja esmentat article 
156.2. de la Constitució (123), i, per altre cantó, a par
tir de la possibilitat d'assumir competéncies en «les 
funcions que corresponguin a l'Administració de l'Estat 
sobre Corporacions Locáis» contemplada a l'article 
148.1.2., que, óbviament, constitueix un fonament en
cara mes ferm. La transferencia d'aquesta responsabiii-
tat a la Generalitat contribuiría a la consecució de l'ob-
jectiu abans assenyalat de simplificació de l'adminis
tració tributaria a Catalunya, en el benentés que, com 
indica l'epígraf 2 d'aquest apartat, hom podrá regular 
la participado i col.laborado deis ens locáis en aques-

(121) Llei de 8 de setembre del 1978 (B.O.E. de l'11 de setembre del 
1978). 

(122) La quota fixa de la Contribució Territorial Rústica i Pecuaria, la 
Contribució Territorial Urbana,la LlícénciaFiscaldel'Impost Industrial (síc)i la de 
l'impost sobre els Rendiments del Treball Personal. 

(123) Si hom autoritza l'actuació delegada de les Comunitats Autóno-
mes en aqüestes tasques quan es tracta de recursos tributarís estatals, amb 
mes motiu es poden transferir les referents ais tributs de les corporacions 
locáis de llur ámbit territorial. 
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tes funcions, arribant, en cas que s'escaigui, a una ma-
jor descentralització. 

L'article 46, que manca a la versió difosa pels mit-
jans de comunicado ais darrers dies del 1978, esta-
bleix l'equiparació del tractament fiscal de la Generali-
tat amb el de l'Estat. L'explicitació estatutaria per la 
qual la Generalitat gaudeix com a poder públic, del 
mateix tractament fiscal que l'Estat, estalviará la ne-
cessitat de reiterar-ho expressament a la normativa fis
cal posterior, o bé evitará que un oblit en aquesta ma
teria pogués perjudicar-la. Aquesta prerrogativa es fo-
namenta en la importancia política reconeguda a la 
Generalitat com «¡nstitució en qué s'organitza política-
ment l'autogovern de Catalunya» (art. 1.2.), pero no 
sha d'interpretarcom cap mena de privilegi cátala, per
qué óbviament, aquesta disposició hauria de figurar ais 
estatuts de les restants Comunitats Autónomos en les 
seves institucions equivalents, o bé a la L.O.F.C.A., per 
tal com constitueix la mostra mes elemental de res
pecte a les institucions autonómiques i al mateix prin-
cipi d'organització de l'Estat en Comunitats Autóno
mos. Quedi ben ciar, dones, que, en aprovar el redactat 
de l'article 46, els parlamentaria catalans no pretenen 
vulnerar la prohibició que els Estatuts impliquin privile-
gis económics o socials (art. 138.2. de la Constitució). 
Es lógic que aquesta norma esdevingui un dret de to
tes les Comunitats Autónomos llevat d'aquelles que, 
voluntáriament, hi renuncim. 

Podem dir que l'article 47 té una íntima relació amb 
la segona part de l'article 45, vist que atorga a la Ge
neralitat la lógica competencia per establir, mitjangant 
llei del Parlament de Catalunya, el rógim fiscal i finan-
cer deis municipis i altres entitats territorials, i la res
ponsabiliza de vetllar per qué llur suficiencia financera 
permeti la máxima autonomía, desenvolupant el criteri 
contingut a l'article 142 de la Constitució. És una fun
dó obvia de les Comunitats Autónomos, que té el seu 
suport en una amplia experiencia internacional i en di
versos preceptos constitucionals; per aixó podriem pres
cindir de qualsevol comentar!. 

Tanmateix, potser fóra bó fer algunos acotacions. En 
primer lloc, aquesta competencia indiscutible suposa 
una greu responsabilitat: el sistema tributar! deis ens 
locáis ha de replantejar-se gairebé de boíl nou per pro
cedí r a la seva indefugible modernització. En aquest 
context, l'obligació de vetllar «perqué tinguin la capaci
ta t financera adequada» exigeix un serios esforp legis-
latiu i, probablement, un important ajut —subvencions, 
participacions— de la Generalitat que, conseqüent-
ment, hauria de disposar de la corresponent dotado 
económica. D'altra banda, tot i que potser es tracta 
d'una remarca marginal, cal observar que el text fa es-
ment deis «municipis i altres entitats territorials*, cohe-
rentment amb les responsabilitats reclamados en l'ám-
bit del régim local. Aixó constitueix una referencia prou 
explícita al fot que la nova organització local i territorial 
de Catalunya en comarques, vegueríos o regions, áreos 
metropolitanos i altres zones especiáis també haurá de 
disposar deis recursos adients. Finalment, en un plan-
tejament mes a curt termini, cal teñir ben present la 
degradada situació financera de les corporacions locáis 
heretades del franquismo. Si no disposa d'abundosos 
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mitjans económics, la Generalitat difícilment podrá fer 
front a les obligacions derivados deis principis enun
ciáis en aquest article. Les mesures adoptados aquests 
darrers temps peí govern de l'Estat (124) no poden re-
soldre en absolut aquesta problemática, que caldria es-
cometre de forma radical. La solució fóra que imme-
diatament, i abans del traspás de competéncies a qual
sevol Comunitat Autónoma, l'Estat assumís la cárrega 
financera — interessos i amortització— del deute de to
tes les corporacions locáis, cárrega que les ofega i que, 
per contra, representa una xifra mínima del pressupost 
estatal (125); o bé, i encara millor, tot i que financera-
ment representaría aproximadament el mateix, que 
l'Estat convertís en deute públic propi tot el deute lo
cal, com a mínim l'anterior a la renovado de les corpo
racions l'abril del 1979, operació facilitada peí seu nivell 
d'endeutament, que per cert figura entre els mes bai-
xos de la O.C.D.E.; d'aquesta manera hom podría par
lar per fi d'una veritable liquidado de deutes. 

Per a alguns experts (126), el redactat de l'article 
48 és el mes defectuós de tot el Títol III del Projecte. 
Sense compartir en absolut una valorado tan negativa, 
és evident que entre l'amplíssim desenvolupament del 
tema contingut a l'esborrany proposat per U.C.D., to-
talment improcedent en un text estatutari, o ádhuc en
tre els set epígrafs del precepte constitucional corres
ponent al pressupost estatal (art. 134 de la Constitu
ció), i les breus ratlles de l'article 48, hagués estat pos-
sible un redactat quelcom mes extens per a un punt de 
la trascendencia del pressupost autónom. Amb una re-
dacció, dones, molt sintética, el Projecte d'Estatut defi-
neix els trets básica del régim pressupostari de la Ge
neralitat. Aíxí s'estableixen els principis d'unitat pressu-
postária — només un sol pressupost per a cada 
período— i el d'integritat o universalitat — inclusió de to
tes les despeses i ingressos de la Generalitat, organismos, 
institucions i empreses que en depenguin—. Igual que 
en el cas de l'Estat, obligat a incloure en el seu pressu
post la totalitat d'ingressos i despeses del sector públic 
estatal (art. 134.2. de la Constitució), l'acceptació del 
principi pressupostari elássie de la integritat pot 
enfrontar-se amb certas dificultats practiques d'aplica-
ció, pero constitueix una obligado indefugible en un 
sistema democrátic i el millor sistema de control de 
l'activitat financera pública. L'article 48 atribueix la 
responsabilitat de (elaborado i aplicado del pressu
post al Consoll Executiu de la Generalitat i al Parla-

(124) Les mes recents en escriure aquestas ratlles son l'autorítzació par 
formar i aprovar pressupostos extraordinaria de liquidado de deutes a data de 
31 de désembre del 1978, flnancats pareleíment peí B.C.L.E., continguda al 
Reial Decret-Llei 2/1979, de 26 de ganar, desenvolupat pal Relal Decret 
115/1979, de 26 de gener i l'Ordre de 27 de generdel 1979, disposición» 
publicados al B.O.E. de 27 de gener del 1979 i el Reial Decret-Lie i 
11/1979, del 20 de juliol (B.O.E. del 24 de juliol, 1979) sobre mesures ur-
gents de financament de les corporacions locáis. 

(125) El Prof. A. Pedros estima que la conversió total del deute local en 
deute estatal suposa ría, atases les seves tendéncies actuáis, una xrfra com
presa entre el 3 i el 4% del total deis Pressupostos Generáis de l'Estat el 
1981; peí seu cantó, l'autor havla estimat una mitjana de participado Infe
rior, ais voltants del 2% per ais anys mes Inmediata. 

(126) A. Pedros Aballó, La descentralización del sector público. £1 punto 
de vista de los entes autonómicos: el caso de Cataluña, Conferdncia pre
sentada al «Centro de Estudios y Comunicaciones», Madrid, novembre de 
1978, p. 15 de la versió mecanografiada. 
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ment, desenvolupant les facultats de l'article 29, el seu 
examen, esmena, aprovació i control dins la mes pura 
ortodoxia de la democracia parlamentaria. 

Aqüestes competéncies donen peu a dos comenta-
ris. En primer lloc, la remarca que és el Parlament qui 
aprova sobiranament els seus pressupostos sense in
terferencia ni tutela de cap altre nivell de govern, con-
dició básica de l'autonomia financera i que distingeix 
clarament i'estatus de les Comunitats Autónomas, de 
Tactual de les corporacions locáis. D'altra banda, el 
control a carree del Parlament al qual es refereix l'arti
cle 48 no pot ésser altre, encara que no s'expliciti, que 
el polític, que en la terminología técnica s'anomena 
«de descárrec de l'executiu». Aquesta fase fonamental 
del cicle pressupostari en qué l'executiu ret compte de 
la seva gestió a ('aplicado del pressupost davant del 
legislatiu va precedida de la intervenció, o control ad-
ministratiu, durant l'aplicació del pressupost, i del con
trol judicial exercit peí Tribunal de Comptes que infor
ma sobre el grau de compliment del pressupost per 
l'Executiu. En bona lógica autonómica, l'articte 4 1 , que 
no pertany al Títol III, ans al Capítol IV, «Del control de 
la Generalitat», del Títol II «De la Generalitat», crea el 
Tribunal de Comptes de Catalunya «sens prejudici del 
que disposa l'article 136 i l'apartat d) de l'article 153 
de la Constitución, ja comentats. Cal insistir que aques
ta és la solució correcta des de la perspectiva autonó
mica o descentralitzadora, car tota Comunitat Autóno
ma té el dret que un órgan del seu poder judicial emeti 
aquest informe abans de deslliurar de responsabilitats 
a l'Executiu. I aíxó no interfereix en res les possibles 
competéncies del Tribunal de Comptes estatal, definit 
constitucionalment, que en cap cas poden considerar
se exclusives, pero que han de respectar-se per la jerar-
quia de normes i per ('explícita supeditació a la Consti-
tució que conté l'article 1.1. de l'Estatut. 

L'omissió de l'esment al Tribunal de Comptes esta
tal és lógica perqué la nova Constitució espanyola, a 
diferencia de la republicana, precisa les competéncies 
d'aquest en materia de control de l'activitat deis ór-
gans deis territoris autónoms; recíprocament, l'Estatut 
de 1932, és veié obligat a determinar, al darrer pará-
graf del seu article 17, les competéncies del Tribunal 
de Comptes de la República, limitados, tanmateix, a la 
fiscalització anual de «la gestió de la Generalitat en el 
que es refereix a la recaptació d'impostos que li está 
atribuida per delegació de la Hisenda de la República i 
a l'execució de servéis per encárrec d'aquesta, sempre 
que es tracti de servéis que tinguin la seva consignació 
especial en els pressupostos de l'Estat», ámbit mes re-
duTt que el que li haurá d'ésser reconegut al seu suc-
cessor a l'Estatut del 1979. 

L'article 49 proposa que la potestat tributaria propia 
de la Generalitat, és a dir, la potestat d'establir i exigir 
tota mena de tributs propis —que inclou els impostes, 
les taxes, les contribucions especiáis, les exaccions 
amb finalitats no fiscals i els recárrecs catalans— co-
rrespon en exclusiva al Parlament. Constitueix, dones, 
una afirmació de la competencia del legislatiu per fixar 
els tributs, característica deis sistemes de democracia 
parlamentaria, i recull, a nivell de la Comunitat Autó
noma catalana, el tradicional principi de legalitat. Des 

d'aquest punt de vista general no hi ha res a dir, pero, 
desglossant per conceptos, hom pot fer alguna remar
ca interessant. Peí que fa a les taxes, contribucions es
peciáis i exaccions amb fins no fiscals no se suscita 
cap problemática particular, i els epígrafs correspo-
nents de l'article 43, ja comentats, son suficientment 
explícits i clarificadors d'aquesta competencia, d'altra 
banda tradicional a les hisendes locáis. En canvi, 
quant a la imposició propia cal remarcar que es tracta 
del desenvolupament deis preceptos constitucionals 
continguts ais articles 133.1. i 2., 156.1. i 157.1.b) de 
la Constitució que estableixen una sobirania impositiva 
derivada a favorde les Comunitats Autónomos alhora que 
afirmen llur autonomía financera, coordinada amb la 
hisenda estatal, i respectuosa del principi de solidari-
tat. 

La Constitució fixa el marc legal básic d'aquesta po
testat en «la Constitució i les Neis» (art. 133.2). ¿Quins 
son, dones, els iímits a la potestat tributaria auto
nómica establerts per la propia Constitució a l'esmen-
tat article? La única restricció concreta i expressa con-
tinguda al text constitucional figura a l'article 157.2., 
que exclou l'adopció de mesures tributarles sobre béns 
situats fora del territori autónom o que entorpeixin la 
lliure circulació de béns o servéis al si de l'Estat. És un 
criten lógic — malgrat alguna petita dificultat técnica ja 
remarcada— i que, d'altra banda, té un estret lligam 
amb el principi de l'eficácia territorial de les normes i 
disposicions de la Generalitat, recollit a l'article 7 del 
Projecte. La supeditació de l'Estatut a la Constitució 
implica l'observáncia d'aquesta norma de coordinado 
horitzontal. Al marge d'aquesta disposició, la Constitu
ció no limita en absolut la potestat tributaria potencial 
de les Comunitats Autónomos, car, evidentment, els 
impostos basats en aquesta competencia serán, en de
finitiva, cárregues suplementarios per ais ciutadans de 
les corresponents Comunitats, per tal com no poden 
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significar cap mena de privilegi ni lesionar el principi 
de solidaritat. El tema esdevindria mes complicat si es 
preveiés alguna fórmula de deducció deis impostos 
propis en els impostos estatals — impost a compte, 
crédit fiscal, despesa deduTble—, supósit no contem-
plat peí Projecte estatutari i que, si de cas, exigiría una 
coordinació vertical adient. El que manca totalment de 
base constitucional és el fot que els objectes imposi-
tius gravats per l'Estat no puguin ésser objecte d exac
cions autónomos. Quant a l'altre límit constitucional — 
«les Neis»— óbviament la primera i fonamental és el 
propi Estatut, car «serán la norma institucional básica 
de cada Comunitat Autónoma, i l'Estat els reconeixerá 
i emparará com a part integrant del seu ordenament 
jurídic» (art. 147.1. de la Constitució). Actualment, no 
hi ha cap llei que limiti mes estretament que la Consti
tució la potestat tributaria de les Comunitats Autóno-
mes. Per tant, el camp d'aplicació d'aquesta compe
tencia tributaria és forga ampli, mes i tot que el pre-
vist a l'Estatut del 1932. D'altra banda, en el futur, 
només una norma del mateix rang que l'Estat, és a dir, 
una llei orgánica, podría limitar aquesta capacitat, pero 
en la mesura que suposés una derogado parcial de 
l'Estatut, caldria aplicar el corresponent mecanismo de 
revisió. 
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Peí que fa ais recé r re es, la competencia del Parla-
ment cátala també és obvia, pero requereix mes mati-
sació. En efecte, la Comunitat Autónoma pot adoptar 
lliurement ejs recárrecs que cregui adients i l'Estat pot 
establir amb carácter general recárrecs destinats a les 
Comunitats Autónomos o, si s'escau, a les Diputacions 
Provincials. Pero, en canvi, cal remarcar que: 

1 / Constituiría una extralimitado de la potestat tribu
taria estatal l'establiment d'un recárrec específic 
per a una Comunitat en contra de la voluntat del 
seu órgan legislatiu; i, 

2 / Les liéis, i, en especial, la L.O.F.C.A., no poden obli
gar a l'adopció de cap recárrec; llur utilitat en 
aquest camp consisteix, sobretot, en obrir possibi-
litats i facilitar la coordinació horitzontal i la ho-
mogeneítat de la pressió fiscal autónoma. 

El darrer article del Projecte d'Estatut referit a temes 
estrictament hisendístics és el 50, que atribueix la 
competencia per aprovar les emissions de Deute Pu
blic de la Generalitat al Parlament, seguint el principi 
de competencia legislativa ja contemplat a l'article pre-
cedent. La segona part del primer parágraf atorga a 
aqüestes emissions «els mateixos beneficis fiscals que 
les de l'Estat», i el que siguin «computables a efectes 
del coeficient d'inversíó obligatoria». Evidentment, es 
tracta d'una equiparació important que ha de facilitar 
notablement la seva col.locació futura, per bé que el 
redactat introdueix una autolimitació ais beneficis que 
no s'aplica ja al deute d'algunes corporacions locáis 
(127), que és computable ais efectes de constitució de 
fiances, reserves obligatóries i inversions d'entitats de 
previsto, assegurances i estalvi, abast certament mes 
ampii que el previst al Projecte d'Estatut. La supressió 
del qualificatiu «fiscals» ais beneficis de qué gaudiran 
les emissions de deute de. la Generalitat bastaría per a 
la plena equiparació amb el deute estatal a tots els 
efectes, i podría fer supérflua la precisió final. 

Al seu segon parágraf, l'article 50 del projecte d'Es
tatut estableix quelcom aparentment tan lógic com és 
la participació de la Generalitat en les emissions 
estatals afectados a un servei específic que hagi estat 
traspassat. Pero, la instrumentació práctica d'aquest 
principi pot resultar de difícil concreció. 

Els darrers articles del Títol III, desenvolupen aspec
tos mes referits a les bases de les competéncies eco-
nómiques de la Generalitat. Així, l'article 51 faculta la 
Generalitat per a constituir institucions de crédit espe
cializados i Jes que siguin necessáries per a la la seva 
política económica; disposició que permet una major 
eficacia en l'exercici de les seves competéncies per 
part de la Generalitat, i que Higa amb les competéncies 
reconegudes pels articles 10.4. i 12.1. del Projecte. 

El següent article, el 52, garanteix la participació ca
talana en els órgans de direcció deis organismos eco-
nómics, institucions financeres i empreses publiques 
de l'Estat que per propia naturalesa no podran ser tras-

(127) Veure en aquest sentit l'article 84 de la Uei Especial del Municípi 
de Barcelona, Decret 1166 de 23 de maig del 1960. 

98 

passats, pero en canvi tindran competencia en el terri-
tori cátala. En altres paraules, aquest article pretén dei-
xar oberta la porta a la descentralització general de les 
esmentades institucions, que sovint teñen un pes deci-
siu a la implementació práctica de la política económi
ca del país i que poden incidir greument en els interes-
sos de les diverses Comunitats Autónomos. Aquest ar
ticle es complementa amb el 53, que permet la creació 
d'un sector públie autónom directament dependent de 
la Generalitat, i amb el qual es coordinará l'estatal que 
operi a Catalunya, donant ja un cert contingut a la 
competencia prevista a l'article 12.6. del mateix Pro
jecte. 

El darrer article del Títol III és d'una lectura gairebé 
hermética per al lector no expert, car només s'hi es-
menta la possibilitat que la Generalitat, com a poder 
públie, faci ús d'algunes facultats que la Constitució 
atribueix ais «poders públics» amb carácter genéric. 
Tanmateix, els cercles empresarials i les forces polfti-
ques dretanes han mostrat una forta preocupació per 
aquesta simple referencia constitucional, preocupació 
de grau molt superior a la que palesaren en aprovar-se 
el corresponent precepto de la Constitució espanyola. 
El motiu particular d'aquesta preocupació, que sembla 
oblidar que el comportament de la Generalitat no pot 
anar contra la Constitució i que existeix un Tribunal 
Constitucional per garantir-ho, és el recordatori de 
la responsabilitat pública de la Generalitat en la pro-
moció de les diverses formes de participació en Com
presa i, especialment, en facilitar l'accés deis treballa-
dors a la propietat deis mitjans de producció. Possible-
ment, el predomini de ('esquerra en l'espectre polític 
cátala hagi esverat alguns sectors poc acostumats al 
joc deis mecanismos democrátics. Pero, evidentment, 
és lógic que aquesta responsabilitat deis poders pú
blics espanyols, a Catalunya pertoqui en primer I loe al 
propi poder públie cátala, la Generalitat. 

Si bé el Títol III es clou amb aquest article discutit 
per la dreta, hem de fer referencia a algunos disposi-
cions transitorios que afecten molt directament la pro
blemática financera. El gruix d'aquestes normes figuren 
a la Disposició Transitoria 3.a que s'enceta a l'apartat 
1 per la garantía, que l'Estat cobrirá el finangament 
deis servéis transferits, d'acord amb el seu cost, en 
ésser traspassats. Durant la fase transitoria es proposa, 
dones, l'adopció de la versió tradicional del principi de 
compensado. L'avaluació del cost deis esmentats ser-
veis pertoca a una Comissió Mixta Estat-Generalitat 
(apartat 2) que l'ha de traduir en termes de percentat-
ge anual de participació en els impostos de l'article 
43.1.3., amb una antelació mínima d'un mes abans de 
la presentació deis pressupostos generáis de l'Estat a 
les Corts (apartat 3). 

Almenys dos comentaris son suggerits peí redactat 
corresponent. D'una banda, queda insuficientment pre
cisada la competencia i composició d'aquesta comissió 
mixta i, en particular, el grau de vinculació que supo-
sen els seus possibles acords i, sobretot, com es reso-
len els desacords. Al parer de I'autor, si aquesta comis
sió mixta és la mateixa que l'esmentada a la disposició 
transitoria sisena, aleshores no hi ha cap mena de pro
blema car el procediment hi és perfectament determi-



nat. Si la referencia «ais drets de l'Estat que hagin de 
ser objecte de traspás a la Generalitat» de l'apartat 1 
de la Transitoria Sisena és insuficient, només una inter
pretado extensiva, tot i que d'altra banda totalment ló
gica, establiria el procediment de decisió corresponent 
a la determinado del percentatge de participado. 

Quant a l'apartat 3, diguem que és necessari per al 
propi procés de pressupostació de l'Estat i que facilita 
el de la Generalitat, pero, naturalment, la sobirania de 
les Corts pot suposar la modificació del projecte de 
Pressupostos Generáis justament en algún deis 
punts que afectin els recursos catalans, cosa que obli
garía, si no s'ha previst, a una nova proposta per un 
procediment d'urgéncia. Resulta relativament improba
ble que una alteració del projecte de Pressupostos per 
part de les Corts assoleixi una entitat suficient com per 
suposar un problema per a Catalunya; tanmateix, 
aquesta possibilitat no pot ésser descartada, perqué Tes-
mena i aprovació deis pressupostos estatals constituei-
xen una de les tasques básiques deis cossos legisla-
tius, i així ho reconeix el mateix article 134.1. de la 
Constitució. Conseqüentment, cal preveure el sistema 
de resoldre la problemática generable tant per modifi
cació deis crédits (augment o reducció de les despeses 
autoritzades pels servéis retinguts), com per la deis ¡n-
gressos (reducció o augment de l'estimació deis rendi-
ments tributaris); si l'esmena deis crédits pressupos-
tats pot semblar la mes habitual, cal no oblidar que la 
deis recursos també és factible, i no tan sois per una 
estimació mes acurada, sino per la modificació deis tri
buís existents, com ho autoritza expressament la Cons
titució (art. 134.7.), a diferencia de la normativa vigent 
ais anys del franquisme (128). La compensado a Taita 

o a la baixa de les modificacions pressupostáries pot 
ésser prevista a la mateixa proposta de la comissió 
mixta, i aleshores la resolució fóra automática en cas 
d'alteració i ens estalviaríem les dificultats i tensions 
própies del trámit d'urgéncia. 

L'apartat 4 conté una norma transitoria que pot 
ésser de llarga durada, car pretén fer front al problema 
plantejat per la manca d'estadístiques publiques de 
renda nacional per a conjunts subestatals d'Espanya. 
Malgrat la possible qualitat técnica d'algunes de les 
estimacions privadesa aquest propósit, o la d'algunes ins-
titucions publiques subcentrals, és evident que les pri
me res no poden ser admeses, ni provisionalment, en un 
procediment del carácter del previst a Tarticle 44 i que 
les segones podrien ésser discutides o constituir motiu 
de recel o, senzillament, no ser estrictament compara
bles amb les elaborades per l'Estat; cal, dones, que si-
guin els servéis estadístics centráis els que estimin la 
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renda relativa corresponent. Malhauradament, aquests 
servéis son a hores d'ara, si mes no segons les infor-
macions disponibles, ben lluny de poder oferir aqües
tes estimacions. Conseqüentment, el Projecte d'Estatut 
ofereix una vía de solució provisional que té el gran 
avantatge que I estadística de referencia és elaborada 

(128) A fi de permetre una coordinado mes estreta entre el pressupost i 
la política económica, particularment la relativa a la branca estabilizado, la 
Llei de Pressupostos no pot crear tributs, pero si modificar els existents «si 
una llei tributaria substantitva ho fa preveure». 

peí Ministeri d'Hisenda, cosa que ha de garantir un 
tráete homogeni per a totes les Comunitats Autóno-
mes, i Tinconvenient d'ésser mes sensible a la capaci-
tat fiscal de Catalunya, capacitat que, tanmateix, cal-
dria relativitzar en funció del nivell de pressió fiscal di
ferencial i de la liquidado fora de Catalunya deis tr i
buts de nombrosos contribuents que exerceixen la part 
principal de llurs activitats en aquest territori (129). 

El següent apartat, el 5, propasa, com ja ha estat 
comentat, la transferencia gradual de la gestió deis tri
buts estatals reivindicada a Tarticle 45 en base a les 
disposicions constitucionals; mentre el darrer apartat 
d'aquesta Transitoria Tercera podría considerar-se gai-
rebé superflu, car la seva funció essencial és la de fer 
constar la integració deis pressupostos de les diputa-
cions provincials catalanes en el de la Generalitat d'en-
cá de Tentrada en vigor de TEstatut, norma plenament 
coherent amb el que preceptúa l'apartat 8 de la Dispo-
sició Transitoria Sisena, que estableix Tassumpció per 
la Generalitat de tots els servéis de les diputacions 
provincials en aquella data. 

A d'altres Disposicions Transitóriesapareixen,aTllades 
del conjunt de temes hisendístics, algunes normes 
d'indubtable relació, i ádhuc incidencia, en el camp f i -
nancer o económic. Així, sense entrar en tota la pro
blemática general derivada del traspás de servéis, cal es
mentar els apartáis 5 i 9 de la Disposició Transitoria 
Sisena. El primer d'ambdós preveu el traspás deis béns 
immobles de l'Estat a la Generalitat, amb la precisió 
molt important segons la qual el canvi de titularitat en 
els contractes d'arrendament de locáis per a oficines 
publiques no pot donar cap dret a ('arrendador per ex-
tingir o novar el contráete. La repercussió d'aquesta 
cláusula és gran car impedeix Texercici de drets de l'a-
rrendador, com el de retracte o revisió del lloguer, que 
podrien deixar sense locáis la nova administració autó
noma o encarir-los-hi considerablement. D'altra banda, 
l'esmentat apartat 9 recull la necessitat d'ajut estatal 
per fer front al déficit relatiu d'equipaments en els ser-
veis transferits, de qué Catalunya pateix, per bé que no 
sigui aquesta Topinió mes estesa. El mecanisme previst 
és el de Ta pro va ció d'un coeficient corrector a l'avalua-
ció del cost deis servéis traspassats, a fi de permetre 
fer les inversions necessáries per ('equiparado del ni
vell de dotació cátala amb el de la resta de l'Estat, 
procés d'aniveliació que s'hauria de concloure abans 
que la Generalitat estigui «en condicions d'aplicar ple
nament les disposicions del present Projecte d'Estatut 
sobre els seus recursos financers». 

La conclusió a qué hom arriba de la consideració 
deis aspectes financers del Projecte d'Estatut d'Auto-
nomia de Catalunya, aprovat per TAssemblea de Parla-
mentaris el 29 de desembre del 1978, malgrat Texis-
téncia d'algunes falles técniques fácifment subsana-
bles, és francament positiva. Si el caire genéric del re-
dactat de la Constitució referent al régim financer de 
les autonomies oferia un marc potencia) ampli que per-
metia molt o molt poc, segons fos la voluntat deis ela-

(129) Com és el cas de les nombrases societats amb seu social a Ma
drid. 
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boradors de l'Estatut, cal dir que el Projecte cátala 
constitueix una concreció absolutament progressiva. 
Amb total respecte a la Constitució, ais principis de so-
birania originaria de l'Estat en materia tributaria, de 
coordinació fiscal i de solidaritat amb la resta de po-
bles de l'Estat espanyol el Projecte d'Estatut suposa un 
avene notable respecte a l'Estatut del 1932. Hem de 
remarcar especialment la preeminencia de les formules 
de participado en les principáis figures del sistema tri
butan, deixant de banda la utilització de recárrecs. La 
delegado de la gestió tributaria, fonamentada en la 
propia Constitució, resulta plenament congruent amb 

la vasta descentralizado de competéncies prevista peí 
Projecte i autoritzada per la nova Constitució es pan yo
la. En conjunt, es pot dir que la proposta catalana, a 
part d'ésser adequada a la voluntat d'autogovern reite-
radament manifestada peí poblé de Catalunya, és fácil-
ment adaptable a altres Comunitats Autónomos o 
coordinable amb el sistema que aqüestes adoptin sem-
pre que segueixin les directrius constitucionals. Justa-
ment per aixó, hom pot considerar-la com una aporta
do molt positiva a la construcció del nou Estat espan
yol descentralitzat, primer pas vers la futura i desitjada 
organització federal. 

Apéndix 1er. PROJECTE D'ESTATUT D'AUTONOMIA D'EUZKADI DEL 1978 (130) 

A tal) de complement, i potser també de comparado, 
fem ací unes breus reflexions sobre la regulació de les 
qüestions financeres continguda al Projecte d'Estatut 
Base, entrat al registre de les Gorts Generáis espanyo-
les el mateix día 29 de desembre del 1978, poques 
hores abans que ho fes el Projecte cátala. Linteres 
d'aquest Projecte és gran per a Catalunya, perqué 
arrenca d'un plantejament forga diferent i, en aplicació 
de la Disposició Transitoria Sisena de la Constitució, ha 
de ésser dictaminat abans que el cátala, amb les conse-
qüéncies de tot ordre que aixó pot suposar. 

L'obligada referencia al marc constitucional comú, 
la previa publicació de l'esborrany del Projecte cátala i 
la presencia a ambdues comissions redactores de par-
tits vinculats amb forces polftiques de l'altre territori, 
justifiquen a bastament la coincidencia de nombrosos 
punts de l'articulat base amb el cátala, que hem consi-
derat suara. Pero, precisament, és al Títol III, «Finances 
i Patrimoni» (Hacienda y Patrimonio), on probablement 
es palesen mes les diferencies de concepció d'un i al-
tre Projecte. El text base és breu, consta de sis articles 
escrits de forma molt genérica i conté mes aviat afir-
macions de principis que formulacions detallados i pre
cises de les institucions financeres basques o de l'arti-
culació del sistema tributan base amb la hisenda esta
tal. 

El primer article del Títol, el 40, és simplement, ni 
mes ni menys, que ('afirmado del principi de l'autono-
mia financera d'Euzkadi. Correlativament, el Títol III 
tracta de les relacions tributáries amb l'Estat espanyol 
(art. 41), els recursos de la Hisenda General del País 
Base (art. 42), el seu patrimoni (art. 43), les bases del 
régim pressupostari (art. 44) i del seu endeutament 
(art. 45). 

(130) Hom utilitza el text castetlá oficial del Proyecto de Estatuto de Au
tonomía del País Vasco - Euskadiko Autonomi Estatutoaren Pro/ektoa, 
aprovat a Gernika el 29 de desembre de 1978 per l'Assemblea de Paría
me n taris Bascos. 

Partint, dones, del principi de l'autonomia financera 
amb qué s'obre el Títol, l'article 41 reafirma la reivindi
cado del «sistema tradicional de concert económic» de 
cada territori historie, essent ('aportado basca ais 
recursos de l'Estat un contingent global, suma de les quo-
tes corresponents ais concerts deis diferents territo-
ris integrats a la Comunitat Autónoma basca. 
Aquest contingent global ha d'assolir el finangament 
deis servéis retinguts per l'Estat i el del fons de 
compensado interr i tor ia l , si s'escau. Les «ins-
titucions competents deis territoris histories» t in-
drien ámplies facultats, prácticament la sobirania tribu-
tária, només limitada per l'Estatut, els pactes interna-
cionals i les normes coordinadores del Parlament base. 
La gestió tributaria correspondria a les Diputacions Fo-
rals, mentre que la revisió del contingent de cada terri
tori seria feta per una comissió mixta constituida, d'u-
na banda, per representants a parts iguals de la Dipu
tado Foral i del Govern Base i, de l'altra, per represen
tants del Govern Espanyol. 

Aquest llarg article 41 és l'eix del Títol i, possible-
ment, un deis mes problemátics de tot l'Estatut. Hem 
remarcat ja a altres parts d'aquest treball el carácter 
primitiu i poc adaptat a les exigéncies d'un Estat mo-
dern del sistema de concerts, del qual queden pocs 
exemples a l'experiéncia comparada de paísos federáis 
o ámpliament descentralitzats. Tanmateix, aquesta 
sembla ser la voluntat majoritária del poblé base i po
dría fer-se compatible amb la Constitució espanyola, a 
condició que no suposessin cap privilegi, permetessin 
l'adient coordinació fiscal i no vulneressin el principi de 
solidaritat. Cal reconéixer que, tot i no tenint cap mena 
de prejudici centralista, resulta difícil de trobar garan
tios objectives del compliment d'aquests principis en el 
redactat actual. El desenvolupament del principi d'au-
tonomia peí qual s'ha optat és constitucional pero, pot
ser, a la seva concreció li manquen algunas clausules o 
elements garants de la congruencia constitucional. 

Seguint una mica el fil del mateix redactat del Pro
jecte, sembla que l'Estatut base possibilitaria que cada 
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territori historie disposés del seu propi sistema tributa-
ri, regulat básicament per la respectiva «institució com-
petent» que en aquest Títol III es deixa sense definir, 
pero que sembla referir-se al I organ legislatiu de la 
Diputado Foral o equivalent, al que fa referencia l'arti-
cle 37. Resulta un xic sorprenent la redacció de l'arti-
cle 41.2.A), on es defineix aquesta competencia de la 
institució competent de cada territori, només limitada 
peí propi Estatuí, per les competéncies del Parlament 
base i pels pactes internacional. L'ambigüitat de l'ex-
pressió «pactes internacionals», en ésser emprada pels 
nacionalistes bascos, és gran; Tus habitual la refereix 
ais pactes concertáis entre governs d'estaís sobirans, 
pero ací planteja un curios dubte interpretatiu: ¿in-
clou aquesta expressió els concerts amb l'Estat espan-
yol a qué fa referencia l'apartat 1 del mateix article, o 
bé s'utilitza en el seu sentit mes habitual? Aquesta se-
gona alternativa palesaria aleshores el respecte a uns 
acords subscrits per l'Estat espanyol, sense una especí
fica representació basca fins a l'aprovació de l'Estatut, 
i amb una «audició» no gaire precisada a l'article 20.5 
després que aquest fos aprovat, pero en cap altre lloc 
del Títol III s esmenta la subjecció o coordínació amb 
la normativa tributaria estatal. 

Sobretot arran de l'epígraf C de l'article 41.2., sem
bla que els impostos estatals deíxen d'existir com a 
tais a l'Euzkadi estatutari, per tal com I unic sistema 
tributan vigent será l'establert per les esmentades «ins-
titucions competents», coordinat, si escau, peí Parla
ment base. Aquesta ruptura de la unitat del sistema 
tributan, malgrat els problemes que pot plantejar si es 
diferencia excessívament, no pot ser condemnada si 
acceptem el principi de descentralització. Pero cal teñir 
present que tot i ésser important, no basta el finanga-
ment deis servéis retinguts i l'aportació al fons de 
compensado interterritorial per respectar el principi de 
solidaritat o evitar que el régim estatutari constitueixi 
un privilegi. Un sistema tributan autónom tant pot ser
vir aquests objectius, com convertir el corresponent te
rritori en un paradís fiscal, atractiu per ais contribuents 
mes grans —que, d'altra banda, gaudeixen de gran 
mobilitat—, de forma que amb una pressió fiscal infe
rior en termes relatius pot oferir el mateix nivell de ser-
veis públics que els altres territoris amb greu mancan-
pa ais esmentats príncipis; malgrat la declarado final 
del parágraf, ('experiencia tradicional basca i, en parti
cular, els concerts económics deis actuáis régims fo
ral s d'Álaba i Navarra están molt mes a prop d'aquesía 
segona alternativa que de la primera. Per aixó, hagués 
estat mes prudent expficitar els mecanismes amb qué 
es compta per evitar aquesta desviació, en especial, si 
es pretén que les Corts no retardin o entorpeixin la se-
va aprovació. 

D'altra banda, si bé, la Constitució, norma de rang 
superior a qualsevoi Estatuí, disposa en el seu article 
149.1.10. la compeíéncia exclusiva esíaíal sobre el ré
gim duaner i aranzelari i el comerp exterior, i no íro-
bem en el text del Projecte d'Estatut Base cap referen
cia a contrarío —ni basant-se en l'apartat 3 del propi 
article 149—, l'omissió del tema de la renda de dua-
nes pot donar lloc a dificultats i interpretacions recelo-
ses. És possible que els redacíors del projecíe base con-

siderin implícií en llur proposía l'existéncia d'un régim 
duaner i aranzelari comú a íoí l'Esíaí, malgral la parti
cipado específica que demanen en el procés legisla-
íiu en aquesís íemes (art. 20.5.), pero el joc combina! 
de l'article 150.1. o 2. de la Constilució i 41.2.A. del 
Projecte d'Estatut, podría portar a una renda de dua-
nes diferent per a cada íerriíori historie. 

Excloení aquesta interpreíació per abusiva, cal ad-
meíre que la conjuminació del príncipis o bases B i C 
de l'esmeníaí article 41.2. del Projecíe esíaíuíari, pot 
significar l'atríbució absolutamení injusíificada de la 
renda de duanes a les adminisíracions íributáries bas
ques, sense que ni ían sois la corresponent al comer? 
exterior espanyol no base, pero realitzat a través de 
duanes d'Euzkadi, reveríeixi a la hisenda esíaíal. Efecti-
vamení, l'expressíó «La recapíació, gesíió... de tots els 
imposíos» inclou sens dubíe els esíatals que persistei-
xin, entre els quals la figura mes clara seria, justa-
mení, la renda de duanes. La delegació d'aquesía ges
íió és un supósií inhabiíual a ('experiencia comparada, 
pero és admissible; aleshores, cal que l'adminisíració 
auíónoma acíuT exclusivament per delegació, sense 
apropiar-se indegudamenl d'un rendimenl que no li 
períoca i, per íaní, cal que, al marge de la compensa
do del cosí deis servéis reíinguís per l'Esíaí i l'aporta
ció al fons de compensado, també transfereixi la renda 
de duanes, almenys la que no correspongui al comeré 
exíerior base. Tañí des del puní de visla íécnic com 
des del de la equiíaí, sembla que fóra bo un afegííó en 
aquesí seníil a la norma C. 

D'alíra banda, les compeíéncies íribuíáries recone-
gudes a les insfiíucions compeíenís deis íerriíoris histo
ries, especialmení peí que fa a l'establiment d'un siste
ma íribuíari, resíen una mica confosés, car la condició 
de no oposar-se al propi Esíaíuí sembla que pugui por-
íar a una certa coníradicció amb les faculíaís exclusi
ve s del Parlamení Base. En efecíe, l'article 42 , pará
graf b) afirma que «només el Parlamení Base íindrá fa 
faculíaí d'esíablir nous imposíos a l'empar del previsí 
a l'article 157.1. de la Consíiíució». Potser aquesta 
competencia del Parlamení només s'ha d'eníendre 
quaní ais impostos generáis del País Base, és a dir, 
nous imposíos destináis a la Hisenda General de la Co-
muniíaí Auíónoma basca. Pero, una major precisió de 
les compeíéncies de les insíitucions deis íerriíoris his
tories i, sobreíoí, de llur relació i coordinació amb la 
del Parlamení base no hagués eslaí menyspreable. 

Finalmení, cal recordar que la Consíiíució, a qué se 
soímeí l'Esíaíuí Base, limiía la imposició propia de les 
Comuniíaís Auíónomes i alíres nivells de govern a les 
figures no trasladables, amb la qual cosa el camp deis 
impostos indirectes queda, d'antuvi, prácticamení eli-
minaí. La supediíació a la Consíiíució coníinguda a 
l'article 1.° del Projecíe implica l'accepíació d'aquesís 
límiís. 

Malgraí el precedení república, la norma D deixa, 
tant o mes que els corresponents precepíes del Projec
te caíala, indefinií el procedimení de sanció deis 
acords de la comissió mixía encarregada de revisar i 
renovar els convenís, i el de la resolució en cas de de-
sacord eníre ambdues parís. 

Ais articles 41 i 42 —com en general, a tot el 
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Projecte-, val a remarcar la importancia de les institu
cions provincials que tot sovint teñen un poder compa
rable al de les d'ámbit base. La base histórica i l'arrela-
ment d'aquestes institucions forals les diferencien ne-
tament de les que quan sigui l'hora pugui crear la Ge-
neralitat —comarques, regions, árees especiáis— en 
reorganizar la divisió territorial i l'administració local 
de Catalunya. 

El plantejament contributiu que fonamenta l'establi-
ment deis convenís o concerts amb l'Estat, també es 
reflecteix en el finangament dejes institucions basques 
d'ámbit general. Així la Hisenda General del País Base 
es nodreix de les aportacions de les Diputacions Forals 
(art. 4 2 A ) , essent així que a les primores versions del 
Proiecte no es reconeixia expressament al Parlament 
del País Base la capacitat d'establir tributs. Finalment, 
aquesta capacitat ha quedat inclosaen el segon lloc 
de l'enumeració. 

Tanmateix, a la segona part del mateix epígraf A de 
l'article 42, es trenca la coherencia descentralitzadora 
de l'organització tributaria basca, en ésser el Parla
ment Base qui estableix els criteris i el procediment 
de repartiment de les cárregues entre els diversos ter-
ritoris, sense cap mena de negociació ni altra re
presentado deis esmentats territoris que la que els 
atorga la seva propia composició. Sembla, tanmateix, 
que la lógica deis concerts portaría a una negociació i 
estimació deis costos atribútales entre els represen
ta nts deis órgans bascos i els deis respectius territoris. 

Els epígrafs següents de l'article 42 no teñen mes 
problema; descriuen els restants recursos de la Hisen
da General basca: transferéncies del fons de compen
sado interterritorial, assignacions amb carree ais pres-
supostos generáis de l'Estat, ingressos patrimonials i 
de dret privat, deute i crédit, i els que es puguin esta-
blir en base a la Constitució o al propi Estatut. 

L'article 43 opta per una definido residual del patri-
moni base, de l'estil de la inicialment considerada per 
a Catalunya, pero que finalment ha estat rebutjada en 
jutjar-la conflictiva. La proposta basca defineix com a 
patrimoni del País Base tots els drets i béns de l'Estat 
radicats al seu territori i que no estiguin afectes a ser-
veis reservats per l'Estat (apartat 2), mes el que pugui 
adquirir en l'exercici de les seves competéncies o per 
dret privat (apartat 3). L'apartat 2 confereix al Parla
ment Base la competencia per resoldre a qui s'adjudica 
concretament la propietat o l'ús deis diferents compo-
nents del patrimoni transferit, precisió de competencia 
absolutament fonamentada i que no mereix majar co
mentan. En can vi, com ja s'indicava a l'análisi de l'arti
cle 43 del Projecte cátala, que és el que es refereix al 
patrimoni, una enunciació positiva de la constitució del 
patrimoni autónom resulta mes precisa, mes assumible 
per les Corts Generáis i mes congruent amb la lógica 
d'un procés descentralitzador, mentre que la definido 
per diferencia —patrimoni estatal actual menys patri
moni afectat a servéis retinguts per l'Estat—, contingu-
da a la proposta basca, respon mes a l'establiment 
d'una confederado i, d'altra banda, pot ésser insu-
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ficient o conflictiva per a les Diputacions de Biscáia i 
Guipúscoa. 

L'article 44 contempla el tema del pressupost i és el 
paral.leí deis articles 48 i 41 del projecte fet a Catalun
ya. En el seu apartat 1 assenta les bases del régim i 
del procés pressupostari, amb un redactat ádhuc mes 
genéric que el corresponent cátala, pero, en definitiva, 
satisfactori i suficient per a un text estatutari. L'apartat 
2 institueix el Tribunal de Comptes del País Base 
inspirant-se en la mateixa filosofía autonómica que el 
de Catalunya, i a la qual s'ha de donar plenament suport. 

El Títol es clou amb l'article 45 referit al deute. Des 
d'una óptica autonomista cal reconéixer que el seu re
dactat no és gaire felig i clarament inferior a i'homó-
leg cátala. En efecte, la disposició inicial segons la qual 
«el País Base tindrá una capacitat d'endeutament de-
terminat i regulat pels seus pressupostos», hauria d'a-
nar precedida per Tafírmació del dret a l'emissió de 
deute que es conté a la segona part de l'article, i per 
l'especificació de l'órgan competent per a l'aprovació 
de l'esmentada emissió o contractació. Implícitament, 
aquesta competencia pot ésser atribuida al Parlament 
Base, perqué és el que aprova el pressupost, pero 
l'explicitació d'aquesta facultat estalviaria dubtes inter-
pretatius que poguessin derivar en interferéncies del 
Ministeri d'Hisenda. D'altra banda, el criteri per a l'e
missió de deute está mal enunciat, vist que la llei de 
pressupost no és el lloc mes procedent per la regulado 
de l'endeutament i que pot restar l'agilitat necesséria a 
la gestió financera i dificultar el procés d'emissió. Si, 
com sembla, la intenció deis elaboradors del Projecte 
és que les emissions de deute o la capacitat d'endeu
tament estigués determinada peí volum i estructura del 
pressupost, criteri de prudencia financera molt válid, 
calia un altre redactat mes adient que la interpretado 
que es deriva literalment de la proposta. Peí que fa ais 
avantatges del deute públie base, si hom ha criticat la 
formulació catalana, la redacció basca resulta encara 
mes autolimitativa perqué només li atorga la computa-
bilitat «a efectos deis coeficients d'inversió obligatoria 
de les entitats financeres que es determinin». No hi ha 
cap motiu perqué el deute públie d'Euzkadi no pugui 
servir ais efectes de coeficient d'inversió obligatoria de 
qualsevol entitat amb les mateixes condicions que I es-
tata I, pero encara fora mes positiu per facilitar la col.lo
cado de l'esmentat deute atorgar-li la totalitat deis be-
neficis fiscals de qué gaudeix el deute de l'Estat i, com 
hom assenyalava en criticar el Projecte cátala, la plena 
equiparació a tots els efectes amb el deute públie de 
l'Estat espanyol. També constitueix una renuncia gra
tuita l'omissió de tota referencia a la possible equipa
ració del tráete fiscal de les institucions basques d'au-
togovern amb el de l'Estat. 

En conjunt, el Títol III del Projecte d'Autonomia del 
País Base, molt centrat en alguns aspectos polítics, pa-
teix d'algunes deficiéncies técniques que, d'una banda, 
poden donar motiu a serioses intromissions centralis
tas en l'autonomia basca i, de l'altra, poden dificultar el 
seu encabi constitucional. 



Apéndix2 ALGUNES ESTIMACIONS DEL FINANQAMENTDE LES AUTONOMIES ESPANYOLES 

A tall d'N.lustrado del que pot significar en termes de 
finahcament les propostes analitzades, incloem a conti-
nuació un breu resum de les primores avaluacions so
bre aquest particular que han estat conegudes per l'au-
tor. Cal insistir, tanmateix, en el carácter només orien-
tatiu deis cálculs examináis, i dir que aqüestes estima-
cions, per rao de llur metodología, horitzó temporal o 
ámbit espacial, no resulten estrictament homogénies ni 
comparables. 

A la part final del seu estudi sobre l'aplicació al cas 
espanyol de la descentra I ització fiscal, el Prof. Pedros 
(131) presenta un primer intent d'estimació deis pres-
supostos de les Comunitats Autónomas i, en especial 
del de Catalunya. Cal remarcar, d'una banda, que l'any 
escollit per a l'estimació és el del 1975, en funció de 
la disponibilitat de xifres pressupostáries liquidades i 
de renda nacional; i, d'una altra banda, que es tracta 
per la data de realització (maig de 1977) d'un estudi 
preconstitucional, és a dir, que no sois desconeixia' la 
formulació estatutaria que proposarien els parlamenta-
ris catalans, sino el propi plantejament del tema a la 
Constitució. El professor, dones, es basa en les seves 
própies conclusions sobre les tendéncies dominants al 
federalisme fiscal contemporani, i en llur possible apli
cado a Espanya en una situació democrática. Aixó jus
tifica, per exemple, el doble supósit en qué realitza el 
cálcul: sistema de descentralització uniforme i sistema 
d'estatuts especiáis. En ambdós casos, la manca d'un 
pressupost funcional consolidat de les administracions 
publiques, desagregat territorialment, su posa un serios 
handicap. 

En la primera hipótesi, descentralització uniforme, 
cal desglossar el pressupost consolidat de les adminis
tracions publiques entre el pressupost deis servéis cen
tráis inextingibles i el pressupost «regional», correspo-
nent al de les administracions subestatals, en el supó
sit de descentralització máxima (132). El resultat és el 
quadre següent: 

Quadre A.2.1. Desglós per nivells del Pressupost consolidat 
de les Administracions Publiques (en milers 
de milions de Ptes.) (Any 1975) 

1. Administracions Publiques 1.2867 
2. Servéis centráis 331 '8 
3. Pressupost regional (1-2) 954'9 
4. Financament del Ppt Regional . 954'9 

— Hisendes Locáis 126'7 
- Seguretat Social 319'4 
— Administració de l'Estat . . . . 482'3 
— Organismos Autónoms 

Administratius 26'5 
5. Sistema de participado proposat 482'3 

- Impostos directos (al 100%) 246'4 
- Impostos indirectes (al 70%) 228'9 
- Ajust (residual) 7'0 

6. Finangament deis servéis centráis . . . 331'8 
— Ingressos de la Seguretat 

Social (al 30%) 136'9 
- Impostos indirectas (al 30%) 98'1 
— Taxes i altres (Cap. 3 al 9) . 116'8 

Font: A. Pedros, op. cit. Quadre n.° 7. 

Quadre A.2 .2 . Distribució espacial del Pressupost Regional Hipotétic (1975) 

Territori % de participado 
Participado Global 

(Milers de Milions de Ptes) 

% de població 

espanyola 

% de renda fami
liar disponible 

1. Galicia 
2. Astúries 
3. País Base 
4. Navarra 
5. Aragó 
6. Catalunya 
7. Balears (Prov.) 
8. País Valencia 
9. Murcia 

10. Andalusia 
11. Canaríes 
12. Extremadura 
13. Lleó 

r 

14. Castella la Nova 
15. Castella la Vella 

Font: A. Pedros, op. cit., Quadre n.° 9; 
propia. 

7'06 7 
3'077 
6'197 
1'294 
3'261 

16'339 
1745 
8'898 
3'342 

16'609 
3'348 
3'054 
4'992 

16'470 
4'307 

10O'O 

67'5 
29'4 
59'1 
12'4 
31'1 

156'0 
167 
85'0 
31'9 

158'6 
32'0 
29'2 
47'6 

157'3 
41'1 

954'9 

Banco de Bilbao «Renta Nacional de España y su 

7'5 
3'1 
5 7 
1'3 
3'3 

15'8 
17 
9'5 
3'4 

17'1 
3'6 
3'0 
4'9 

15'8 
4'3 

100'0 

distribución provincial. Serie 

6'4 
3'0 
7'2 
1'5 
3'3 

19'2 
1'9 
9'6 
2 7 

13'4 
2'9 
2'1 
4'4 

18'3 
4'1 

100'0 

homogénea 1955-1975», i elaboracíó 

(131) A. Pedros Abel I ó. La descentralización fiscal..., Op. cit. Capítol 4. 
(132) Ibídem, Quadre n.° 5. Hipótesi expressament recollida a la página 

159. 
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Aquesta descentralítzació suposaria multiplicar mes de 
cinc vegades el volum de recursos efectivament dispo-
sat el 1975 per les administracions subcentrals, amb 
el corresponent decrement del pes deis servéis cen
tráis. Un cop establert el pressupost regional o subcen
tral agregat, cal desagregar-lo territorialment. Per aixó, 
el Prof. Pedros empra una fórmula de distribució relati-
vament senzilla en la qual entren tres parámetros: po
blació, renda per cepita i esforg fiscal; el segon, en re-
lació inversa. Després de depurar les xifres de base per 
evitar certes distorsions, com les que produirien les 
rendes de duanes de Girona o Guipúscoa o els régims 
forals d'Álaba i Navarra, aqüestes variables es ponderen 
respectivament amb un 60,30 i 1 0 % per tal d'obtenir 
el coeficient provincial de participado que, aplicat al 
pressupost regional total i previa agregació de les 
províncies que constitueixen cada territori, permeten 
establir el pressupost territorial. Abans d'oferir el qua-
dre resultant, cal fer dues observacions: primera, els 
territoris escollits corresponen a les regions de ('admi
nistrado espanyola tradicional, i no al mapa actual de 
comunitats autónomos; segona, la fórmula de reparti-
ment resulta fortament redistributiva amb una óptica 

espacial. 
D'acord amb aquest plantejament de descentralítzació 
uniforme, tant de despeses com d'ingressos, el pressu
post cátala hagués assolit, incloent-hi les corporacions 
locáis, la xifra de 180'1 milers de milions de pessetes i 
la seva estructura esquemática hagués estat: 

QuadreA.2.3. Pressupost Hipotéticd'lngressosde Ca
talunya (1975) (Estatut General) 

Milers de 
milions de Ptes % 

Participado global 
(Corporacions Locáis incloses) 156'0 86'6 

Recárrecs 6'6 3'7 
Recursos especiáis (incloent deute) 17'5 97 

Total 180'1 100'0 

Font: A. Pedros. Op. cit. Quadre 10. 

Ja el propi quadre A.2.2. suggeria el carácter marcada-
ment redistributiu des de ('óptica territorial del sistema 
proposat peí Prof. Pedros, pero el cas cátala és parti-
cularment il.lustratiu, ates que amb una participado re
lativa a la renda espanyola del 20'2, 20'0 o del 19'2 % 
segons es considerin els ingressos, producció neta o 
renda familiar disponible, i del 21 '8 % en la suma deis 
impostos directes sobre empreses i famílies, quotes de 
la Seguretat Social, transferéncies netes a ('administra
do i rendes de l'Estat, només li períoca ría una partici
pado (16'3%) lleugerament superior al 15'%, que és 
el percentatge de la seva població. Aquest carácter 
també es tradueix en el fet que el saldo consolidat de 
les administracions publiques només disminueix en 
uns 2.700 milions de Ptes. respecte a l'estimat peí sis
tema vigent. Sempre d'acord amb aquesta proposta, 
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del superávit de les administracions publiques es desti
naren 66'3 mil milions al finangament deis servéis 
centráis i deis servéis no descentra I itzats, i 33'4 al fons 
d'anivellació interterritorial. 

En cas de descentralítzació mitjancant estatuts es
peciáis, el Prof. Pedros adopta també per a Catalunya 
la hipótesi de descentralítzació máxima. Aixó significa
ría que les despeses netes catalanes resultarien idénti-
ques a les anteriorment calculados, pero l'estructura del 
pressupost es modificaría sensiblement: 

Quadre A.2.4. Pressupost Hipotétic de Catalunya 
(1975) (Estatut Especial) 

Milers 
de 

milions 
de 

Despeses Ptes 

Execució directa 180'1 
Transferéncies 99'7 

A servéis 
centráis 66'3 
Fons d'a-
vellació 33'4 

Total 279'8 

Milers 
de 

milions 
de 

ingressos Ptes. 

Ingressos Propis 19'1 
Impostos cedits 62'6 

Participacions 174'0 

Recárrecs 
Doble tributació 
i especiáis 24'1 

Total 279'8 

Font: A. Pedros, op. cit. Quadre 11 . 

Cal remarcar que amb la legislado del 1975 els in
gressos propis només serien els de les hisendes locáis, 
i que relevada quantitat que apareix a la rúbrica de 
«Participacions» és deguda al supósit d'una total des
centralítzació de l'administració tributaria, amb la qual 
Catalunya recaptaria tots els tribuís estatals al seu te-

r 

rritori transferint-ne posteriorment la part corresponent 
ais servéis centráis i fons d'anivellació. 

En un article molt dens d'idees publicat amb una 
data gairebé immediata a la del treball que acabem de 
sintetitzar, el Prof. Romaguera (133) aborda un tema 
molt lligat a aquesta problemática, sense arribar a for
mular una proposta de pressupost autónom. L'article 
analitza en primer I loe la situació de la hisenda estatal 
espanyola, assenyalant el baix índex aparent de pressió 
fiscal per causa del sobrefinanpament privat de béns i 
servéis de naturalesa pública ais paTsos europeus. Aixó 
es tradueix en la necessitat d'augmentar la pressió fis
cal futura i de reduir el déficit acumulat, elements a te
ñir molt en compte a l'hora d'avaluar el cost deis ser
véis a traspassar. Igualment, Romaguera remarca I'ex
traordinaria centralització de la despesa pública corrent 
espanyola a la provincia de Madrid, de l'ordre del 
27'5 % del total, mentre la seva particípació relativa a 
la població és del 11 '6 % i la seva participado al pro-

(133) Ramón Romaguera, El restablíment de /'autonomía catalana: Im-
plicacions fínanceres (I), Revista «Banca Catalana», n.° 45, juny de 1977, 
págs 1-8. 



Quadre A.2.5. Localitzacíó de la despesa pública 
correnta lescapitals 

Coeficient de 
localitzacíó 

sobre la 
poblado 

Coeficient de 
localitzacíó 

sobre e 
PJ.B. 

Espanya 
(Prov. Madrid) 
Franca 
(Regió parisenca) 

2'35 1'65 

1'40 1*15 

Font: R. Romaguera, op. c i t , pág. 4. 

ducte interior brut és del 16'3 %. Prenent com a punt 
de referencia un país considerat habitualment com 
molt centralitzat,com és Franga, la comparació resulta col-
pidora. 

A continuació analitza els fluxos públics de Catalunya i 
l'administració espanyola, depurant adientment les xi-
fres del 1977, arribant a la conclusió que aquell any 
s'havia de produir un déficit de 89.000 milions de 
Ptes. que sota la hipótesi del tráete igual a Catalunya 
s'hauria de reduir a uns 36.900 milions, el que suposa 
una participado catalana del 1 8 ' 4 % a la despesa pú
blica espanyola. Per assolir un tráete igual de la resta 
de l'Estat calia alliberar uns 70.000 milions de Ptes. 

per a Catalunya i Euzkadi, cosa que evidentment no 
podia fer-se a costa del pressupost d'altres comunitats; 
i, per tant, la condició primera de la descentralització 
era la congelado en el component estatal total de la 
despesa pública a Madrid, amb un augment significatiu 
de la despesa pública real total, que permetia que Ca
talunya lliurés un 17'5 % deis seus ingressos fiscals al 
fons de compensado, al marge de la seva contribució 
ais servéis centráis, sempre que la despesa catalana 
augmentes en un 20 96 anual en termes reals. Com po-
dem veure, aquest article aporta elements ¡nteressants 
per a la filosofía deis traspassos. 

Ja assabentats del text constitucional, dos econo-
mistes de la Generalitat, Huguet i Vilalta (134), han 
realitzat un primer assaig de quantificació de les reper-
cussions financeres de les autonomies reconegudes a 
la Constitució, sota la hipótesi de descentralització má
xima. Llur metodología té molts punts de contacte 
amb la emprada per A. Pedros. En primer lloc, ais efec-
tes que ací interessen, avalúen la despesa total previ
sible de les Comunitats Autónomes, suposant que to
tes elles assumeixen les competéncies que els autorit-

za la Constitució (execució directa, desenvolupament 
legislatiu, etc.), mentre que l'Estat reté els servéis d'ad-
rriinístració general i de recerca. Tot i que hom pot dis
cutir si una descentralització substancial comporta o 
no una disminució de les despeses centráis de l'admi
nistració general i un augment recíproc de les descen-
tralitzades, els supósits proposats poden valer per a una 

Quadre A.2.6. Resum General de Distribució de Competéncies. Milions de pessetes 

COMPETÉNCIES DE L'ESTAT % 

COMPETÉNCIES DE 
LES COMUNITATS 

AUTÓNOMES % 

A. ACTIVITATS DE CARÁCTER GENERAL 
1. Servéis general 
2. Defensa 

159.042 
188.715 

347.757 92,7 
85,5 

100,0 
27.058 

27.058 7,3 
14,5 

B ACTIVITATS SOCIALS 
I PER A LA COMUNITAT 
3. Educació 

Sanitat 
Pensions, Seguretat Social 
i Servéis de Beneficencia 
Estatge i Benestar Comunitari 
Altres servéis comunitaris i socíals 

4. 
5. 

6. 
7. 

8.811 
8.152 

141.450 
1.216 
8.235 

167.864 26,3 
3,4 

35,8 

54,0 
2,1 

26,3 

253.839 
14.591 

120.652 
58.009 
23.117 

470.208 73,7 
96,6 
64,2 

46,0 
97,9 
73,7 

C. ACTIVITATS ECONÓMIQUES 
8. Servéis económics 183.926 

183.926 58,2 
132.317 

132.317 41,8 

D. NO CLASSIFICABLES 
9. No classificables 

TOTAL PRESSUPOST 1978 
39.974 

39.974 

739.521 

38,5 

51,6 
63.896 

63.896 61,5 

693.479 48,4 

Font: Pressupostos generáis de l'Estat 1978, i elaborado propia. 

(134) Josep M.a Huguet i Jaume Vilalta, La financiado de /'Autonomía 
en el marc de la Constitució espanyola, desembre del 1978; article prepa-
rat per al n.° 2 de Ea revista «Administrado Pública» del qual els autors han 
tingut la gentilesa de facilitar un esborrany previ a la seva publicació. El text 

constitucional que empren com a referencia és l'aprovat el 31 d'octubre del 
1978 peí Congrés i Senat que, a l'hora de redactar llur treball, encara no 
havia estat sancionat peí cap de l'Estat ni publicat al B.O.E. 

105 



primera aproximació. Et resultat del desglossament de 
competéncies per nivells porta a un repartiment teóric 
deis Pressupostos Generáis de l'Estat per al 1978: un 
48 % a les Comunitats Autónomos i un 52 % a l'Estat, 
com registra la taula de distribució de competéncies 
que reproduím (Quadre A.2.6.). La proporció és mes 
favorable a l'Administració central que en l'estudi del 
Prof. Pedros, per bé que cal recordar que aquest es re-
fereix al conjunt de les administracions publiques. 

» 

A continuado, estimen els recursos de les Comunitats 
Autónomos, d'acord amb un sistema de finangament 
congruent amb les previsions constitucionals, encara 
que no sempre ho és amb el Projecte d'Estatut cátala, 
els trets principáis del qual son els següents: 

4) 

1) 
2) 

3) 

Cessió deis impostos estatals menors. 
Participado en els impostos estatals mes impor-
tants. 
Finangament del Fons de Compensado Interterri-
torial amb el 3 5 % de la recaptació de l'I.G.T.E. i 
Luxe. 

No utilització d'impostos propis ni recárrecs per f i -
nangar els servéis transferits. 

El resultat apareix en aquesta altra taula que també re
produím (Quadre A.2.7.). 
Cal fer algunos remarques a aquesta taula. En primer 
lloc, peí que fa a les hisendes locáis, només considera 
les transferéncies que reben deis Pressupostos Gene
ráis; per tant, també queden exclosos els recursos 
propis de les actuáis corporacions locáis. D'altra ban
da, Huguet i Vilalta proposen el repartiment de 
l'I.G.T.E. i de l'lmpost de Luxe en tres parts: un 3 0 % 
directa per a l'Estat, un 35 % per a les Comunitats Au
tónomos, repartit en proporció a la població, i un altre 
35 % per al Fons de Compensado, que es distribuiría 
en funció d'altres criteris (renda per cápita, taxa d'atur, 
extensió, ingressos fiscals, etc.); conseqüentment, cal-
dria incrementar el pressupost de les Comunitats en 
uns altres 88 mil milions provinents del Fons. 

A un altre nivell, també es poden fer observacions. 
En efecto, l'estructura deis recursos de les Comunitats 
Autónomos, al margo del Fons de Compensado, s'ha 

Quadre A.2.7. Recursos de les Comunitats Autónomos (Milions de Ptes) 

Ingres Estat Comunitats 
Autónomes 

A. Impostos cedits 

Contribució Territorial Rústica i Pecuaria 
Contribució Territorial Urbana 
Activitats Comerciáis i Industriáis 
Successions 
Transmissions Patrimonials i Actes Jurfdics Documentats 

Patrimoni de les Persones Ffsiques 

Total Impostos Cedits 

B. Participacions en Impostos 

Renda de Persones Ffsiques i Societats 185.812 (40 %) 
Tráfic d'Empreses i Luxe 75.750(30%) 

Total Participado en Impostos 261.562 

C. Altres Ingressos 

Altres Impostos sobre la Renda 14.050 
Consums especiáis 40.660 
Sobre el Tráfic Exterior 145.025 
Monopolis Fiscals 40.500 
Taxes 89.696 
Transferéncies corrents 37.840 
Ingressos Patrimonials 75.168 
Alienació d'inversions reals 1.000 
Variació d'Actius Financers 1.210 
Variació de Passius Financers 35.750 

Total Altres Ingressos 480.889 

Total Recursos 742.451 

2.570 
21.500 
31.500 
15.000 

111.500 
18.000 

200.070 

278.719 (60%) 
88.375(35%) 

367.094 

35.000 

35.000 

602.164 
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estimat de forma que la suma deis impostos cedits i 
les participacions cobrís la despesa previsiblement 
descentralitzable. Considerant íntegrament absorbits 
els impostos cedits pels primers traspassos de servéis, 
s'han calcuiat uns percentatges de participado ais im
postos estatals básics que completessin la suficiencia 
financera de les Comunitats Autónomes (60% ais im
postos directes i 3 5 % ais indirectes, «grosso modo»). 
Tanmateix, la proposta és compatible amb altres per
centatges de participado; per exemple, un 50 % en els 

impostos sobre la renda de les persones fisiques i so-
cietats implicaría una participado del 53'4 % en l'lm-
post sobre el Tráfic d'Empreses i en el de Luxe, sense 
alterar el principi del mecanisme de finangament. 
També cal teñir present que la proposta s'aplica satis-
factóriament amb carácter general a les Comunitats 
Autónomes, pero que la seva concreció a la realitat de 
cada una d'elles podría exigir percentatges diversos en 
cada cas, per tal d'assolir llur particular equilibri finan-
cer, tot i que a nivell agregat la fórmula fos válida. 
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L E S T A T U T 

La constitució de les noves Corts Generáis sorgides de 
les eleccions legislatives del dia 1 de man? de 1979 
su posa, amb la represa de l'activitat parlamentaria, la 

+ 

continuado del procés d'elaboració i aprovació del nou 
Estatut d'Autonomia de Catalunya interromput per mo-
tiu de la contesa electoral. 

Després del trámit de la convalidació per la nova 
Assemblea de Parlamentaris catalans, el Projecte d'Es-
tatut aprovat i dipositat a les Corts el 29 de desembre 
del 1978 passá a discussió a la Ponencia mixta forma
da per membres de la Comissió Constitucional del 
Congrés de Diputats i de I'Assemblea de Parlamentaris 
i, posteriorment, al debat del pie de la Comissió Cons
titucional i de la Delegado de I'Assemblea de Parla
mentaris. El dilluns 13 d'agost del 1979, en un sol dia 
de debat, aquesta Comissió Constitucional ampliada 
amb l'esmentada Delegado aprová, quasi per unanimi-
tat (1), el text final del Projecte d'Estatut. 

Aquest text haurá d'ésser sotmés properament al Re
feréndum del poblé de Catalunya i, en cas afirmatiu, 
passará a la ratificació de la seva totalitat pels Plens 
de les dues Cambres legislatives; un cop aprovat per 
aqüestes, el Rei el sancionará i promulgará com a llei. 
És a dir que, llevat de ['improbable rebuig al Referén
dum o al vot de ratificació, hom disposa finalment del 
text definitiu (2). 

—Tant el Projecte d'Estatut Base com el Cátala han 
sofert alteracions en llur pas per la Comissió Constitu
cional. Sense entrar en una análisi comparativa, no ja 
política sino ni tan sois técnica, deis canvis operats a 
ambdós Projectes, de llur consideració superficial sem
bla que sen desprén que al Projecte base hi ha hagut 
potser menys alteracions en els aspectes fiscals que en 
la resta, mentre que al cátala succeí a l'inrevés. 

Les escasses modificacions al Títol III sobre «Hisen-
da i Patrimoni» del Projecte d'Estatut per a Euzkadi 
han estat molt en la finia deis comentaris fets a l'Apén-
dix 1 al Capítol 4 d'aquest treball i, al parer de fautor, 
constitueixen en general millores técniques que facili
ten l'encaix constitucional i funcional del sistema tribu-
tari base (3), sense significar cap reculada política relle-
vant. 

(* ) En aprovar-se el text estatutari a refrendar el mes d'agost del 1979, 
abans que acabessin els treballs d'edició del llibre, s'han redactat aquests 
breus comentaris, quasi unes notes, al que será I'Estatut del 1979. 

(1) Només vota en contra el dlputat madrileny d'Unión Nacional, D. Blas 
Pinar, re presen tant per sorteig del Grup Mixte del Congrés, i s'abstingueren 
D. Alejandro Rojas Marco, del Partido Socialista de Andalucía-Partido An
daluz, ¡ el Sr. Heribert Barrera d'Esquerra Republicana de Catalunya. 

(2) En escriure aqüestes ratlles, encara no ha estat difós el text oficial 
cátala del Projecte d'Estatut definitiu. Ais efectes d'aquest treball hom ha 
emprat el text ja corregit per la Secretaria General del Congrés de Diputats 
amb les esmenes introduTdes a la ponencia, publicat en versió catalana peí 
diarí «Avui» de l'onze d'agost de 1977. L'autor hi ha incorporat les dues pe-
tites correccions fináis aprovades per la Comissió Constitucional el 13 d'a
gost. El text és sensiblement idéntic al difósoficialment amb ocasió del Referén
dum del 25 d octubre, llevat d'alguna diferencia d'estil. 

Capítol 5 

D ' A U T O N O M I A DE CATALUNYA DE 1979<*> 

-Quant al Títol III del Projecte d'Estatut de Cata
lunya, els canvis teñen prou entitat, des duna perspec
tiva catalana, com per a meréixer un comentan deta-
llat. Hom procedirá com a l'epígraf 4.3. seguint fona-
mentalment l'ordre mateix de l'articulat. No es tracta 
pas de reproduir l'análisi feta a l'esmentat epígraf, pe
ro sí de fer un estudi sumari de les modificacions intro-
duides per la ponencia (4) i del resultat global. 

1. — A efectes de la comparado amb el Projecte del 
1978, dit de Sau, cal teñir present que la inclusió d'un 
article 15 bis (16 a la numeració definitiva) sobre ra-
diodifusió i televisió ha provocat el corriment general 
deis números deis articles posteriors, entre els que 
s'inclou la totalitat del Títol III. 

— Els canvis mes substanciáis s'han produTt en la 
determinado del percentatge de participado ais in-
gressos eétatals, en I explícita subordinado a la futura 
Llei Orgánica de Finanppment de les Comunitat Autó
nomos (LO.F.C.A.) (5) i en materia de competéncies 
en l'administració tributaria. 

—Tanmateix el primer canvi apareix ja al primer ar
ticle del Títol, que ara és el 43, referit al Patrimoni de 
la Generalitat. En efecte, la supervivencia de les Dipu-
tacions Provincials suposa la possible conservado total 
o parcial de llur patrimoni. Malgrat que l'article 42.1.2. 
podia teñir una lectura compatible amb la no desapari-
ció de la corporació provincial, puix que els béns no 
traspassats de les Diputacions Provincials continuarien 
formant llur patrimoni i no s'integrarien al de la Gene
ralitat probablement és preferible disposar d'un pre-
cepte mes ciar. 

En aquest sentit, el nou article 43.1.2. resumeix els 
epígrafs 2 i 3 del seu precedent en una encertada fór
mula sintética, per tal com «els béns afectes a servéis 
traspassats a la Generalitat» poden ser-ho des de qual-
sevol órgan del sector públie, és a dir, tant poden pro
venir del patrimoni de l'Estat i altres organismes, com 
de les Diputacions Provincials i, hipotéticament, deis 
Ajuntaments, a condició d'ésser afectes a un servei 
traspassat. 

Aquest enfoc funcional per a l'atribució de la titula-
ritat patrimonial facilita l'exercici futur de les compe
téncies autonomiques. Tanmateix, com adientment 
apunta el Prof. Simón (6), cal que aquesta norma no 

(3) Per exemple, l'exclusió de la renda de duanes de l'exacció, la gestió, 
la liquidació, la recaptació i la ¡nspecció de l'administració tributaria basca. 
(art. 41.2.b). 

(4) En el debat de la Comissió només s'aprová la substitució del terme 
«vigencia» per l'expressió «entrada en vigor» ais articles 33.2. i 37.4. 

(5) Proyecto de Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autó
nomas, Boletín Oficial de ias Cortes - Congreso de los Diputados, 11 de 
julio de 1979, núm. 66-I. Serie A. Aquest Projecte oficial, presentat es-
sent Ministre de Finances, J. García Añoveros, modifica substantiva me nt I'es
borra ny de novembre de 1978 al que es feia referencia al Capítol 4 d'a
quest treball. D'ara endavant, hom emprará les sigles LO.F.C.A. per desig
nar aquesta llei orgánica. 

(6) Eugenio Simón Acosta «Apuntes sobre el patrimonio regional» A Pre
supuesto y Gasto Público (I.E.F.) n.° 1, 1979, p. 235-240. 
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doni I loe a un efecte-anunci per part de l'Administració 
central, i que aquesta no canvi? ('afectado deis seus 
béns abans del traspás de competéncies. 

— Quant a la competencia legislativa catalana sobre 
el régim patrimonial de la Generalitat (art. 43.2.) no s'ha 
introduít cap variació. Aquesta formulació és defensa-
da peí mateix Prof. Simón, que afirma que la regulació 
del patrimoni de les Comunitats Autónomos correspon 
a la llei regional, i que la LO.F.CA. no pot anar mes 
enllá de l'establiment deis principis de la transferencia 
del patrimoni estatal ates que l'esmentada llei orgáni
ca només pot contemplar el patrimoni autonómic com 
a generador d'ingressos, funció absolutament secunda
ria. 

— La Disposició Transitoria Sisena, referida al tras
pás de béns i servéis, manté básicament la seva redac-
ció primitiva peí que afecta al patrimoni. Tanmateix, 
cal assenyalar algunes modificacions de certa relie
ve ncia: 

1/ El termini de nomenament de la Comissió Mixta 
encarregada d'inventariar els béns i servéis que 
hagin d'ésser objecte de traspás s'ha allargatfins a 
un mes, quan al text anterior eren 15 dies. 

2 / Les propostes d'acord de l'esmentada Comissió 
Mixta deixen de ser sotmeses alhora al Govern de 
l'Estat i al Consell de la Generalitat per a llur deci
sión i es converteixen en proposta exclusiva al go
vern central per a llur aprovació mitjangant decret, 
figurant els acords com anexos. Llevat que les 
normes internes de funcionament de la Comissió 
incloguin un sistema de majories qualificades (7), 
aixó significa una sensible marginació del Consell 
Executiu en la decisió i, per tant, un afebliment 
de la posició negociadora catalana, i mes si tenim 
en compte que s'elimina la referencia al Tribunal 
Constitucional com «resolutor» de les possibles 
discrepáncies. 

3/ Perd concisió el termini del procés de traspás de 
béns i servéis, perqué els dos anys, inicialment f i -
xats per tal que aquest sigui completat des de la 
promulgado de l'Estatutpassen a ósser el tempsde 
qué disposa la Comissió per establir els termes i 
calendari de les transferéncies. El període transi-
tori pot ampliar-se considerablement, i mes en no 
haver-hi termini per al decret govemamental 
aprovant la proposta. 

— D'altra banda, cal observar que s'ha conservat l'im-
portant apartat 4 (abans 5) d'aquesta Disposició Tran
sitoria que garanteix que el canvi de titularitat «no do
nará a l'arrendador cap dret a extingir o novar el con
tráete», entre altres punts remarcable per al patrimoni 
de la Generalitat. 

— Malgrat la discussió que es preveia, la relació de 
recursos de la Generalitat (art. 44) ha superat práctica-
ment indemne el seu pas per la Comissió Constitucio
nal. Ádhuc, hom pot dir que des del punt de vista for-

(7) Per exemple, majoria deis 2/3 o, millor, majoria absoluta a cada dele
gado. 
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mal i técnic s'ha millorat, en homogeneitzar el grau de 
desglossament deis epígrafs i en agrupar de forma 
mes coherent els recursos. Peí que fa al primer as-
sumpte, hom remarcará, a tall d'exemple, el trasllat del 
llistat nominal d'impostos cedits a una Disposició Ad-
dicional, i peí que fa al segon, la divisió de l'antic epí-
graf 11. 

— La primera modalitat d'ingrés reconeguda a la Ge
neralitat és la deis seus propis impostos. Formalment, 
no s'ha canviat gens respecte al redactat inicial, pero 
la supressió de les exaccions amb fins no fiscals de 
l'epígraf 5 implica la consideració, técnicament correc
ta, d'aquestes com un tipus determinat d'impost que 
no mereix especificació expressa. La normativa refe-
rent ais impostos autonómics que pretén establir el 
Projecte de LO.F.CA. (arts. 6 i 9) abona plenament 
aquesta opinió. 

— Com s'ha indicat suara, ('enumerado nominativa 
deis impostos cedits s'ha traslladat a la Disposició Ad-
dicional Sisena 1, i hom pot considerar la formulació 
actual —en síntesi, els impostos cedits esmentats a la 
Disposició Addicional i tots aquells la cessió deis quals 
sigui aprovada per les Corts Generáis— com una refo
sa satisfactoria, en reunir la referencia ais impostos 
concrets amb la cláusula precautoria de l'antic epígraf 
el 

— El canvi d'enfoc del métode de cálcul de les partí-
cipacions —que exclou els impostos cedits— implica 
una concepció qualitativament diferent de les cessions 
que porta vers una consideració mes rellevant del prin-
cipi de la derivació geográfica en els esmentats impos
tos. En altres paraules, en no computarse com una 
participado en el cent per cent de llur rendiment a 
efectes de determinar la participado global de la Ge
neralitat ais ¡ngressos de l'Estat —fórmula de l'antic 
art. 44.1.— convé que la base deis impostos cedits ra-
diqui a Catalunya i que la corresponent cárrega tributa
ria no sigui immediatament traslladable a altres árees, 
a fi de facilitar llur gestió i d'evitar conflictes amb algu
na interpretació de l'article 157.2. de la Constitució. 

— Feta aquesta consideració preliminar, hom pot co
mentar breument els impostos cedits (Disposició Addi
cional Sisena 1) que son, gairebé, els del Projecte de 
Sau: 

a) Impost sobre el Patrimoni Net. 
b) Impost sobre les Transmissions Patrimonials. 
c) Impost sobre Successions i Donacions. 
d) Impostos sobre el Luxe que es recaptin en des

tinado. 
e) Aquells la cessió deis quals sigui aprovada per 

les Corts Generáis (art. 44, epígraf 2). 
Técnicament, potser sorprendrá que l'lmpost sobre el 
Patrimoni Net, que ha de substituir l'lmpost Extraordi-
nari sobre el Patrimoni de les Persones Físiques, hagi 
reeixit a mantenir-se entre els cedits donada la proble
mática administrativa que planteja la seva vinculació a 
l'lmpost sobre la Renda de les Persones Físique, i mes 
tenint en compte que no figurava entre els cedibles al 
projecte govemamental de LO.F.CA. Pero, anterior-
ment, ja s'han exposat les raons polítiques i técniques 
que poden justificar la seva inclusió en aquesta cate
goría i, d'altra banda, segons les informacions parla-



mentáries disponibles, sembla que s'aprovará un seguit 
d'esmenes a la LO.F.C.A. que la adequi al Projecte 
d'Estatut cátala, entre les que cal contemplar el carác-
tercediblederimpostsobreelPatrimoniNet.Tanmateix,el 
realisme exigeix recordar que la recaptació probable per 
aquest concepte segurament no será gaire important. 

De l'epígraf b) de la Disposició Addicional Sisena 1, 
Impost sobre Transmissions Patrimonials, cal remarcar 
que no s'hi fa esment de l'lmpost sobre Actes Jurídics 
Documentats que normalment hi va associat, fins al 
punt que son regulats en una sola llei. No es tracta de 
cap utilització extensiva de la denominado de l'lmpost 
sobre Transmissions Patrimonials, puix que la resta 
deis tributs cedits hi figuren amb llur nom legal i el 
Projecte de Sau emprava la denominació completa. 
Només es cedeix Tlmpost sobre les Transferéncies Pa
trimonials en base a la que és habitualment estreta 
vinculació territorial del seu objecte impositiu, vincula
do que no és tan freqüent a l'lmpost sobre els Actes 
Jurídics Documentats. 

No cal fer cap observado a l'lmpost sobre Succes-
sions i Donacions que ha estat aprovat tal com s'havia 
proposat, llevat el fet que tampoc no figura en la cate
goría deis impostos cedibles al Projecte de LO.F.C.A. 

Peí contrari, a l'epígraf d), els impostos especiáis 
han estat substítuíts pels impostos sobre el Luxe re-
cap tats en destinado, és a dir, al final del procés de 
distribució. La incidencia del canvi de concepció de la 
participado catalana es palesa ací perqué, com és 
evident, a l'impost cedit no hi ha translació territorial 
(8). D'altra banda, el canvi pot ésserfins i tot rendible. 

— Mes problemátic resulta el darrer parágraf de l'a-
partat 1 d'aquesta Disposició Addicional, que disposa 
que (eventual supressió o modificado d'algun deis im
postos cedits implica l'extinció o modificado de la co~ 
rresponent cessió. La norma en sí és lógica i encertada 
perqué suposaria una disparitat tributaria, incongruent 
amb el plantejament de la cessió, el manteniment a 
Catalunya d'un impost de normativa estatal extingit o 
modificat a la resta de l'Estat. Pero hom hi troba a 
mancar la sólida garantía que suposava l'antic article 
43.2., segons el quaf les reformes fiscals estafáis no 
podrien suposar una minva d'ingressos per a la Gene-
ralitat. És cert que l'apartat següent preveu el procedi-
ment de modificació de les cessions. Aquest procedi-
ment,peró,nogaranteixenabsolutelmantenimentdelvo-
lum d'ingressos. 

La consideració global del tema de les cessions 
comporta acabar l'análisi de la Disposició Addicional 
Sisena abans de seguir amb la resta de l'article 44. El nú
mero 2 de la Disposició Addicional és particularment 
important en permetre modificar els impostos cedits 
per acord entre el govern de l'Estat i de la Generalitat, 
sense que el canvi siguí considerat com modificació de 
l'Estatut. Es tracta d'un precepte l'objecte del qual és 
flexibilitzar la possible actualització deis impostos ce
dits sense entrar en el complicat trámit de reforma de 
l'Estatut. Tanmateix, com s'ha indicat suara, no conté 

(8) No poden considerar-se aitals les compres o consums gravats per 
l'impost de luxe fets a Catalunya per no residents. 

la garantía de l'antic articulat: que els canvis no supo-
sarien pérdua d'ingressos per a la Generalitat; amb 
mes motiu, tampoc no es contempla el manteniment 
de la taxa de creixement deis ingressos estatals en el 
supósit de reforma fiscal estatal que afectes les ces
sions. A mes, el projecte de llei que consagri l'acord ha 
de poder ésser debatut i esmenat per les Corts Generáis, 
cosa que col.locarla la Generalitat en situado d'indefen^ 
sió davant una modificació parlamentaria deis termes 
acordats, tot i que cal pensar que la responsabilitat 
política del govern de l'Estat podrá imposar ais grups 
pariamentaris que l'abonin, la seva aprovació íntegra. 
En el costat positiu del balanc d'aquest apartat, cal 
anotar que la modificació requereix l'acord específic de 
la Generalitat (9), cosa que significa una defensa general 
enfront a alteracions unilaterals. 

Per a cloure ('examen del número 2 sembla que 
aquest resoidria d'antuvi el conflicte potencial entre la 
cessió de l'lmpost sobre el Patrimoni Net i el de Suc-
cessions i Donacions prevista a l'Estatut i la seva exclusió 
deis tributs cedibles al Projecte de LO.F.C.A., en no en
trar aquesta llei orgánica en els supósits de modifica
ció (10); pero, el reconeixement de la supeditació de 
les competéncies financeres catalanes a alió que esta-
bleixi la LO.F.C.A. (Disposició Addicional Setena) tras-
balsa el raonament: Túnica via d'evitar el conflicte és la 
corresponent i anunciada modificació del projecte de 
llei orgánica. 

L'apartat 3 de la Disposició Addicional Sisena me-
reix una valoració molt mes positiva: 

1) Determina l'órgan encarregat d'establir l'abast i 
condicions de la cessió i el procediment d'aprova-
ció; 

2) Explícita millor que al Projecte de Sau que la ces
sió es refereix ais rendiments deis corresponents 
impostos a Catalunya; i, 

3) Fixa un termini de sis mesos, a comptar des de la 
constitució del primer Consell Executiu de la Ge
neralitat, per a la tramitado de la cessió com a llei 
i, si s'escau per raons d'urgéncia, com a decret-
llei, concretant aquest punt mes que a la redacció 
primitiva. 

— Reprenent el fil de l'articulat, l'epígraf 3 de l'article 
44 estableix com a recurs de la Generalitat, la partici
pado ais impostos estatals. Ací la supressió del llistat 
deis impostos concrets no respon, com a l'epígraf an
terior, al trasiíat a una disposició addicional, sino a un 
canvi substantiu del marc estatutari (11). 

Mentre que al Projecte de Sau la participado cata
lana, calculada a partir d'un percentatge sobre el total 

(9) D acord amb l'article 29, la Generalitat és integrada peí Parlament, el 
President i el Consell Executiu o Govern. El funcionament d aqüestes insti-
tucions es regulará per llei catalana. 

(10) Hom recordará que els supósits (Disposició Addicional Sisena, num. 
1) son la supressió o modificació de l'impost cedit, alteracions que han de 
donar-se a nivell de l'Estat. Tanmateix, a la vista deis dos primers Projectes 
d'Estatut aprovats, cal suposar que aquests impostos passin a la condició de 
cedibles a la redacció definitiva de la LO.F.C.A. 

(11) Vinculat al canvi de l'article següent. 
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d'ingressos impositius de l'Estat ( Í2) , s'expressava en 
relació a la recaptació a Catalunya d'uns determináis 
impostos, a la redacció final queda referida directa-
ment a la recaptació a niveil estatal del conjunt deis 
impostos directes i ¡ndirectes, inclosos eis monopolis 
fiscals. És a dir, que la base de participado passa a ésser 
el total deis ingressos que actualment figuren ais Capí-
tols I i II de l'estat Lletra B deis Pressupostos Generáis de 
l'Estat. Es trenca, dones, tot lligam de derivado territorial 
deis impostos i, hipotéticament, podría donar-se el cas 
que el percentatge representes una xifra superior a la 
recaptació a Catalunya: la hipótesi és inversemblant 
ateses les actuáis condicions sócio-económiques rela-
tives entre Catalunya i la resta de l'Estat pero, en can-
vi, podría no ésser-ho en absolut, en aplicar-se la formula
do estatutaria catalana a d'altres Comunitats Autóno
mas. 

Tenint en compte la previsible generalització deis 
régims autonómics, la coherencia i, sobretot, l'estabili-
tat del sistema comporta que la base sobre la qual es 
calcula la participado resti al marge de la possible ees-
si ó d'impostos estatals a les Comunitats; una interpre
tado distinta, a part de la problemática que plantejaria 
la progressiva minva de les participacions, hagués de-
manat una redacció expressament diferent. 

L'al.lusió ais monopolis fiscals pot haver estat sug-
gerida peí text de l'antic article 43.1.6., pero la correc-
ció de la dissortada redacció d'aquest no ha consistit 
simplement en una clarificació deis dubtes que havia 
plantejat ni en un desglossament mes adient deis diver
sos recursos que barrejava, ans ben bé en un canvi qualita-
tiu de la participado al rendiment deis monopolisfiscals i, 
sobretot, en el tancament de Ja possibilitat a tota parti
cipado ais ingressos estatals diferent a la contemplada 
al nou epígraf 3 o de les que es puguin derivar deis 7 i 8. 

En definitiva, el mes greu del nou redactat és que 
transforma implícitament la participado en una mena 
de subvenció formulada (13), allunyant-se de la com
partido de recursos inspirada en el federalisme coope-
ratiu de la R.F.A., que havia intentat introduir el text de 
Sau. 

— Quant a la resta deis epígrafs de l'article 44, el 5 i 
6 ja han estat ai.ludits en comentar les modificacions 
ais epígrafs precedents, i els restants son la reprodúc
elo literal del projecte inicial, llevat de dos canvis me-
nors: 

1) Al 7, ais ingressos procedents del Fons de Com
pensado Interterritorial, s'hi anteposa significati-
vament el probabibilístic pero ortodox «En el seu 
cas...» («Si s'escau...» al text oficial); i, 

2) L'antic n.° 11 es reserva ara només pels ingressos 
de dret privat, mentre es crea un n.° 12 per ais 
basats en el poder sancionador o penal de la Ge-
neralitat. 

A la vista deis debats parlamentaris, potser el mes re
marcable d'aquests epígrafs és la subsistencia del 8, 

(12) Art. 44.1. del Projecte de Sau. Veure et comentan a I'epígraf 4.3.3. 
d'aquest treball. 

(13) La fórmula concreta s'haurá d'aprovar en base a l'article 45.1. 
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que permet «altres assignacions amb carree ais Pres
supostos Generáis de l'Estat», pero evidentment el seu 
fonament constitucional era molt consistent. 

— L'antic article 43 tenia al seu apartat 2 una cláu
sula de salvaguarda deis recursos de la Generalitat en 
relació amb les possibles reformes fiscals estatals que, 
prácticament, ha desaparegut del nou redactat. L'arti
cle 44 d'aquest no té apartat 2 i només s'estabteixen, 
a la Disposició Addicional Sisena, les minses garanties 
ja comentades relatives ais impostos cedits. La ja pre
vista revisió quinquennal de la participació catalana 
(art. 45.2.) té, dones, molta mes importancia que 
abans. 

— Com ha estat anunciat, el sistema de participa-
cions ha estat radicalment modificat respecte al Pro
jecte de Sau. Una análisi mínimament acurada exigeix 
distingir els canvis introduíts a les previsions del pe río-
de transitori deis referents al mecanisme final o defini-
tiu. 

— Peí que fa a la fase immediata, la normativa esta
tutaria aprovada per la Comissió Constitucional (Dispo
sició Transitoria Tercera) perfecciona la del text de 
l'Assemblea de Parlamentaris. El primer número de la 
Disposició Transitoria Tercera reprodueix la garantía 
que mentre no es completi traspás de servéis, l'Estat 
garantirá a la Generalitat el finangament deis servéis 
transferits cobrint-ne el cost efectiu en el moment de 
la transferencia. El Projecte de Sau parlava de cost 
ponderat en lloc ú'efectiu,, pero l'especificació de les 
components de l'esmentat cost (D.Ta. 3a, 2) que com
pren els costos directes, indirectes i les despeses d'in-
versió que corresponguin, el fa no sois equivalent sino 
que clarifica positivament el concepte. 

Com al Projecte de Sau, durant el període transitori, 
la valorado deis costos deis servéis períoca a una Co
missió Mixta Paritaria Estat-Generalitat —la mateixa 
que intervé en materia d'impostos cedits— que dedui-
rá d'aquesta estimació el rendiment deis impostos ce
dits recaptats per la Generalitat. La xifra resultant es 
compara aleshores amb la suma deis ingressos, obtin-
guts per l'Estat, pels capítols l i l i deis seus Pressupos
tos Generáis, al darrer exercici anterior a la transferen
cia, i aquest és el percentatge de participació de qué 
gaudirá la Generalitat al següent exercici. D'aquest meca
nisme es deriva que, durant el període transitori, el volum 
deis impostos cedits no afecta el total rebut per Catalunya. 

Per facilitar la seva incorporació ais Pressupostos 
Generáis, es preveu que la Comissió Mixta fará a mans 
del Ministeri de Finances el resultat del seu treball 
amb una antelació mínima d'un mes a la data de pre
sentado del Projecte de Pressupostos Generáis a les 
Corts. Donat el superior niveil jerárquic de la Llei de 
l'Estatut de Catalunya respecte a la deis Pressupostos 
Generáis, aquesta partida ha de considerar-se com un 
compromís de despesa obligatoria i, per tant, no reduT-
ble per les Corts Generáis. 

Llegit atentament, el procediment és prou senzill i 
flexible: la suma deis impostos cedits i la participació 
ha de procurar la Generalitat els recursos suficients per 
assegurar els servéis transferits. La utilització deis cos
tos efectius i deis darrers Pressupostos Generáis, en 
emprar dades liquidades, estalvia el complicat procés 



iteratiu (14) que comportaría el basarse en les cifres 
d'un pressupost preventiu sense aprovar. 

El procediment suscita, tanmateix, tres qüestions: 

1) 

2) 

3) 

El rendiment efectiu deis impostos cedits en com
pensado deis servéis transferits pot ser superior 
al cost efectiu d'aquests per tres raons: una admi
nistrado tributaria mes amatent, una gestió cata
lana deis servéis mes eficient que l'estatal, o per 
motius d'abast supracatalá; tot aixó, beneficia
ría les finances de la Generalitat. Malgrat que 
son mes improbables, no podem descartar total-
ment els supósits contraris; 
Implícitament, estem suposant que l'increment 
deis ¡ngressos impositius estatals, o mes pre-
cisament el deis capítols I i II, és el mateix que 
el de les despeses, la qual cosa només és aproxi-
madament certa (15). El perllongat déficit del 
pressupost estatal, excloses les operacions finan-
ceres, palesa la tendencia de les despeses no f i -
nanceres a superar els recursos corresponents, i 
l'elevada elasticitat-renda d'alguns deis servéis 
transferibles pot agreujar el problema. En justicia, 
cal recordar que aquest punt encara estava menys 
resolt al Projecte de Sau; i, 
El cost efectiu no té en compte el nivell relatiu de 
subministre del servei en el moment de la transfe
rencia. En cas que fos inferior al terme mitjá de 
l'Estat, no es dotaría a la Generalitat amb recur
sos per assolir aquest. Es mes, al projecte anterior 
(D.Ta 6.9.) es proposava un mecanisme per resol-
dre ¡espinos problema del «déficit d'equipament 
actual». Aquesta disposició ha desaparegut i pot 
semblar excessiu considerar-la reemplagada per 
«les inversions que corresponguin» del número 2 
de la Disposició Transitoria Tercera. Tanmateix, 
¡'experiencia de la Comissió Mixta de Transferén-
cíes durant el període de la Generalitat Provisional 
podría abonar aquesta interpretado, segons al-
guns dets seus membres. 

— La participado definitiva es regula a l'article 45 .1 . El 
canvi de redactat és absolut, i el del contingut prou ¡m-
portant. Les primeres ratlles donen ocasió a la inquie-
tant possibilitat que el traspás de servéis no s'hagi com-
pletat al sisé any de vigencia de l'Estatut, pero aixó 
no afecta al sistema de participado en sí, puix que 
aleshores aquest s'ha d'aplicar si la Generalitat ho sol.-
licita. El nou text no estableix una fórmula concreta de 
participado, només en fixa les bases i responsabilitza 
la Comissió Mixta de la Disposició Transitoria Tercera, 
abans esmentada, de la proposta del métode de cálcul 
definitiu. Aixó implica una nova negociació, cosa que 
d'immediat pot presentar-se com un xic frustrant. Tan
mateix, malgrat la postposició que suposa, el fet d'en-
darrerir ¡a fixació de la fórmula pot teñir avantatges 

(14) Progressivament complicat en la mesura que altres nacionalitats o 
regions accedissin a un régim estatutari semblant. 

(15) Segons dades de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat 
per al període 1974/78, la taxa acumulativa de creíxement interanual deis 
ingressos especificats fou del 24'5%, mentre que la de les despeses no f i -
nanceres va ser del 25'4%. 

significatius com el propi rodatge de la Generalitat i, 
sobretot, com la desdramatització del tema en 
generalitzar-se els régíms autonómics arreu de l'Estat. 

— La valoració de les bases proposades és ambigua 
atesa la seva vaguetat. Potser el mes ciar és el capgi-
rament respecte a l'óptica del Projecte d'Estatut de 
Sau, car així com en el de Sau es tractava d'establir 
una participado sobre el principi d'autonomia finance-
ra,ara incorpora quelcom del criteri de la compensaciódeis 
costos deis servéis transferits (1 6). En síntesi, els críte-
ris en qué haurá de basar-se el métode definitiu son: 

— La mitjana deis coeficients catalans de població i 
esforg fiscal; 

— L'aportació catalana pels servéis i cárregues que 
l'Estat continuí assumint com a propis; 

— La relació inversa de la renda catalana per habitant, 
respecte a la de la resta de l'Estat; i, 

— Altres criteris adients... 

Malgrat la dificultat de no comptar amb una fórmula 
concreta amb expressió deis parámetres de ponderado 
i de les relacions entre les diverses variables, podem 
avancar alguns elements d'analisi. 

— El primer criteri (base a) recorda notóriament el 
paral.¡el de l'antic article 44 .1 . , pero ara el lloc de la 
renda és ocupat per l'esforg fiscal, que es mesurará per 
la recaptació a Catalunya de l'lmpost sobre la Renda 
de les Persones Físiques (I.R.P.F.). Aquesta substitució 
constitueix, sens dubte, una de les sorpreses mes 
grans que depara la lectura del Projecte, i cal valorar-la 
com un deis principáis éxits deis negociadors catalans. 
A d'altres parts d'aquest treball hem comentat les dife
rencies entre ambdues variables i, en particular, a l'a-
nálisi de l'antiga fórmula es remarcava la minva d'in-
gressos que significava per a Catalunya emprar el coe-
ficient de renda en comptes del de recaptació tributa
ria, i la no inclusió a la fórmula de cap mida de l'esforg 
fiscal cátala. Dones bé, finalment s'ha adoptat com a 
índex la recaptació de l'I.R.P.F., recaptació a la que Ca
talunya contribueix habitualment en mes del 21 %, un 
parell de punts mes que a la renda nacional de l'Estat. 
Difícilment hom hagués pogut trobar un índex mes fa
vorable i aixó pot compensar alguns desencisos. 

Cal recordar ais possibles objectors que la utilització 
compensatoria de l'esforg fiscal és usual a les formules 
de repartiment de molts paTsos, justament per causa 
de l'equitat tributaria i de l'anivellament fiscal, perqué, 
ceteris paríbus, és just que rebi mes qui mes contri
bueix o s'esforga. En el cas estudiat, l'esmentat esforg 
queda adientment relativitzat per la renda per habitant 
del tercer criteri. 

Atesa ¡'estructura del sistema fiscal espanyol i la de 
l'economia, és improbable una rápida reducció de la 
contribució catalana al conjunt de la recaptació estatal 
de l'I.R.P.F., malgrat que augmentin els nivells de ren
da i salarització deis restants components de l'Estat 

(16) La referencia expressa a la Disposició Transitoria Tercera és prou 
clara en aquest sentit. El Projecte de la LO.F.C.A. també fonamenta la par
t icipado en a.quest criteri. 
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Des d'un punt de vista técnic mes estríete, sorprén 
relativament l'índex escollit com a mesura de l'esforg 
fiscal. A l'experiéncia comparada resulta mes habitual 
que aquest sigui el rendiment d'alguns (o del conjunt) 
deis impostos propis de l'administració subcentral res
pecte a alguna base avaluada centralment (o federal-
ment). Podríem, dones, suggerir que hagués estat mes 
adient mesurar l'esforg fiscal cátala, per exemple, peí 
rendiment relatiu deis impostos cedits a la Generalitat 
o per la recaptació a Catalunya de tots els tributs no 
estatals, pero atesa la centralització del sistema fiscal 
(17) potser l'índex triat resulta mes viable i objectivit-
zador. 

— El tercer criteri (18) és el de la renda real per ha-
bitant. És un criteri lógic de relativització, comunament 
emprat ais fons d'anivellament fiscal o a les formules 
de subvenció. La seva connexió amb l'objectiu d'equi-
tat és palesada per la justificació de la seva introducció 
mitjangant Capel.lacio al principi de la solidaritat inter
territorial. Conseqüentment, al contrari del criteri pre
cedente s'utilitzará en sentit negatiu («s aplicará en fun
dó de la relació inversa...») la qual cosa, ates Tactual 
nivell de renda per cápita cátala, té un efecte reductor. 

D'altra banda, el text estatutari finalment aprovat fa 
referencia a la renda real per habitant. Aquesta qualifi-
cació de la renda té un sentit precís en economía i, per 
tant, la seva introducció al redactat constitueix una in
novado que ha d'ésser sospesada curosament. La ren
da real, per contraposició a la renda monetaria o nomi
nal, que era implícitament acceptada ais Projectes pre-
cedents, significa que cal corregir els valors nomináis 
de ¡es rendes per llurs respectius poders adquisitius en 
termes reals, és a dir, mitjangant l'aplicació d'índexs 
territorials de preus, de forma que la relativització que 
pretén aquest tercer criteri elimini el biaix de les dife
rencies territorials del cost de la vida. 

Aquesta interpretació ha estat corroborada per dife-
rents membres de la Comissió Mixta Comissió Cons
titucional del Congrés - Assemblea de Parlamentaris 
catalans (19). El deficient aparell estadístic espanyol és 
posat en evidencia per la inexistencia oficial de l'es-
mentat índex territorial: l'I.N.E. publica només els 
índexs de les capitals de provincia, i cal un complicat 
procés de successius canvis de base per poder compa
rar una capital de provincia amb una altra, puix que tan 
sois l'any 1956, i de manera oficiosa, fou difosa ('es
tadística que permetia la homogeneítzació sobre la ba
se Madrid = 100. Amb aquest procediment i amb 
dades mensuals de l'I.N.E. podem dir, per exemple, 
que 100 Pessetes de despesa a Madrid-ciutat equi-
valien el 1978 a 111 '9 pessetes de despesa a 
Barcelona-ciutat, a 126'7 a Bilbao o a 76'5 a Cáceres-
ciutat. Per a la possible aplicació del tercer criteri as-
senyaiat per l'article 45.1 . s'esdevé, dones, imprescin
dible la publicado actualitzada d'índexs territorials de 
preus. 

(17} I, ádhuc, els recéis centra listes encara difosos en certs sectors de ta 
resta de l'Estat. 

(18) Hom analitza primer el c> per la seva mes gran homogeneitat con
ceptual amb l'a) precedent. 

(19) Per exemple, Ramón Trías Fargas La Hacienda Pública de Cataluña 
(II): Ni vencedores ni vencidos, article publicat a La Vanguardia del 8/9/79. 

114 

Val a remarcar, si de cas, que l'efecte penalitzador 
és portat al máxim en relacionar-lo amb la renda per 
habitant de la resta de l'Estat, en comptes de fer-ho 
amb la mitjana espanyola (Catalunya inclosa): en estar 
la renda per cápita catalana sobre el terme mitjá, l'ex-
clusió de Catalunya suposa un punt de referencia infe
rior i, per tant, mes reducció. 

Hom pot exemplificar l'anterior amb un petit cálcul 
elaborat en base a dades del Banc de Bilbao (20): el 
1975, la renda per habitant a Catalunya fou de 
184.414 Ptes, mentre que al conjunt de l'Estat fou de 
144.731 ptes. La relació inversa és, dones, 0 7 8 5 ; si 
hom exclou la participado catalana, la renda de la res
ta de l'Estat baixa a 137.276 Ptes/hab., i la relació a 
0'744. Ara bé, les xifres precedents no han estat cal-
culades a partir de rendes reals, sino de rendes mone-
táries. Suposant l'índex de preus de la capital provincial 
representatiu de l'índex de preus provincial —hipótesi, 
d'altra banda, forga justificada atesa l'habitual impor
tancia de la capital en el conjunt de la renda 
provincial— podem fer una aproximado al cálcul en 
termes reals: sempre per al 1975, i emprant com base 
100 = Madrid 1975, la renda real per habitant a Cata
lunya resulta reduída a 160.164 pessetes, mentre que 
la del conjunt de l'Estat espanyol és de 138.493 Ptes i 
la de la resta de l'Estat (Catalunya exclosa) és de 
134.423 Ptes; les ratios corresponents passen a ser 
0'865 i 0'839, respectivament. La conversió a rendes 
reais evidentment conserva el sentit de la relació 
Catalunya-Resta de l'Estat, pero redueix la penalitza-
ció. 

Ens adonem que, recíprocament al que passa amb 
l'esforp fiscal, l'anivellament futur de les rendes per ha
bitant a Espanya tendeix a limitar l'efecte reductor d'a-
quest índex. Així, dones, en el supósit que un desenvo-
lupament económic mes equilibrat territorialment re-
duís la diferencia entre la renda per cápita catalana i la 
de ¡a resta de l'Estat, minvaria l'efecte penalitzador 
d'aquest criteri, alhora que disminuiría la quota catala
na al rendiment de l'I.R.P.F. i, per tant, la incidencia 
expansiva del criteri a. Aquesta darrera consideració 
reforga la importancia que l'esforp fiscal es mesuri de 
la forma aprovada, ates que l'I.R.P.F. és un impost fle
xible, progressiu i, sobretot, estatal. 

Cal insistir que ('eliminado de dades catalanes a la 
renda per habitant de referencia constitueix una depu
rado plenament ortodoxa del terme mitjá considerat i 
és congruent amb l'objectiu cercat. El problema, en la 
perspectiva de l'autor, rau en la inexistencia a l'hora 
actual de dades estadístiques oficiáis sobre renda na
cional per conjunts que no siguin d'abast estatal. Al 
Projecte de Sau, la Disposició Transitoria Tercera 4 
preveía la substitució del coeficient de renda peí de re
captació mentre els servéis estadístics centráis no ofe-
rissin aquest tipus de dades, pero aquesta solució —no 
incorporada al text final— fóra de difícil adaptació a la 
fórmula aprovada. Cal confiar, per tant, que abans de 6 
anys aquests servéis centráis subministrin aqüestes da
des básiques de forma regular i actualitzada. 

(20) Banco de Bilbao «Renta nacional de España y su distribución pro
vincial - Serie homogénia 1955-1975», Bilbao, 1978. 



— El criteri b) reprodueix literalment el text de Sau, 
pero potser ara no resulta tan congruent donat el pes 
del principi de la compensado del cost deis servéis 
traspassats a l'enfoc de la participado. No cal que re-
petim aquí el comentan fet a l'epígraf 4.3.3. d'aquest 
estudi; n'hi ha prou que remarquem la seva importan
cia per preservar quelcom de l'esperit de Sau i per la 
seva utilitat práctica, en no ser necessáriament homo-
geni el traspás de competéncies a les diverses Comu-
nitats Autónomes. 

— La lectura de la darrera base («d) Altres criteris 
que es considerin procedents») pot deixar una mica 
desconcertat al comentarista. La seva mateixa vague-
tat pot ser el fonament de la seva versatilitat. Per 
exemple, pot ser l'escletxa per on introduir la compen
sado peí déficit relatiu d'equipament (21), o bé, mes 
realísticament, pot comprendre índexs de nivells rela-
tius de prestado de servéis o d'acomodació de la des
pesa catalana a la política anticíclica global. De fet, és 
indudable que aquests «altres criteris» poden convertir
se en el cavall de batalla de la futura negociado, si no 
ho és ja la propia presa en consideració d'altres crite
ris. 

—Vistes les bases, el procediment previst conserva 
molt deis trets del Projecte de Sau i pot ser-h¡ poteri-
cialment equiparat. En efecte, resquema básic coefi-
cient raonable atribu'ít a Catalunya en el total deis in-
gressos impositius de l'Estat i la deducció de la contri-
bució a lesdespesesdelsserveisretinguts per l'Estat conti
nua essent válid. 

Formalment, la fórmula simplificada del Projecte de 
Sau podia representar-se: 

Població catalana 
Població espanyola -f Renda catalana 

Renda espanyola 

2 

Despeses Estatals 
corresponents a Catalunya 

Participado catalana ais Ingressos 
Impositius de l'Estat 

Impostos cedits -|-

[ Participacions a la recaptació a Ca 
de determináis impostos estatals 

mentre que l'equivalent al text definitiu és (22): 

(21) Si encara subsisteix. 
(22) El desconeixement deis «altres criteris» i de llur funció obliga a 

introduir-los en els dos I loes de la fórmula on potencialment poden actuar. 
Ates que cal su posar que es tracti de criteris diferents segons s'incorporin a 
una etapa o altra del métode, s'han afegit els índexs 1 i 2 per distingir-los. 
A la fórmula definitiva s'hi poden trobar criteris d'ambdós tipus, d'un de sol 
i, ádhuc, de cap. A efectes de simplificado' no s'han incorporat parámetros, 
ni en forma simbólica. 

Població catalana 
Població espanyola 

+ .R.P.F. a Catalunya 
I.R.P.F. Total Espanya 

2 

X 

Renda p.c. Resta Estat 
Renda p.c. catalana 

X (Altres criteris 1) 

— Despeses Estatals corresponents a Catalunya 

— Impostos cedits + (Altres criteris 2) 

= Participado catalana ais Capítols l-ll deis 
Pressupostos Generáis de l'Estat 

Per teñir una idea de l'ordre respectiu de 
magnituds, hom pot emprar valors d'aques-
tes variables ais darrers anys (23): 

Població de Catalunya al 1975 5.647'6 Milers d'habitants 
Població d'Espanya al 1975 35.711'6 Milers d'habitants 
Renda Nacional de Catalunya al 1975 . . . 1.041.495 Milions de Ptes 
Renda Nacional d'Espanya al 1975 5.168.569 Milions de Ptes 
I.R.P.F. a Catalunya al 1977 58.760'2 Milions de Ptes 
I.R.P.F. a Espanya al 1977 282.472'2 Milions de Ptes 
Index preus aCat. al 1975 115'141 {Base Madrid 1975= 100) 
Index preus Resta l'Estat al 1975. .102'12 (Base Madrid 1975 = 100) 

Vistos els valors, amb la fórmula de Sau el percentat-
ge, abans de les deduccions, és el 17'98%, mentre 
que en el text definitiu és 15'37 %, al marge de la seva 
possible modificació peí joc deis altres criteris. En ri
gor, una lectura restrictiva de l'articulat de Sau podría 
excloure els monopolis fiscals deis ingressos imposi
tius, i així el percentatge del text final suplicaría sobre 
una base mes gran (Capíjtols I i II). Tenint en compte 
que els monopolis fiscals representen peí cap baix un 
5 % del conjunt d'ingressos d'ambdós capítols, la par
ticipado del Projecte de Sau es reduiria en aquest su-
pósit restrictiu al 17 '09% respecte a la base del Pro
jecte aprovat. Aixó subratlla la importancia de quins 
puguin ser els criteris complementaris, actualment 
desconeguts. Les coincidéncies amb el text del Projec
te precedent no es limiten al nivell formal. És obvi que 
la U.C.D. ha pesat mes a Madrid que a Sau, i potser al 
mecanisme final de participado s'hi palesen mes in
fluencies de les propostes fetes per aquest grup polític 
a Sau, que no pas a l'articulat aprovat per l'Assemblea 
de Parlamentaris, pero ja es digué aleshores (4.3.2.), 
que en aquesta materia ni eren tan dolentes ni tan 
allunyades que no fos possible incorporar-ne cap ele-
ment. Com a tret característic del nou sistema de par
ticipado, és pot dir que, en favor d'una subvenció for
mulada pero de lliure aplicació, renuncia a introduir a 
la fiscalitat espanyola els ingressos compartits entre 
diversos nivells de govern o, si hom prefereix, que s'ha 

(23) Les dades del 1975 son trates de l'esmentada publicació del Banco 
de Bilbao, llevat de les de preus que son d'el.laborado propia, en base a da 
des de l'I.N.E. i les del 1977 de les «Estadísticas presupuestarías y fiscales, 
1978», editades peí Ministeri espanyol de Finances. Ates el caire de mera 
aproximado del cálcul i de l'estabilitat de les variables emprades en termes 
relatius, és irrellevant la disparitat de les dades i de les fonts. 

115 



abandonat el model alemany de compartido de tributs 
peí del repartiment d'ingressos (General Revenue Sha-
ring) nordamericá (24), malgrat que l'estructura no fe
deral de l'Estat espanyol en complica l'aplicació. En 
conjunt, a tall de valoració final i malgrat la indefinido 
de la fórmula concreta, podem afirmar que s'han posat 
unes bases que permeten un funcionament prou satis-
factori. 

— El número 2 de l'article 45 precisa que el percen-
tatge inicial será objecte de negociació i revisable, a 
sol.licitud de qualsevol de les parts, cada 5 any. De la 
primera part, s'infereix que l'acord sobre el percentatge 
de participació resultant s'aprovará peí trámit ja previst 
deis altres acords de la Comissió Mixta i sense que su-
posi reforma de I'Estatuí, a mes de la reafirmació del 
carácter negociat de la participació que ja s'havia indi-
cat al número anterior. La segona frase manto el ca
rácter quinquennal de les possibles revisions del per
centatge pero precisa que aquesta revisió es podrá dur 
a terme a sol.licitud de qualsevol de les dues parts in-
teressades (govern de l'Estat i Generalitat), extrem que 
no s'havia especificat al text de Sau. Respecte a I'Esta-
tut del 1932, cal remarcar que les capacitats d'amb-
dós governs serán simótriques, mentre que en aquella 
ocasió el govern de la República podía endegar la revi
sió en qualsevol moment, poder d'iniciativa del que no 
gaudia la Generalitat. La problemática relativa al termi-
ni quinquennal de revisió ja ha estat exposada amb an-
terioritat, així com l'especial importancia que pot ad
quirir aquesta en el sistema d'ingressos definitiu; per 
tant, no cal estendre-s'hi mes. 

— Les competóncies catalanes en mataría d'admi-
nistració i gestió tributáries s'havien portat al Projecte 
de Sau (art. 45 i D.Ta. 3a. 5.) possiblement fins al sos-
tre de les possibilitats constitucional, al marge del sis
tema deis concerts económics. Per aixó, la redacció f i 
nal (arts. 46 i 48.2.) es pot considerar com una sensi
ble reculada que entorpeix l'objectiu de la unificado 
de ('administrado tributaria a Catalunya en un esque
ma descentralitzat. L'análisi deis canvis es pot fer molt 
sintéticament. Llevat de la renda de duanes, els mono-
polis fiscals i els tributs locáis, la Generalitat tenia 
competencia exclusiva per a l'administració tributaria 
— entesa en sentit ampli— a Catalunya, o bé per dele
gado de l'Estat, o bé en el cas d'exaccions própies o 
cedides, i sempre en coordinado amb la hisenda de 
l'Estat. El text definitiu configura aquesta competencia 
com una possibilitat futura, pero, de primer, la retalla i 
matisa considerablement. 

El número 1 de l'article 46 estableix la indiscutible 
competencia de la Generalitat per a l'administració 
(gestió, recaptació, liquidació, inspecció i organització 
administrativa) deis seus propis tributs. El número 2, 
referit ais impostos cedits, ho possibilita en tant que 
ho estableixi l'acord de cessió, i tot convida a pensar 
que així s'esdevindrá. Pero el número 3, que tracta 
deis impostos estatals no cedits, reserva taxativament 

124) Hom recordará que els índexs de la fórmula del «General Revenue 
Sharing» aprovada peí Senat son precisament els coeficients relatius de po
blado i renda per cápita (aquest emprat en sentit invers) i de l'esforc fiscal, 
que es mesura diferentment. 
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aqüestes competóncies a l'administració tributaria de 
l'Estat, tot I que deixa oberta la porta a futuros delega-
cions en favor de la Generalitat. La minva de compe
tóncies és clara, per tal com no es fixa cap calendan 
per al traspás ni tan sois el compromís governamental 
de fer-ho, malgrat l'oportunitat d'aplicar l'article 156.2. 
de la Constitució, al igual que s'ha fet a l'Estatut base 
per a la majoria deis impostos de l'Estat (art. 41.2.6.). 

D'altra banda, peí que fa ais tributs locáis, l'article 
48 desenvolupa les línies establertes al Projecte de 
Sau (antics arts. 45.2. i 47), remarcant l'autonomia i 
competóncies financeres deis ens locáis catalans en-
front de les de la Generalitat. Indubtablement, s'ha 
guanyat en precisió técnica, el que elimina riscos de 
conflictos de trascendencia política. En particular, cal 
remarcar l'especificació de la competencia deis ens lo
cáis en la gestió de llurs tributs, delegable a la Genera
litat, i el paper d aquesta com a canalitzadora deis in-
gressos locáis consistents en participacions a ingressos 
estatals o subvencions estatals incondicionals. 

El segon parágraf de l'article 48.2. resulta un xic 
enigmátic en dir que «mitjanpant llei de l'Estat s'esta-
blirá el sistema de col.laborado deis ens locáis, de la 
Generalitat i de l'Estat per a la gestió, la liquidació, la 
recaptació i la inspecció d'aquells tributs que es deter
minaran». Aquesta col.laborado tripartita pot donar-se a 
diversos tributs i el procediment de resolució és el co
rréete en qualsevol cas. Pero és possible que el legisla
dor penses específicament en els impostos estatals ce
dits ais municipis, que son mes importants arran de la 
reforma de l'I.R.P.F. (25) i que no s'esmenten a l'arti-
culat. Llevat que hom consideres que, en excloure la 
gestió tributaria, aqüestes cessions ais municipis son 
simples participacions al cent per cent del rendiment, 
incloses entre les que s'han de percebre a través de la 
Generalitat (parágraf 3 de l'art. 48.2.), aquesta inter
preta ció suposa que la tutela financera que l'article 
48.1. atorga a la Generalitat sobre els ens locáis no 
abraca la substitució de l'Estat en llur gestió. Sembla 
que hagués estat mes adient aprofitar l'avinentesa i 
establir —ádhuc en una disposició addicional— el me
canismo de col.laborado permanent per a aquest tipus 
de tribut, que sembla que hauria de ser la substitució 
de l'Estat per la Generalitat en totes aquellos tasques 
que no suposin intromissió a la competencia legislativa 
estatal. L'omissió implicará una multiplicitat d'actes le-
gislatius repetitius o la inclusió sistemática del corres-
ponent precepto a totes les disposicions normativos 
estatals sobre aquests tributs. 

Un exemple ciar de la problemática plantejada l'ofe-
reix el recent Reial Decret-Llei de 20 de juliol del 1979 
(B.O.E. del 24.7.79) de mesures urgents de finanpa-
ment de les Corporacions Locáis. En ell es preveu (Dis
posició Addicional 2a) la possible creació d'uns consor-
cis a l'ámbit de cada Delegado del Ministeri —a mes 

(25) Uei 44/1978 de t'lmpost sobre la Renda de Persones Físiques, de 8 
de setembre del 1978 (B.O.E. 11.9.78}. La Disposició Transitoria 1." cedia 
ais ajuntaments les recaptacions integres de la quota fixa de la Contribució 
Territorial Rústica i Pecuaria, la Contribució Territorial Urbana, les Uicencies 
Fiscals de l'lmpost Industrial (sic) i de i'I.R.T.P., reservant-ne la gestió i ad
ministrado a l'Estat. 



d'uns d'específics per a les capitals de provincia i po-
blacions de mes de 100.000 habitants— amb compe
tencia per a la gestió i la inspecció de les Contribu-
cions Territorials, la realització deis treballs cadastrals i 
la col.laborado a les tasques de valoració immobiliária 
a efectes deis tributs locáis. El Consell de Direcció dei 
Consorci el formaran paritáriament representants del 
Ministeri de Finances i deis Ajuntaments afectáis, i será 
presidit peí Delegat d'Hisenda (26). De les competen
t e s i de l'ámbít d'actuació deis esmentats consorcis, 
es deriva que aquesta seria una típica tasca on la Ge-
neralitat hauria de reemplazar I'Estat, pero amb el 
Real Decret-Llei i l'Estatut en má caldrá una solució 
específica. 

— De fet, res del que hi havia al text primitiu sobre 
aquest camp de competéncies esdevé impossible en el 
Projecte definitiu, pero algunes competéncies han deixat 
de ser prescriptives a curt termini o romanen al nivell de 
simple possibilitat. 

—A partir d'aquí, el nostre comentad es pot accele-
rar considerablement. L'article 47 determina que la 
Generalitat gaudirá del mateix tractament fiscal que la 
llei estableixi per a l'Estat. Es essencialment idéntic al 
text inicial (27) i, potser, el mes remarcable és que no 
hi hagi cap precepte paral.leí a l'Estatut d'Euzkadi. 

L'article 49 repeteix el redactat corresponent al Pro
jecte de Sau, mentre que el 50, sense alterar el contin-
gut, li dona una millor redacció. 

— Peí que toca al deute de la Generalitat (art 51), 
val a dir que és un deis mes millorats respecte al text 
inicial. En l'aspecte formal, la redacció, dividida ara en 
3 números o apartáis, es presenta molt mes sistemáti
ca. 

Quant al fons, els títols catalans son totafment equi
parais ais estatals en coherencia amb la igualació del 
tractament fiscal de la Generalitat amb el de l'Estat 
(art. 47). No cal insistir en els avantatges importants, 
sobretot a efectes de col.locació, que té aquesta dispo-
sició perqué ja han estat exposats com una de les mi-
llores la introducció de les quals al Projecte de Sau era 
desitjable. Quant a l'aparent limitació d'acord amb la 
qual llur volum i característiques s'estableixin segons 
¡'ordenado general de la política crediticia i en coordi
nado amb l'Estat a part d'adequar-se a la distribució 
constitucional de competéncies, respon ais principis 
moderns del federalismo cooperatiu i constitueix una 
norma gairebé obligada per garantir la racionalitat i l'e-
ficiéncia de la política monetaria i financera a nivell de 
l'Estat, les falles de la qual Catalunya seria la primera 
en patir. Aquí l'important és l'elasticitat d'aquesta 
coordinació i, sobretot, el funcionament d'un órgan 
coordinador del Ministeri de Finances de l'Estat i de 
les Conselleries de Finances de les Comunitats Autó-
nomes, en la finia del que existeix a la R.F.A., model 
quesemb\a\nsp\rare\ConsejodePolfticaFiscafy Financie
ra previst al Projecte de LO.F.C.A. (art. 3). 

També cal no considerar negativament l'eliminació 

(26) Llevat els de les ciutats de Barcelona i Madrid, on presidirá ¡'Alcal
de. 

(27) El canvi mes evident és l'omissió de l'expressió «com poder públic» 
referint-se a la Generalitat. 

de la participado catalana a les emissions estatals de 
deute afectat a un servei transferit: a part del carácter 
general de la majoria de les emissions estatals, la seva 
inclusió hagués pogut ser una conquesta pírrica, atesa 
la seva difícil viabilitat. Potser l'únic element negatiu 
és condicionar les emissions al finangament de despe
ses d'inversió, restricció gratuita que sembla fruit d'un 
esperit de tutela impropi, atesos els controls que sobre 
aquesta materia autoritzen l'article 42 i el mateix arti-
cle 51 al seu número 2, i tenint en compte que el deu-
te ha de poder finangar altres despeses extraordinarias 
i les necessitats de tresoreria (28). 

— La facultat de la Generalitat de «constituir institu-
cions de crédit especialitzades i altres necessáries per 
a la seva política económica» queda subsumida en la 
mes amplia de poder constituir tota mena d'institu-
cions «que fomentin la plena ocupado i el desenvolu-
pament económic i social en el marc de les seves 
competéncies» (art. 52): l'extensió del possible camp 
d'intervenció és substancial. Peí que fa concretament a 
les institucions de crédit corporatiu, públic i territorial i 
caixes d'Estalvi, cal remarcar la competencia exclusiva 
de la Generalitat per al desenvolupament de les bases 
estatals al respecte, qüestió que introdueix l'article 
12.1.6. 

— L'article 53 reprodueix el redactat original referent 
a la designado de representants catalans ais organis-
mes económics, institucions financeres i empreses pu
bliques estatals no traspassables, pero aquesta compe
tencia ha estat eixamplada peí nou número 2 afegit a 
l'article 12, que preveu la participado en la gestió. 

L'ampliació, ja senyalada, de l'abast de les institu
cions económiques que pot crear la Generalitat (art. 
52) justifica la concreció de l'article 54 a les empreses 
publiques, en comptes del sector públic autónom a 
qué feia esment el Projecte anterior. Mentre que la 
vinculado del sector públic estatal no transferible que 
operi a Catalunya queda recollida ais articles 53 i 12.2. 

— L'article 55, que clou el Títol III, reformula, amb 
un rigor técnic mes gran, les competéncies catalanes 
proposades per l'Assemblea de Parlamentaris sobre 
promoció de la participado deis treballadors en l'em-
presa, sobre llur accés a la propietat deis mitjans de 
producció, i sobre política económica, fonamentalment 
sectorial i de desenvolupament, de la Generalitat. 

Potser, el mes rellevant sigui l'explícita referencia a 
la competencia de la Generalitat per promulgar una 
nova legislado mes adient de les societats cooperati-
ves de tan Marga tradició i de tan positiva experiencia a 
Catalunya, desenvolupant la competencia exclusiva de 
carácter general que sobre aquest ámbit li atorga ja 
l'epígraf 21 de l'article 9 (29). 

— Disperses al llarg del text hi ha varíes disposi-
cions, d'abast divers, que afecten el camp de l'econo-
mia i de les finances. Les assenyalarem rápidament: 

— La majoria de les competéncies económiques del 

(28) Com preveu el Projecte de LO.F.C.A. (art. 15). 
(29) La versíó consultada fa referencia a l'epígraf 2 4 d'aquest article, pe

ro deu tractar-se d'un error atribulóle a l'antiga numerado, vist que aquest 
era el número de l'epígraf al Projecte de Sau, mentre que ara el 24 corres-
pon alesfundacionsiassociacionsdecarácterdocent,cultural,etc. D'altra banda, 
la versió castellana refrendada deia correctament «número 21». 
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Títoi I han estat precisados i, en general, ampliados. 
Podem remarcar, en concret, el text final de l'articie 12 
referent a la competencia exclusiva de la Generalitat, 
d'acord amb les bases i ordenació generáis, quant a la 
planificado de l'activitat económica a Catalunya, a la 
industria, a ('agricultura i ramaderia, al comen? interior, 
a la defensa del consumidor, etc. (30). 

—A l'articie 42, sobre el control pressupostari de la 
Generalitat, una Sindicatura de Comptes de Catalunya 
substitueix al Tribuna/ homónim amb idéntiques fun-
cions. Aquest canvi de nomenclatura entronca amb la 
terminología catalana tradicional per a aquests tipus 
d'institucions (31) i no és gaire trascendent, ultra que 
a la Marga possiblement será clarificador. 

— La Disposició Addicional Quarta aborda la delica
da qüestió deis pressupostos de les Diputacions Pro-
vincials. En la lógica de la desaparició d'aquesta insti-
tució com a ens local, l'antiga Disposició Transitoria 
Tercera 6 preveía llur integrado al pressupost de la 
Generalitat en entrar en vigor l'Estatut. La superviven
cia de les Diputacions Provincials exigeix una altra sor-
tida que cristal.litza l'esmentada Disposició Addicional 
Quarta en el canvi del verb integrar per unir. Dins del 
nou context, significa la máxima integrado possible, 
perqué l'expressió «unir» és l'emprada a la Llei General 
Pressupostária del 1977 (Llei 11/1977, de 4 de gener, 
B.O.E. 8.1.77, art. 51.2.) per definir la relació entre els 
pressupostos-resum deis Organismos Autónoms finan-
cers, comerciáis, industriáis i análegs, i els Generáis de 
l'Estat. La qual cosa suposa que els pressupostos d'a-
quests Organismos s'incorporen com a anex ais Gene
ráis per tal de ser aprovats a les Corts. Aixó comporta 
que, per bé que es podrá sempre distingir formalment 
entre els pressupostos provincials i els de la Generali
tat, será el Parlament de Catalunya qui els aprovará, 
en darrera instancia, conjuntament amb els de la Ge
neralitat. 

— La Disposició Addicional Setena és d'un abast im
porta nt perqué estableix explícitament la supeditació 
de l'exercici de les competéncies financeres de la Ge
neralitat a alió que preceptui la LO.F.C.A., norma que 
no té equivalent a l'Estatut base. 

Atesa la finalitat d'aquesta llei orgánica, constitucio-

(30) L'habitual inclinado esquerrana del eos electoral cátala pot dur a 
que aqüestes competéncies siguin molt rellevants. 

(31) Com, per exempie, el Síndic de Greuges de l'articie 35. Tanmateix, 
l'autor no ha trobat cap referencia d'un precedent historie d'aquesta Sindi
catura concreta. 
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nalment possible, i la seva jerarquía normativa, la pre
sencia d'aquesta disposició addicional era lógica si es 
volien evitar conflictes. El problema sobrevindria si la 
LO.F.C.A. rebaixés en alguna materia el sostre assolit 
peí Projecte d'Estatut perqué, en base a aquesta Dis
posició Addicional Setena, quedaría automáticament 
suspés l'exercici de la corresponent competencia per 
part de Catalunya. De fet, Tactual Projecte de 
LO.F.C.A. contradiu el d'Estatut de Catalunya en algún 
extrem concret. Peí que fa a restriccions de facultats, 
cal confiar que, complint els acords de la negociació 
estatutaria, les Corts Generáis espanyoles adequin el 
text final de la LO.F.C.A. a les normes de l'Estatut, tot 
i que, per evitar qualsevol complicació, el mes idoni fó-
ra que l'aprovació de la LO.F.C.A. fos previa al referén
dum del Projecte d'Estatut peí poblé cátala, cosa que 
no sabem si es fará. En el cas oposat que la Llei orgá
nica amplíes les facultats genériques de les Comuni-
tats Autónomes, com ho fa en els supósits d'emissió de 
deute, la Generalitat hauria de poder gaudir-ne sense 
reforma de l'Estatut. 

2. — Atesa la coincidencia básica amb les propos
tes de l'Estatut de Sau, la valoració global del text defi-
nitiu podría reproduir gran part de la ja oferta en rela
ció amb el primer. El Títol d'Economia i Finances del 
Projecte d'Estatut millora técnicament, i en alguns ca
sos políticament, el de Sau, molts deis defectos del 
qual han estat subsanats, alhora que s'ha fet desapa-
réixer l'ambigüitat d'algunes de les seves disposicions. 
Els aspectes mes negatius els constitueixen l'allarga-
ment d'algun termini, la postposició del possible exerci-
ci d'alguna competencia per part de la Generalitat i el 
no exhaurir totes les possibilitats constitucionals. 

Pero, en conjunt, permet unes competéncies finan
ceres efectivas molt properes a les contingudes al Pro
jecte de Sau i, malgrat la indefinició del métode de cál-
cul de la participado definitiva, la fórmula finañeera és 
equiparable, amb l'avantatge de ser mes fácilment ex
trapolaba a d'altres Comunitats Autónomes. 

Per tant, hom pot considerar el Títol III com una ba
se válida per encetar amb competéncies i recursos f i nan
ce rs adients, la nova etapa de l'autogovern de Cata
lunya. 



ANEX 1. CONSTITUCIÓ ESPANYOLA 

Aprovada per les Corts el 31 d'octubre del 1978. 
Ratificada peí Referéndum popular de 6 de desembre 
del 1978. Sancionada peí Reí davant de les Corts el 
27 de desembre del 1978. Text cátala del «Boletín Ofi
cial del Estado» del 29 de desembre del 1978. 

PREAMBUL 

La Nació espanyola, amb el desig d'establir la justi
cia, la llibertat i la seguretat i de promoure el bé de 
tots els que la integren, en ús de la seva sobirania, 
proclama la voluntat de: 

Garantir la convivencia democrática dins la Consti-
tució i les liéis de conformitat amb un ordre económic i 
social just. 

Consolidar un Estat de Dret que asseguri l'imperi de 
la llei com a expressió de la voluntat popular. 

Protegir tots els espanyols i els pobles d'Espanya 
en l'exercici deis drets humans, les seves cultures i tra-
dicions, dengues i institucions... 

Article 2 
La Constitució es fonamenta en la indissoluble uni-

tat de la nació espanyola, patria comuna i indivisible 
de tots els espanyols, i reconeix i garanteix el dret a 
¡'autonomía de les nacionalitats i de les regions que la 
integren i la solidaritat entre totes elles. 

Article 129 
1. La llei establirá les formes de participado deis 

interessats en la Seguretat Social i en l'activitat deis or-
r 

ganismes públics la funció deis quals afecti directa-
ment la qualitat de la vida o l'interés general. 

2. Els poders públics promouran eficagment les di
verses formes de participado en l'empresa i fomenta
ran, mitjangant una legislado adequada, les societats 
cooperatives. També establiran els mitjans que facilitin 
l'accés deis treballadors a la propietat deis mitjans de 
producció. 

Article 130. 
1. Els poders públics atendrán a la modernització i 

al desenvolupament de tots els sectors económics i, 
assenyaladament, de 1'agricultura, la ramaderia, la pes
ca i l'artesania, a f¡ d'equiparar el nivell de vida de tots 
els espanyols. 

ANEXOS 
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2. Amb la mateixa finalitat es donará un tractament 
especial a les zones de muntanya. 

Article 131. 
1. L'Estat, mitjangant una llei, podrá planificar l'activi

tat económica general pera atendré lesnecessitatscol.lec-
tives,equilibrariharmonitzareldesenvolupamentregional 
i sectorial i estimularel creixement de la renda ide la riquesa 
i la distribució mes justa d'aquesta darrera. 

2. El Govern elaborará els projectes de planificació 
d'acord amb les previsions que li siguin subministradas 
per les Comunitats Autónomes i l'assesorament i la 
col.laboració deis sindicats i de les altres organitza-
cions professionals, empresarials i económiques. Amb 
aquesta finalitat es constituirá un Consell, la composi-
ció i les funcions del qual desenvolupará una llei. 

Article 133. 
1. La potestat originaria per a establir els tribuís co-

rrespon exclusivament a l'Estat mitjangant una llei. 
2. Les Comunitats Autónomes i les Corporacions lo

cáis podran establir i exigir tributs, d'acord amb la 
Constitució i amb les Neis. 

3. Qualsevol benefici fiscal que afecti ais tributs de 
l'Estat haurá d'establir-se en virtut d'una llei. 

4. Les administracions publiques solament podran 
contreure obligacions financeres i fer despeses d'acord 
amb les Neis. 

Article 136. 
1. El Tribunal de Comptes ésl'órganfíscalitzador su-

prem deis comptes i de la gestió económica de l'Estat 
i, alhora, del sector públic. Dependrá directament de 
les Corts Generáis i exercirá les seves funcions delega-
dament d'elles en l'examen i la comprovació del 
Compte General de l'Estat. 

2. Els comptes de l'Estat i del sector públic estatal 
• 

serán retuts al Tribunal de Comptes, el qual els censu
rará. El Tribunal de Comptes, sens perjudici de la seva 
jurisdicció, trametrá a les Corts Generáis un informe 
anual en qué, sempre que siguí procedent, comunicará 
les infraccions o les responsabilitats en qué, segons el 
seu judici, s'hagi incorregut. 

3. Els membres del Tribunal de Comptes gaudiran 
de la mateixa independencia i inamobilitat i restaran 
sotmesos a les mateixes incompatibilitats que els Jut-
ges. 

4. Una llei orgánica regulará la composició, l'orga-
nització i les funcions del Tribunal de Comptes. 
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TlTOL VII I 
De l'organització territorial de I'Estat 

Article 137. 
L'Estat s'organitza territorialment en municipis, en 

províncies i en les Comunitats autónomos que es cons-
titueixin. Totes aqüestes entitats gaudeixen d'autono-
mia per a la gestió deis interessos respectius. 

Article 138. 
1. L'Estat garanteix la realització efectiva del principi 

de solidaritat consagrat en l'article 2 de la Constitució i 
vetllará per l'establiment d'un equilibri económic ade-
quat i just entre les diverses parts del territori espan-
yol, i atendrá assenyaladament les circumstáncies del 
fet insular. 

2. Les diferencies entre els Estatuts de las diverses 
Comunitats Autónomos no podran implicar en cap cas 
privilegis económics o socials. 

Article 139. 
1. Tots els espanyols teñen els mateixos drets i les 

mateixes obligacions en qualsevol part del territori de 
l'Estat. 

2. Cap autoritat no podrá adoptar mesures que di-
rectament o indirectament obstaculitzin la llibertat de 
circulado i l'establiment de les persones i la lliure cir
culado de béns per tot el territori espanyol. 

Article 142. 
Les Hisendes locáis hauran de disposar deis mitjans 

suficients per a l'exercici de les funcions que la llei 
atribueix a les Corporacions respectivos i es nodriran 
fonamentalment de tributs propis i de la participado 
en els de l'Estat i en els de les Comunitats Autónomes. 

Article 143. 
1. En l'exercici del dret a l'autonomia reconegut en 

l'article 2 de la Constitució, les províncies limítrofes 
que tinguin característiques históriques, culturáis i eco-
nómiques comunes, els territoris insulars i les provín
cies d'entitat regional histórica podran accedir a l'auto-
govern i constituir-se en Comunitats Autónomes d'a-
cord amb el que preveu aquest Títol i els estatuts res
pectius. 

Article 145. 
1. En cap cas s'admetrá la federació de Comunitats 

Autónomes. 
2. Els estatuts podran preveu re els casos, requisits i 

termes en qué les Comunitats Autónomes podran cele
brar convenís entre elles per tal d'acomplir i prestar 
servéis que els siguin propis; i podran preveure, també, 
el carácter i els efectes de la corresponent comunica
do a les Corts Generáis. En els altres casos, els acords 
de cooperado entre les Comunitats Autónomes reque
rirán l'autorització de les Corts Generáis. 

Article 147. 
1. Dins els termes de la present Constitució els es

tatuts serán la norma institucional básica de cada Co-
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munitat Autónoma, i l'Estat els reconeixerá i els empa
rará com a part integrant del seu ordenament jurídic. 

Article 149. 
3. Les matéries no atribuidos expressament a l'Estat 

per aquesta Constitució podran correspondre a les Co
munitats Autónomes en virtut deis Estatuts respectius. 
La competencia sobre les matéries que no hagin estat 
assumides pels Estatuts d'Autonomia correspondrá a 
l'Estat, les normes del qual prevaldrán en cas de con
flicto sobre liéis de les Comunitats Autónomes en tot 
alió que no hagi estat atribuít a la competencia exclu
siva d'aquestes darreres. En qualsevol cas, el Dret esta
tal será supletori del dret de les Comunitats Autóno
mes. 

Article 150. 
1. Les Corts Generáis, en matéries de competencia 

estatal, podran atribuir a totes o algunos de les Comu
nitats Autónomes la facultat de dictar, per a elles ma
teixes, normes legislativos dins del marc deis principis, 
bases i directrius fixats per una llei estatal. Sens perju-
dici de la competencia del Tribunals, dins cada llei-
marc s'establirá la modalitat del controls de les Corts 
Generáis sobre aqüestes normes legislativos de les 
Comunitats Autónomes. 

2. L'Estat podrá transferir o delegar a les Comuni
tats Autónomes, mitjangant una llei orgánica, facultats 
corresponents a una materia de titularitat estatal que 
per la seva naturalesa siguin susceptibles de transfe
rencia o de delegació. La llei preveurá en cada cas la 
transferencia corresponent de mitjans financers i 
també les formes de control que l'Estat es reservi. 

3. L'Estat podrá dictar Neis que estableixin els prin
cipis necessaris per a harmonitzar les disposicions nor
mativos de les Comunitats, fins i tot en el cas de maté
ries atribuidos a la seva competencia, sempre que ho 
demani linteres general. Correspon a les Corts Gene
ráis d'apreciar ('existencia d'aquesta necessitat, per 
majoria absoluta de cada Cambra. 

Article 153. 
El control de l'activitat deis órgans de les Comuni

tats Autónomes será exercit: 
...d) Peí Tribunal de Comptes en els aspectes eco

nómics i pressupostaris. 

Article 155. 
1. Si una Comunitat Autónoma no complia les obli

gacions que la Constitució o altres Neis ii imposaven, o 
actuava de forma que atemptés greument contra l i n 
teres general d'Espanya, el Govern, previ requeriment 
desates fet al President de la Comunitat Autónoma, 
amb l'aprovació per majoria absoluta del Senat podrá 
adoptar les mesures necessáries per tal d'obligar-la al 
compliment forgós de les dites obligacions o per tal de 
protegir linteres general esmentat. 

2. Per a l'execució de les mesures previstos a l'apar-
tat anterior, el Govern podrá donar instruccíons a totes 
les autoritats de les Comunitats Autónomes. 
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Article 156. 
1. Les Comunitats Autónomes gaudiran d'autono-

mia financera per a acomplir i exercir les seves compe-
téncies d'acord amb els principis de coordinado amb 
la Hisenda Estatal i de solidaritat entre tots els espan-
yols. 

2. Les Comunitats Autónomes podran actuar com a 
delegats o col.laboradors de l'Estat en la tasca de recap-
tació, gestió i liquidado deis recursos tributaris d'a-

L 
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quest, d'acord amb les liéis i els Estatuís. 

Article 157. 
1. Els recursos de les Comunitats Autónomes serán 

constituTts per: 
a) Impostos cedits totalment o parcialment per I'Es-

tat; recárrecs sobre impostos estatals i altres participa-
cions en els ingressos de l'Estat. 

b) Els seus propis impostos, taxes i contribucions 
especiáis. 

c) Transferéncies d'un fons de compensació interter
ritorial i aitres assignacions a carree deis Pressuposts 
Generáis de l'Estat. 

d) Rendiments procedents del seu patrimoni i in
gressos de dret privat. 

e) El producte de les operacions de crédit. 

ANEX 2. EL PROJECTE D'ESTATUT D 

Text oficial, editat per Publicacions de la Generalitat de 
Catalunya 
Barcelona, desembre 1978. 

Article 1 
1. Catalunya, com a expressió de la seva realitat na

cional i per accedir al seu autogovern, es consti-
tueix en Comunitat Autónoma d'acord amb la 
Constitució i amb el present Estatut, el qual és la 
seva norma institucional básica. 

2. La Generalitat és la instítució en qué s'organitza 
políticament l'autogovern de Catalunya. 

3. Els poders de la Generalitat emanen del poblé. 

Article 7 
1. Les normes i disposicions de la Generalitat i el 
dret civil de Catalunya tindran eficacia territorial, sens 
perjudici de les excepcions que puguin establir-se en 
cada materia í de les sítuacions que s'hagin de regir 
per l'estatut personal i altres normes d'extraterritoriali-
tat. 

Article 41 
Sens perjudici del que disposa l'article 136 i l'apartat 
d) de l'article 153 de la Constitució, es crea el Tribunal 
de Comptes de Catalunya. Una llei del Parlament regu-

2. Les Comunitats Autónomes no podran adoptar en 
cap cas mesures tributarles sobre béns situats fora del 
seu territori o que constitueixin un obstacle per a la 
lliure circulació de mercaderies o de servéis. 

+ 

3. L'exercici de les competéncies financeres enume-
rades en l'anterior apartat i les normes per a resoldre 
els conflictes que poguessin sorgir i les possibles for
mes de col.laborado financera entre Jes Comunitats 
Autónomes i l'Estat podran ser regulades per mitjá d'u-
na llei orgánica. 

Article 158. 
1. En els Pressuposts Generáis de l'Estat es podrá 

establir una assignació a les Comunitats Autónomes 
en funció del volum deis servéis i de les activitats esta
tals que hagin assumit i de la garantía d'un nivell mí-
nim en la prestació deis servéis públics fonamentals en 
tot el territori espanyol. 

2. Per tal de corregir desequilibris económics inter-
territorials i fer efectiu el principi de solidaritat es cons
tituirá un Fons de Compensació destinat a despeses 
d'inversió, els recursos del qual serán distribuíts per les 
Corts Generáis entre les Comunitats Autónomes i les 
províncies, en el seu cas. 

IA DE CATALUNYA (29 de desembre del 1978) 

lará la seva organització i funcionament i establirá les 
garanties, normes i procediments per assegurar la ren
dido deis comptes, la qual será sotmesa a l'aprovació 
del Parlament. 

Títol tercer 

F i nances i economía 
Article 42 
1. El patrimoni de la Generalitat estará ¡ntegrat per: 

1. El patrimoni de la Generalitat en el moment 
d'aprovar-se l'Estatut. 
2. Els béns traspassats de les diputacions pro-
vincials. 
3. Els béns del patrimoni de l'Estat o altres or-
ganismes públics afectes a servéis traspassats a la 
Generalitat. 
4. Els béns adquirits per la Generalitat per qual-
sevol títol jurídic válid. 

2. El patrimoni de la Generalitat, la seva administra
do, defensa i conservació serán regulats per una llei 
del Parlament de Catalunya. 

Article 43 
1. La hisenda de la Generalitat es constitueix amb: 

1. Els rendiments deis impostos que la Generalitat 
establirá. 
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2. El rendiment deis següents impostos cedits per 
l'Estat: 
a) impost sobre successions i donacions; 
b) impost sobre el patrimoni net; 
c) impost sobre transmissions i actes jurídics docu-
mentats; 
d) impostos especial; 
e) tots aquells la cessió deis quals sigui aprovada en 
el futur per les Corts. 
3. Un percentatge de participado en la recaptació a 
Catalunya deis següents impostos estatals: 
a) impost sobre la renda de les persones físiques; 
b) impost sobre la renda de societats; 
c) impost sobre el tráfic i sobre el luxe i, si s'escau, 
el del valor afegit; 
d) tots aquells la cessió d'un percentatge deis quais 
sigui aprovada en el futur per les Corts de l'Estat. 
4. El rendiment de les seves própies taxes per aprofi-
taments especiáis i per la prestació de servéis directes 
de la Generalitat, siguin de propia creació o com a 
conseqüéncia de traspassos de servéis estatals. 
5. Les contribucions especiáis i les exaccions amb 
fins no fiscals que la Generalitat podrá establir en l'e-
xercici de les seves competéncies. 
6. Els recárrecs sobre impostos estatals i participa-
cions en el rendiment deis monopolis fiscals i en altres 
ingressos de l'Estat. 
7. Els ingressos procedents del fons de compensado 
interterritorial. 
8. Altres assignacions a carree deis pressupostos ge
neráis de l'Estat. 
9. L'emissió de deute i el recurs al crédit. 
10. Els rendiments del patrimoni de la Genetalitat. 
11 . Ingressos de dret privat; llegats, donacions i sub-
vencions de natura privada i pública; multes i sancions. 

2. L'enumeració d'impostos continguda en el present 
article no será obstacle per a futures reformes fiscals. 
Si d'una reforma o modificado del sistema tributan es
tatal en resultes una disminució deis ingressos de la 
Generalitat, l'Estat espanyol garantirá el creixement 
d'aquests en la mateixa proporció que el del conjunt 
d'ingressos estatals. 

Article 44 
1. La participado en els impostos esmentats en el 
número 3 de I'article anterior es fixará en un tant per 
cent de forma que els ingressos de la Generalitat pro
cedents deis números 2¡ 3 de l'apartat 1 de l'article 43 
no siguin inferiors a la xifra que resultará: 
a) D'aplicar al valor total deis ingressos impositius de 
l'Estat la mitjana deis coeficients de poblado i renda a 
Catalunya. 
b) De deduir-ne la quantitat equivalent a l'aportació 
proporcional corresponent a Catalunya pels servéis que 
l'Estat continuí assumint com a propis. 
2. L'esmentat percentatge podrá ésser actualitzat ca
da cinc anys. 

Article 45 
1. La gestió tributaria, la recaptació, la liquidado i la 
inspecció de tots els impostos estatals a Catalunya, 
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llevat deis monopolis fiscals i de la renda de duanes, 
correspondran a la Generalitat la qual disposará de 
plenes atribucions per a l'organització i execució d'a-
questes tasques en actuar per delegació de l'Estat i 
percebrá els premis de gestió i recaptació que s'esta-
bliran. Per a aqüestes finalitats serán fixats els corres-
ponents mecanismos de coordinació amb la hisenda 
de l'Estat. 
2. 1. Correspondrá també a la Generalitat la ges

tió, recaptació, liquidació i inspecció deis tributs 
locáis següents: 
a) Quota fixa de la contribució territorial rústica i 
pecuaria. 
b) Contribució territorial urbana. 
c) Llicéncia fiscal de l'impost industrial. 
d) Llicéncia fiscal de l'impost sobre els rendi
ments del treball personal. 
e) Altres que puguin substituir els precedents o 
que s'estableixin en el futur. 
2. El Parlament de Catalunya regulará l'acció de 
la Generalitat en aquest ámbit i la participado i 
col.laborado deis municipis en les esmentades 
funcions. 

Article 46 
La Generalitat, com a poder públie, gaudirá en materia 
fiscal del tractament que la llei estableixi per a l'Estat. 

Article 47 
La Generalitat, mitjancant llei del Parlament, establirá 
el régim fiscal i financer deis municipis i altres entitats 
territorials de Catalunya i vetllará perqué tinguin la ca-
pacitat financera adequada per a garantir la máxima 
autonomía en l'exercici de les seves funcions d'acord 
amb alió que disposa l'article 142 de la Constitució. 

Article 48 
Correspon al Consell Executiu ('elaborado i aplica
do del pressupost de la Generalitat i al Parlament el 
seu examen, esmena, aprovació i control. El pressupost 
será únic i inclourá la totalitat de les despeses i ingres
sos de la Generalitat i deis organismos, institucions i 
empreses que en depenguin. 

Article 49 
La potestat d'establir i exigir els impostos, taxes, con
tribucions especiáis i exaccions amb fins no fiscals, 
propia de la Generalitat, així com la fixació de recá
rrecs, corresponen exclusivament al Parlament. 

Article 50 
Les emissions de Deute Públie de la Generalitat hau-
ran de ser aprovades peí Parlament, gaudiran deis ma-
teixos beneficis fiscals que les de l'Estat i serán 
computables a efectes del coeficient d'inversió obliga
toria. 
Si l'Estat emet deute afectat a un serve i traspassat a la 
Generalitat, aquesta tindrá dret a una participado en 
funció del serve i que presta. 

Article 51 
La Generalitat queda facultada per a constituir institu-



cions de crédit especia I itzades i altres institucions ne-
cessáries per a la seva política económica. 

Articles 52 
La Generalitat designará, d'acord amb la regulació que 
establiran les liéis, els seus representants propis en els 
organismes econdmics, les institucions financeres i les 
empreses publiques de I'Estat la competencia deis. 
quals s'estengui al territori cátala i que per llur natura 
no siguin objecte de traspás. 

Article 53 
La Generalitat queda facultada per a constituir un sec
tor públic económíc autónom, al qual també es vincu
lará l'existent de l'Estat en el territori de Catalunya en 
els termes de l'apartat 6 de l'article 12 del present Es-
tatut. 

Article 54 
La Generalitat, com a poder públic, podrá fer ús de les 
facultats previstos a l'apartat 2 de l'article 129 i a l'a
partat 1 de l'article 130 de la Constitució. 

Disposicions transitorios 

Tercera 
1. Fins que no s'haurá completat el traspás deis ser-

veis corresponents a les competéncies fixades a la 
Generalitat en aquest Estatut, l'Estat garantirá el 
finangament deis servéis transferits a la Generali
tat amb una quantitat igual al cost ponderat del 
servei a Catalunya en el moment de la transferen
cia. 

2. Per tal de garantir el finangament deis servéis es-
mentats en l'apartat anterior, una comissió mixta 
Estat-Generalitat procedirá a determinar un per-
centatge anyal de participació en els impostos re
lacionáis al número 3 de l'apartat 1 de l'article 
43. 

3. La comissió mixta esmentada en l'apartat anterior 
fixará el citat percentatge, mentre duri el perfode 

ANEX3. PROJECTE D'ESTATUT D'AUTONOMIA 

Text oficial en castellá 

TITULO III HACIENDA Y PATRIMONIO 

Artículo 40 
Para el adecuado ejercicio y financiación de sus 

competencias, el País Vasco dispondrá de su propia 
Hacienda Autónoma. 

Artículo 41 
1. Las relaciones de orden tributario entre el Esta-

transitori, amb una antelació mínima d'un mes a 
la presentació deis pressupostos generáis de l'Es
tat a les Corts. 

4. Mentre l'Estat, per mitjá deis seus servéis estadfs-
tics centráis, no fací pública amb periodicitat 
anual la distribució territorial de la renda, per a l'a-
plicació de l'article 44 del present Estatut será uti-
litzat el coeficieht de recaptació fiscal a Catalunya 
en substitució del de la renda a qué es refereix 
l'esmentat article. 

5. Les competéncies a qué es refereix l'article 45 del 
presen} Estatut serán assumides progressivament 
per la Generalitat, en funció del procés de traspas-
sos previst en els precedents apartáis d'aquesta 
disposició. 

6. A partir de Centrada en vigor del present Estatut, els 
pressupostosde lesdiputacionsprovincialsde Barce
lona, Girona,Lleida ¡Tarragona s'integraran en el de la 
Generalitat. 

Sisena 
5. Será títol suficient per a la inscripció en el Regis

tre de la Propietat del traspás de béns immobles 
de l'Estat a la Generalitat la certificació per la co
missió mixta deis acords governamentals deguda-
ment promulgats. Aquesta certificació haurá de 
contenir els requisits exigits per la llei hipotecaria. 

El canvi de la titularitat en els contractes d'arren-
dament de locáis per a oficines publiques deis ser-
veis que siguin transferits no donará a l'arrenda-
dor cap dre't a extinguir o novar el contráete. 

9. Mentre la Generalitat no estará en condicions d'a-
plicar plenament les disposicions del present Esta
tut sobre els seus recursos financers, en el cálcul 
deis servéis transferits es tindrá en compte el défi
cit d'equipament actual. Amb aquesta finalitat 
s'establirá, de comú acord entre el Govern de l'Es
tat i el Consell Executiu de la Generalitat un coe-
ficient de correcció del déficit que permeti de fer 
les inversions necessáries. 

PAÍS BASC DE 1978 (Dit «de Gernika») 

do y el País Vasco vendrán reguladas mediante el sis
tema tradicional de Concierto Económico o Convenio. 

2. El contenido del régimen de Concierto o Conve
nio anteriormente citado, respetará y se acomodará a 
los siguientes principios y bases. 

a) Las Instituciones competentes de los Territorios 
Históricos podrán mantener y establecer, aten
diendo a las normas de armonización fiscal que 
se contengan en el propio Concierto o Conve
nio y de conformidad con los mismos, el siste
ma tributario que estimen procedente, siempre 
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b) 

O 

d) 

que no se opongan al presente Estatuto y a los 
pactos internacionales, y sin perjuicio de las 
normas que establezca el Parlamento Vasco 
para la adecuada coordinación del régimen tr i
butario de los Territorios Históricos. El ejercicio 
de estas facultades no podrá determinar una 
presión fiscal inferior a la media en el resto del 
Estado. 
La exacción, gestión, liquidación, recaudación e 
inspección de todos los impuestos se efectuará 
dentro de cada Territorio Histórico, por las res
pectivas Diputaciones Forales. 
La aportación del País Vasco al Estado consisti
rá en un cupo global, integrado por los corres
pondientes a cada uno de sus territorios, como 
contribución a las cargas del Estado por razón 
de los servicios que no asume la Comunidad 
Autónoma, y como aportación, en su caso, al 
Fondo de Compensación Interterritorial. 
Para el señalamiento de los cupos correspon
dientes a cada Territorio Histórico y que inte
gran el cupo global antes señalado, así como 
para su renovación en los períodos que se con
vengan, se constituirá una Comisión Mixta, in
tegrada, de una parte, por un representante de 
cada Diputación Foral y otros tantos del Go
bierno Vasco, y de la otra por un número igual 
de representantes de la Administración del Es
ta ' • [» 

Articulo 42 
Los ingresos de la Hacienda General del País Vasco 

estarán constituidos por: 

a) 

b) 

Las aportaciones que efectúen las Diputaciones 
Forales, como expresión de la contribución de 
los Territorios Históricos a los gastos presu
puestarios del País Vasco. Una Ley del Parla
mento Vasco establecerá los criterios de distri
bución equitativa y el procedimiento por el que, 
a tenor de aquellos se convendrá y harán efec
tivas las aportaciones de cada Territorio Histó
rico. 
Los rendimientos de los impuestos propios del 
País Vasco. Sólo el Parlamento Vasco tendrá la 
facultad de establecer nuevos impuestos al am-

c) 

d) 

e) 

f) 

paro de lo previsto en el artículo 157-1 de la 
Constitución. 
Transferencias del Fondo de Compensación In
terterritorial, y otras asignaciones con cargo a 
los Presupuestos Generales del Estado. 
Rendimientos procedentes de su patrimonio e 
ingresos de Derecho Privado. 
El producto de las operaciones de crédito y 
emisiones de Deuda. 
Por cualesquiera otros ingresos que puedan es
tablecerse en virtud de lo dispuesto en la Cons
titución y en el presente Estatuto. 

Artículo 43 
1. Pasarán a ser propiedad del País Vasco todos los 

derechos y bienes del Estado radicados en su Territo
rio, actuales y futuros, excepto los que estén afectos a 
funciones cuyo ejercicio se haya reservado el Estado. 

2. El Parlamento Vasco resolverá sobre los órganos 
del País Vasco a quienes se transferirá la propiedad o 
uso de dichos bienes y derechos. 

3. Se integrarán, asimismo, en el Patrimonio del 
País Vasco los bienes que pueda adquirir en el ejerci
cio de sus competencias así como las donaciones de 
carácter privado. 

Artículo 44 
1. Los Presupuesto Generales del País Vasco con

tendrán los ingresos y gastos de la actividad pública 
general, y serán elaborados por el Gobierno Vasco y 
aprobados por el Parlamento Vasco de acuerdo con las 
normas que éste establezca. 

2. El control de la gestión económica y presupues
taria se efectuará por el Tribunal de Cuentas del País 
Vasco que al efecto creará el Parlamento Vasco, sin 
perjuicio de lo prevenido en el artículo 153 de la Cons
titución. 

Artículo 45 
El País Vasco tendrá una capacidad de endeuda

miento determinada y regulada por sus Presupuestos. 
Podrá efectuar emisiones de Deuda pública que serán 
computadas a efectos de los coeficientes de inversión 
obligatoria de las entidades financieras que se determi
nen. 

ANEX. 4 . PRIMER ESBORRANY DE PROJECTE DELSSOCIALISTES DE CATALUNYA (juliol 1978) 

Títol 
Economía i Finances 

1. — Els ingressos de la Generalitat hauran d'ésser 
suficients per a finanpar les despeses deis servéis de la 
seva competencia i per a portar a terme, al mateix 
temps, una política económica que serveixi els interes-
sos del Doble de Catalunya. Aquesta política haurá de 
ser coordinada amb la de la resta de l'Estat espanyol. 

Catalunya contribuirá amb la part que li pertoqui d'a-
cord amb la Constitució i les Neis al finangament deis 
Pressupostos Generáis de l'Estat i del Fons de Com
pensado Interterritorial, com a expressió económica de 
la solidaritat entre els diversos pobles de l'Estat. 

2. 
a) 

- La Hisenda de la Generalitat es nodrirá amb: 
El producte del patnmoni de la Generalitat, en 
el que s'integraran els béns de les Diputacions 
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b) 

c) 

d) 

e) 

f) 
g) 

3. 

provincials i els de I'Estat radicáis en territori 
cátala, excepte els que es trobin afectes a fun-
cions que el govern de I'Estat continuí realit-
zant, així com els altres de dret privat que li 
pertoquin. 
El rendiment deis seus impostos propis que son 
els de les Diputacions provincials i tots els que 
vulgui crear que tinguin refació amb la realitza
ció de despesa pública autónoma. 
El rendiment deis impostos cedits per I'Estat: 
c.1. Impost sobre Successions i Donacions. 
c.2. Impost sobre Transmissions i Actes Jurí-
dics Documentats. 
c.3. Tots aquells que en el futur les Corts Ge
neráis n'aprovin la cessió. 
La part que es determini deis ingressos com-
partits amb l'Estat espanyol: 
d.1 Impost sobre la Renda de' les Persones 
Físiques. 

Impost sobre el Patrimoni Net. 
Impost sobre el Benefici de les Socie-

d.2. 
d.3. 
tats. 
d.4, Impost General sobre el Tráfic de les 
Empreses. 
d.5. Impost de Luxe. 
d.6. Monopolis fiscals. 
El rendiment de les seves própies taxes per 
aprofitaments especiáis i per la prestació deis 
servéis lliurats directament per la Generalitat 
les seves contribucions especiáis i els arbitris 
no fiscals que pugui establir en l'exercici de les 
seves competéncies. 
L'emissió de deute interior i el recurs al crédit. 
Les subvencions atorgades per l'Estat espanyol 
i pels ingressos procedents del fons de com
pensado interterritorial. 

— La potestat tributaria sobre els ingressos deis 
apartats b) i e) de l'article anterior correspon al Parla-
ment de Catalunya. Aquest aprovará els Pressupostos 
de la Generalitat per a cada exercici, essent de la seva 
competencia exclusiva llur control i liquidació. 

tots els impostos a Catalunya, llevat deis estatals re-
latius al comerg exterior, correspondrá a la Generalitat 
la qual disposará de plenes atribucions per a l'organit-
zació i l'execució d aqüestes tasques en actuar per de
legado de l'Estat. Per a tal f i , establirá els correspo-
nents mecanismes de coordinació amb la hisenda de 
l'Estat. 

5. En l'exercici de les seves competéncies, la Ge
neralitat podrá desenvolupar el seu propi sector públic. 
A mes d'aquest, la Generalitat intervindrá en el sector 
públic estatal que operi a Catalunya: organismes autó-
noms, empreses publiques i institucions financeres de 
l'Estat. 

(En particular, la Generalitat nomenará com a mínim 
un membre del Consell de Direcció del Banco de Cré
dito Local de España, Banco de España, Instituto Na
cional de Industria i Instituto Nacional de Previsión, o 
organismes que els substitueixin.) 

6. — La Generalitat vetllará perqué els municipis i 
les altres entitats territorials de Catalunya tinguin la 
capacitat financera adequada i la máxima autonomía 
per a la realització deis servéis públics que la llei els 
encarregui. 

Transitoria 

4. La recaptació, la liquidació i la inspecció de 

Fins que es determinin els percentatges de partici-
pació ais ingressos generáis de l'Estat previstos a l'epí-
graf d) de l'article 2 d'aquest Títol, l'Estat garantirá el 
finangament deis servéis transferits a la Generalitat 
amb una quantitat per habitant igual a ('aplicada a l'a-
tenció d'aquest servei ais territoris on no s'hagi trans-
ferit. 

Anualment, una Comissió Mixta Estat-Generalitat 
procedirá a la revisíó d'aquestes quantitats en el mes 
anterior a la presentado deis Pressupostos generáis de 
¡'Estatales Corts. En casde transferir-sealgunacompetén-
ciauncopiniciatl'exercicipressupostari,aquesta Comissió 
tindráunmesdeterminidesdel'aprovaciódeltraspáspera 
establir-ne la valoració. 

ANEX 5. ELS ESBORRANYS PRESENTATS A SAU 

5.1. Partit deis Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) 

Títol 
Finances 

1. La Hisenda de la Generalitat és nodrirá amb: 
a) El producto del patrimoni de la Generalitat en 

el que s'integraran els béns de les Diputacions 
Provincials i els de l'Estat radicáis en territori cá
tala, excepte els que es trobin afectes a fun-
cions que el Govern de l'Estat continuí realit-

zant, així com els altres ingressos de dret pri
vat que li pertoquin. 

b) El rendiment deis impostos propis de la Gene
ralitat que vulgui crear i que tinguin relació 
amb la realització de la despesa pública autó
noma. 

c) El rendiment deis impostos cedits per l'Estat: 
c.1) La contribució rústica i urbana i tots els al

tres ingressos estatals cedits ais municipis, 
que conservaran llur recaptació. 

c.2) Impost sobre sucessions i donacions. 
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c.3) Impost sobre transmissions i actes jurf-
dics documentats. 

c.4) Impost sobre el patrimoni net. 
c.5) Impostos especiáis. 
c.6) Tots aquells que en el futur les Corts 

n'aprovin la cessió. 
d) Un percentatge deis següents ingressos esta-

tais: 
d.1) Impost sobre la renda de les persones 

físiques. 
d.2) Impost sobre la renda de societats. 
d.3) Impost sobre el valor afegit que recull 

els impostos generáis sobre el tráfic de 
les empreses i sobre el luxe preexis-
tents. 

d.4) Monopolis. 
d.5) Tots aquells impostos de nova creació 

que no siguin objecte de cessió. 
e) El rendiment de les seves própies taxes per 

aprofitaments especiáis i per la prestado de 
servéis lliurats directament per la Generalitat, 
siguin de propia creació o com a conseqüéncia 
de traspassos de servéis estatsls. Les seves 
contribucins especiáis i els arbitris no fiscals 
que pugui establir en l'exercici de les seves 
competéncies. 

f) Els ingressos procedents del fons de compensa
do interterritorial. 

g) Les subvencions atorgades per I'Estat espanyol. 
h) L'emissió de deute i el recurs al crédit. 

2. La gestió tributaria, la recaptació, la liquidació i la 
inspecció de tots els impostos a Catalunya, I le va t deis 
monopolis fiscals i de la renda de duanes, correspon
d a n a la Generalitat la qual disposará de plenes atri-
bucions per a l'organització i execució d'aquestes tas
ques en actuar per delegació de l'Estat. Per a tal f i , 
hom establirá els corresponents mecanismes de coor
dinado amb la Hisenda de l'Estat. 
3. La Generalitat vetllará perqué els municipis de Ca
talunya tinguin la capacitat financera adequada i la 
máxima autonomía per a la realització deis servéis pu
blics que la llei els encarregui. 

r 

Disposicions Transitorios 

1. Fins que es determinin els percentatges de partici
pado ais ingressos generáis de l'Estat, previstos a 
l'epígraf d) de l'article 2 d'aquest Tito I, l'Estat garantirá 
el finangament deis servéis transferits a la Generalitat 
amb una quantitat per habitant igual a ('aplicado a l'a-
tenció d'aquest servei ais territoris on no s'hagi trans
ferid per bé que com a mfnim, no será inferior al cost 
en el moment de la transferencia. 
2. Els percentatges de participado en els impostos a 
compartir previstos en el present Estatuí, els fixará una 
comissió mixta Estat-Generalitat. 
3. La comissió mixta esmentada a la disposició ante
rior procedirá a la revisió d'aquestes quantitats en el 
mes anterior a la presentació deis Pressupostos Gene
ráis de l'Estat a les Corts. En cas de transferir-se algu
na competencia un cop iniciat l'exercici pressupostari, 
aquesta comissió tindrá un mes de termini des de l'a-
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provació deis traspás per a establir-ne la valorado. 
4. Si d'una reforma o modificació del sistema tribu-
tari estatal en resultes una disminució deis ingressos 
de la Generalitat, l'Estat espanyol garantirá el creixe-
ment d'aquests en la mateixa proporció que el del con-
junt d'ingressos estatals. 
5. Els ingressos de les Diputacions revertirán a la 
Generalitat. 

5.2. Convergencia Democrática de Catalunya 

TÍTOL IV 
DE LA HISENDA 

Art. 46. 
La Hisenda de Catalunya es constitueix: 
a) Amb els impostos cedits per l'Estat, recárrecs so

bre impostos estatals i altres participacions en 
els impostos de l'Estat. 

b) El seus propis impostos, taxes i contribucions es
peciáis. 

c) Transferéncies d'un fons de compensació interte
rritorial i d'altres assignadons amb carree ais 
Pressupostos Generáis de l'Estat. 

d) Rendiments provinents del seu patrimoni i «in
gressos» de dret privat. 

e) El producto de les operacions de crédit. 

Art. 47. 
La recaptació, gestió, liquidació i la inspecció deis 

impostos correspondrá a la Generalitat. Peí que fa ais 
impostos corresponents a l'Estat actuará com a dele
gada segons l'article 148 de la Constitució. 

Art. 48. 
Els impostos de l'Estat recaptats a Catalunya es dis

tribuirán de la següent manera: una part será destina
da a atendré els servéis públics que es reserva l'Estat 
d'acord amb la capacitat contributiva de Catalunya, 
igualment es posará a disposició de l'Estat la quantitat 
amb que Catalunya hagi de contribuir al fons de com
pensació lnterterr¡tor¡al, la resta de les quantitats re-
captades quedará a disposició del govern de la Gene
ralitat per atendré el finangament de les funcions que li 
hagin estat transferides. 

Inicialment amb l'aprovació del present Estatut s'es-
tima que aqüestes quantitats a disposició del govern 
de la Generalitat serán l'X per cent deis impostos de 
l'Estat recaptats a Catalunya. 

Art. 49. 
Amb l'aprovació de l'Estatut s'obrirá un període 

transitori de cinc anys durant el qual l'X per cent es-
mentat reservat a la Generalitat, s'incrementará anual-
ment en un Y per cent i per parts iguals fins a assolir 
al final del període el Z per cent deis impostos de l'Es
tat recaptats a Catalunya. 

La participado percentual deis impostos recaptats a 
Catalunya será igual a tots els impostos. 



Art. 50. 
En el període transitori, hom evaluará a cada pres

supost els ingressos obtinguts pels impostos de l'Estat 
i el cost deis servéis traspassats, cas d'ésser aquells 
insuficients per cobrir aquests hom cobrirá la diferen
cia per una assignació global a la Generalitat amb ca
rree ais Pressupostos Generáis de l'Estat. 

Art. 5 1 . 
El patrimoni de la Generalitat estará compost pels 

béns de les Diputacions Provincials, i pels de l'Estat ra-
dicats en territori cátala, excepte els que es trobin 
afectes a funcions que el Govern de l'Estat continuT 
realitzant. 

Art. 52. 
La Hisenda de Catalunya es reserva íntegrament la 

contribució territorial rústica i urbana. A mes la Hisen
da de Catalunya podrá crear impostos que afectin a les 
mateixes bases impositives que graven els impostos de 
l'Estat de forma addicional sense que en cap moment 
puguin mermar la recaptació estatal. 

Art. 53. 
La Generalitat queda facultada per consitufuir Insti-

tucions de Crédit especialitzades. 

Art. 54. 
La Generalitat queda facultada per intervenir i coor

dinar a través deis seus órgans de govern les activitats 
de les Caixes d'Estalvi a Catalunya i per assegurar que 
com a mínim el 80 percent deis recursos disponibles 
de les mateixes tindran una aplicació directa a Cata
lunya. 

Art. 55. 
La Generalitat designará com a mínim un membre 

del Consell d'Admínistració del Banc d'Espanya. Even-
tualment les funcions d'aquest es descentralitzaran de 
tal forma que es constituexin circumcripcions autóno
mos del mateix en els límits de les comunitats autóno-
mes. 

Art. 56. 
La recaptació, gestió, liquidado, i inspecció deis in

gressos provinents de les quotes de la Seguretat So
cial a Catalunya correspondrá a la Generalitat, que dis
posará deis poders necessaris per supervisar i controlar 
el destí deis mateixos a Catalunya. 

Art. 57. 
La Generalitat queda facultada per constituir un 

sector públie autónom al que també s'hi vinculará l'e-
xistent de l'Estat en el territori de Catalunya. 

Art. 58. 
La Generalitat tíndrá una capacitat d'endeutament 

determinada i regulada peí seu pressupost. Podrá fer 
emissions de Deute públie que serán computades a 
efectes deis coeficients d'inversió obligatoria de les en-
titats que es determinin. 

Art. 59. 
En el període transitori, i cada dos anys, es procedí-

rá a una revisió per una Comissió de técnics nomenats 
peí Ministre d'Hisenda del govern de l'Estat i per la 
Generalitat ais acords fets en materia fiscal. 

Art. 60. 
Si l'Estat emet Deute, el producte del qual s'hagi 

d'invertir totalment o parcialment, en la creació o mi-
llorament de servéis que, quan a Catalunya hagin estat 
transferits a la Generalitat, aquesta fixará les obres i 
servéis de la mateixa naturalesa que es proposa de 
realitzar amb la participado que se li atorgui en l'em-
préstit dintre d'un límit que no podrá excedir d'una part 
proporcional a la població de Catalunya respecte a la 
població d'Espanya. 

Art. 6 1 . 
Els drets de l'Estat en territori cátala que pertanyin 

privativament a l'Estat i estiguin destináis a algún ser-
vei públie o al foment de la riquesa, son transferits a la 
Generalitat, exceptuant aquells que estiguin afectes a 
funcions, els servéis de les quals s'hagi reservat al Go-
vern de l'Estat. Els esmentats béns no podran ésser 
alienats, grávats ni destinats a fins de carácter particu
lar sense autorització de l'Estat. 

Art. 62. 
La recaptació total peí concepte d'Assegurances So-

cials i l'assignació d'aquest recurs estará sotmesa al 
control de la Generalitat 

5.3. Partit Socialista Unificat de Catalunya 

TITOL IV 
ECONOMÍA I FINANCES 

Article 1 
La Generalitat, com a poder públie té la responsabilitat 
d'ordenar l'activitat económica de Catalunya, dins del 
marc de la Constitució i de les Neis, en coherencia amb 
l'Estat, i respectant la titularitat concreta de la propie-
tat que les liéis estableixin. Aquesta responsabilitat s'e-
xercirá a través de la iniciativa del sector públie de la 
Generalitat, de ['aplicado deis seus Pressupostos, de 
l'ordenació i la coordinació de les activitats del conjunt 
de l'administració local de Catalunya. 
La Generalitat vetllará per l'adequació de les activitats 
económiques a millorar i equilibrar el nivell de vida 
deis ciutadans de Catalunya. 
La Generalitat vetllará, d'acord amb les seves compe-
téncies, peí desenrotllament i la mi Hora de l'activitat 
productiva i de les formes de gestió de l'empresa pri
vada i de les cooperatives. 

Article 2 
A fi de complir aquesta responsabilitat, la Generalitat, 
en coherencia amb les bases de la planificació general 
de l'activitat económica elaborada per l'Estat, podrá 
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planificar, mitjancant liéis, l'activitat económica de Ca
talunya a fi d'atendre ('interés general i les necessitats 
col.lectives deis seus ciutadans. 
La Generalitat en aplicació de l'article 125, 2 de la 
Constitució, participará en la planificació central i en 
conseqüéncia en l'activitat del sector públic estatal, es-
pecialment en el radicat a Catalunya. 

Article 3 
El patrimoni de la Generalitat es constituirá amb el seu 
patrimoni al moment d'aprovar-se l'Estatut, els béns 
traspassats de les actuáis Diputacions, o de l'Estat o 
d'altres organismos, les participacions i titols de pro-
pietat que adquireixi en funció deis seus fins i les do-
nacions de carácter privat. Mitjancant i dins del marc 
de les seves competéncies la Generalitat podrá 
crear empreses o reservar-se activitats per tal de com-
plir les seves funcions. 
La Generalitat promourá en el cas avinent la interven-
ció o la propietat pública, d'acord amb l'article 122, 2 
de la Constitució, d'aquelles empreses, recursos o ser-
veis essenciais que ho exigeixi linteres general. 

Article 4 
El Consell de la Generalitat presentará al Parlament 
abans del 1er d'octubre un projecte de pressupost per 
a l'exercici del següent any natural. Aquest pressupost 
compliráelsrequisitsd'ésser únic, consolidat omnicom-
prensiu de totes les despeses i ingressos de la Genera
litat, equilibrat i detallat, incloent-hi els deis Organis-
mes Autónoms i de les Empreses Publiques. Els comp-
tes de les Empreses Publiques serán igualment sotme-
sos a control. Si el Pressupost per alguna causa no fos 
aprovat abans del 1er de gener, seguirá regint el de 
l'any anterior. 
Els comptes de la Generalitat i deis seus organismes, 
es rendirán a través de la Intervenció General, al Parla
ment de Catalunya, el qual les censurará i aprovará. 
Mentre la Generalitat no es doni una normativa pres-
supostária i d'administració financera propia, es regirá 
per alió previst a la Llei General Pressupostária. 

Article 5 
Els recursos financers de la Generalitat han d'ésser sufi-
cients per complir els fins que la Constitució i el pre-
sent Estatut li atribuexin. 
La Generalitat té potestat per establir tributs. 
Les finances de l'Estat respectaran els ingressos de les 
Corporacions Locáis a Catalunya en les seves quanties 
globals i no sotmetrá a tributado les fonts impositives 
que actualment els corresponen. 
Les finances de la Generalitat estaran constituídes per: 
a) El rendiment deis tributs que l'Estat cedeixi. 
b) El rendiment del percentatge a aplicar sobre tributs 
no cedits. 
c) Els tributs i els drets de les antigües Diputacions 
Provincials de Catalunya. 
d) Els tributs que ella mateixa estableixi en aplicació 
de les fonts impositives cedides per l'Estat. 
e) Els recursos que es derivin de la reorganització de 
les finances locáis de Catalunya. 
f) Els rendiments del seu patrimoni, els productes 

d'operacions de crédit i deute i els restants recursos 
que obtingui les finances de la Generalitat. 

Article 6.1 
Els recursos cedits per l'Estat s'establiran segons els 

següents principis: 
1. La proporció atribuíble a Catalunya deis servéis 

traspassats o delegats per l'Estatut. 
2. El cost del déficit relatiu de equipament que exis-

teixi en el moment del traspás de cadascun deis 
servéis. El déficit será cobert en un plac máxim de 
5 anys en funció de l'augment deis recursos fis
cal s de l'Estat. 

3. La part proporcional que correspongui ais servéis 
centráis de ('Administrado de l'Estat imputable ais 
servéis traspassats o delegats. 

4. La part proporcional que correspongui a l'augment 
de la despesa deis servéis traspassats o delegats 
en els futurs pressupostos generáis de l'Estat. 

6.2 A efectes de ('aplicado del principi primer s'en-
tendrá com proporció atribuíble a Catalunya en 
el cost deis servéis traspassats o delegats el re
sulta t de multiplicar tal cost en el conjunt de 
l'Estat, inclosa la part proporcional definida en el 
principi tercer peí coeficient que es derivi de di
vidir la renda de Catalunya per la renda d'Espan-
ya. 

3. Per cobrir les despeses de la Generalitat, l'Estat li 
cedeix: 

1. L'impost general sobre successions. 
2. L'impost general sobre transmissions patri-

monials i actes jurfdics documentats. 
3. Les taxes fiscals i tributs parafiscals corres-

ponents ais servéis traspasats. 
4. Una participado en la recaptació a Catalun

ya de l'impost sobre la renda de las perso
nes ffsiques, l'impost sobre el patrimoni, 
l'impost sobre societats, l'impost sobre el 
tráfic d'empreses i l'impost sobre el luxe, 
calculada en la forma establerta al parágraf 
següent (art. 6.4). 

4. De la quantia estimada en el parágraf 2 es detreu-
rá el rendiment a Catalunya deis recursos cedits 
segons els noms. —1er, 2on i 3er— precedents. 
La diferencia es dividirá peí rendiment conjunt a 
Catalunya deis impostos a qué es refereix el pará
graf 4. Aquest quocient representará el percentat
ge de participado. 

Cada cinc anys, sense que aixó impliqui modifi
cado del present Estatut, una comissió mixta pro-
cedirá a confirmar o a modificar la correcció deis 
percentatges de participado. Tant els tributs ce
dits com la dotació teórica proporcional ais servéis 
traspassats a la Generalitat, serán calculats amb 
un augment o una rebaixa igual a la que hagin ex-
perimentat uns i altres en el Pressupost consolidat 
del Sector Públic. 

Article 7 
Les finances de la Generalitat gestionen i recapten, per 
delegado de les finances de l'Estat, els tributs que 
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l'Estat hagi de prevéure a Catalunya, amb el permís de 
gestió i recaptació que hom estableixi. Les finances de 
la Generalitat gestionen i recapten els tributs cedits. La 
Generalitat podrá emetre deute i contraure crédits in-
teriors i podrá recorrer al crédit exterior amb l'autoritza-
ció de les Corts Generáis. 
Quan l'Estat emeti deute escrit a un serve i traspassat a 
la Generalitat aquesta tindrá dret a la particípació pro
porcional, d'acord amb els anieles 6.1 i 6.2. Si es trac-
ta de servéis delegats, la proporció vindrá fixada pels 
Pressupostos consolidats del sector públic. 

Article 8 
Els actes económico-administratius de la Generalitat 
així com tot acte que en materia financera dictin les 
Corporacions Locáis de Catalunya, serán recurribles 
(sic) davant els órgans administratius competents de la 
Generalitat els acords deis quals serán recorribles da
vant la jurisdicció contencioso-administrativa de l'Es
tat. 

5.4. Unión de Centro Democrático 

TÍTOL V 
De la Hisenda de la Generalitat 

Base 25 
1. 

2. 

3. 

Per al desenvolupament i l'exercici de les seves 
competéncies la Generalitat disposará de la seva 
Hisenda propia que gaudirá d'autonomia i inde
pendencia financera, subordinada ais principis de 
coordinació amb la Hisenda de l'Estat i de solida-
ritat respecte a la resta de les regions i nacionali-
tats de l'Estat Espanyol. 
L'autonomia i la independencia financera de la 
Generalitat comporta: 
a) La redacció, formació i aprovació deis seus 

pressupostos generáis segons el previst en la 
base 2 1 . 

b) La potestat d'establir, regular i gestionar els 
seus propis impostos, taxes i contribucions 
especiáis així com els cedits totalment per 
l'Estat. 

c) La facultat de disposar deis seus recursos. 
El control extern de les finances de la Generalitat 
de Catalunya correspondrá al Tribunal de Comptes 
del Regne. 

Base 26 
1. El pressupost de la Generalitat constitueix l'ex-

pressió xifrada, conjunta i sistemática de les obli-
gacions que, com a máxim, pot reconéixer la Ge
neralitat i ^ls Organismes, Institucions i Empreses 
que d'ella depenguin, i deis ingressos que es pre-
vegi percebre durant el corresponent exercici. 

2. El pressupost de la Generalitat tindrá carácter 
anual, será únic per a cada exercici i contindrá: 
a) L'estat de despeses, que inclourá, amb la de-

guda especificació, els crédits necessaris per 

atendré l'acompliment de les obligacions, i 
b) L'estat d'ingressos, en el qual figuraran les 

estimacions deis diferents conceptes a perce
bre durant l'exercici. 

3. Formaran part deis pressupostos generáis de la 
Generalitat els pressupostos deis Organismes, Ins
titucions i Empreses dependents d'aquelles. 

4. L'estructura del Pressupost de la Generalitat s'a-
daptará a la que, amb carácter general, s'establei-
xi peí Sector Públic de l'Estat, sense perjudici de 
les peculiaritats del Sector Públic del Territori Au-
tónom de Catalunya. 

Base 27 
1. Correspon al Consell Executiu acordar sobre el 

Projecte de Pressupost, que será presentat al Par-
lament per al seu examen, esmena o aprovació, 
abans de l'1 d'Octubre de cada any. 

2. El Pressupost haurá d esser aprovat abans del dia 
primer de Gener de cada any. Si el Parlament per 
causa justificada no pogués aprovar-lo abans de 
I esmentada data, quedará automáticament pro
rrogada la vigencia de (anterior. 

3. Aprovat el Pressupost, el Consell Executiu podrá 
formular propostes de modificació de crédits que 
hauran d esser sotmesos a l'aprovació del Parla
ment. 

* 

4. No obstant, les consignacions per a satisfer el pa-
gament d'interessos i capital del deute públic de 
la Generalitat o d'operacions de crédit concerta-
des per ella, s'entendran sempre inclosos en l'es
tat de despeses del Pressupost i no podran ésser 
objecte d'esmena o modificació, mentre s'ajustin 
a les condicions de l'emissió o del contráete. 

Base 28 
L'activitat pressupostária de la Generalitat dedicará la 
deguda atenció ais objectes de desenvolupament eco-
nómic, foment del treball i estabilitat del nivell de 
preus a l'ámbit territorial de Catalunya, en forma coor
dinada amb ies directrius que al respecte senyali el 
Govern per tot el Territori de l'Estat. 

Base 29 
Els ingressos de la Hisenda de la Generalitat de Cata
lunya estaran constituíts: 
a) Amb el producte deis seus propis impostos, taxes 

i contribucions especiáis. 
b) Amb el producte deis impostos que l'Estat cedeixi 

a la Generalitat de Catalunya. 
c) Amb els recárrecs sobre determinats impostos es-

tatals que es determinin per Llei Territorial. 
d) Amb la particípació en la recaptació global deis 

impostos estatals, en funció deis elements de po
blado, posició relativa de la renda per habitant, i 
de l'esforg fiscal realitzat en la recaptació deis dits 
impostos estatals en el Territori Autónom de Ca
talunya. 

e) Amb les transferéncíes i les subvencíons derivades 
deis pressupostos generáis de l'Estat. 

f) Amb els rendiments procedents del seu propi pa-
trimoni i els ingressos de dret privat. 
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g) 
h) 

¡) 

i) 

Amb el producto de les operacions de crédit. 
Amb llegats, heréncies, donacions i subvencions 
de naturalesa privada i pública. 
Multes i sancions en general, en la quantitat i en 
els casos establerts per les Liéis generáis o territo-
rials. 
Per qualsevol altres ingressos que puguin establir
se en virtut de Llei Territorial ordinaria. 

Base 33 
1. 

Base 30 
La potestat d'establir i regular els impostos, taxes i con-
tribucions especiáis, propis de la Hisenda de la Gene
ralitat correspon exclusivament al Parlament, sense 
que en cap cas puguin gravar-se fets imponibles sub-
jectes per igual concepto a altres impostos de l'Estat. 

Base 31 
i 

1. L'Estat cedirá totalment a la Hisenda de la Gene
ralitat els següents impostos: 
a) Els que gravin la propietat territorial rústica i 

urbana ¡ (i la renda derivada de la mateixa), 
així com els que gravin l'activitat i rendiment 
de la ramaderia, industria extractiva i minería 
en general. 

b) Els qué gravin les activitats industriáis i co
merciáis i de professions. 

c) Els qu© gravin el consum de l'aigua, telófon, 
gas i electricitat. 

d) L'impost general sobre les succesions i dona
cions havent d'entregar la Generalitat a la Hi
senda de l'Estat la part de les quotes corres-
ponent a béns relictos fora del territorí autó-
nom de Catalunya. 

e) L'impost sobre els béns de les persones jurí-
diques, i 

f) L'impost general sobre transmissions patrimo-
nials i fictos jurídics documentats. 

2. Aquests impostos s'aplicaran d'acord amb la le
gislado reguladora a la Hisenda General de l'Es
tat. 

3. La Generalitat haurá de cedir ais municipis i altres 
entitats de l'Administració Local de Catalunya la 
totalitat o part del producto deis impostos referits 
en els apartáis a) i b) i, en tot cas, mantenint els 
actuáis percentatges de participado. 

Base 32 
1 

2. 

La Generalitat podrá establir un re carree del 10 
per 100 sobre les quotes deis següents impostos: 
a) Impost sobre la renda de les persones físi-

ques. 
b) Impost sobre la renda de les persones jurfdi-

ques per llur xifra relativa de negoci obtingut 
en el Territorí Autónom de Catalunya, i 

c) Impost sobre el patrimoni. 
El recárrec afectará únicament i proporcionalment 
a la porció de quota corresponent a béns radicats 
en el Territorí Autonómic de Catalunya o a rendes 
obtingudesj per activitats desenvolupades en el te
rritorí cata á. 

3. 

La Generalitat tindrá una participado en la re cap
tado global d'ingressos deis pressupostos gene
ráis de l'Estat el qual percentatge, juntament amb 
el corresponent a les altres Comunitats Autóno
mos, será fixat anualment per les Corts Generáis. 
2. Per la fixació deis percentatges es tindran en 

compte els següents factors: 
a) Població relativa a Catalunya, amb res

pecte a la resta de l'Estat Espanyol i, en 
fundó deis padrons o cens. 

b) Renda per habitants a Catalunya en relació a 
la mitjana de la renda per habitant a Espanya, 

c) Esforg fiscal realitzat en la recaptació deis im
postos cedits per l'Estat. 

Els factors a) i c) s'aplicaran en forma directament 
proporcional, i el b), en forma inversament propor
cional. 

Base 34 
1. La transferencia global amb carree ais Pressupos

tos generáis de l'Estat, senyalada en funció del 
volum deis servéis i activitats estatals que hagi 
assumit i de la garantía d'un nivell mínim en la 
prestació deis servéis públics fonamentals consti
tuirá un ingrés no afectat. 

2. La Generalitat podrá transferir la totalitat o part 
de l'esmentada transferencia a les Entitats de 
l'Administració Local de Catalunya, d'acord amb 
els criteris que estableixi l'Assemblea Legislativa. 

Base 35 
1. L'assignació que la Generalitat rebi del Fons de 

Compensació Interterritorial, amb destf a despe
ses d'inversió, es destinará a financar equipa-
ments socials deis Munidpis de Catalunya, fins i 
tot en el cas que les Corts Generáis realitzin la 
distribució per Províncies. 

2. Correspondrá al Parlament senyalar els criteris per 
establir el destí i quantia de l'expressada financia
do. 

Base 36 
1. La Generalitat podrá efectuar emissions de deute 

públie i concertar operacions de crédit, així com 
presentar el seu aval a les emissions que realitzin 
Organismos, Institucions, Entitats i Empreses Pu
bliques d'ámbit cátala. 

2. El deute públie de la Generalitat, i l'avalat per ella, 
gaudiran, en tot el Territorí de l'Estat, d'iguals ge-
neficis que el deute de l'Estat, i hauran de 
computar-se en els coeficients obligatoris que a 
aquest propósit hagin d'acomplir les entitats de f i 
nanciado, les companyies d'assegurances i previ-
sió, les Caixes d'Estalvi i la Banca Privada. 

3. L'emissió de deute públie exterior haurá de 
realitzar-se amb l'autorització de l'Estat. 

Base 37 
Constitueixen el Patrimoni de la Generalitat: 
a) Els béns que la Generalitat pugui adquirir en l'e-
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xercici de les seves competéncies. 
b) Els béns cedits (traspassats) per les Oiputacions 

Provincials que integren el Territori Autónom de 
Catalunya. 

c) Els béns del Patrimoni de l'Estat afectes a servéis 
traspassats a aquella, i en especial, els relatius a 
mines, hidrocarburs, aigua, capa, pesca, boscos i 
aprofitaments forestáis. 

d) Els béns que essent propietat de l'Estat siguin 
d'ús públic i els que sense ésser d'ús comú gene
ral pertanyin privativament a l'Estat i siguin afec
tes a algún servei públic, traspassat a la Generali-
tat. 

e) Els drets reals i d'arrendament deis quals siguí t i 
tular la Generalitat, així com aquells de qualsevol 
naturalesa que derivin del domini deis béns patri-
monials. 

f) Els drets de propietat incorporal que pertanyin a la 
Generalitat. 

Tots aquells béns titularitat originaria deis quals per-
tanyi a l'Estat i estiguin afectes a Tus o servei públic 
traspassats a la Generalitat, quedaran especialment 
afectats al seu destí. 

En cas que la gestió deis dits servéis traspassats re
vertís a l'Estat, es mantindran igualment revertits els 
béns assenyalats en el parágraf anterior afectes a l'ús i 
explotado d'aquells. 

Base 38 
La Generalitat i els Municipis i altres Entitats de I'Ad
ministrado Local de Catalunya gaudiran d'exempció de 
tota classe de tributs estatals. 

5.5. Unió Democrática de Catalunya 

TÍTOL QUART 
De la Hisenda de la Generalitat 

Article 14. 
Per al compliment de les funcions i prestació de ser-

veis de la seva competencia, la Generalitat de Catalun
ya obtindrá el seus recursos financers segons les mo-
dafitat previstes en l'article 151 de la Constitució. 

Article 15. 
La Generalitat de Catalunya assumirá com a propis 

ANEX 6. EL DARRER ESBORRANY SOCIALISTA 

TÍTOL FINANCES 

Art. 1. 
La Hisenda de la Generalitat es nodrirá amb: 

a) El producte del patrimoni de la Generalitat en el 
qual s'integraran els béns de les Diputacions Pro-

els impostos, contribucions, arbitris, drets i taxes atri-
buíts o que puguin atribuirse a les Diputacions Provin
cial, regulant la seva percepció d'acord amb les nor
mes básiques establertes per les Corts Generáis. 

Article 16. 
La Generalitat de Catalunya recaptará al seu territori 

la totalitat d'impostos, contribucions, arbitris, drets i 
taxes de l'Estat, exceptuant els corresponents a Mono-
polis i Duanes Estatals. 

Article 17. 
Els recursos tributaris recaptats segons la norma de 

l'article anterior, serán distribu'íts segons les bases se-
güents: 
a) Un percentatge de la recaptació anual total, equi-

valent a la proporció de la renda interior catalana 
sobre la total de l'Estat, será considerat com a 
ingrés Estatal per a la seva aplicado com a dota
do del Pressupost General i del Fons de Compen
sado establert per la Constitució, d'acord amb les 
normes que la llei determini. 

b) La resta de la recaptació será considerada per la 
Generalitat coma ingrés del seu pressupost per al 
manteniment i desenvolupament deis servéis i ac-
tivitats, tant de titularitat propia com delegada de 
l'Estat, que aquella hagi assumit. 

Una Comissió Mixta constituida per representants 
de ('Administrado de l'Estat i la Generalitat determina
rá anuafment la quantia de les bases anteriors de dis-
tribució d'ingressos i la seva liquidació. La distribució 
esmentada haurá de contemplar quan calgui el que 
disposa el núm. 1 de l'article 152 de la Constitució, 
per haver-se produít la situació contemplada en la nor
ma Constitucional esmentada. 

TÍTOL VUITÉ 
Disposicions transitóries 

* Article 25. 
Inmediatament després de la promulgació del pre

sent Estatuí una Comissió Mixta de Traspás de Servéis 
constituida amb igual nombre de representants de l'Es
tat i de la Generalitat, sota la presidencia d'un membre 
escollit de comú acord entre ambdues parts, determi
nará la aplicació de la transferencia a la Generalitat 
deis servéis i funcions que li son adjudicats peí present 
Estatut í de les assignacions que facin possible llur 
manteniment. 

(7 d'octubre del 1978) 

vincial i els de l'Estat radicats en territori cátala, 
excepte els que es trobin afectes a funcions que el 
Govern de l'Estat continu'í realitzant, així com els 
altres ingressos de dret privat que li pertoquin. 

b) Els rendiments deis impostos que la Generalitat es-
tableixi. 
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c) 

d) 

e) 

f) 

g) 
h) 

El rendiment deis següents impostos cedits per 
I'Estat: 
c.1) Impost sobre successions i donacions. 
c.2) 
c.3) 

c.4) 
c.5) 

Impost sobre el patrimoni net. 
Impost sobre transmissions i actes jurfdics 
documentáis. 

I 

Impostos especiáis. 
Tots aquells que en el futur les Corts n'a-
provin 

Un percentat 
la cessió. 
le de la recaptació a Catalunya deis 

següents impotos estatals: 
d.1) Impost sobre la renda de les persones físi-

d.2) 
d.3) 

d.4) 
d.5) 

ques. 
Impost sobre la renda de societats. 
Impostos sobre el tráfic de les empreses i 
sobre luxe i, en el seu cas, el del valor afe-
git. 
Monopolis. 
Tots aquells impostos de nova creació que 
no siguin objecte de cessió. 

El rendiment de les seves própies taxes per a profi
ta m en ts especiáis i per la prestació de servéis di-
rectament per la Generalitat siguin de propia 
creació o com a conseqüéncia de traspassos de 
servéis estatals, les contribucions especiáis i els 
articles no fincáis que la Generalitat pugui establir 
en l'exercici de les seves competéncies. 
Els ingressos iprocedents del Fons de compensado 
interterritoriali. 
Les subvencions atorgades per I'Estat espanyol. 
L'emissió de deute i el recurs al crédit. 

b.3) Llicéncia Fiscal de l'lmpost Industrial. 
b.4) Llicéncia Fiscal de l'lmpost sobre els Rendiments 
del Treball Personal. 

Art. 4 
La Generalitat a través del Parlament, establirá el^cé-
gim fiscal i financer deis municipis i altres órgans terri-
torials de Catalunya, i vetllará perqué tinguin la capa-
citat financera adequada i la máxima autonomia per la 
realització deis servéis públics que la llei encarregui. 

Art. 5 
El Parlament de Catalunya aprovará els pressupostos 
de la Generalitat per a cada exercici, essent de la seva 
competencia llur control i liquidado. 

Art . 6 
Les emissions de Deute Public de la Generalitat gau-
diran deis mateixos beneficis fiscals que les de l'Estat, i 
serán computables a efectes de coeficient d'inversió 
obligatoria. 

Art. 7 
La Generalitat designará, d'acord amb la regulació que 
estableixin les liéis, els seus representants propis en 
els organismos económics, les institucions financeres i 
les empreses publiques de l'Estat, la competencia deis 
quals s'estengui al territori cátala i que per la seva na* 
turalesa no siguin objecte de traspás. 

Disposició transitoria 

Article 2. 
La participado en els impostos esmentats en 1.d) es 

fixará en un tant 

1. 

gressos totals de 
nim, la xifra que 
gressos de I'Esta 

per cent que garanteixi que els in-
la Generalitat representin, com a mí-
resulti d'aplicar al valor total deis ¡n-
la mitjana deis coeficients de pobla

do i de recaptació fiscal a Catalunya, i de deduir les 
quantitats equivatents al cost proporcional que con-
rrespongui a Catalunya deis servéis que l'Estat segueixi 
assumint per no haver estat traspassats. Per tal de fer 
efectiva aquesta garantía, l'esmentat percentatge po
drá ésser actualitzat cad~ cinc anys. 

Art. 3 
a) La gestió tributaria, la recaptació, la liquidado i la 
inspecció de tots els impostos estatals a Catalunya, 
llevat deis Monopolis fiscals i de la Renda de Duanes, 
correspondran a la Generalitat, la qual disposará de 
plenes atribucions per a l'organització i execució d'a-
questes tasques en actuar per delegado de l'Estat. Per 
a tal f i , hom establirá els corresponents mecanismes 
de coordinació amb la Hisenda de l'Estat. 
b) Corresponda també a la Generalitat la gestió, re
captació, liquidado i inspecció deis tributs locáis se
güents: 
b.1) Quota fixai de la Contribució Territorial Rústica i 
Pecuaria. 
b.2) Contribució Territorial Urbana. 

2. 

3. 

4 

5 

Fins que no s'hagi completat el traspás deis ser-
veis corresponents i les competéncies fixades per 
a la Generalitat en aquest Estatut, l'Estat garantirá 
el financament deis servéis transferits a la Gene
ralitat amb una quantitat per habitant igual a l'a-
plicació a l'atenció d'aquest servei ais territoris on 
no s'hagi transferit, per bé que com a mínim no 
será inferior al cost en el moment de la transfe
rencia. 
Per garantir el financament esmentat en l'apartat 
anterior, una Comissió Mixta Estat-Generalitat 
procedirá a determinar un percentatge anyal de 
participado en els impostos relacionats en l'article 
1. d),fixant-lo en funció del volum global de 
despesa originada pels servéis traspassats a la 
Generalitat. 
La Comissió Mixta esmentada en l'apartat ante
rior, fixará el citat percentatge, mentre duri el 
període transitori, amb una antelació mínima d'un 
mes a la presentació deis Pressupostos Generáis 
de l'Estat a les Corts. En cas de transferir-se algu
na competencia un cop iniciat l'exercici pressu-
postari, dita Comissió Mixta en fará la valorado 
en el termini d'un mes. 
Els ingressos de les Diputacions provincials de 
Catalunya, revertirán a la Generalitat. 
L'actualització referida a l'article 2 es fará per una 
Comissió Mixta Estat-Generalitat. 
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ANEX 7. ESTATUT D AUTONOMÍA DE CATALUNYA (Text oficial distribuTt per la Generalitat) 

PROJECTE D'ESTATUT D'AUTONOMIA 
DE CATALUNYA 

PREÁMBUL 

En el procés de recuperado de les Uibertats democrátiques, el poblé de 
Catalunya recobra les seves institucions d'autogovern. 

Catalunya, exercint el dret a l'autonomia que la Constitució reconeix 
i garanteix a les nacionalitats i regions que integren Espanya, manifesta la 
seva voluntat de constituir-se en comunitat autónoma. 

En aquesta hora solemne en qué Catalunya recupera la seva Hibertat, 
cal retre homenatge a tots els homes i dones que han contribuít a fer-ho 
possible. 

El present Estatut és l'expressió de la identitat coMectiva de Catalunya 
i defineix les seves institucions i les seves relacions amb l'Estat en un marc 
de lliure solidaritat amb les altres nacionalitats i regions. Aquesta solidari-
tat és la garantía de l'auténtica unitat de tots els pobles d'Espanya. 

El poblé cátala proclama com a valors superiors de la seva vida 
col-lectiva la Hibertat, la justicia i la igualtat, i manifesta la seva voluntat 
d'avancar per una via de progrés que asseguri una qualitat de vida digna per 
a tots els qui resideixen i treballen a Catalunya. 

La Hibertat col-lectiva de Catalunya trota en les institucions de la 
Generalitat el lligam amb una historia d'afirmado i respecte del drets 
fonamentals i de les Uibertats publiques de la persona i deis pobles; historia 
que els homes i dones de Catalunya volen prosseguir per tal de fer possible 
la construcció d'una societat democrática avancada. 

Per fideütat a aquests principis i per fer realitat el dret inalienable de 
Catalunya a Pautogovern, els Parlamentaris catalans proposen, la Comissió 
Constitucional del Congrés deis Diputats acorda, el poblé cátala referma 
i les Corts Generáis ratifiquen el present Estatut. 

TÍTOL PRELIMINAR 

Disposicions generáis 

Article 1. 

1. Catalunya, com a nacionalitat i per accedir al seu autogovern, es 
constitueix en Comunitat Autónoma d'acord amb la Constitució i amb el 
present Estatut, que és la seva norma institucional básica. 

2. La Generalitat és la institució en qué s'organitza políticament 
l'autogovern de Catalunya. 

3. Els poders de la Generalitat emanen de la Constitució, del present 
Estatut i del poblé. 

Article 2. 

El territori de Catalunya com a comunitat autónoma és el de les 
comarques compreses en les províncies de Barcelona, Girona, Lleida 
i Tarragona en el moment d'ésser promulgat el present Estatut. 

Article 3. 

1. La llengua propia de Catalunya és el cátala. 
2. L'idioma cátala és l'oficial de Catalunya, així com també ho és el 

castellá, oficial a tot l'Estat espanyol. 
3. La Generalitat garantirá Tus normal i oficial d'ambdós idiomes, 

prendrá les mesures necessáries per tal d'assegurar llur coneixement 
i creará les condicions que permetin d'arribar a llur igualtat plena quant ais 
drets i deures deis ciutadans de Catalunya. 

4. La parla aranesa será objecte d'ensenyament i d'especial respecte 
i protecció. 

Article 4. 

La bandera de Catalunya és la tradicional de quatre barres vermelles en 
fons groe. 

Article 5. 

1. La Generalitat de Catalunya estructurará la seva organització 

territorial en municipis i comarques; també podrá crear demarcacions 
supracom arcáis. 

2. Així mateix podran ser creades agrupacions basades en fets urba-
nístics i metropolitans i altres de carácter funcional i amb fins específics. 

3. Una Ilei del Parlament regulará I'organització territorial de Catalu
nya d'acord amb el present Estatut, tot garantint ¡'autonomía de les 
diferents entitats territorials. 

4. Alió que estableixen els apartats anteriors s'entendrá sens perjudici 
de I'organització de la provincia com a entitat local i com a divisió territorial 
per a Tacompliment de les activitats de l'Estat, de conformitat amb alió que 
preveuen els articles 137 i 141 de la Constitució. 

Article 6. 

1. Ais ef ectes del present Estatut, gaudeixen de la condició política de 
catalans els ciutadans espanyols que, d'acord amb les lleís generáis de 
l'Estat, tinguin vematge administratiu a qualsevol deis municipis de Cata
lunya. 

2. Gaudeixen, com a catalans, deis drets polítics definits en aquest 
Estatut els ciutadans espanyols residents a l'estranger que hagin tíngut 
a Catalunya el darrer veínatge administratiu, i que acreditin aquesta 
condició al corresponent consolat d'Espanya. També gaudiran d'aquests 
drets Uurs descendents inscrits com a espanyols, si ho sol-liciten així, en la 
forma que determini la llei de l'Estat. 

Article 7. 

1. Les normes i disposicions de la Generalitat i el dret civil de 
Catalunya tindran eficacia territorial, sens perjudici de les excepcions que 
puguin establir-se en cada materia i de les situacions que s'hagin de regir per 
l'estatut personal o altres normes d'extraterritorialitat. 

2. Els estrangers que adquirirán la nacionalitat espanyola quedaran 
sotmesos al dret civil cátala mentre mantinguin el veínatge administratiu 
a Catalunya, salvant que manifestessin llur voluntat en contra. 

Article 8. 

1. Els ciutadans de Catalunya son titulars deis drets i deures fonamen
tals establerts a la Constitució. 

2. Correspon a la Generalitat, com a poder públie i en Fámbit de la 
seva competencia, promoure les condicions per tal que la Hibertat i la 
igualtat de l'individu i deis grups en qué aquest s'integra siguin reals 
i efectives, remoure els obstacles que impedeixin o dificultin llur plenitud 
i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, económica, 
cultural i social. 

TÍTOL PRIMER 

Competéncies de la Generalitat 
Article 9. 

La Generalitat de Catalunya té competencia exclusiva sobre les maté-
ries següents: 

1. Organització de les seves institucions d'autogovern, en el marc del 
present Estatut. 

2. Conservado, modificació i desenvolupament del dret civil cátala. 
3. Normes processals i de procedí me nt administratiu que es derivin de 

les particularitats del dret substantiu de Catalunya o de les especialitats de 
I'organització de la Generalitat. 

4. Cultura. 
5. Patrimoni historie, artístic, monumental, arquitectónic, arqueoló-

gic i científic, sens perjudici d'alló que disposa el número 28 de l'apartat 
1 de Farticle 149 de la Constitució. 

6. Arxius, biblioteques, museus, hemeroteques i altres centres de 
dipósit cultural que no siguin de titularitat estatal. Conservatoris de música 
i servéis de be lies arts d'interés per a la Comunitat Autónoma. 

7. Investigació, sens perjudici d'alló que disposa el número 15 de 
l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució. Les académies que tinguin llur 
seu central a Catalunya. 
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8. Régim local, sens perjudici d'alló que disposa el número 18 de 
l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució. Alteracions deis termes 
municipals i denominación oficial deis municipis i topónims. 

ó) Protecció del medí ambient, sens perjudici de les facultats de la 
Generalitat per a establir normes addicionals de protecció. 

7) Ordenació del sector pesquer. 

9. Ordenació del territori i del litoral, urbanisme i habitatge. 
10. Monts, aprofitaments i servéis forestáis, vies pecuáries i pastures, 

espais naturals protegits i tractament especial de zones de muntanya, 
d'acord amb alió que dispósa el número 23 de l'apartat 1 de l'article 149 de 
la Constitució. 

11. Higiene, tenint en compte alió que disposa l'article 16 d'aquest 
Estatut. ! 

12. Turisme. 
13. Obres publiques que no tinguin la qualificació legal d'interés 

general de l'Estat o la rea|ització de les quals no afecti una altra comunitat 
autónoma. 

14. Carrete res i camins l'itinerari deis quals passi íntegrament per 
territori de Catalunya. 

15. Ferrocarríls, trarsports terrestres, marítims, fluvials i per cable; 
ports, heliports, aeroports i Servei Meteorológic de Catalunya, sens 
perjudici d'alló que disponen els números 20 i 21 de l'apartat 1 de l'article 
149 de la Constitució. Centres de contractació i termináis de cárrega en 
materia dé transports. 

16. Aprofitaments hidráulics, cañáis i regad i us, quan les aigües corrín 
íntegrament per dins de Catalunya; instaMacions de producció, distribució 
i transpon d'energia, quan aquest transport no surtí del seu territori i el seu 
aprofitament no afecti unja altra provincia o comunitat autónoma; aigües 
minerals, termals i subterijánies. Tot aixó sens perjudici d'alló que estableix 
el número 25 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució. 

17. Pesca en aigües ínteriors, cria i recollida de mariscs, aqüicultura, 
caga i pesca fluvial i lacustre. 

18. Artesanía. I 
19. Ordenació farmacéutica, sens perjudici d'alló que disposa el 

número 16 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució. 

20. Establiment i ordenació de centres de contractació de mercaderies 
i valors, de conformitat amb la legislado mercantil. 

21. Cooperatives, pósits i Mutualisme no integrat en el sistema de la 
Seguretat Social, respectant la legislado mercantil. 

22. Cambres de la Propietat, Cambres de Come re, d'Indústria i Na ve
ga ció, sens perjudici d'alló que disposa el número 10 de l'apartat 1 de 
l'article 149 de la Constitució. 

23. Col-legis professionals i exercici de les professions titulades, sens 
perjudici d'alló que dispasen els anieles 36 i 139 de la Constitució. 

24. Fundacions i associacions de carácter docent, cultural, artístic, 
benéfico-assistenciai i similars, que exerceixin principalment Hurs funcions 
a Catalunya. 

25. Assisténcia social. 
26. Joventut. 
27. Promoció de la dona. 
28. Institucions publiques de protecdó i tutela de menors, respectant, 

en tot cas, la legislado civil, penal i penitenciaria. 
29. Esport i lleure. 
30. Publicitat, sens perjudici de les normes 

a sectors i mitjans específics. 
. 3 1 . Espectacles. 

32. Casinos, jocs i apostes, amb exclusió de les Apostes Mútues 
Esportivo- Benéfiques. ¡ 

33. Estadística d'interés de la Generalitat. 

per l'Estat per 

34. Les altres maténes que s'atribuiran expressament en el present 
Estatut com de competencia exclusiva i les que, amb aquest carácter 
i mitjancant una llei orgimica, serán transferid es per l'Estat. 

Article 10. 

1. En el marc de la legislado básica de l'Estat i, si s'escau, en els termes 
que aquella legisla ció estableixi, correspon a la Generalitat el desenvolupa-
ment legislatiu i Pe xe cu ció de les matéríes següents: 

1) Régim jurídic i sistema de responsabilitat de l'administració de la 
Generalitat i deis ens pútflics que en depenguin, així com el régim estatutari 
de llurs funcionaris. 

2) Expropiació forcosa, contractes i concessions administratives, en 
l'ámbit de competéncies de la Generalitat. 

3) Reserva al sector públie de recursos o servéis essencials, especial-
ment en cas de monopoli, i intervenció d'empreses quan ho exigeixi 
Tinterés general. 

4) Ordenació del crédit, banca i asse'guranees. 
5) Régim miner i energétic. 

2. Correspon a la Generalitat el désenvolúpament legislatiu del 
sistema de Consultes Populars Municipals en l'ámbit de Catalunya, de 
conformitat amb alió que disposin les Liéis a les quals es refereix l'apartat 
3 de Particle 92 i el número 18 de l'apartat 1 de l'article 149 de la 
Constitució, i correspon a l'Estat l'autorització de llur convocatoria. 

Article 11. 

Correspon a la Generalitat l'execució de la legislado de l'Estat en les 
matéries següents: 

1) Penitenciaria. 
2) De treball, assumint les facultats, competéncies i servéis que en 

aquest ámbit i a nivell d'execució exerceíx actualment l'Estat respecte a les 
relacions de treball, sens perjudici de Palta inspecció d'aquest. Queden 
reservades a l'Estat totes les competéncies en materia de migracions 
ínteriors i exteriors, fons d'ámbit nacional i de feina, sens perjudici d'alló 
que estableixin les normes de l'Estat sobre aqüestes matéries. 

3) Propietat intel-lectual i industrial. 
4) Nomenament d'agents de can vi i borsa, corredors de comeré. 

Intervenció, si s'escau, en la delimitado de les demarcacions corresponents. 
5) Pesos i mesures. Contrastado de metalls. 
6) Fires internacionals que se celebrin a Catalunya. 
7) Museus, arxius i biblioteques de titularitat estatal l'execució deis 

quals no es reservi l'Estat. 
8) Ports i aeroports amb qualificació d'interés general, quan l'Estat no 

se'n reservi la gestió directa. 
9) Ordenació del transport de mercaderies i viatgers que tinguin llur 

origen i destinació dins el territori de la Comunitat Autónoma, malgrat que 
circulin damunt les estructures de titularitat estatal a qué es refereix el 
número 21 de l'apartat 1 de Particle 149 de la Constitució, sens perjudid de 
l'execució directa que es reservi l'Estat. 

10) Salvament marítim i abocaments industriáis i contaminants a les 
aigües territorials de l'Estat corresponents al litoral cátala. 

11) Les altres matéríes que s'atribuiran en el present Estatut expres
sament com de competencia d'execució i les que amb aquest carácter 
i mitjancant una llei orgánica serán transferides per l'Estat. 

Article 12. 

1. D'acord amb les bases i l'ordenadó de l'activitat económica general 
i la política monetaria de l'Estat, correspon a la Generalitat, en els termes 
d'alló que disposen els anieles 38,131 i els números 11 i 13 de l'apartat 1 de 
l'article 149 de la Constitució, la competénda exclusiva de les matéríes 
següents: 

1) Planificació de l'activitat económica a Catalunya. 
2) Industria, sens perjudici d'alló que determinin les normes de l'Estat 

per raons de seguretat, sanitáries o d'interés militar, i les normes relaciona-
des amb les industries que estiguin sotmeses a la legislado de mines, 
hidrocarburs i energía nuclear. Queda reservada a la competénda exclusiva 
de l'Estat l'autorització per a transferencia de tecnología estrangera. 

3) El desenvolupament i execució a Catalunya deis plans establerts 
per l'Estat per a la restructuradó de sectors industriáis. 

4) Agricultura i ramaderia. 
5) Comeré, interior, defensa del consumidor i de l'usuari, sens perjudi

ci de la política general de preus i de la legislado sobre la defensa de la 
competencia. Denominacions d'origen en col-laboració amb l'Estat. 

6) Institucions de crédit corporatiu, públie i territorial i caixes d'es-
talvi. 

7) Sector públie económic de la Generalitat, en tot alió que no siguí 
tractat en altres normes d'aquest Estatut. 

2. La Generalitat participará, igualment, en la gestió del sector públie 
económic estatal, en els casos i activitats que correspongui. 

Article 13. 

1. La Generalitat podrá crear una Policía Autónoma en el marc del 
present Estatut, i, en alió que no hi estigui específ icament regulat, en el de la 
Llei Orgánica prevista a l'article 149, 1, 29 de la Constitució. 

2. La Policía Autónoma de la Generalitat exerdrá les fundons 
següents: 

a) La protecció de les persones i béns i el manteniment de l'ordre 
públie. 

134 



\ 

b) La vigilancia i protecció deis edificis i instaMacions de la Genera
litat. 

c) Les altres f uncions previstes en la Llei Orgánica a la qual es refereix 
I'apartat 1 del present article. 

3. Pertoca a la Generalitat el comandament suprem de la Policía 
Autónoma i la coordinado de l'actuació de les policies locáis. 

4. Queden reservades, en tot cas, a les Forces i Cossos de Seguretat de 
l'Estat sota la dependencia del Govern els servéis policíacs de carácter 
extracomunitari i supracomunitari com és ara la vigilancia de ports, 
aeroports, costes i fronteres, duanes, control d'entrada i de sortida del 
territori nacional d'espanyols i estrangers, régim general d'estrangeria, 
extradició i expulsió, emigrado i immigració, passaports, document nacio
nal d'identitat, tráfic d'armes i explosius, protecdó fiscal de l'Estat, 
contraban i frau fiscal i les altres fundons que els encarrega directament 
rarticle 104 de la Constitució i les que els atribueixi la Llei Orgánica que el 
desenvolupará. 

5. La Policía Judidal i els cossos que actuin amb aquesta funció 
dependran deis jutges, deis tribunals i del Ministeri Fiscal en les funcions 
especificades a rarticle 126 de la Constitució i en els termes que disposin les 
liéis processais. 

6. Es crea la Junta de Seguretat, formada per un nombre igual de 
representants del Govern i de la Generalitat, amb la missió de coordinar 
l'actuació de la polida de la Generalitat i de les forces i cossos de seguretat 
de l'Estat. 

7. La Junta de Seguretat determinará l'Estatut, Reglament, dota-
cions, composició numérica i estructura, el reclutament de la polida de la 
Generalitat, els comandaments de la qual serán designáis entre caps 
i oficiáis de les Forces Armades i de les forces i cossos de seguretat de l'Estat 
que, mentre prestin servei en la policía de la Generalitat, passaran a la 
situació administrativa que prevegi la Llei Orgánica a la qual és refereix 
I'apartat 1 del present article o a la que determini el Govern, i en aquesta 
situado quedaran exclosos del fur militar. Les llicéncies d'armes correspon-
dran, en tot cas, a l'Estat. 

Article 14. 

1. En ús de les facultáis i en exercici de les competéncies que la 
Constitució atribueix al Govern, aquest assumirá la direcció de tots els 
servéis compresos en Farticle anterior i les forces i cossos de seguretat de 
l'Estat podran intervenir en funcions atribuides a la policía de la Generali
tat, en els casos següents: 

a) A requeriment de la Generalitat, i la intervenció cessará a instán-
cies d'aquesta. 

b) Per propia iniciativa, quan consideri greument compromés l'interés 
de l'Estat, i amb l'aprovació de la Junta de Seguretat. 

En supósits d'especial urgencia, les forces i cossos de seguretat de 
l'Estat podran intervenir sota la responsabilitat exclusiva del Govern, 
i aquest en donará compte a les Corts Generáis. Les Corts Generáis, 
a través deis procediments constitucionals, podran exercir les competéncies 
que els corresponguin. 

2. En els casos de declaració de l'estat d'alarma, d'excepció o de setge, 
totes les forces i cossos policíacs quedaran a les ordres directes de Fautoritat 
civil o militar que, en el seu cas, correspongui, d'acord amb la legislado que 
regulará aqüestes matéries. 

Article 15. 

Es de competencia plena de la Generalitat la regulació i administració 
de Fensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats 
i especialitats, en Fámbit de les seves competéncies, sens perjudici d'alló 
que disposen rarticle 27 de la Constitució i Liéis Orgániques que, conforme 
a I'apartat primer de l'article 81 d'aquella, el desenvolupin, de les facultáis 
que atribueix a l'Estat el número 30 de I'apartat 1 de l'article 149 de la 
Constitució, i de Palta inspecció necessária per al seu compliment i garantia. 

Article 16. 

1. En el marc de les normes básiques de l'Estat, pertoca a la 
Generalitat el desenvolupament legislatíu i l'execució del régim de radiodi-
fusió i televisió en els termes i casos establerts en la llei que reguli l'Estatut 
Jurídic de la Radio i la Televisió. 

2. Li pertoca igualment, en el marc de les normes básiques de l'Estat, 
el desenvolupament legislatiu i l'execució del régim de premsa i, en general, 
de tots els mitjans de comunicado social. 

3. En els termes establerts ais apartats anteriors d'aquest article, la 
Generalitat podrá regular, crear i mantenir la seva propia televisió, radio 
i premsa i, en general, tots els mitjans de comunicació social per a Facompli-
ment deis seus fins. 

Article 17. 

1. Correspon a la Generalitat de Catalunya el desenvolupament 
legislatiu i l'execució de la legislado básica de PEstat'en materia de sanitat 
interior.-

2. En materia de seguretat social, correspondrá a la Generalitat de 
Catalunya: 

a) El desenvolupament legislatiu i l'execució de la legislado básica de 
l'Estat, salvant les normes que en configuren el régim económic. 

b) La gestió del régim económic de la Seguretat Social. 

3. Correspondrá també a la Generalitat de Catalunya l'execució de la 
legislado de l'Estat sobre productes farmacéutics. 

4. La Generalitat de Catalunya podrá organitzar i administrar amb 
aqüestes finalitats i dintre el seu territori tots els servéis reladonats amb les 
matéries susdites, i exercirá la tutela de les institucions, entitats i f undacions 
en materia de sanitat i seguretat social, mentre que l'Estat es reservará Falta 
inspeéció conduent al compliment de les funcions i competéncies contingu-
des en aquest article. 

5. La Generalitat de Catalunya ajustará l'exercici de les competéncies 
que assumeixi en materia de sanitat i de seguretat social a criteris de 
participado democrática de tots els interessats, així com deis sindicats de 
treballadors i associacions empresarials en els termes que la llei establirá. 

Article 18. 

Quant a l'administració de justicia, llevat de la militar, correspon a la 
Generalitat: 

1. Exercir totes les facultáis que les Liéis Orgániques del Poder 
Judicial i del Consell General del Poder Judicial reconeguin o atribueixin al 
Govern de l'Estat. 

2. Fixar la delimitació de les demarcacions territori ais del órgans 
jurisdiccional a Catalunya i la localització de llur capitalitat. 

3. Coadjuvar en l'organització deis tribunals consuetudinaris i tradi
cional i en la instal-Iació deis Jutjats, sotmetent-se en tot cas a alió que 
disposa la Llei Orgánica del Poder Judicial. 

Article 19. 

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en el qual s'integrará 
Tactual Audiencia Territorial de Barcelona, és Porgan jurisdiccional en que 
culminará l'organització judicial en el seu ámbit territorial i davant el qual 
s'esgotaran les successives instáncies processais, en els termes de l'article 
152 de la Constitudó i d'acord amb el present Estatut. 

Article 20. 

1. La competencia deis órgans jurisdiccionals a Catalunya s'estén: 

a) En Ford re dvil, a totes les instáncies i graus, inclosos els recursos de 
cassació i de revisió en les matéries de Dret Civil Cátala. 

b) En Fordre penal i social, a totes les instáncies i graus, amb excepció 
deis recursos de cassació i de revisió. 

c) En Fordre contenciós-administratiu, a totes les instándes i graus 
quan es tracti d'actes dictats peí Consell Executiu o Govern i per 1'Adminis
tració de la Generalitat, en les matéries la legislado de les quals correspon
gui de manera exclusiva a la Comunitat Autónoma i, en primera instancia, 
quan es tracti d'actes dictats per 1'Administració de l'Estat a Catalunya. 
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d) A les qüestions de competencia entre órgans judicials a Catalunya. 
e) Ais recursos sobre qualificació de documents referents al dret 

privatiu cátala que hauran de teñir accés ais Registres de la Propietat. 

2. En la resta de matéries es podrá Ínter posar, quan s'escaigui, davant 
el Tribunal Suprem, el recurs de cassació o el que correspongui segons les 
Liéis de l'Estat i, si s'escau, el de revisió. El Tribunal Suprem resoldrá 
també els conflictes de competencia i jurisdicció entre els Tribunals de 
Catalunya i els de la resta d'Espanya. 

Article 21. 

1. El President del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya será 
nomenat peí Rei a proposta del Consell General del Poder Judicial. El 



President de la Generalitat ordenará la publicació d'aquest nomenament al 
«Diari Oficial de la Generalitat». 

2. El nomenament deis Magistrats, Jutges i Secretarís del Tribunal 
Superior de Justicia de Catalunya s'efectuará en la forma prevista a les Ileis 
orgániques del Poder Judicial i del Consell General del Poder Judicial. 

Anide 22. 

A instancia de la Generalitat, Porgan competent convocará els concur
sos i oposicions per a cobrir les places vacants a Catalunya de Magistrats, 
Jutges, Secretarís judicials i tot altre personal al serve i de 1* Administrado 
de Justicia, d'acord amb alió que disposi la Llei Orgánica del Poder Judicial. 

i 

Article 23. 

1. Els concursos, oposicions i nomenaments per a cobrir les places 
vacants a Catalunya de Magistrats, Jutges, Secretarís judicials i altre 
personal al serve i de 1'Administrado de Justicia serán efectuáis en la forma 
prevista en les Liéis Orgániques del Poder Judidal i del Consell General del 
Poder Judicial i hi será i»n mérit preferent I'espedalització en dret cátala. 
En cap cas no es podrá establir l'excepció de naturalesa o veinatge. 

2. L'organització i i el funcionament del Ministerí Fiscal correspon 
íntegrameñt a l'Estat, de conformitat amb les liéis generáis. 

i 

Article 24. 

académiques i culturáis, la Generalitat podrá sol-licitar del Govern que 
celebri i presentí, si s'escau, a les Corts Generáis, per a Uur autorització, els 
tractats o convenís que permetin l'establiment de relacions culturáis amb 
els Estats on s'integrin o resideixin aquells territoris i comunitats. 

5. La Generalitat será informada, en l'elaboració deis tractats i conve
nís, així com deis projectes de legislado duanera, en alió que afectin 
matéries del seu específic interés. 

. Article 28. 

1. La Generalitat podrá sol-licitar de l'Estat la transferénda o delega
do de competéncies no assumides en el present Estatut. 

2. La Generalitat podrá també sol-licitar, de les Corts Generáis, que 
les liéis marc que aqüestes aprovin en materia de competencia exclusiva de 
l'Estat atribueixin expressament a la Generalitat la facultat de legislar en el 
desenvolupament de les esmentades liéis, en els termes de l'apartat 1 de 
l'article 150 de la Constitució. 

3. Correspon al Parlament de Catalunya la competencia per a formu
lar les anteriors sol-licituds, i per a determinar l'organisme de la Generalitat 
a favor del qual caldrá atribuir en cada cas la competencia transferida 
o delegada. 

1. Els Notaris i els Registradors de la Propietat i Mercantils serán 
nomenats per la Generalitat, de conformitat amb les Liéis de l'Estat. Per 
a la provisió de notaries els candidats serán admesos en igualtat de drets, 
tant si exerceixen en el territori de Catalunya com a la resta d'Espanya. En 
aquests concursos i oposicions, será mérit preferent I'espedalització en dret 
cátala. En cap cas no es podrá establir Pexcepció de naturalesa o veinatge. 

2. La Generalitat participará en la fixació de les demarcacions corres-
pon en ts ais Registres de la Propietat i Mercantils per a acomodar-Íes a alió 
que es disposi en aplicíició de l'article 18, parágraf 2 d'aquest Estatut. 
També participará en la 
de notaris, d'acord amb 

fixació de les demarcacions notaríais i del nombre 
alió que prevegin les liéis de l'Estat. 

Article 25. 

1. Totes les competéncies esmentades en els anieles anteriors i d'al-
tres en aquest Estatut, s'entenen referídes al terrítorí de Catalunya. 

2. En l'exercici de I les seves competéncies exclusives correspon a la 
Generalitat, segons s'escaigui, la potestat legislativa, la potestat reglamen
taría i la fundó executiva, inclosa la inspecció. En el cas de les matéries 
assenyalades a l'article 11 d'aquest Estatut, o amb el mateix carácter en 
altres deis seus preceptos, Uur exercid s'haurá de sotmetre a les normes 
reglamentáries que l'Estat dicti en desenvolupament de la seva legis
lado. 

3. La Generalitat «He Catalunya integrará en la seva organització els 
servéis corresponents tóer tal de dur a terme les competéncies que li 
atríbueix aquest Estatut. 

TÍTOL SEGON 

De la Generalitat 

Article 29. 

1. La Generalitat está integrada peí Parlament, el President de la 
Generalitat i el Consell Executiu o Govern. 

2. Les liéis de Catalunya ordenaran el funcionament d'aquestes 
institucions d'acord amb la Constitució i el present Estatut. 

CAPÍTOL I 

El Parlament 

Article 30. 

1. El Parlament representa el poblé de Catalunya i exerceix la potestat 
legislativa, aprova els pressupostos, impulsa i controla l'acció política i de 
govern i exerceix les altres competéncies que li siguin atríbuídes per la 
Constitució i, d'acord amb ella i l'Estatut, per la llei que aprovi el propi 
Parlament. 

Article 26. 

1. En materia de la competencia exclusiva de la Generalitat, el dret 
cátala és l'aplicable en ¿1 seu territori amb preferencia a qualsevol altre. 

2. En defecte de | dret propi, el dret de l'Estat será d'aplicacíó 
supletoria. 

3. En la determinado de les fonts del dret civil, l'Estat respectará les 
normes de dret civil cátala. 

Article 27. 
i 
i 

1. Per a la gestió i prestado de servéis propis corresponents a matéries 
de la seva competencia ¡exclusiva, la Generalitat podrá celebrar convenís 
amb altres comunitats aütónomes. Aquests acords hauran d'ésser aprovats 
peí Parlament de Catalunya i comunicats a les Corts Generáis i entraran en 
vigor al cap de trenta dies d'aquesta comunicació, salvant que les Corts 
acordin en Tesmentat termini que, per Uur contingut, el conveni ha de 
seguir el trámit previst en el parágraf segon d'aquest article com a acord de 
coopera ció. 

2. La Generalitat també podrá establir acords de cooperació amb 
altres comunitats aütónomes, previa autorització de les Corts Generáis. 

3. La Generalitat de Catalunya adoptará les mesures necessáríes per 
a l'execució deis tractajs i convenís internacionals en alió que afectin les 
matéries atríbuídes a la seva competencia, segons el present Estatut. 

2. El Parlament és inviolable. 
3. El Parlament té la seu a la ciutat de Barcelona, pero podrá celebrar 

reunions en altres indrets de Catalunya en la forma i supósits que la llei 
determinará. 

4. Per tal com el cátala és patrimonid'altres territoris i comunitats, 
ultra els vineles i la correspondencia que mantinguin les institucions 

Article 31. 

1. El Parlament será elegit per un termini de quatre anys, per sufragi 
universal, Uiure, igual, directe i secret, d'acord amb la llei electoral que el 
mateix Parlament aprovará. El sistema electoral será de representado 
proporcional i assegurará a mes l'adequada representado de totes les zones 
del territori de Catalunya. 

2. Els membres del Parlament de Catalunya serán inviolables pels 
vots i opinions que emetin en l'exercici de Uur carree. 

Durant Uur mandat, no podran ésser detinguts ni retinguts pels actes 
delictius comesos en el terrítorí de Catalunya, salvant en cas de flagrant 
delicte, i correspondrá de deddir, en tot cas, sobre Uur inculpado, presó, 
processament i judici, al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Fora 
d'aquest territori la responsabilitat penal será exigióle en els mateixos 
termes davant la Sala de Justicia Penal del Tribunal Suprem. 

3. Els diputats no estaran sotmesos a mandat imperatiu. 

Article 32. 

1. El Parlament tindrá un President, una Mesa i una Diputació 
permanent. El reglament del Parlament en regulará la composició i elecció. 

2. Fundonará en pie i en comissions. Les comissions permanente 
podran elaborar i aprovar liéis, sens perjudici de la capacitat del plenari per 
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a reclamar-ne el debat i aprovació en qualsevol moment del procés 
legislatiu. 

3. El Reglament precisará el nombre mínim de Diputats per a la 
formació deis Grups Paríamentaris, la intervenció d'aquests en el procés 
legislatiu i les funcions de la junta de llurs portaveus. Els Grups Parlamen-
taris participaran en totes les comissions en proporció de llurs membres. 

4. El Parlament es reunirá en sessions ordináries i extraordináríes. Les 
sessions extraordináríes serán convocades peí seu President, per acord de la 
Diputado permanent o a petició d4una quarta part deis diputats o del 
nombre de Grups Paríame ntaris que el reglament determinará. També es 
reunirá en sessió extraordinaria a petició del Preside nt de la Generalitat. 

5. Els acords, per a ésser válids, tant al pie com a les comissions, 
hauran d'ésser adoptats en reunions reglamentáries amb l'assisténcia de la 
majoria deis components i per aprovació de la majoria deis presents, llevat 
deis casos en qué el reglament o la He i exigeixin un quorum mes alt. 

6. La iniciativa legislativa correspon ais Diputats, al Consell Executiu 
o Govern i, en els termes que una lie i de Catalunya estableixi, ais órgans 
polítics representatius de les demarcacions supramunicipals de l'organitza-
ció territorial de Catalunya. La iniciativa popular per a la presentació de 
proposicions de Ilei que hagin d'ésser tramitades peí Parlament de Catalu
nya será regulada per aquest mitjancant una llei, d'acord amb alió que 
estableix la llei orgánica prevista a l'article 87, 3, de la Constitució. 

Article 33. 

1. El Parlament de Catalunya exerceix la potestat legislativa mitjan
cant l'elaboració de liéis. Aquesta potestat només será delegable en el 
Consell Executiu o Govern en termes idéntics a aquells que per al supósit de 
delegació de les Corts Generáis al Govern estableixen els articles 82,83 i 84 
de la Constitució. 

2. Les Ueis de Catalunya serán promulgades, en nom del Reí, peí 
President de la Generalitat, el qual n'ordenará la publicació al «Diari 
Oficial de la Generalitat» en el termini de quinze dies des de llur aprovació, 
i al «Boletín Oficial del Estado». A efectes de llur entrada en vigor regirá la 
data de llur publicació al «Diari Oficial de la Generalitat». La versió oficial 
castellana será la de la Generalitat. 

Article 34. 

També correspon al Parlament de Catalunya: 
1. Designar els Senadors que representaran la Generalitat al Senat. 

La designació s'haurá de fer en convocatoria específica per a aquest tema 
i en proporció al nombre de Diputats de cada Grup Parlamentan. Els 
Senadors designats d'acord amb aquest article hauran d'ésser Diputats del 
Parlament de Catalunya í cessaran com a Senadors, a part d'alló que 
disposa en aquesta materia la Constitució, quan cessin com a Diputats. 

2. Elaborar proposicions de Ilei per a presentar-Íes a la Mesa del 
Congrés deis Diputats i nomenar un máxím de tres Diputats del Parlament 
encarregats de llur defensa. 

3. Sol-licitar al Govern de l'Estat Fadopció d'un projecte de llei. 
4. Interposar el recurs d'inconstitucionalitat i personar-se davant el 

Tribunal Constitucional en els conflictes de competencia ais quals fa 
referencia l'apartat c) del número 1 de l'article 161 de la Constitució. 

Article 35. 

Sens perjudici de la institució prevista a l'article 54 de la Constitució i de 
la coordinacíó amb aquesta, el Parlament podrá nomenar un «Síndic de 
Greuges» per a la defensa deis drets fonamentals i llibertats publiques deis 
ciutadans, a efectes de la qual podrá supervisar les activitats de l'adminis-
tració de la Generalitat. Una llei de Catalunya n'establirá Porganització i el 
funcionament. 

CAPÍTOL II 

El President 

Article 36. 

1. El President será elegit peí Parlament entre els seus membres 
i nomenat peí Reí. 

2. El President de la Generalitat dirigeix i coordina l'acció del Consell 
Executiu o Govern i ostenta la mes alta representació de la Generalitat 
i l'ordinária de l'Estat a Catalunya. 

3. El President podrá delegar temporalment funcions executives en 
un deis Consellers. 

4. El President será, en tot cas, políticament responsable davant el 
Parlament. 

5. Una llei de Catalunya determinará la forma d'elecció del President, 
el seu estatut personal i les seves atribucions. 

CAPÍTOL III 

EL Consell Executiu o Govern 

Article 37. 

1. El Consell, órgan coMegiat de govern amb funcions executives 
i administratives, será regulat per llei de Catalunya la qual en determinará 
la composició, l'estatut, la forma de nomenament i la cessació deis membres 
i llurs atribucions. 

2. El Consell respon políticament davant el Parlament de forma 
solidaria, sens perjudici de la responsabilitat directa de cada Conseller per 
la seva gestió. 

3. La seu del Consell será a la ciutat de Barcelona, i els seus 
organismes, servéis i dependéncies podran éstablir-se en diferents indrets 
de Catalunya d'acord amb criteris de descentralització, desconcentració 
i coordinacíó de funcions. 

4. Totes les normes, disposicions i actes emanats del Consell Executiu 
o Govern i de FAdministració de la Generalitat que ho requerirán serán 
publicats en el «Diari Oficial de la Generalitat». Aquesta publicació será 
suficient, a tots els efectes, per a la validesa deis actes i l'entrada en vigor de 
les disposicions i normes de la Generalitat. En relació amb la publicació al 
«Boletín Oficial del Estado», caldrá atenir-se a alió que disposi la correspo-
nent norma de l'Estat. 

Article 38. 

El President de la Generalitat i els Consellers, durant llur mandat i peís 
actes delictius comesos en territori de Catalunya, no podran ésser detinguts 
ni retinguts sino en cas de flagrant delicte, i correspondrá decidir, en tot cas, 
sobre llur inculpació, presó, processament i judici al Tribunal Superior de 
Justicia de Catalunya. Fora de I'esmentat territori, la responsabilitat penal 
será exigible en els mateixos termes davant la Sala de Justicia Penal del 
Tribunal Suprem. 

Article 39. 

El Consell podrá interposar el recurs d'inconstitucionalitat. També 
podrá per iniciativa propia o previ acord del Parlament, personar-se davant 
el Tribunal Constitucional en els conflictes de competencia ais quals fa 
referencia l'apartat c) del número 1 de l'article 161 de la Constitució. 

CAPÍTOL IV 

Del control de la Generalitat 

Article 40. 

1. Les Ueis de Catalunya estaran excloses del recurs contenciós 
administratiu i només estaran sotmeses al control de llur constitucionalitat 
exercit peí Tribunal Constitucional 

2. Contra els actes i acords i les normes reglamentáries emanades deis 
órgans executius i administratius de la Generalitat, es podrá presentar 
recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Article 41. 

Sens perjudici d'alló que disposa l'apartat 1 de l'article anterior, una llei 
de Catalunya creará i regulará el funcionament d'un organisme de carácter 
consultiu que dictaminará, en els casos que la mateixa llei determinará, 
sobre l'adequació al present Estatut deis projectes o proposicions de llei 
sotmesos a debat i aprovació del Parlament de Catalunya. 

La interposició davant el Tribunal Constitucional del recurs d'inconsti
tucionalitat peí Consell Executiu o Govern de la Generalitat o peí 
Parlament de Catalunya exigirá com a requisit previ un dictamen de 
I'esmentat organisme. 

Article 42. 

Sens perjudici del que disposa l'article 136 i l'apartat d) de l'article 153 
de la Constitució, es crea la Sindicatura de Comptes de Catalunya. Una llei 
de Catalunya en regulará I'organització i funcionament i establirá les 
garanties, normes i procediments per a assegurar la rendido deis comptes 
de la Generalitat, la qual será sotmesa a 1'aprovació del Parlament. 

TÍTOL TERCER 

Finances i economía 
Article 43. 

1. El patrimoni de la Generalitat estará integrat per: 
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1) 
2) 
3) 

válid. 

£1 patrímoni de la Generalitat en el moment d'aprovar-se l'Estatut. 
Els béns afectes a servéis traspassats a la Generalitat. 
Els béns adquiríts per la Generalitat per qualsevol títol jurídic 

2. El patrímoni de la Generalitat, la seva administrado, defensa 
i conservado serán reguláis per una Uei de Catalunya. 

Anide 44. 

La hisenda de la Gene 
1. Els rendiments del 
2. Els rendiments del 

la Disposidó addidonal si 
aprovada per les Corts G 

3. Un percentatge de 
impostos directes i indire 

4. El rendiment de le 
i per la prestado de serv 
creado o com a conseqüé 

5. Les contribudons 
d d de les seves competé 

6. Els recarrecs sobr 
7. Si s'escau, els in 

Interterrítoríal. 
8. Altres assignadon 

L'emissió de deut 
Els rendiments de 
Ingressos de dret 

alitat es constitueix amb: 
impostos que la Generalitat establirá. 
impostos cedits per l'Estat ais quals es refereix 
na i de tots aquells la cessió deis quals siguí 

erais. 
artidpadó en la recaptadó total de l'Estat per 

es, inclosos els monopolis fiscals. 
seves própies taxes per aprofitaments espedals 
is directes de la Generalitat, siguin de propia 
ida de traspassos de servéis estatals. 
spedals que estableixi la Generalitat en Pexer-
es. 
impostos estatals. 
essos procedents del Fons de Compensado 

a carree deis Pressupostos Generáis de PEstat. 
i el recurs al crédit. 
patrímoni de la Generalitat. 
rivat; llegats i donacions, subvencions. 

12. Multes i sandons bn Pámbit de les seves competéncies. 

9. 
10. 
11. 

Anide 45. 

1. Quan es completi el traspás de servéis, o encomplir-se el sisé any de 
vigencia d'aquest Estatut, i\ la Generalitat ho sol-lidta, la participado anual 
en els ingressos de PEstat citada al número 3 de l'article anterior i definida 
a la disposidó transitoria 3.* es negociará damunt les bases següents: 

a) La mitjana deis co 
aquest últim mesurat per 
renda de les persones físi 

b) La quantitat equi 
gui a Catalunya pels se 
assumint com a propis. 

c) El principi de s 
Constitució, que s'aplicar 
per habitant a Catalunya 

d) Altres críteris qu 

ficients de població i esforc fiscal de Catalunya, 
re captado al seu terrítorí de l'impost sobre la 

ues. 
alent a 1'aportado propordonal que correspon-
eis i cárregues generáis que l'Estat continul 

iidaritat interterrítoríal al qual es refereix la 
en fundó de la reladó inversa de la renda real 
esperte a la de la resta d'Espanya. 
es considerin procedents. 

2. La fixació del noju percentatge de participado será objecte de 
negodadó inidal i será revisable a sol-licitud del Govern o de la Generalitat 

cada dnc anys. 

Anide 46. 
I 

1. La gestió, recaptadó, liquidado i inspecdó deis seus propis tributs 
correspondrá a la Generalitat, la qual disposará de plenes atribucions per a l'execudó i organització 

especialment quan així h 

d'aquestes tasques, sens perjudid de la col-labo
rado que pugui establir se amb l'Administració Tributaría de l'Estat, 

exigeixi la naturalesa del tríbut. 
2. En el cas deis impostos els rendiments deis quals haguessin estat 

cedits, la Generalitat assujmirá per delegado de l'Estat llur gestió, recapta
dó, liquidació i inspecdó, sens perjudid de la coMaboració que pugui 
establir-se entre ambdues administracions, tot aixó d'acord amb alió que 
espedfiqui la llei que fixará l'abast i condicions de la cessió. 

3. La gestió, recaptadó, liquidació i inspecció deis altres impostos de 
PEstat recaptats a Catalunya correspondrá a PAdministració Tributaria 
de PEstat, sens perjudici de la delegació que la Generalitat pugui rebre 
d'aquest, i de la col-laborado que pugui establir-se especialment quan així 
ho exigeixi la naturalesa del tribut. 

I 
I 

Anide 47. 

La Generalitat gaudi: á del tractament fiscal que la llei estableixi per 
a PEstat. 

Anide 48. 

1. Corres pon a la Generalitat la tutela financera sobre els ens locáis 
respectant Pautonomia due els reconeixen els articles 140 i 142 de la 
Constitució i d'acord amb Párticle 9, 8, d'aquest Estatu'. 

2. És competencia deis ens tocáis de Catalunya la gestió, recaptadó, 
liquidació i inspecció deis tributs propis que els atribueixin les liéis, sens 

perjudid de la delegació que puguin atorgar per a aqüestes facultats a favor 
de la Generalitat. 

Mitjancant una llei de PEstat será establert el sistema de collaboradó 
deis ens locáis, de la Generalitat i de PEstat per a la gestió, liquidació, 
recaptació i inspecdó deis tributs que es determinaran. 

Els ingressos deis ens locáis de Catalunya consistents en participacions 
en ingressos estatals i en subvencions incondicionades, serán percebuts 
a través de la Generalitat, que els distribuirá d'acord amb els críteris legáis 
que serán establerts per a les esmentades partidpacions. 

Anide 49. 

Correspon al Consell Executiu o Govern Pelaboradó i aplicado del 
pressupost de la Generalitat, i al Parlament el seu examen, esmena, 
aprovadó i control. El pressupost será únic i inclourá la totalitat de les 
despeses i ingressos de la Generalitat i deis organismes, institucions 
i empreses que en depenguin. 

Anide 50. 

Correspon exclusivament al Parlament la potestat propia de la Genera
litat, d'establir i exigir els impostos, taxes i contribudons espedals, així com 
la fixació de recarrecs. 

Anide 51. 

1. La Generalitat, mitjancant acord del Parlament, podrá emetre 
deute públie per a financar despeses d'inversió. 

2. El volum i característiques de les emissions s'establiran d'acord 
amb Pordenadó general de la política crediticia i en coordinació amb 
PEstat. 

3. Els títols emesos tindran la consideració de fons públics a tots els 
efectes. 

Anide 52. 

La Generalitat queda facultada per a constituir institucions que fornen-
tin la plena ocupació i el desenvolupament económic i social en el marc de 
les seves competéncies. 

Anide 53. 

La Generalitat, d'acord amb alió que estableixin les liéis de PEstat, 
designará els seus propis representants en els organismes económics, les 
institucions financeres i les empreses publiques de PEstat la competencia 
deis quals s'estengui al territori cátala i que per ilur natura no siguin objecte 
de traspás. 

Anide 54. 

La Generalitat podrá constituir empreses publiques com a mitjá 
d'execució de les funcions que siguin de la seva competencia, segons alio 
que estableix el present Estatut. 

Anide 55. 

1. La Generalitat, com a poder públie, podrá fer ús de les facultats 
previstes a Papartat 1) de Párticle 130 de la Constitució, i podrá fomentar 
mitjancant una legislado adequada les societats cooperatives en els termes 
resultants del número 24 de l'article 9 del present Estatut. 

2. Així mateix, d'acord amb la legislado de PEstat en la materia, 
podrá fer ús de les altres facultats previstes a Papartat 2 de Párticle 129 de la 
Constitució. 

TITOL QUART 

Reforma de PEstatut 

Anide 56. 

1. La reforma de PEstatut s'ajustará al següent procediment: 

a) La inidativa de la reforma correspondrá al Consell Executiu 
o Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya a proposta d'una 
cinquena part deis seus Diputats o a les Corts Generáis. 

b) La proposta de la reforma requerirá, en tot cas, Paprovació del 
Parlament de Catalunya per majoria de dues terceres parts, Paprovació de 
les Corts Generáis mitjancant Llei Orgánica i, finalment, el referéndum 
positiu deis electors. 
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2. Si la proposta de reforma no és aprovada peí Parlament de 
Catalunya o per les Corts Generáis, o no és refermada mitjancant referén
dum peí eos electoral, no podrá ésser sotmesa novament al debat i votado 
del Parlament fins que haurá transcorregut un any. 

3. L'aprovació de la reforma per les Corts Generáis mitjancant una 
Llei Orgánica inclourá t'autorització de l'Estat perqué la Generalitat 
convoqui el referéndum al qual es refereix el parágraf b) de l'apartat 
1 d'aquest article. 

Anide 57. 

No obstant alio que disposa l'article anterior, quan la reforma tingues 
per objecte la simple alterado de l'organització deis poders de la Generali
tat i no afectes les relacions de la Comunitat Autónoma amb l'Estat, es 
podrá procectir de la manera següent: 

a) Elaborado del projecte de reforma peí Parlament de Catalunya. 
b) Consulta a les Corts Generáis. 
c) Si en el termini de trenta dies, a partir de la recepció de la consulta 

prevista a l'apartat precedent, les Corts Generáis no es declaressin afecta-
des per la reforma, es convocará degudament autoritzat un referéndum 
sobre el text proposat. 

d) Es requerirá, finalment, l'aprovació de les Corts Generáis mitjan
cant una Llei Orgánica. 

e) Si en el termini assenyalat a la lletra c) les Corts es declaressin 
afectades per la reforma, aquesta haürá de seguir el procediment previst 
a l'article anterior, donant per acomplerts els trámits de l'apartat a) del 
número 1 de l'esmentat article. 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera 

En el marc de la Constitució i del present Estatut serán reconegudes 
i actualitzades les peculiaritats históriques de l'organització administrativa 
interna de la Valí d'Aran. 

Segona 

Mitjancant la corresponent norma de l'Estat, i sota la tutela d'aquest, es 
creará i regulará la composició i funcions d'un Patronat de FArxiu de la 
Corona d'Aragó, en el qual tindran participació preeminent la Generalitat 

de Catalunya, altres Comunitats Autónomes i províndes, si s'escau. 

Tercera 
1. Mentre no siguin cobertes per Uurs titulars, i sempre que hagin 

resultat deserts els concursos i oposicions corresponents, les vacants 
existents o que es produiran en els órgans jurisdiccionals de Catalunya 
podran ésser cobertes, temporalment, per personal designat per la Sala de 
Govern del Tribunal Superior de Justicia, aplicant les normes que per 
a aquest supósit contingui la Llei Orgánica del Poder Judicial. El personal 
interí que en el seu cas será nomenat cessará quan siguí nomenat el titular. 

2. Quan les necessitats del servei ho aconsellaran, i mentre no será 
resolta l'oportuna ampliació de plantilla del personal al servei de l'Admi-
nistració de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya podrá 
cobrir interinament, d'acord amb alió previst a l'apartat anterior, les places 
de les quals se sol-licita l'ampliadó. Ais efectes d'aquest precepte es 
considera personal al servei de 1'Administrado de Justicia el que així es 
definirá en la Llei Orgánica del Poder Judicial. 

Quarta 

A partir de 1'entrada en vigor del present Estatut, els pressupostos que 
elaboraran i aprovaran les Diputacions Provincials de Barcelona, Girona, 
Lleida i Tarragona serán units al de la Generalitat. 

Cinquena 

Atesa la vocadó cultural de Catalunya, l'Estat i la Generalitat hi 
consideraran el servei de la cultura com a deure i atribució essendal, 
d'acord amb alió que preveu a l'apartat 2 de l'article 149 de la Constitució, 
i per aixó col-laboraran en Uurs accions per al fornent i desenvolupament del 
patrimoni cultural comú, en les seves diferents expressions lingüístiques 
i modalitats. 

En el marc d'aquesta coMaboració es facilitará la comunicado cultural 
amb altres comunitats autónomes i províndes, prestant especial atencíó 
a totes aquelles amb les quals Catalunya hagués tingut particulars vineles 
histories, culturáis o comerciáis.. 

Sisena 

1. Se cedeix a la Generalitat, en els termes previstos al parágraf 3 
d'aquesta Disposición el rendiment deis següents tribu ts: 

a) Impost sobre el Patrimoni net. 
b) Impost sobre transmissions patrimonials. 
c) Impost sobre successions i donacions. 
d) Impostos sobre el luxe que es recapten al lloc de destinació. 

w 

L'eventual supressió o modificado d'algun d'aquests impostos implica
rá l'extindó o modificado de la cessió. 

2. El contingut d'aquesta Disposició podrá ésser modificat mitjancant 
acord del Govern amb la Generalitat, que será tramitat peí Govern com 
a projecte de llei. A aquests efectes, la modificació de la present Disposició 
no será considerada modificado de l'Estatut. 

3. L'abast i condicions de la cessió s'establiran per la Comissió Mixta 
a la qual es refereix l'apartat 2 de la Disposició transitoria 3.a, que en tot cas 
els referirá a rendiments a Catalunya. El Govern tramitará 1 acord de la 
Comissió com a projecte de llei, o, si concorreguessin raons d'urgéncia, com 
a Decret-llei, en el termini de sis mesos a partir de la constitució del primer 
Consell Executiu o Govern de la Generalitat. 

Setena 

L'exercici de les competéncies financeres reconegudes per aquest 
Estatut a la Generalitat s'ajustará a alió que estableixi la Llei Orgánica a la 
qual es refereix l'apartat 3 de l'article 157 de la Constitució. 

DISPOSICIONS TRANSITÓRIES 

Primera 

La Junta de Seguretat prevista al parágraf 6 de l'article 13 d'aquest 
Estatut haurá de constituir-se en el termini de tres mesos a partir del 
nomenament del primer Consell Executiu o Govern de la Generalitat que 
es constituirá, d'acord amb alió que preveu aquest Estatut, ais efectes de 
coordinar les competéncies de l'Estat i de la Generalitat en aquesta 
materia. 

Segona 

Mentre les Corts Generáis no elaboraran les liéis a les quals es refereix 
aquest Estatut, i el Parlament de Catalunya no legislará sobre les matéries 
de la seva competencia, continuaran en vigor les actuáis liéis i disposicions 
de l'Estat que es refereixen a les esmentades matéries, sens perjudid que 
Uur desenvolupament legislatiu, si s'escau, i llur execució, siguin efectuats 
per la Generalitat en els supósits així previstos en aquest Estatut. 

Tercera 

1. Fins que s'haurá completat el traspás deis servéis corresponents 
a les competéncies fixades a la Generalitat per aquest Estatut, l'Estat 
garantirá el financament deis servéis transferits a la Generalitat amb una 
quantitat igual al cost efectiu del servei a Catalunya en el moment de la 
transferencia.. 

2. Per tal de garantir el financament deis servéis esmentats, es crea 
una Comissió Mixta paritaria Estat-Generalitat, que adoptará un métode 
encaminat a fixar el percentatge de participació previst a l'apartat 3 de 
l'article 44. El métode a seguir tindrá en compte tant els costos directes com 
els costos indirectes deis servéis, i també les despeses d'inversió que 
corresponguin. 

3. La Comissió Mixta de l'apartat anterior fixará el citat percentatge, 
mentre duri el període transitori, amb una antelació mínima d'un mes a la 
presentació deis Pressupostos Generáis de l'Estat a les Corts. 

4. A partir del métode f ixat a l'apartat segon, s'establirá un percentat
ge en el qual es considerará el cost efectiu global deis servéis transferits per 
l'Estat a la Generalitat, minorat peí total de la recaptació obtinguda per la 
Generahtat pels tributs cedits, en relació amb la suma deis ingressos 
obtinguts per l'Estat en els capítols I i II de Púltim pressupost anterior a la 
transferencia deis servéis valorats. 

Quarta 

Mentre una llei de Catalunya no regulará el procediment per a les 
eleccions al Parlament, aquest será elegit d'acord amb les normes següents: 
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1. Previ acord amb el Govern, el Consell Executiu de la Generalitat 
Provisional convocará les eleccions en el termini máxim de quinze dies 
a comptar des de la promulgado d'aquest Estatut. Les eleccions s'hauran de 
celebrar en el termini máxim de seixanta dies des del de la convocatoria. 

2. Les drcumscripcioris electorals serán tes quatre províndes de 
Barcelona, Girona, Lie ida i Tarragona. El Parlament de Catalunya estará 
integrat per 135 Diputats, deis quals la circumscripció de Barcelona elegirá 
un Diputat per cada 50.000 habitants, amb un máxim de 85 Diputáis. Les 
drcumscripcions de Girona, Lleida i Tarragona elegirán un mínim de 
sis Diputats mes un per cada 40.000 habitants, i els serán atríbuits 17, 15 
i 18 Diputats, respectivament. 

3. Els Diputats serán elegits per sufragi universal igual, directe i secret 
deis majors de divuit anys, segons un sistema d'escrutini propordonal. 

4. Les Juntes Provincials electorals tindran, dins els límits de Uur 
respectiva jurisdicdó, la totalitat de les competéncies que la normativa 
electoral vigent atríbueix a la Junta Central. 

Per ais recursos que tinguessin per objecte la impugnado de la validesa 
de Pelecdó i la proclamado de Diputats electes será competent la Sala 
Contendosa Administrativa de FAudiéncia Territorial de Barcelona, fins 
que quedará integrada erj el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que 
també entendrá en els recursos o impugnadons que procedeixin contra els 
acords de les Juntes electorals provincials. 

Contra les resolución^ de l'esmentada Sala de 1'Audiencia Territorial no 
hi cabrá cap re curs. 

5. En tot alió que no siguí previst en la present Disposición serán 
d'aplicado les normes vijents per a les eleccions legislatives al Congrés deis 
Diputats de les Corts Gañerais. 

Estado» i al «Diari Oficial de la Generalitat», i adquirirán vigencia a partir 
d'aquesta publica ció. 

3. La Comissió Mixta establirá els calendarís i terminis per al traspás 
de cada serve i. En tot cas, l'esmentada Comissió haurá de determinar en un 
termini de dos anys des de la data de la seva constitució el terme en el qual 
s'haucá de completar el traspás de tots els servéis que corresponen a la 
Generalitat, d'acord amb aquest Estatut. 

4. Será títol suficient per a la inscripció en el Registre de la Propietat 
del traspás de béns immobles de l'Estat a la Generalitat, la certif icació per la 
Comissió Mixta deis acords governamentals degudament promulgats. 
Aquesta certificado haurá de contenir els requisits exigits per la Llei 
Hipotecaria. 

El canvi de titularitat en els contractes d'arrendament de locáis per 
a oficines publiques deis servéis que siguin transferíts no donaran dret 
a Parren dador a extingir o renovar el contráete. 

5. Els función ans adscrits a servéis de titularitat estatal o altres 
institucions publiques que resultin afectats pels traspassos a la Generalitat 
passaran a dependre ¿'aquesta, i els serán respectats tots els drets de 
qualsevol ordre i naturalesa que els corresponguin en el moment del 
traspás, ádhuc el de prendre part en els concursos de trasllat que convoqui 
l'Estat en igualtat de condicions amb els altres membres de Uur eos, 
i d'aquesta manera podran exercir Uur dret permanent d'opció. 

Mentre la Generalitat no aprovará el régim estatutarí deis seus fundo-
naris, serán d'aplicadó les disposicions de l'Estat vigents sobre la materia. 

3. Per a ser elegit 
d'obtenir els vots de la 

Cinquena 

1. Un cop proclamáis els resultats de les eleccions, i en un termini 
máxim de vuit dies, el primer Parlament de Catalunya es constituirá amb 
una mesa d'edat integrada per un president i dos secretaris, i procedirá 
immediatament a elegir la mesa provisional. Aquesta es compondrá d'un 
president, dos vice-presipents i quatre secretaris. 

2. En una segona sessió, que se celebrará, com a máxim, deu dies 
després de l'acabament de la sessió constitutiva, el president del Parlament, 
havent consultat els ponaveus designats pels partits o grups polítics amb 
representado parlamentaría, proposará d'entre els membres del Parlament 
un candidat a President ce la Generalitat i es procedirá, després d'un debat, 
a la votado. 

President de la Generalitat el candidat haurá 
majoria absoluta deis membres del Parlament. 

Aquesta elecció suposará alhora l'aprovació del programa de govern i de la 
composidó del Consell Executiu proposats peí candidat elegit. 

4. Si no assoleix aquella majoria, el mateix candidat podrá sotmetre's 
a una segona votado quaranta-vuit ñores després de Panterior, en la qual 
també es requerirá la mago ría absoluta per a ser elegit President. Si tampoc 
no assolís la majoria absoluta en la segona votado, el mateix candidat podrá 
sotmetre's a una tercera votació quaranta-vuit hores després de Panterior, 
i será elegit President si potingues el vot favorable de la majoria simple deis 
Diputats. 

5. Si després d'aquesta tercera votado el candidat no resulta elegit, 
haurá d'iniciar-se el procediment amb un altre candidat, designat en els 
mateixos termes de Papartat 2 d'aquesta Disposició transitoria. 

6. Si passats dos mesos des de la primera votado cap candidat no obté 
la confianca del Parlament, aquest quedará dissolt i es convocará noves 
eleccions en el termini de quinze dies. 

7. Elegit el primer President de la Generalitat, Porganitzadó d'aques
ta s'acomodará a alió qué preveu aquest Estatut, i cessaran el President i els 
Consellers nomenats a Pempar del Reial Decret-Uei 41/1977, de 29 de 
se te mb re. I 

Sisena 
4-

El traspás deis servéis inherents a les competéncies que segons el 
present Estatut corresponen a la Generalitat es fará d'acord amb les bases 
següents: | 

1. Un cop constit 
i en el termini máxi 
encarregada d'inventa 
objecte de traspás a la 
hauran de ser traspassat 
a la competencia de la 

2. La Comissió 
designats peí Govern i 
les seves normes de fu 

Els acords de la C 
Govern, que les aprova 
a annexos al decret i se 

t el Consell Executiu o Govern de la Generalitat, 
d'un mes, será nomenada una comissió mixta 

ar els béns i drets de l'Estat que hauran d'ésser 
neralitat, de concretar els servéis i institucions que 
i de procedir a Padaptació, si cal, deis que passaran 
eneralitat. 

ixta estará integrada paritáriament per vocals 
1 Consell de la Generalitat i ella mateixa establirá 

donament. 
missió Mixta prendran la forma de proposta al 
á mitjancant decret, i aquells acords figuraran com 
n publicats simultániament al «Boletín Ofidal del 

6. La Generalitat assumirá amb carácter definitiu i automátic, i sense 
de continuitat, els servéis que ja li hauran estat traspassats des del 29 

de setembre de 1977 fins a la vigencia del present Estatut. Quant a les 
competéncies, el traspás de les quals será en curs d'execudó se'n continuará 
la tramitació d'acord amb els termes establerts al corresponent decret de 
traspás. Tant en un cas com en Paltre, les transferéndes realitzades 
s'adaptaran, si calia, ais termes d'aquest Estatut. 

7. Les Diputacions Provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarra
gona podran transferir o delegar en la Generalitat de Catalunya, d'acord 
amb alió establert en la legislado de Régim Local, aquells servéis que per 
Uur propia naturalesa requereixin un planejament coordinat, i podran 
conservar Pexecució i gestió d'aquests mateixos servéis. 

8. La Comissió Mixta creada d'acord amb 1'arricie 3 del Reial Decret 
de 30 de setembre de 1977 es considerará dissolta quan es constitueirá la 
Comissió Mixta esmentada a Papartat 1 d'aquesta Disposició transitoria. 

Setena 

Les transferéndes que calgui fer en materia d'ensenyament per a tras-
passar a la competencia de la Generalitat els servéis i centres de l'Estat 
a Catalunya, serán fetes d'acord amb els calendarís i programes que 
defineix la Comissió Mixta. 

Vuitena 

Peí que es re fe re ix a televisió, Paplicadó de Papartat 3 de l'article 16 
d'aquest Estatut suposa que l'Estat atorgará en régim de concessió a la 
Generalitat la utilitzadó d'un tercer canal, de titularitat estatal, que cal 
crear espedf icament per a la seva emissió en el terrítorí de Catalunya, en els 
termes que prevegi l'esmentada concessió. 

Fins a la posada en función a me nt efectiu d'aquest nou canal de 
televisió, Radiotelevisión Española (RTV) articulará a través de la seva 
organitzadó a Catalunya un régim transitorí de programado específica per 
al terrítorí de Catalunya, que Televisió Espanyola emetrá per la segona 
cadena (UHF). 

El cost de la programado específica de Televisió a la qual es refereix el 
parágraf anterior s'entendrá com a base per a la determinado de la 
subvenció que podría ser concedida a la Generalitat, durant els dos primers 
anys de funcionament del nou canal al qual es refereix aquesta Disposició 
transitoria. 
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ANEX 8. ESTATUT D'AUTONOMIA DEL PAfS BASC 

Título III 
Hacienda y Patrimonio 

Artículo 40 

Para el adecuado ejercicio y financiación de sus competencias, 
el País Vasco dispondrá de su propia Hacienda Autónoma. 

Artículo 41 

1. Las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País 
Vasco vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional 
de Concierto Económico o Convenios. 

2. El contenido del régimen de Concierto respetará y se acomo
dará a los siguientes principios y bases: 

a) Las instituciones competentes de los Territorios Históricos 
podrán mantener, establecer y regular, dentro de su territo
rio, el régiem tributario, atendiendo a la estructura general 
impositiva del Estado las normas que para la coordinación, 
armonización fiscal y colaboración con el Estado se conten
gan en el propio Concierto, y a las que dicte el Parlamento 
Vasco para idénticas finalidades dentro de la Comunidad 
Autónoma. El Concierto se aprobará por Ley. 

b) La exacción, gestión, liquidación, recaudación e inspección 
de todos los impuestos, salvo los que se integran en la 
Renta de Aduanas y los que actualmente se recaudan a 
través de Monopolios Fiscales, se efectuará, dentro de cada 
Territorio Histórico, por las respectivas Diputaciones Fora
les, sin perjuicio de la colaboración con el Estado y su alta 
inspección. 

c) Las instituciones competentes de los Territorios Históricos 
adoptarán los acuerdos pertinentes con objeto de aplicar en 
sus respectivos Territorios las normas fiscales de carácter 
excepcional y coyuntura! que el Estado decida aplicar al Te
rritorio común, estableciéndose igual período de vigencia 
que el señalado para éstas. 

d) La aportación del País Vasco al Estado consistirá en un cu
po global, integrado por los correspondientes a cada uno de 
sus Territorios, como contribución a todas las cargas del 
Estado que no asuma la Comunidad Autónoma. 

e) Para el señalamiento de los cupos correspondientes a cada 
Territorio Histórico que integran el cupo global antes seña
lado se constituirá una Comisión Mixta integrada, de una 
parte, por un representante de cada Diputación Foral y 
otros tantos del Gobierno Vasco, y, de otra, por un número 
igual de representantes de la Administación del Estado. El 
cupo así acordado se aprobará por Ley con la periodicidad 
que se fije en el Concierto, sin perjuicio de su actualización 

f) 

anual por el procedimiento que se establezca igualmente en 
el Concierto. 
El régimen de Concierto se aplicará de acuerdo con el prin
cipio de solidaridad a que se refieren los artículos 138 y 
156 de la Constitución. 

Artículo 42 

Los ingresos de la Hacienda General del País Vasco estarán 
constituidos por: 
a) Las aportaciones que efectúen las Diputaciones Fo rales, como 

expresión de la contribución de los Territorios Históricos a los 
gastos presupuestarios del País Vasco. Una Ley del Parlamen
to Vasco establecerá los criterios de distribución equitativa y 
el procedimiento por el que, a tenor de aquéllos, se convendrá 
y harán efectivas las aportaciones de cada Territorio Histórico. 

b) Los rendimientos de los impuestos propios de la Comunidad 
Autónoma que establezca el Parlamento Vasco, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 157 de la Constitución y en la 
Ley Orgánica sobre financiación de las Comunidades Autóno
mas. 

c) Transferencias del Fondo de Compensación Interritorial y otras 
asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Esta
do. 

d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de De
recho Privado. 

e) El producto de las operaciones de crédito y emisiones de Deu
da. 

f) Por cualesquiera otros ingresos que puedan establecerse en 
virtud de lo dispuesto en la Constitución y en el presente Esta
tuto. 

Artículo 43 

1. 

2. 

3. 

Se integrarán en ei patrimonio de la Comunidad Autónoma 
vasca los derechos y bienes del Estado u otros organismos pú
blicos afectos a servicios y competencias asumidas por dicha 
Comunidad. 
El Parlamento Vasco resolverá sobre los órganos del País Vas
co, a quienes se trasferirá la propiedad o uso de dichos bienes 
y derechos. 
Una Ley del Parlamento Vasco regulará la administración, de
fensa y conservación del patrimonio del País Vasco. 

Artículo 44 

Los Presupuestos Generales del País Vasco contendrán los in
gresos y gastos de la actividad pública general y serán elaborados 
por el Gobierno Vasco y aprobados por el Parlamento Vasco de 
acuerdo con las normas que éste establezca. 
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La Fundació Jaume Bofill promociona treballs de recerca en Ciencies Socials que, a vegades, no han 
obtingut una divulgació corresponent a l'ínterés deis temes tractats. Amb la intenció d'oferir un servei 
mes a la nostra societat, pretén de fer arribar alguns d'aquests treballs a un públic mes ampie a través de 
la present col-lecció. 

Publicáis: 

"Sol urbá i classes socials" 
Raimon Bonal i Joan Costa 

"L'Educació General Básica a Catalunya" 
Josep Ma Masjuan, Esteban Pínula de las Heras, Jordi Vives 

"Catalunya: home i territori" 
Lluís Recolons, Dolors Batallé, Jaume Soler, Xavier Rosselló, Ramón Folch i Guillen, Josep Manuel 
Pérez Tornero 

"Les bases fiscals del nou Estatuí d'Autonomía 1979 
Joan Colom Naval 

ol-lecció: Temps de futur 

"Catalunya cap a l'any 2000 
Autors diversos 

"Immigració i reconstrucció nacional" (En preparació) 
Autors diversos 

"L'afer de l'urani a Catalunya" (En preparació) 
J. Castellá i Gassol 

"Els models de empresa al món: els casos espanyol i cátala" (En preparació) 
Antonio L. Marzal 

tres publicacions: 

Estudis Electorals, 1 . "Eleccions Generáis, 1977: Primer col-loqui de Sociología Electoral 
Equip de Sociología Electoral (U.A.B.) 

Estudis Electorals, 2. "Les eleccions legislatives del 15 de juny del 1977 a Catalunya" 
Equip de Sociología Electoral (U.A.B.). (En preparació). 


