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PRESENTACIÓ

Presentem en aquest llibre d’una forma resumida el treball efectuat en el marc 
del “3r Congrés d’Economia i Empresa” per un important nombre d’acadè-
mics, de professionals de l’empresa, d’economistes i d’experts en diverses 
branques tecnològiques i àrees de coneixement. La seva lectura permet copsar 
la magnitud de la tasca que s’ha fet durant pràcticament un any i la importàn-
cia i oportunitat de les aportacions i conclusions que s’extreuen d’aquest tre-
ball. Crec, sincerament, que s’ha aconseguit l’objectiu que ens proposàvem 
quan vàrem impulsar des del Col·legi d’Economistes de Catalunya aquesta inici-
ativa, que no era altra que la de generar a la societat catalana un debat obert, 
rigorós i documentat sobre com afrontar els grans reptes econòmics, tecnolò-
gics, socials i mediambientals d’aquesta etapa de la nostra història.

Aquest enfocament entronca amb la pròpia tradició del Col·legi, quan l’any 
1979 va organitzar el primer Congrés per tractar la nova etapa derivada de la 
transició política i el 1988 va celebrar el segon amb la incorporació de l’Estat 
espanyol al Mercat Comú com a teló de fons.

En el curs d’aquest 3r Congrés s’han debatut 185 ponències i hi han participat 
prop de 400 experts, repartits en 13 eixos de treball, que han abastat pràctica-
ment tots els factors que incideixen en la nostra economia. Aquest llibre recull 
l’estructura del Congrés, conclusions de cadascun dels eixos, relació de ponèn-
cies i d’autors, de participants en general i abstracts de totes les contribucions 
acceptades, així com els resums que han elaborat els relators. Així posem a 
disposició de la societat catalana una informació que entenem molt útil en la 
definició de línies de treball que ens ajudin a avançar en l’objectiu d’aconseguir 
un model EFICIENT i EQUITATIU per a Catalunya.

Finalment, en nom de la Junta del Col·legi d’Economistes i del Comitè Organit-
zador del Congrés vull expressar el meu sincer agraïment a les persones i em-
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preses que l’han fet possible: presidents, vicepresidents, relators i integrants 
de cadascun dels 13 eixos de treball, els membres del Comitè Científic, els au-
tors que han presentat ponències, totes elles amb un alt nivell de qualitat, em-
preses que han participat en alguns dels eixos i conferenciants i panelistes dels 
actes de cloenda de cada eix. I, per acabar, especialment a totes les empreses 
que l’han patrocinat, de les quals voldria destacar i reconèixer la confiança de-
mostrada en el Col·legi d’Economistes de Catalunya des del primer moment, 
quan, en un grau encara força difús del projecte, els vàrem demanar la seva 
participació.

Joan B. Casas 
Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

President del Comitè Organitzador del 3r Congrés  
d’Economia i Empresa de Catalunya
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Quan els membres de la Comissió de l’eix 6, sector públic, ens vàrem reunir per 
primera vegada, a la primavera del 2017, vàrem ser conscients de que el con-
grés se celebrava en un moment històric en que Catalunya tenia obert un gran 
debat sobre el seu futur en el que nosaltres mateixos veiem diferents possi-
bles escenaris. En algunes de les reunions preparatòries vivíem el trepidant dia 
a dia informatiu dels esdeveniments que s’acostaven. 

Això introduïa certa dificultat en l’enfoc que els ponents podien donar als seus 
treballs. Tanmateix la orientació del congrés ens va ajudar a demanar que les 
ponències tinguessin un enfoc que servís per millorar l’eficiència del sector pú-
blic català, que ajudés a aprendre dels errors i que anés encaminat a un model 
equitatiu.

L’enfoc havia d’estar més orientat al caràcter propositiu dels treballs que a do-
nar a conèixer pensament enciclopèdic i descriptiu.

Considerem que els ponents han aconseguit els objectius. Les propostes que 
fan en les seves ponències són elements de reflexió que poden ajudar a admi-
nistrar millor cada euro dels ciutadans. 

Així es fan propostes per a la millora de l’organització territorial i la governança 
i la qualitat institucional, elements que són clau per trobar una organització del 
sector públic eficient.

D’esquerra a dreta, Daniel Quer (coordinador del congrés), Da-
vid Ros (relator de l’eix), Joaquim Coello (president de l’eix), 
Joan B Casas (degà del Col·legi), Ivan Planas (vice president de 
l’eix) i Maurici Olivé (gerent del Col·legi).
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Els ponents han fet aportacions importants pel finançament del sector públic i 
per un sistema impositiu que miri al futur, que permeti que la ciutadania i les 
empreses tinguin els serveis que necessiten en el marc d’unes polítiques soste-
nibles. Per aconseguir-ho, ha quedat palès una vegada més, que és fonamental 
que Catalunya disposi d’una autonomia financera que no té a l’actualitat.

Per acabar volem destacar el talent que s’evidencia en les ponències, es fan 
moltes propostes per a l’eficiència i l’equitat al sector públic, que segur que 
serviran de guia als nostres governants per fer un país millor. 

Joaquim Coello Brufau
Iván Planas Miret  
i David Ros Serra
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RESUM I CONCLUSIONS

Sessió de presentació

Data: 16 d’abril 
Lloc: Auditori del Col·legi d’Economistes de Catalunya. Plaça de Gal·la  
Placídia, 32.

Programa:

Presentació: 
Sr. Joaquim Coello. Assessor de presidència de Siemens Gamesa.  
President de l’eix 6

Presentació de conclusions: 
Sr. David Ros. Economista 
Sr. Ivan Planas. Economista. Gerent dels Serveis Assistencials de CatSalut.  
Vicepresident de l’eix 6

Debat: “Organització territorial i finances públiques” 
Sr. Antoni Castells. Catedràtic d’Economia, Universitat de Barcelona 
Sr. Guillem López Casasnovas. Catedràtic d’Economia,  
Universitat Pompeu Fabra

Modera: Sr. Joaquim Coello
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Les conclusions han estat redactades per la Comissió Temàtica de l’Eix 6. 
David Ros Serra ha redactat les d’organització territorial, governança, 
sistema de finançament i regulació de la producció. Ivan Planas Miret ha 
redactat les conclusions de sostenibilitat i despesa. Han estat revisades 
conjuntament per Joaquim Coello Brufau (president), Ivan Planas Miret 
(vicepresident) i David Ros Serra (relator).

EIX 6 BLOC 1.- Organització territorial de Catalunya 

PONENTS: Joaquim Clusa, Isidre Llucià, Albert Miravet i Maite Vilalta 

1. Els nivells de l’Administració a Catalunya

Una Administració formada per l’Administració de la Generalitat així com pels 
948 ajuntaments, els 42 consells comarcals, les 9 vegueries, 3 consells de ve-
gueria, les 4 diputacions, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per les 3 entitats 
metropolitanes especialitzades i per un gran nombre d’entitats locals menors i 
mancomunitats, és lícit opinar que és excessiva i innecessàriament complexa.

Conclusió 1.1: El nombre d’administracions és excessiva i innecessàriament 
complexa. 

Criteris d’eficiència i sostenibilitat aconsellen organitzar l’Administració al vol-
tant de dos nivells: la Generalitat de Catalunya i el món municipal. 

Conclusió 1.2: Criteris d’eficiència i sostenibilitat aconsellen organitzar l’Ad-
ministració a Catalunya a partir de dos nivells d’administració, la Generali-
tat de Catalunya i el món municipal. 

2. Organització del serveis de la Generalitat

L’eficiència dels serveis pot portar a organitzar les unitats de serveis de la Ge-
neralitat en delimitacions territorialment no coincidents

L’experiència d’organització dels Mossos, feta amb criteris d’eficiència i soste-
nibilitat, en 103 centres de gestió i dels bombers en 151 parcs, demana que les 
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unitats de serveis tinguin una dimensió mínima, adequada per disposar de tots 
els mitjans tècnics corresponents, i l’equitat demana que la localització dels ser-
veis sigui raonablement homogènia en un territori i propera al ciutadà.

L’exemple dels serveis de seguretat a Catalunya

Des del punt de vista del comandament, Catalunya s’estructura en 64 àrees bà-
siques, de les quals 10 corresponen als districtes de Barcelona i 10 corresponen 
a l’agregació de dues comarques, a més de la desagregació lògica del Vallès 
Occidental en les àrees bàsiques de Sabadell i Terrassa, que estarien situades 
cadascuna a l’entorn del llindar de les 250.000 persones.

Les 10 comissaries dels Mossos d’Esquadra al municipi de Barcelona, posen de 
relleu que els serveis locals de proximitat s’han de tractar o gestionar en unitats 
submunicipals en el cas que es superi un cert llindar de residents o problemà-
tica, i que seria d’uns 200.000 residents en el cas dels districtes de Barcelona.
Ni la comarca ni la vegueria són l’estructura territorial generalitzada de Catalu-
nya per a la gestió dels serveis de seguretat.

L’experiència comparada de Dinamarca permet deduir que la unificació de les 
policies locals existents a Catalunya amb els Mossos podria portar a una major 
eficiència, i com a mínim a una reducció del cost.

Conclusió 1.3: L’organització territorial dels serveis de la Generalitat ha de 
respondre a una dimensió mínima, raonablement homogènia en el conjunt 
del territori i propera al ciutadà, no necessàriament coincident ni amb la 
vegueria ni amb la comarca.

3. Organització municipal. Com determinar la dimensió geogràfica òptima? 
Com determinar el nombre d’usuaris òptim?

Un 78% dels municipis de Catalunya tenen menys de 5.000 habitants. La despesa 
per habitant dels municipis petits en actuacions de caràcter general, en benestar 
comunitari i infraestructures és més elevada que la dels municipis més grans. 

Si es relaciona el volum de població, el cost de provisió del conjunt dels béns i 
serveis prestats pels municipis, es conclou que el volum de població que perme-
tria minimitzar el cost de provisió estaria, segons el tipus de servei, per sobre 
dels 500, 5.000 o 20.000 habitants. En general, es conclou que hi ha més man-
cances en els municipis petits. D’una manera o altra diferents estudis mostren 
que determinats serveis municipals es poden prestar en millors condicions a 
partir d’un determinat volum de població.
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Cal, doncs, minimitzar el cost de provisió per habitant dels béns i serveis públics 
i, tal com indica la teoria, aquest cost depèn, fonamentalment, de l’existència 
d’economies d’escala en el consum i en la producció. També dels costos econò-
mics de les actuals disfuncions, especialment en la gestió.

Els ajuntaments dels petits municipis estan condemnats a treballar en unes 
condicions molt deficients, amb molt poca capacitat de maniobra pel que fa a 
una tramitació acurada dels diversos expedients que conformen l’activitat or-
dinària de la gestió administrativa, i gairebé sempre amb uns recursos humans 
i econòmics sensiblement insuficients en contraposició al que hauria de ser un 
model òptim de gestió i funcionament de la cosa pública.

Conclusió 1.4: L’estudi de l’àmbit competencial dels governs locals de Ca-
talunya, així com de la seva capacitat de despesa, mostren que l’eficiència 
en la prestació de determinats serveis municipals es pot obtenir en millors 
condicions a partir d’un determinat volum de població, que un dels estudis 
quantifica en 10.000 habitants.

Consegüentment,

Conclusió 1.5: L’excessiva fragmentació és una qüestió a resoldre amb la 
definició d’un nou model territorial.

Arribats a aquest punt hom es planteja com es pot resoldre la fragmentació 
de municipis. Serveixen aquí les experiències recollides sobre Dinamarca (que 
ha reduït el seu nombre de municipis de 398 a 98; 17,31 ajuntaments per milió 
d’habitants) i de Portugal (308 ajuntaments; 28,54 ajuntaments per milió d’ha-
bitants).

El tema no és nou, ja que l’organització territorial ha estat sempre un debat viu 
al nostre país. Tant el Parlament de Catalunya com diferents autors des de fa 
anys han estudiat el tema.

Com es podria resoldre avui?

Al present Congrés s’ha presentat una proposta de model fonamentada en un 
exercici de racionalitat a partir de criteris i metodologia de recerca científica, 
de manera que el resultat que s’obté és l’establiment d’unes estructures ter-
ritorials harmòniques adequades per tal d’obtenir una gestió i administració 
sostenibles. 
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És per això que es planteja substantivar i institucionalitzar uns ens locals, la 
població dels quals, en cap cas — i sempre que sigui possible— estigui per sota 
del llindar dels deu mil habitants.

La implementació d’aquest model faria possible que el nombre resultant d’ens 
locals — inclosos els d’estructura interna agrupada— a Catalunya es mogués 
en una franja d’entre dos-cents i dos-cents trenta (30,6 ajuntaments per milió 
d’habitants).

Quines organitzacions municipals contempla aquest model?

La proposta preveu:

•  Mantenir aquells “municipis” que superin el límit dels deu mil habitants i 
siguin racionalment autosuficients i sostenibles de forma contrastada en 
la seva gestió.

•  Instaurar la creació de les “àrees bàsiques administratives”, com a en-
titats municipals d’estructura interna agrupada, que sumin conjunts de 
municipalitats o comuns, la suma de la població de les quals estigui per 
sobre del llindar citat dels deu mil habitants, i que, com en el cas dels mu-
nicipis, també siguin racionalment autosuficients i sostenibles, de forma 
contrastada, en la seva gestió.

Aquest model no defensa la supressió de municipis, però sí “fusionar” admi-
nistracions. L’essència del plantejament rau en un model on coexisteixin, i es 
fusionin, amb l’estricte respecte a la planta municipal tal com la coneixem avui 
dia, amb la racionalització de la gestió administrativa i política, donant com a 
resultat una estructura institucional a la cosa pública local de proximitat i re-
solutiva en la relació amb el ciutadà, i d’eficiència, eficàcia i excel·lència en la 
gestió politicoadministrativa.

El model territorial que es propugna té dues vessants: 

•  la racionalització municipal del territori, mitjançant la concentració d’ad-
ministracions locals amb l’objectiu que totes les entitats municipals siguin 
sostenibles; 

•  i una descentralització interior de cada ens local amb un sensible apropa-
ment de l’Administració al ciutadà a través de la disposició de dos sotsni-
vells territorials en el si de cada ens local.
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Aquesta proposta combina una estructura centralitzada en la seva infraestruc-
tura i maquinària administrativa bàsica, però descentralitzada en la seva ope-
rativitat.

Conclusió 1.6: Es proposa un nou model amb poques institucions locals: les 
“àrees bàsiques administratives”, i els “municipis” amb una divisió interior 
que assumeixi i respecti la planta municipal del país en la seva totalitat.

4. Resum del bloc 1, organització territorial de Catalunya

Del conjunt d’aportacions recollim que l’escenari ideal hauria d’anar 
aparellat amb una modificació de l’entramat institucional pel que fa 
a nivells de govern, amb només dos nivells d’administració: Adminis-
tració general de la Generalitat i Administració local/municipal, sense 
altres agents intermedis, sense models estructurals allunyats de l’efi-
ciència, l’eficàcia, i l’excel·lència, sense innecessàries duplicitats insti-
tucionals, administratives i polítiques, sense superposició d’estructu-
res polítiques i administratives amb confusió de competències, amb 
l’objectiu de la seva sostenibilitat; en què els principis democràtics, 
l’apropament a la ciutadania i la participació quedin plenament garan-
tits.

EIX 6 BLOC 2.- Governança i qualitat institucional 

PONENTS: Albert Carreras, Antoni Castells, Marçal Farré, Joan Anton 
Font, José Garcia Montalvo (bloc 5) i Jaume Renyer 

1. El límit polític i econòmic de la governança catalana en el marc de la zona 
euro

Catalunya com a Administració subestatal dins de la Unió Europea té limitada 
la capacitat de gestió en disposar de pocs i fragmentats instruments de política 
econòmica, els quals només pot utilitzar dins dels marges que li deixa la política 
estatal.

A diferència de la Comunitat de Madrid, que va haver d’ajustar el seu endeuta-
ment en els darrers anys de bonança, i a diferència del País Basc (que en dispo-
sar de fiscalitat pròpia va poder fer front a la caiguda dels ingressos, al desajust 
de l’endeutament i controlar millor les despeses), Catalunya, durant la crisi, va 
quedar completament en mans de l’estratègia de les polítiques estatals, entre 
les quals el pla per centrifugar l’esforç de reducció de les despeses en les po-
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lítiques en mans de les CC.AA. (sanitat, educació i serveis socials), que per tal 
d’aconseguir-ho va fixar uns objectius de reducció del dèficit amb un esforç 
asimètric i instruments de control financer com el FLA i les condicions d’adhesió 
que l’acompanyen.

Conclusió 2.1: Catalunya, com a conseqüència de ser una administració 
subestatal sense política monetària pròpia i amb una molt reduïda capaci-
tat fiscal pròpia, ha tingut molt limitats els instruments de política econò-
mica, que han quedat reduïts a polítiques d’oferta, la qual cosa ha afectat 
la despesa (els grans serveis de salut, ensenyament, benestar... que admi-
nistra la Generalitat) en forma de reformes sempre discutibles i discutides, 
afectant les polítiques d’impuls econòmic i territorial, culturals i de gover-
nança local. 

2. Límits de la democràcia en el temps de la globalització

La Gran Recessió ha tingut conseqüències de gran abast (atur desbocat, una 
dècada per recuperar el PIB als nivells d’abans de la Gran Recessió, una caiguda 
sostinguda del PIB potencial, un seriós alentiment del comerç internacional, 
estancament prolongat i baixa productivitat i uns nivells d’endeutament histò-
ricament exorbitants.

A més d’altres conseqüències, tant o més importants que les anteriors, com 
l’augment considerable de les desigualtats en molts països avançats; i les con-
seqüències econòmiques negatives en termes de creixement i d’eficiència.

Aquestes preocupacions i el fracàs de les polítiques econòmiques aplicades a 
la zona euro ens porten a considerar tres grans qüestions: un nou equilibri es-
tat-mercat; el perill de reaccions que representen riscos per a les democràcies; i 
els límits de l’intergovernamentalisme en el cas del projecte europeu. Això ens 
condueix a plantejar-nos quin és l’àmbit territorial en el qual s’han d’exercir les 
polítiques econòmiques i ha reobert la qüestió clau de quin ha de ser el paper 
de l’estat en l’economia. Perquè el fet és que els estats nacionals, els estats 
membres de la zona euro tenen una capacitat només molt limitada per regular 
de manera efectiva la demanda agregada en presència d’uns mercats altament 
integrats. 

En definitiva, sembla difícil aplicar polítiques d’impuls econòmic de manera 
sostinguda amb recurs a l’endeutament en un sol estat membre i que siguin 
les institucions tecnocràtiques, sense una veritable legitimitat democràtica, les 
encarregades de domesticar els mercats.
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Tot plegat ens porta a les següents conclusions:

Conclusió 2.2: Hi ha la necessitat que existeixi una correspondència bàsica 
entre l’àmbit d’actuació de les organitzacions estatals (per poder polític) i 
el dels mercats per garantir un bon funcionament del mateix mercat, per 
proporcionar a la societat allò que els mercats no poden oferir (per exem-
ple, una distribució justa de la renda i la riquesa), per prevenir les crisis 
econòmiques i pal·liar-ne les seves conseqüències més nocives.

Ara bé, no qualsevol poder polític és acceptable, ni resol els problemes. No 
n’hi ha prou amb aquesta correspondència bàsica entre l’àmbit d’actuació de 
l’estat i el dels mercats. 

Quan es trenca la correspondència entre estats i mercats, tenim estats que po-
den ser nominalment sobirans, però el poder dels quals per regular els mercats 
és més que discutible. Podem tenir governs elegits segons les regles de la de-
mocràcia, però amb un poder més fictici que real, perquè és en altres instànci-
es (de caràcter intergovernamental en uns casos, tecnocràtic en d’altres) on 
s’adopten les decisions. 

Conclusió 2.3: Quan es tenen governs elegits democràticament però amb 
un poder més fictici que real, no tenim ni estats sobirans, ni una democrà-
cia global, ja que és en altres instàncies on s’adopten les decisions. Cal, 
doncs, que existeixi també la correspondència entre l’àmbit d’exercici de 
la democràcia i el del poder polític. 

3. Governança i qualitat professional

La cultura de gestió pública del nostre país barreja els rols de definició de políti-
ques públiques i de la seva gestió i aplicació, i obvia la professionalització de la 
gestió i eludeix a la pràctica eines de participació en el seu disseny.

El legislador, tant a Espanya com a Catalunya, ha previst l’endegament d’un 
sistema de transparència i obertura de l’Administració que faci possible la go-
vernança o un règim de govern obert, dintre del context establert per les ins-
truccions de la Unió Europea.

Per aconseguir eficàcia, eficiència, intel·ligència i ètica professional, es reque-
reixen bons professionals, intel·ligents i amb bons valors, tot i que també li-
deratge institucional, amb la dualitat de lideratge polític (aporta legitimitat 
democràtica) i lideratge professional (aporta coneixements tècnics de gestió 
i capacitat operativa).
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Es posa de manifest que, d’una banda, noves tendències en la gestió pública 
poden, a través de la cerca de la flexibilitat i la discrecionalitat, arribar a la des-
regulació i a la desinstitucionalització. En canvi, l’enfortiment institucional pot 
aportar a la societat seguretat jurídica per fomentar i afavorir el desenvolupa-
ment econòmic, per assolir el màxim desenvolupament humà i el major índex 
de felicitat dels ciutadans.

Tot i que la normativa, sobretot la desenvolupada a Catalunya, però també a 
l’Estat espanyol, a través de la transparència, dissenya un model de govern 
obert, la realitat de la pràctica de les administracions està força allunyada de la 
seva implantació real, i s’hauria d’establir de manera ordinària i continuada pre-
guntar i escoltar les opinions, propostes i iniciatives de la ciutadania. Per tant, 
hauríem de ser capaços d’incorporar-ho en els procediments administratius en 
els àmbits afectats i des d’un inici. Tenint en compte que aquests es tramiten 
electrònicament, s’ha de preveure també, des del moment inicial, la seva publi-
cació en els portals de transparència (amb la reserva que mereix la protecció 
de dades personals).

Conclusió 2.4: Cal institucionalitzar la funció directiva professional. 
Es requereixen bons professionals, intel·ligents i amb bons valors i lide-
ratge institucional, amb la dualitat, per una part del lideratge polític (el 
personal electe) i per l’altra del lideratge professional (el del personal que 
aporta coneixements tècnics de gestió i capacitat operativa).

Conclusió 2.5: Un model de gestió pública professional ens apropa a un mo-
del de governança, que permet aportar expertesa en el procés de presa de 
decisions i de disseny i implantació de polítiques públiques, sobre el seu 
seguiment, avaluació i millora, i en definitiva, per al manteniment i gestió 
de la intel·ligència institucional.
Conclusió 2.6: Un model de govern obert hauria d’harmonitzar-se amb el 
dels països que ens envolten, i establir de manera ordinària i continuada 
la pràctica de preguntar i escoltar les opinions, propostes i iniciatives de 
la ciutadania.

Conclusió 2.7: La incorporació de l’Administració electrònica requereix una 
anàlisi prèvia de processos, per evitar que les ineficiències prèvies esde-
vinguin cròniques. La necessitat de models interrelacionats i no aïllats ni 
desconnectats hauria de possibilitar els mecanismes i automatismes neces-
saris per tal que les dades que es desprenen dels procediments tramitats 
electrònicament s’incorporin de forma automàtica al portal de transparèn-
cia, i al mateix temps passin al sistema de dades obertes (amb la reserva 
que mereix la protecció de dades personals).
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4. Models de gestió publica local

La sentència del Tribunal Constitucional, 31/2010, de 28 de juny, liquida de fet 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 de tal manera que als successius 
Governs de la Generalitat no els ha estat possible actualitzar harmoniosament 
ni la regulació de la funció pública pròpia, ni la funció directiva, ni el conjunt de 
les quatre lleis vertebradores del règim local català aprovades l’any 1987, tot hi 
haver-ho intentat.

S’analitzen particularment les experiències dels ajuntament de Barcelona i 
Reus

Barcelona va arribar a disposar de quaranta-quatre societats, vuit organismes 
autònoms, quatre entitats públiques empresarials, participació en quaran-
ta-cinc consorcis i catorze fundacions, essent l’ajuntament de Catalunya que 
més havia diversificat els seus ens instrumentals, i aquest model es va expandir 
àmpliament al món local. El 2011 l’Ajuntament comença un procés de reestruc-
turació voluntària (no forçada per mals resultats econòmics o de gestió com ha 
estat el cas d’altres ajuntaments) dels seus ens instrumentals, que es va concre-
tar el juliol del 2012 en la reducció del conjunt d’empreses.

Un cas ben diferent va ser el de l’Ajuntament de Reus, que va promoure la crea-
ció generalitzada d’ens instrumentals tant per gestionar els serveis públics mu-
nicipals com les activitats empresarials que s’estenien a poblacions limítrofes. 
Per manca de sostenibilitat va haver de reconduir-se cap a un consorci amb 
participació majoritària de la Generalitat per assegurar-ne la continuïtat. A par-
tir d’aquella data es va implementar un sistema de complementarietat entre 
funcionaris d’habilitació estatal i personal directiu que harmonitza les funcions 
de control previ de legalitat i economicofinancer, la planificació estratègica i la 
gestió gerencial del conjunt de l’Administració municipal i dels ens instrumen-
tals que en depenen, que ha resultat reeixit.

Conclusió 2.8: La crisi ha posat de manifest que bona part dels ajuntaments 
catalans han optat per reduir significativament el nombre d’ens instrumen-
tals creats la dècada precedent, en temps en què l’enginyeria organitzativa i 
financera facilitava la seva proliferació, per passar a un període en el qual no-
més subsisteixen les empreses públiques que efectivament presten serveis i 
productes que el seus respectius pressupostos o el mercat permet finançar.

Conclusió 2.9: Un model integral de gestió pública pensat en funció dels in-
teressos generals del comú dels ciutadans catalans permet compatibilitzar 
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els rols del personal directiu amb les funcions de control jurídic i econòmic 
intern de les administracions, com a factors d’eficiència de la gestió pública.

Eix 6 BLOC 3.- Finançament i sistema impositiu 

PONENTS: Montserrat Bassols, Núria Bosch, Marta Espasa, Guillem 
López-Casasnovas, Alex Madariaga, Albert Miravet, Esther Pallarols i 
Col·lectiu Xnet

1. Anàlisi crítica del finançament català

Les principals característiques del finançament de Catalunya són: la insuficièn-
cia de recursos que comporta el desequilibri vertical (relació Estat - comuni-
tats autònomes); la manca de capacitat normativa i de gestió sobre els tributs 
cedits per part de l’Estat i l’absència d’equitat horitzontal (entre comunitats 
autònomes) i de l’acompliment del principi d’ordinalitat.

Arran de la crisi, la davallada d’ingressos impositius, l’increment dels dèficits 
públics i la llei d’estabilitat pressupostària, el Govern de Catalunya ha estat obli-
gat a aplicar polítiques restrictives de consolidació fiscal. La gran dependència 
de les finances catalanes en relació amb el Govern espanyol, dificulta que la 
Generalitat pugui prendre decisions sobre política tributària, així com la rendi-
ció de comptes i la perceptibilitat que els ciutadans poden tenir sobre els seus 
impostos i sobre la quantitat i la qualitat dels serveis.

La manca de finançament ha tingut com a conseqüència la generació de dèficit, 
el qual s’ha hagut de finançar amb l’augment de l’endeutament per part de la 
Generalitat. Una dada important: la Generalitat no assoliria l’objectiu del 13% del 
deute fins a l’any 2047.

Conclusió 3.1: La insuficiència financera de Catalunya s’ha visualitzat de 
forma clara durant la crisi, ja que ha estat obligada a aplicar polítiques 
restrictives. La insuficiència de recursos que comporta el desequilibri ver-
tical (relació Estat - comunitats autònomes); la manca de capacitat nor-
mativa i de gestió sobre els tributs cedits per part de l’Estat i l’absència 
d’equitat horitzontal (entre comunitats autònomes) i de l’acompliment 
del principi d’ordinalitat. Catalunya en canvi necessita i aspira a tenir un 
finançament que impliqui més poder tributari, tant per prendre decisi-
ons sobre política tributària com per a la gestió completa dels impostos. 

Conclusió 3.2: El deute de la Generalitat de Catalunya és el resultat de 
les insuficiències financeres més que no pas de despeses excessives.
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2. Disseny d’un sistema fiscal que respongui als grans reptes de futur

Es considera que el disseny d’un sistema fiscal integral ha de donar respostes 
als grans reptes de futur com són l’augment de la desigualtat, la sostenibilitat 
de l’estat del benestar, la lluita contra el canvi climàtic, la globalització, la digi-
talització i l’evasió i el frau fiscal. 

Es planteja un sistema fiscal en què, a banda d’una reformulació dels principals 
impostos perquè assoleixin amb la màxima eficàcia els objectius recaptatoris i 
redistributius, hi juguin un paper important els impostos més innovadors, que 
tenen per missió corregir les fallades de mercat com són les externalitats nega-
tives de caràcter mediambiental, sanitari, social i econòmic.

Conclusió 3.3: Es planteja un sistema fiscal per assolir majors fites de recap-
tació i redistribució, que optimitzi l’assoliment de la resta d’objectius com 
són la neutralitat i la minimització dels costos indirectes, per aconseguir 
els grans reptes de futur com són l’augment de la desigualtat, la sostenibi-
litat de l’estat del benestar, la lluita contra el canvi climàtic, la globalització, 
la digitalització i l’evasió i el frau fiscals.

3. Incorporar al disseny les noves tendències

El disseny d’aquest sistema ha de considerar les diferents tendències del moment 
com són: el capital i la robòtica estan reemplaçant part del treball, la qual cosa 
obligarà que la fiscalitat del valor guanyi pes respecte de l’alternativa imposició 
sobre nòmines; cal considerar els moviments de les plataformes de monedes i 
del blockchain en particular i l’anomenat computing cognitiu (machine learning)...

Una nova tendència important a considerar en la definició de la fiscalitat és 
aquella que defineix les bases de la tributació sobre els fluxos de caixa. Així a 
l’impost de societats amb deducció de les inversions (i no amortitzacions) i amb 
neutralitat a la seva font de finançament, ja sigui pròpia (recursos propis) o ali-
ena (endeutament). O a l’IVA basat en el principi de destí, neutre a l’exportació 
i equitatiu per al país importador que suporta la càrrega de l’impost.

Conclusió 3.4: Cal estar atents als canvis per adaptar la fiscalitat als nous 
paradigmes, així el reemplaçament del treball pel capital i la robòtica, els 
canvis tecnològics i les noves formes de comerç a les xarxes, les platafor-
mes de monedes i el blockchain, i el desenvolupament de la intel·ligència 
artificial aplicada a l’evolució de les màquines... Tot això afecta canvis en 
les bases de la tributació que obliguen a traslladar la imposició de nòmines 
al valor afegit, dels beneficis als fluxos de caixa; a traslladar la deducció de 
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les amortitzacions a les inversions reals, a incorporar al finançament propi 
les actuals deduccions per capitals externs... Per evitar el frau o l’elusió, 
aquestes no poden ser polítiques d’un sol país.

4. Un model tributari català

Bona part del model català el tenim en l’Estatut retallat. Tanmateix...

Conclusió 3.5: Cal que el Parlament tingui plena capacitat normativa per-
què Catalunya disposi d’un sistema tributari realment autònom, amb res-
ponsabilitat fiscal pròpia, i es faci realitat la previsió estatutària que sigui 
l’Agència Tributària de Catalunya la que gestioni, recapti i inspeccioni els 
tributs que li permetin atendre les despeses generals i els serveis a la ciuta-
dania i a les empreses del nostre àmbit territorial.

Estructura del sistema fiscal

De les moltes característiques que ha de tenir el sistema fiscal en destaquem 
una. La simplicitat és el principi que s’oposa a la complexitat. Tenim un sistema 
tributari complex. Tal i com està estructurat el sistema, bona part de la feina i de 
la responsabilitat de tramitar els impostos recau en el contribuent (a través dels 
mecanismes de l’autoliquidació); és per això que és rellevant realitzar un esforç 
màxim en la simplificació de la normativa fiscal i del procediment tributari.

Conclusió 3.6: Simplicitat vs. complexitat. Tant pel que fa al nombre d’im-
postos com pel que fa a la seva regulació, gestió, recaptació i inspecció. 
És necessari disposar de normativa, sistemes i dissenys administratius que 
ajudin a simplificar la tramitació de les obligacions tributàries, especial-
ment pel que fa a la liquidació i tramitació.

Simplicitat en l’estructura del sistema d’impostos 

Conclusió 3.7: Es considera important simplificar també el sistema d’impos-
tos, centrant-lo fonamentalment en els grans impostos directes que recauen 
sobre la renda i la riquesa, com l’impost sobre la renda de les persones físi-
ques, una imposició sobre les societats (reestudiant-lo en la línia del que s’ha 
comentat per tal de fer innecessària l’elusió fiscal), l’impost sobre la riquesa; 
i en els impostos indirectes, que recauen majoritàriament sobre el consum, 
com l’IVA, i els impostos especials, dins dels quals han de tenir un pes molt 
rellevant els que permeten corregir externalitats negatives, no només de 
tipus mediambiental sinó també de caràcter social, sanitari o econòmic. 
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[En les ponències hi ha moltes propostes de millora concreta que aquí per raó 
d’espai obviem.]

Simplicitat també en els nivells de l’Administració tributària

La simplificació en la gestió també l’aconseguirem racionalitzant (reduint) l’Ad-
ministració tributària.

Si partim d’un exemple com pot ser “un vehicle”, veurem els diferents tributs 
que comporta i la pluralitat d’administracions que hi intervenen: l’impost de 
matriculació es paga a l’AEAT, l’IVA per la compra a l’AEAT, l’impost de transmis-
sions patrimonials oneroses (segona mà) a l’ATC, l’impost de circulació (IVTM) 
es paga a l’ajuntament, l’impost sobre hidrocarburs es paga a l’AEAT, l’impost 
sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica es 
paga a l’ATC... En el moment que es parla de simplificar el nombre de nivells de 
l’administració, alhora que es propugna també la reducció del nombre d’ajun-
taments –veure bloc 1 d’aquest eix–, s’ha d’aprofitar per simplificar també el 
nombre d’administracions que intervenen en la gestió.

Conclusió: 3.8: Simplificar el nombre de nivells d’administracions tributà-
ries, coordinant els diferents “poders tributaris”. Tant per simplificar la 
gestió de la pròpia administració (una administració pot gestionar per a 
la resta d’administracions respectant la titularitat dels impostos); com per 
simplificar al contribuent el compliment de les seves obligacions.

Simplificació de la imposició local/municipal

Veiem que la imposició local recau sobre els mateixos objectes que la imposició 
general. Així, els impostos que graven la renda, els que graven el patrimoni, els 
que graven el consum o despesa i els que graven el tràfic de béns. La simplifi-
cació del nombre de tributs permetria que la intervenció dels ajuntaments fos 
menor; per exemple en la gestió d’impostos com l’IBI, l’IAE, l’impost de circula-
ció (IVTM), l’impost sobre les plusvàlues (IVTNU) i l’impost sobre construccions 
(ICIO).

La titularitat dels tributs seguiria sent municipal, els ajuntaments podrien esta-
blir els tipus impositius, les bonificacions i alguns paràmetres de la pròpia or-
denació del tribut. Tanmateix, la gestió seria a càrrec de l’Agència Tributària de 
Catalunya i inclosa en la gestió dels impostos descrits sobre el capital i sobre el 
tràfic. 
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Conclusió 3.9: Els ajuntaments són els titulars dels impostos locals. Tan-
mateix, la necessitat de racionalitzar la gestió dels tributs aconsella que 
es coordini i s’integri en la gestió dels impostos generals que graven els 
mateixos objectes tributaris a càrrec de l’Agència Tributària de Catalunya, 
simplificació que beneficiaria les administracions gestores (disminuirien) i 
els contribuents.

5. Frau fiscal i elusió fiscal

L’espectacular creixement de l’economia global ha comportat com un efecte 
secundari pervers un augment de l’evasió i elusió fiscals a gran escala. Parado-
xalment quan l’economia va bé més creixen les desigualtats. 

Dues dades per conèixer la magnitud del problema: d’una banda, 2,6 bilions de 
dòlars del patrimoni financer privat d’Europa es troben en jurisdiccions extrater-
ritorials, fet que suposa pèrdues d’ingressos fiscals globals de 78.000.000.000 
de dòlars a l’any; de l’altra, la Generalitat de Catalunya l’any 2017 va efectuar el 
primer estudi del tax gap o bretxa fiscal (diferència entre la quota impositiva que 
els contribuents haurien de pagar i la que realment paguen) segons el qual s’esti-
ma que la bretxa fiscal per als quatre principals impostos que gestiona l’Agència 
Tributària de Catalunya (ATC) va ser l’any 2014 de 789,8 milions d’euros.

Els recursos fiscals que es deixen de recaptar (el tax gap) són un dels factors 
que dificulta més la cohesió social, la qual es basa en serveis públics com l’edu-
cació, la sanitat i els serveis de benestar.

Tant o més important que el frau, és l’elusió fiscal, activitat que normalment es 
fa amb una planificació fiscal agressiva aprofitant les diferents legalitats inter-
nacionals per disminuir els impostos a pagar.

Lamentablement, les administracions tributàries s’han construït sobre la base 
del control d’economies i jurisdiccions locals tradicionals, en les quals destaca 
l’escassa col·laboració en l’intercanvi d’informació. No hi ha cas de corrupció 
important en què no es desviïn els fons obtinguts a jurisdiccions opaques. Així, 
en cas de persecució judicial, es dificulten els embargaments, ja que no podran 
ser localitzats fàcilment. 

Diferents accions s’estan desenvolupant en l’àmbit internacional: 

L’OCDE ha aprovat 15 accions dins del pla BEPS (Base Erosion and Profit Shif-
ting) amb què es presenta un pla d’acció per evitar l’ús abusiu d’eines d’elusió 
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fiscal (en part han estat traslladades al nostre ordenament intern en les últimes 
modificacions de la Llei de l’impost sobre societats).

El Parlament Europeu ha desenvolupat una tasca significativa en diferents co-
missions d’investigació i informes amb recomanacions concretes, algunes de 
les quals han estat portades a terme per la Comissió Europea i han acabat apro-
vades en directives i resolucions del Parlament i del Consell.

En l’àmbit espanyol la diagnosi del problema del frau fiscal i l’elusió fiscal no ha 
estat en el primer nivell de l’agenda política. Els estudis més significatius d’eco-
nomia submergida i de l’ús dels paradisos fiscals han estat efectuats per Oxfam 
Intermón o el Sindicat de Tècnics d’Hisenda (Gestha). Hi ha hagut la percepció 
fonamentada que l’acció contra el frau s’ha adreçat als que ja declaren, però 
que a l’Estat li costa adoptar mesures efectives sobre l’economia submergida i 
l’elusió fiscal a gran escala.

Els ponents que han estudiat el frau i l’elusió no es manifesten optimistes, ja que 
en aquest tema no es visualitza un lideratge polític clar, la fiscalitat internacional 
no es troba adequadament adaptada per evitar un ús abusiu per part d’alguns, els 
organismes de control estan poc professionalitzats i despolititzats i disposen de 
pocs mitjans, hi ha dificultats per enfortir el paper dels “alertadors” (sovint se’ls 
tracta com a delinqüents) i cal modificar l’estructura, les normes i el component 
de la cultura ètica d’un país. Per aconseguir la col·laboració dels diferents actors, 
a més de canviar l’ètica calen també mesures de control i repressives eficaces.

Conclusió 3.10: Una major transparència en relació amb les activitats de les 
empreses multinacionals resulta essencial per garantir l’objectiu de les ad-
ministracions tributàries en la lluita eficaç contra l’erosió de la base impo-
sable i el trasllat de beneficis.

Conclusió 3.11: La transició cap a un nou model de relació cooperativa in-
ternacional pot requerir dècades, ja que sense unificació fiscal europea 
serà difícil que es plantegi una harmonització plena de la tributació directa 
europea. Això es veu molt lluny, ja que cal un canvi estructural de cultura 
tributària amb múltiples implicacions que afecten l’Administració i els ciu-
tadans.

Conclusió 3.12: S’observa una creixent acceptació d’un concepte de demo-
cràcia en què la ciutadania pugui controlar les seves institucions de forma 
distribuïda a través de mecanismes rigorosos de governança. Es considera 
que dins d’aquest marc s’enquadra, per un costat, el control ciutadà sobre 
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les finances públiques i els moviments de fluxos cap a entitats o proveï-
dors a través d’un major nivell de transparència (amb mecanismes com el 
control distribuït dels fluxos financers, les eines p2p com el blockchain) i la 
implementació de canals que alliberin les dades i la informació i endrecin 
el seu processament i usabilitat. 

EIX 6 BLOC 4.- Sostenibilitat de les polítiques públiques

PONENTS: Virginia Astigarraga, Jordi Baños, Montserrat Bassols, Xavier 
Farriols, Guillem López-Casasnovas, Esther Pallarols, Ivan Puig, Ramon 
Roig i Anna Tarrach

La sostenibilitat és un concepte eminentment polític, o dit d’una altra manera, 
de decisió col·lectiva. És opinable el grau de pressió fiscal que una economia 
pot suportar, com així ho demostra l’alta variabilitat internacional (especial-
ment si es considera la pressió fiscal efectiva, és a dir, tenint en compte el frau 
o el compliment fiscal). Més interessant és la solvència d’un sistema fiscal, en el 
sentit dels ressorts amb què compta la intervenció pública per fer front a rep-
tes econòmics i socials canviants. Aquí és molt important analitzar factors com: 
la incidència fiscal i el grau de capitalització de cada actuació financera, mante-
nir una perspectiva d’equilibri general de l’economia, de pressupost equilibrat 
a les finances públiques i de capacitat d’anàlisi de la incidència diferencial dels 
impostos, al llarg del cicle vital, inter i intrageneracionalment amb generacions 
superposades, especialment.

Amb capacitat recaptatòria minvada, la sostenibilitat de l’estat de benestar es 
qüestiona en tota etapa de cicle normal i baix fora de l’alternativa dèficit i fal-
tats de provisions de reserva, com ha estat especialment el cas de Catalunya, i 
altres economies europees al llarg de la darrera gran crisi. Per altra banda, els 
seus ressorts de solvència, per resoldre contra i procíclicament, amb bon funci-
onament d’estabilitzadors automàtics i flexibles polítiques fiscals discrecionals, 
són molt minsos. L’objectiu més bàsic és comptar amb informació (que és sem-
pre de naturalesa privada) per poder distingir a l’hora de tributar entre esforç, 
capacitat individual i sort, en un gradient que vagi de menys a més.

Sense reconduir el creixement de la despesa social o augmentar la pressió fis-
cal, el recurs al dèficit no és altra cosa que un engany comptable i una mostra 
d’insolidaritat cap a futures generacions. Salvar els nostres interessos corrents 
amb una despesa social que trasllada a deute el seu finançament implica que 
els nostres fills i nets hauran d’assumir el cost d’uns serveis dels quals no es van 
beneficiar.
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Conclusió 4.1: Solucionar reptes fiscals com el de la sostenibilitat de l’es-
tat de benestar requereix analitzar el finançament contributiu i no con-
tributiu, considerant tant la perspectiva del benefici del contribuent i de 
l’usuari, així com la contribució d’ambdós. Requereix el coneixement de 
la tècnica fiscal d’actuacions per la via dels tributs, impostos o preus; de 
les deduccions fiscals o despeses equivalents; del finançament ordinari o 
extraordinari (dèficit i deute sota regla d’or, alienació oportuna d’actius 
a canvi de despesa en inversió o substitució d’endeutament). I finalment, 
si l’opció de resposta solvent és la impositiva, no ignorar l’excés de gra-
vamen (l’eficiència econòmica) lligada a cada categoria impositiva, i com 
l’equitat es ressent o millora els seus balanços d’acord amb cada instru-
ment utilitzat. 
Conclusió 4.2: De forma estructural financem encara amb dèficit la nostra 
despesa pública traslladant a les generacions futures la nostra despesa so-
cial; excessiu pel que dona de si l’economia i l’esforç i compliment fiscal 
ciutadà.

Després d’un intens període de consolidació fiscal en què es van adoptar mesures 
de consolidació fiscal per tal de fer front a la situació de necessitats de finançament 
a curt termini, arriba el moment de prendre més perspectiva i projectar les finances 
de la Generalitat a un termini més llarg. La situació actual de les finances de la Gene-
ralitat fa necessària una anàlisi de la sostenibilitat per tal de ponderar les decisions 
futures i perquè el Govern i el Parlament prenguin les decisions oportunes per tal 
de no posar en perill la sostenibilitat de les finances de la Generalitat. 

Sobre aquest aspecte resulta fonamental, també, veure si la Generalitat té 
capacitat d’incidir i de quina magnitud, i si pot determinar una política fiscal 
que ajudi a reconduir les finances.

En aquest sentit és important analitzar en quin grau es poden modificar les 
polítiques d’ingressos i de despeses, prenent en consideració que la Generalitat 
disposa de poca capacitat per fer reformes estructurals, que bàsicament estan 
en mans del Govern central.

El que queda clar és que un escenari tendencial de les despeses (el que implica 
la continuació de les polítiques vigents, sense cap increment en la prestació, no-
més l’increment poblacional i estructura d’edats) resta per sobre del que marca 
la regla de despesa i, per tant, condueix a un incompliment d’aquest objectiu.

Aquests resultats mostren, doncs, la necessitat de dur a terme polítiques fis-
cals que contribueixin a la sostenibilitat de les finances. Amb tot, la necessitat 
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d’assegurar la sostenibilitat financera de la Generalitat passa en primer lloc per 
fer una avaluació continuada de l’estat de les finances, per determinar aquelles 
actuacions que cal modificar, però sens dubte cal un major nivell d’una verita-
ble autonomia financera que permeti decidir els aspectes més rellevants de la 
política fiscal d’acord amb les necessitats i preferències dels ciutadans.

Conclusió 4.3: Garantir la sostenibilitat i sobretot la solvència de les finan-
ces de la Generalitat de Catalunya requereix un increment de la seva capa-
citat per realitzar reformes estructurals en la provisió de serveis públics i 
una molt major capacitat de fiscalitat sobre les bases impositives dels ca-
talans.

Els tres grans objectius de planificació dels pressupostos públics són: la discipli-
na fiscal, l’eficiència assignativa i l’eficiència i l’efectivitat de la despesa. Deixem 
aquí de banda la seva funció de transparència i expressió de decisió col·lectiva 
de preferències a banda, no per menys importants sinó perquè no haurien de 
condicionar el problema de la sostenibilitat. 

La disciplina fiscal respon al control del dèficit, del deute i de la despesa agrega-
da, que es troben limitades, en la majoria de països del nostre entorn, a través 
de les anomenades regles fiscals que tenen per objectiu vetllar per l’estabilitat 
i la sostenibilitat de les finances públiques a llarg termini, mentre que a curt 
termini permeten actuar als estabilitzadors automàtics del pressupost, per tal 
de garantir l’efecte contracíclic de la política fiscal. 

L’eficiència assignativa busca prioritzar la despesa en funció de la utilitat margi-
nal social de la mateixa. És a dir, si el sector públic disposa d’un euro addicional 
per ser assignat, cal que aquest s’assigni on es generarà una utilitat social més 
gran, és a dir, on incrementi més el benefici per a la societat. 

L’eficiència i l’efectivitat de la despesa respon a la necessitat de ser eficient en 
la gestió de recursos públics i que la despesa tingui l’impacte desitjat. Si l’efici-
ència de la despesa pública es pot mesurar a través de la comptabilitat analítica 
o comptabilitat de costos, l’eficàcia de les polítiques públiques s’ha de mesurar 
utilitzant tècniques d’avaluació. 

Les normatives europees sobre estabilitat assenyalen com a principis bàsics: 
l’estabilitat, la sostenibilitat, la pluriennalitat i l’eficiència en l’assignació de re-
cursos. Aquests principis regeixen les finances públiques a la UE i dibuixen el 
marc en què s’han d’enquadrar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
en els propers anys.
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En aquest context, els escenaris pressupostaris estaran molt condicionats per 
l’aplicació de la regla de despesa. Els increments de despesa seran molt minsos 
malgrat augments dels ingressos i, de ben segur, no cobriran les necessitats de 
la societat, que ben aviat hauran de fer front a reptes com l’envelliment de la 
població. En una situació de baix increment de la despesa i atesa la rigidesa dels 
pressupostos públics caldrà treballar en tres àmbits: (1) disposar d’uns escena-
ris pressupostaris pluriennals coherents amb un sostre de despesa compatible 
amb les regles fiscals, (2) buscar marges, espais fiscals, per fer noves coses dins 
els límits que imposin els sostres de despesa i (3) millorar l’eficiència i eficàcia 
de la despesa que sigui prioritària.

Conclusió 4.4: Vetllar per la sostenibilitat i la solvència de les finances pú-
bliques requereix disposar d’unes regles de disciplina fiscal. L’adopció de 
sostres de despesa en escenaris plurianuals és una d’aquestes regles, que 
en qualsevol cas en el marc europeu seran inevitables i poden permetre 
realitzar una planificació adequada per concentrar els esforços a garantir 
l’eficiència assignativa (màxim benefici o utilitat marginal social dels re-
cursos públics) i l’eficàcia de les polítiques públiques de la Generalitat de 
Catalunya.

Cercar una major eficiència en l’ús dels recursos públics per tal de generar els 
espais fiscals que permetin finançar iniciatives que donin resposta a les crei-
xents necessitats de la ciutadania. Per a l’acompliment d’aquesta fita, la gestió 
pública disposa d’instruments eficaços, com són la pressupostació per resul-
tats, l’avaluació de polítiques públiques, els processos de revisió de la despesa 
i la comptabilitat analítica. Tot i que aquests instruments, i els corresponents 
processos d’anàlisi i presa de decisions, s’han anat introduint en els darrers 
anys dins del sector públic català, la seva implantació encara dista de ser com-
pleta i efectiva.

No obstant, la implementació i explotació efectiva d’aquests instruments com-
porta la introducció d’importants canvis culturals i de model de gestió pública, 
els quals cal gestionar adequadament, mitjançant raonades estratègies de re-
forma i de gestió del canvi. Per un altre costat, esdevé altament rellevant poder 
comptar, o que es vagi desenvolupant de forma paral·lela, amb un ecosistema 
d’incentius o elements facilitadors envers l’eficiència pública (sistema de funció 
pública, models organitzatius de gestió per resultats/objectius, pressió per a la 
transparència i el rendiment de comptes...).

Conclusió 4.5: L’assoliment d’un major grau d’eficiència en la despesa públi-
ca esdevé un factor determinat a fi de facilitar un major benestar a la ciuta-
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dania, mitjançant la provisió de serveis més cost-efectius i generant espais 
fiscals (estalvis) imprescindibles per alliberar recursos i finançar prioritats 
dins de contextos d’estancament o restricció dels recursos pressupostaris.

Les administracions públiques catalanes han desenvolupat instruments fa-
cilitadors com el pressupost per resultats, l’avaluació de polítiques públi-
ques, els processos de revisió de despesa i comptabilitat analítica, però cal 
seguir millorant i generalitzant-ne la implementació. 

Millorar l’eficiència de la despesa de les administracions públiques catalanes 
requereix dotar-se dels millors recursos, instruments i governança. Això també 
inclou especialment la funció interventora. Aquesta adaptació requereix que 
en els seus plans de control s’estableixin uns criteris basats en l’anàlisi de riscos, 
tant des del punt de vista de les àrees a revisar, al marge de la forma jurídica de 
les entitats, com d’aportar un enfocament en el control lligat als processos de 
les organitzacions.

L’evolució de les modalitats de control a aplicar a les entitats del seu sector 
públic, orientades a l’establiment d’uns procediments i actuacions relatius al 
control posant èmfasi en la tipologia d’activitat, funcions i objectius de cada 
entitat, al marge de la seva forma jurídica, ha de permetre una millora en el 
desenvolupament de les tasques de control, extrem que requerirà també una 
revisió del paper dels òrgans de control intern existents en aquestes entitats. 

Conclusió 4.6: Garantir l’eficiència dels recursos públics requereix també 
un bon sistema de garanties. Una bona funció interventora és clau per a 
aquest control.

La funció interventora ha d’adaptar-se també als canvis en els models orga-
nitzatius i de governança de l’administració pública i transformar les seves 
modalitats de control. Ha de ser un aliat en la millora dels processos per tal 
de treballar amb el mapa de riscos i garantir el compliment dels objectius 
de les polítiques de cada entitat pública. 

La normativa reguladora tant de la gestió com del seu control ha d’anar en-
caminada a potenciar la competitivitat i atracció de talent al sector públic. 
Balancejant el guany dels instruments de control amb les barreres que pot 
suposar. 

Mesures preventives del procés, anàlisi de riscos, auditoria per mostreig, 
transparència i innovació en sistemes d’informació han de substituir el vell 
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paradigma del control sistemàtic de l’adaptació de cada acte a la norma si 
es vol millorar l’eficiència del control. 

5. Models de provisió de serveis públics

El debat sobre les diferents formes de provisió de serveis públics està més pre-
sent que mai després del xoc social que ha suposat la darrera gran crisi o reces-
sió econòmica. Aquesta anàlisi ha de ser lliure de dogmatismes o apriorismes, 
i ha d’estar basada en l’anàlisi dels excedents i de quina forma aporta en cada 
cas majors garanties per maximitzar el benefici social dels recursos públics. En 
l’àmbit dels serveis a les persones, l’Administració ha de poder buscar fórmu-
les alternatives a la provisió pública directa però amb mecanismes de licitació 
menys rígids que els que proveeix la normativa de contractació administrativa. 

Enmig d’aquest debat, però, apareixen amb força (i no tan sols en l’àmbit de 
la responsabilitat pública) noves formes organitzatives basades en el coopera-
tivisme (laboral o de consum) així com la resta d’iniciatives d’economia social 
que caldrà tenir en compte, ja que davant les dificultats en l’anàlisi del nivell 
d’excedent o benefici poden atorgar major acceptació o legitimitat social que 
el d’entitats amb accionistes inversors clàssics.

L’excedent del productor, però, sempre existeix i aquest no hauria de ser el 
criteri que prevalgui a l’hora de decidir la forma de provisió, a risc de renunciar 
a major capacitat inversora, major nivell real d’eficiència (per major productivi-
tat no necessàriament a costa de pitjors condicions laborals) i en determinats 
contextos un millor accés al finançament. 

Conclusió 4.7: La Gran Crisi no ha de conduir a la renúncia a cap forma de 
provisió de serveis públics. 

L’anàlisi de quina forma aporta més eficiència tenint en compte el reparti-
ment d’excedents (entre l’usuari-contribuent, els professionals i el produc-
tor públic o privat) ha de ser la base de decisió.

Les formes d’economia social apareixen amb força per generar major con-
fiança social davant la fallida d’alguns mecanismes de la relació publicopri-
vada, sense renunciar a aquesta última.

El concepte de col·laboració publicoprivada (CPP) incideix o és compatible, al-
menys, amb quatre aspectes de l’evolució del sistema:
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Coherència amb la solidaritat, ja que la CPP permet ampliar l’abast de l’estat del 
benestar. Davant les dificultats creixents per fer front a la sostenibilitat d’un 
estat del benestar generós, caldrà política pública més selectiva –més lligada a 
la prova de necessitats i de mitjans– que universalista en el seu finançament (sí 
universalista en l’accés a uns resultats). És en aquest context que hi ha un espai 
important per a la col·laboració publicoprivada. 

Coherència amb el canvi cultural, en la mesura que el sector privat tendeix a 
assumir realment la responsabilitat social corporativa (RSC) en els aspectes de 
gestió dels beneficis i, sobretot, en els que fan referència a l’àmbit laboral.

Coherència amb la innovació: La transferència de coneixement facilita la millo-
ra de la gestió. Hom destaca que l’ús de tècniques com l’anàlisi cost-benefici és 
molt important per a l’avaluació pública de projectes; tanmateix, d’acord amb 
aportacions recents, no sembla suficient per orientar la conveniència de desen-
volupar-los en col·laboració. 

Coherència amb la cooperació: En la regulació de problemes col·lectius i en la 
provisió de béns públics s’aconsella la coordinació i l’horitzontalitat. La gover-
nança de la CPP encaixa en aquesta tendència general.

La consolidació dels indicadors ex ante representatius de la bondat de les propostes 
de CPP podrien repercutir favorablement en l’assignació de recursos del sistema.

Conclusió 4.8: La col·laboració publicoprivada cal entendre-la més enllà de 
la clàssica relació de provisió de serveis públics per part d’agents privats. 
En un moment en què sembla que hi ha una estigmatització dogmàtica, cal 
entendre que les CPP són compatibles amb alguns elements que han de ser 
essencials en el desenvolupament del país: la solidaritat, el canvi cultural, 
la innovació i la interrelació en xarxes. 

EIX 6 BLOC 5.- Regulació del sistema productiu i altres polítiques sectorials

PONENTS: Joan Batalla, José Garcia Montalvo, Joan Hortalà, Anna Meri-
no, Amadeu Petitbò, Josep M. Raya i Adolf Todò. S’han tingut en comp-
te també les aportacions d’Ana Soria, Xavier Puig i Marc Realp de l’Eix 2, 
i també aportacions de l’Eix 8

No entrem en profunditat en l’anàlisi de la configuració de les autoritats de 
competència, ja que aquest tema es tracta a l’Eix 2 d’aquest Congrés. 
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1. La crisi immobiliària-bancària. Quin ha estat el paper del Banc d’Espanya 
(BdE) en la darrera crisi? 

Què va fer el BdE per frenar la bombolla creditícia i immobiliària? No gaire. El 
juliol del 2000 a la vista de com estava creixent el crèdit i malgrat la bonança 
econòmica del moment, el governador del BdE, Luis Ángel Rojo, va posar en 
marxa unes noves provisions que es van anomenar provisiones contracíclicas o 
estadísticas, addicionals a les provisions específiques i genèriques ja existents. 
El mateix “pare de la criatura” deia anys després, un cop ja havia esclatat la 
bombolla, que la mesura havia estat del tot insuficient. Més enllà d’aquesta 
mesura, el BdE no va posar en marxa cap altra mesura destinada a frenar el 
creixement del crèdit.

Podia haver fet més? Segur que sí. De fet, en les compareixences que diferents 
responsables del BdE en aquella època han fet davant de la comissió del Con-
grés que analitza les causes de la crisi bancaria, ho admeten obertament.

Si el BdE hagués fet més per frenar el creixement creditici, les mesures preses 
haurien estat ben rebudes pels agents econòmics, polítics i socials? La resposta 
és clarament que no. Les provisions contracícliques van ser molt criticades pel 
mateix sector bancari. Si s’haguessin posat límits estrictes al creixement del 
crèdit, el conjunt de la societat hauria criticat durament que el BdE hagués fre-
nat un creixement (i per tant, una “festa”) que en aquells moments semblava 
virtuós i inacabable. Primer va ser l’“España va bien” d’Aznar l’any 1997 i final-
ment “el sistema financiero español es seguramente el más sólido del mundo” de 
Zapatero l’any 2008. I entremig “l’alegria” de tots plegats. Es va fer cada cop 
més evident que el BdE ja no era aquell regulador pràcticament omnipotent.

La desconfiança dels mercats financers cap a Espanya i el seu sector financer es 
va fer tan evident que va provocar el començament d’una etapa de control es-
tricte per part de tot tipus d’institucions de fora. La “troika” (BCE, FMI i Comis-
sió Europea) i l’EBA (European Banking Authority) es van instal·lar, literalment, 
als despatxos del BdE. El final d’aquest procés va ser la creació, el novembre 
del 2014, del Mecanisme Únic de Supervisió (MUS) bancària en l’àmbit euro-
peu, que depenia del BCE, i l’entrada en funcionament del Mecanisme Únic de 
Resolució (MUR) el dia 1 de gener del 2016, mecanisme aquest últim que s’ha 
estrenat amb la resolució del Banco Popular, amb algunes ombres sobre com 
s’ha portat a terme. 

A partir de la pèrdua progressiva de poder i autonomia del BdE enfront del po-
der polític es va retardar la solució de la crisi i va acabar provocant que aquesta 
crisi costés molts més recursos públics.
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Conclusió 5.1: Amb la integració d’Espanya a la UE bona part del poder re-
gulador ha estat transferit als organismes europeus. Tot i no tenir el Banc 
d’Espanya a la seva mà totes les eines per controlar el volum de crèdit de 
les entitats financeres, la manca d’autonomia enfront del poder polític va 
dificultar i retardar la implementació de mesures que podrien haver apai-
vagat la bombolla immobiliària i financera.

Conclusió 5.2: Tot i que la recomanació genèrica de la UE no és la de situar 
en tot cas les autoritats reguladores fora de l’entorn governamental, a la 
vista de les greus conseqüències hagudes, és palès que han de ser autòno-
mes del poder polític i respectar els principis de transparència i indepen-
dència en la presa de decisions. 

2. El cas del sector energètic

No és exagerat afirmar que el sector energètic a escala mundial es troba da-
vant d’un dels seus majors reptes, entre els quals destaquen l’evolució de la 
demanda energètica mundial, les millores tecnològiques experimentades per 
les energies renovables, el compromís global en la lluita contra el canvi climàtic, 
i el nou paper dels consumidors al mercat elèctric.

El model energètic actual es troba en una fase de transformació, impulsat per 
noves tendències que dirigeixen el sector cap a un model que asseguri el sub-
ministrament elèctric, competitivitat de costos, creació de valor i una major 
sostenibilitat ambiental.

Les energies renovables han crescut a l’empara de mecanismes d’ajudes públi-
ques que asseguraven un preu estable de l’electricitat generada per sobre del 
preu de mercat. El favorable marc regulador i el desenvolupament tecnològic 
han impulsat el creixement de les fonts d’energia renovable –en el cas espanyol 
especialment entre 2007-2012.

Aquest procés ha portat aparellat un increment en els costos totals del sistema 
energètic. La falta de transparència en la determinació d’aquests costos, així 
com els criteris de repartiment entre els consumidors, poden haver estat false-
jant la competència efectiva en l’àmbit comunitari.

L’OCDE i Nacions Unides, així com la pròpia Comissió Europea, es pronuncien 
preferentment sobre la necessitat que aquests organismes siguin veritable-
ment independents del poder polític.
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Conclusió 5.3: Amb l’ànim de corregir els efectes distorsionadors, el nou en-
focament de la política comunitària estableix una sèrie d’orientacions sobre 
la intervenció pública als mercats de l’electricitat, amb la finalitat de reduir 
al mínim les possibles distorsions que s’estiguin produint. Orientacions 
que evolucionen cap a plantejaments més orientats al mercat, on es reflec-
teixi de forma transparent l’evolució de l’estructura de costos de les tecno-
logies de l’energia i la creixent competitivitat dels costos al mercat interior 
europeu. Tanmateix, s’ha posat de manifest que la transició energètica és 
una realitat que per poder consolidar-se necessita una estabilitat de la re-
gulació que aporti certesa sobre les inversions, generi noves oportunitats 
de negoci i apoderi el consumidor.

3. Les primeres passes de l’economia col·laborativa

L’economia col·laborativa engloba aquelles noves realitats de treball, empresa-
rials i socials que creen espais digitals en els quals els ciutadans poden inter-
canviar els seus recursos. Aquest concepte engloba molts noms que descriuen 
alhora un conjunt d’agents i models socials i de negoci que tenen en comú la 
utilització de les tecnologies digitals, amb la finalitat que l’oferta i la demanda 
convergeixin prescindint dels intermediaris tradicionals: consum col·laboratiu, 
economia del compartir, economia entre iguals, economia de l’accés o econo-
mia sota demanda.

A Catalunya, a través del seu Parlament, s’han aprovat diferents resolucions 
per adaptar el marc normatiu per garantir la màxima seguretat jurídica dels 
consumidors, dels operadors econòmics i de les administracions públiques als 
nous supòsits d’economia col·laborativa, i impulsar la revisió de les normatives 
sectorials (llicències d’activitat, matèria tributària i sociolaboral) i l’elaboració 
d’un codi de bones pràctiques. 

La regulació d’aquest sector s’està aconseguint amb diàleg i els nous models 
de governança pública intel·ligent, de manera que l’economia col·laborativa i 
digital s’acabarà incorporant, de forma natural i harmoniosa, a les nostres vides 
quotidianes.

4. Una avaluació socioeconòmica del turisme a Catalunya 

Es fa una avaluació (en termes monetaris) no només dels beneficis i costos eco-
nòmics sinó també d’aspectes com els beneficis per a la imatge de la destina-
ció catalana o els costos d’un volum de turisme excessiu en determinats punts 
turístics. La despesa directa de turistes provinents de fora de Catalunya el 2011 
es va xifrar en 9.695 milions d’euros i això va comportar la generació d’activitat 
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(VAB) en l’economia catalana de 7.480 milions d’euros (que suposa al voltant 
del 4% de l’economia catalana).

S’avalua l’impacte del turisme sobre la fiscalitat i en particular, la taxa turística 
com a instrument fiscal que serveixi, no només per obtenir ingressos recapta-
toris sinó per corregir externalitats negatives. 

La recaptació total és gairebé de 2.047 milions d’euros i es discuteix que no 
s’utilitzi directament l’IVA en lloc de l’impost sobre els establiments turístics, si 
la finalitat és únicament recaptatòria. 

Prèviament a la introducció de qualsevol impost o taxa s’hauria de realitzar un 
estudi de l’impacte. Si el que es pretén és corregir externalitats, el disseny hau-
ria de ser a través d’un impost pigouvià (gravar productes, no turistes). La ma-
teixa crítica es podria realitzar a un impost sobre els restaurants, les entrades o 
les sortides a través de qualsevol tipus de transport (aeroport, port, cotxe...). 

5. Filantropia i fundacions

Les fundacions tenen com a missió principal atendre les necessitats d’interès 
general no cobertes ni per les AP ni pel sector privat. La societat civil no ha 
tingut més sortida que organitzar-se millor i reforçar-se per atendre aquestes 
necessitats.

Espanya té un marcat escepticisme en relació amb el paper que poden portar 
a terme les organitzacions de la societat civil (OSC), que es tradueix en una 
minvada generositat a l’hora de considerar la seva fiscalitat tot i que atenen 
necessitats d’interès general que no són ateses ni per les AP ni pel sector privat 
o pels particulars. 

Els efectes de la crisi econòmica, la irrupció de canvis tecnològics disruptius i les 
noves formes d’articulació social, reflex dels canvis demogràfics i d’uns nivells 
d’educació més elevats, exigeixen una reconsideració de la plataforma legal 
sobre la qual recolzen les fundacions i la mateixa filantropia, ambdues enteses 
com una inversió social caracteritzada pel fet que el valor creat i l’impacte so-
cial són superiors al valor invertit. Cal remarcar que la gestió de les fundacions 
està sotmesa a una estricta supervisió i a limitacions, que redueixen els graus 
de llibertat en relació amb la utilització dels recursos. Hom considera que cal 
eliminar les regulacions ineficients, malauradament nombroses.

La filantropia no té un lloc específic en els Tractats europeus. Cal, per tant, el 
seu reconeixement tant en el marc legislatiu com en els drets fonamentals eu-
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ropeus. Les barreres a la filantropia transfronterera suposen un gran desafia-
ment. Europa ha de caminar vers un concepte comú d’iniciativa privada per a 
finalitats d’interès general.

6. L’anàlisi d’eficàcia i eficiència a l’hora de prendre decisions polítiques. El cas 
de l’habitatge

Tot i els significatius pressupostos que s’inverteixen en política d’habitatge, 
pràcticament no se n’avaluen de forma adequada els efectes (amb excepcions 
al Regne Unit i els EUA). No obstant això, és fonamental saber si els programes 
són efectius, eficients i si tenen efectes col·laterals i a llarg termini. Tot i saber 
que algunes polítiques són clarament ineficaces per aconseguir els objectius 
finals es segueix preconitzant la seva utilització per motius de guany electoral 
o simplement desconeixement.

Per poder realitzar una anàlisi, almenys ex ante, és fonamental analitzar els in-
centius que els programes generen en tots els agents que participen en els pro-
grames. Finalment, és important no pensar que programes que han funcionat 
en una determinada ciutat o país funcionaran en altres ciutats molt diferents en 
la seva estructura immobiliària i en els incentius dels diferents agents. Menys 
encara quan aquestes mesures o programes no han estat avaluats adequada-
ment.

7. El trilema com a mètode per avaluar el grau de regulació del mercat financer 

En el moment actual, la competència se suma a la qualitat i supervisió com a 
objectius òptims dels mercats financers. Es planteja, per tant, un “trilema” que 
en el seu context, com és sabut, no poden aconseguir-se simultàniament els 
tres objectius. Cal triar entre dos d’ells i negligir el tercer.

Si es vol aconseguir una competència viable i la maximització de la qualitat, 
caldria renunciar a la supervisió. Això, òbviament, no pot ser en un món en què 
reguladors i supervisors esdevenen imprescindibles.

Si es vol salvaguardar la supervisió i afavorir la competència, caldria renunciar a 
la qualitat del mercat. Aquesta possibilitat esdevé inoperativa, ja que la manca 
de qualitat portaria a l’estretor contractual.

I si es vol implementar la qualitat, s’hauria de mantenir la supervisió i desconsi-
derar la competència. En termes d’eficiència, aquesta alternativa seria teòrica-
ment la més satisfactòria.
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La pràctica vigent tendeix, d’alguna manera, cap a aquesta direcció en un marc, 
però, de notable imperfecció. 

Perquè a la qualitat i a la supervisió s’afegeix una competència, que si bé ho 
és, configura un mercat oligopolista i, per tant, visibilitza l’existència de plata-
formes que comporten la fragmentació del mercat amb les disfuncionalitats 
assenyalades que, al costat d’altres efectes no desitjats, afecten negativament 
l’eficiència. En aquest panorama, és clar que l’estructura actual és preferible al 
monopoli pur, però el plantejament d’un monopoli natural regulat milloraria el 
substrat oligopolista actual.

8. Consideracions finals sobre la regulació del sistema productiu

Veiem que hi ha punts de vista plurals en aquest tema, la tendència sembla en-
focada a què la necessària regulació d’alguns sectors distorsioni el mínim pos-
sible el mercat. Caldria considerar les especificitats d’aquests, de manera que 
el grau de la regulació no sigui uniforme i que es realitzi amb intel·ligència per 
assolir els objectius d’eficiència i sostenibilitat.
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ABSTRACT

Per tractar els problemes del mapa municipal de Catalunya dels 948 municipis i dels 
fins a cinc nivells d’administració local que semblen excessius, encara que mai de-
mostrat econòmicament, s’estudien les organitzacions territorials dels Mossos d’Es-
quadra (107 unitats) i Bombers de la GenCat (157 unitats), fent la hipòtesi que són 
“models eficients i equitatius” en personal (21.000 efectius) i instal·lacions, com ser-
veis de proximitat, creats ex novo i sense dèficits rellevants, ajustats al principi que 
“el territori mana” de Casassas (urbanització compacte o urbanització dispersa), 
però que l’eficiència econòmica, també. La mitjana de centres de servei a l’entorn de 
les 125 unitats (85 més restrictivament, o 213 policies locals, amb 11.000 efectius), 
avançada per Casassas-Clusa, el 1981, i semblant als 98 ajuntaments i 5 regions de la 
recent reforma danesa (2007). L’avaluació dels beneficis nets de tota mena, però 
especialment econòmics, d’una aital reorganització de l’administració local han de 
ser objecte d’estudis econòmics més aprofundits. Cap unitat de gestió d’aquests dos 
serveis serveix a un sol municipi, i la comarca no és el referent generalitzat de la seva 
organització o comandament. Els estàndards resultants són de màxim 200-300.000 
residents pel cas de Barcelona i entorn metropolità i de 1.400-3.800 residents en els 
àmbits d’urbanització dispersa del Pirineu.

1. Objecte, hipòtesis de treball i metodologia

Manllevo una introducció adient del professor Mir de 2003, al començament 
de les discussions sobre el nou Estatut de Catalunya: “Costa de trobar qüesti-
ons que hagin provocat tanta literatura com la generada a Catalunya per l’orga-
nització territorial... des de la segona meitat del segle XIX ...en torn d’una qüestió 
tan abstracta o tan aspra com aquesta. Tanta aportació científica i ideològica 

Eficiència territorial i administració local: els referents de l’organització dels 
serveis...
Joaquim Clusa i Oriach
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probablement ha esdevingut més part del problema que de la solució, en la mesu-
ra que ha contribuït a afegir complexitat i a atiar el foc d’una polèmica que fins 
ara res de tangible ha aportat a la millora de les nostres institucions de govern i 
administració. Certament, l’organització i la divisió política i administrativa del 
territori no són operacions neutres ni senzilles. Hom acostuma a fer-les per domi-
nar, per controlar, per governar o administrar. Són també operacions en les que 
xoquen sovint valors i interessos oposats: l’ideal racionalista que sol propugnar 
divisions més o menys homogènies o l’adequació de les fronteres administratives 
als canvis de l’estructura urbana, difícilment casa amb la força del sentimentalis-
me i de la irracionalitat que estan al darrere de la independència de campanar i 
d’unitats territorials més o menys legitimades per la història o pel sentiment de 
comunitat”. (Mir, 2003, pàg. 1).

Assumint la permanència d’aquest context i encara que sigui amb el risc de 
posar “més llenya al foc”, l’objecte del present document és estudiar en detall 
l’organització territorial actual dels Mossos d’Esquadra, organitzats en 103 Co-
missaries, Oficines Policials i Centres d’Atenció Ciutadana, i dels Bombers de la 
Generalitat que disposen de 151 parcs (inclosos els 74 de voluntaris), junt amb 
els 6 parcs gestionats per l’Ajuntament de Barcelona, perquè poden ser un re-
ferent territorial rellevant de cara a una eventual reorganització de l’adminis-
tració local a Catalunya. D’una administració local formada, avui, pels 948 Ajun-
taments, els 42 Consells Comarcals, les 9 vegueries, els 3 Consells de Vegueria, 
les 4 Diputacions provincials, constitucionalment obligatòries, l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona, recentment aprovada, i que va absorbir les 3 Entitats Me-
tropolitanes especialitzades, creades per les lleis d’organització territorial del 
1987, es pot opinar que és excessivament i innecessària complexa, perquè mol-
tes competències se superposen i el finançament no està sempre ajustat a les 
competències de cada administració.

Aquesta organització és el resultat de la història, i la normativa estatal i auto-
nòmica. El Parlament de Catalunya va aprovar l’any 1987 quatre lleis impulsa-
des pel Govern presidit per Jordi Pujol: la llei 5/1987 del Règim provisional de 
les competències de les Diputacions Provincials, la llei 6/1987, sobre l’Organit-
zació comarcal, la llei 7/1987, per la qual s’establien actuacions públiques en la 
Conurbació de Barcelona, i la llei 8/1987, Municipal i de Règim Local. Feia vuit 
anys que s’havia aprovat l’Estatut. La supressió de les 4 Diputacions en les ma-
teixes lleis, el TC la va tombar en una de les primeres sentències sonades an-
ti-Generalitat.
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No sembla sobrer, doncs, tractar aquesta qüestió en el present Congrés que 
porta el complement de “cap a un model eficient i equitatiu... fent especial 
èmfasi en els aspectes d’eficiència i equitat”, com una aportació a l’eix 6, “El 
sector públic a la Catalunya del futur”, i a l’apartat de l’“Organització territorial 
de la Generalitat”, entesa també com l’organització de les administracions lo-
cals de Catalunya, per sota de la GenCat, encara que sigui de contingut autonò-
mic.

S’han elegit aquests dos serveis públics perquè, malgrat que són gestionats 
per la Generalitat (excepte els Bombers de Barcelona), es tracta de “serveis de 
proximitat”, com són tots els serveis gestionats pels ajuntaments, que dema-
nen “mitjans tècnics complexos” (i, per tant, sotmesos als criteris d’economies 
d’escala i eficiència), però que necessiten d’instal·lacions que han d’estar a dis-
tàncies raonables dels residents, les activitats econòmiques i els altres compo-
nents dels riscos, i perquè han sigut creats de bell nou des de la GenCat, com a 
resposta, en part, a les mancances econòmiques i tècniques dels ajuntaments, 
que les tenen legalment atribuïdes.

En aquest sentit, es podrien qualificar d’estructures “eficients i equitatives” i 
també perquè la seva gestió és essencialment tècnica sense massa rellevància 
de les decisions polítiques, excepte, és clar, de les recentment conegudes a ni-
vell general, però no en relació a cada unitat de prestació del servei, i que no 
estaven condicionades a adaptar-se a unitats administratives preexistents.

L’eficiència demana que les unitats de serveis tinguin una dimensió mínima 
adequada per disposar de tots els mitjans tècnics corresponents al territori 
servit, i l’equitat demana que la qualitat dels serveis i la capacitat de resposta 
siguin raonablement homogènies en un territori que és molt divers en densitat 
urbana, dimensió i accessibilitats. Però calia tenir en compte, també, si existia 
una “dimensió màxima” a partir de la qual l’eficiència feia aconsellable dispo-
sar d’una unitat diferent, a Barcelona i a l’entorn metropolità.

Una última raó justifica la present recerca sobre els dos serveis públics gestio-
nats directament per la GenCat i és que les dues organitzacions territorials són 
diferents; en el cas dels Mossos en 103 centres de gestió i en els Bombers de 
157. Per tant, la gestió més eficient de cada servei porta a organitzacions terri-
torials no coincidents. Malgrat les diferències, el nombre i l’escala són sem-
blants, i perquè són molt diferents als 948 municipis (en menys) i les 42 comar-
ques (en més). En els dos casos, però, la comarca no és rellevant a la regió 
metropolitana de Barcelona i als continus urbans de la costa, que concentren 
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el gruix de la població i que han transformat la realitat territorial de les comar-
ques del 1932, quan les comarques tenien molta coincidència amb els partits 
judicials (Mir, op. cit., pàg. 7).

Manllevant una altra vegada al professor Mir el seu diagnòstic sobre el mini-
fundisme municipal, encara que només sigui un dels problemes a resoldre: “El 
mapa municipal de Catalunya es caracteritza principalment per la seva fragmen-
tació, que es concreta en l’existència d’un nombre molt elevat de municipis, fet 
que constitueix un dels grans problemes de l’organització municipal de Catalunya 
(manca de capacitat de gestió de les competències i de les funcions públiques mí-
nimes a molts municipis, feblesa de l’administració municipal, etc.)... a la pràctica 
no hi ha voluntat política, ni un clima social idoni, per dur-les a terme, de manera 
que les lleis es limiten a dificultar l’aparició de nous municipis i a complementar 
les mancances de capacitat de gestió de bona part dels ajuntaments amb l’atribu-
ció a consells comarcals i a diputacions de funcions de suport a l’administració 
municipal. Tot i que aquesta excessiva fragmentació és probablement el proble-
ma més manifest del mapa municipal de Catalunya, n’hi ha d’altres que tenen una 
dimensió igual o superior...” (Mir, op. cit., pàg. 5).

Hi reitera, però, que Formava també part del diagnòstic que: “L’estructura ter-
ritorial de l’administració local presenta tres problemes especialment greus.

En primer lloc, un mapa municipal inadequat, no tant per la seva excessiva 
fragmentació (que sens dubte és un problema), com per la manca d’adequació 
dels termes municipals a la realitat urbana, problema aquest últim que incideix 
negativament en el govern i administració de bona part de les nostres ciutats 
mitjanes i grans.

En segon lloc, i en el que constitueix una concreció singular del que s’acaba 
d’apuntar, la manca d’una institució de govern i administració que pugui gesti-
onar i representar els interessos de l’Àrea metropolitana de Barcelona.

En tercer lloc, és difícilment sostenible el manteniment de l’actual duplicitat 
entre consells comarcals i diputacions provincials, dos nivells diferents d’admi-
nistració local de segon grau, amb similars competències i responsabilitats”.

Malgrat la rotunditat dels diagnòstics del professor Mir de 2003, a les seves 
consideracions finals, no incorporen cap proposta de revisió del mapa munici-
pal. L’única proposta incorporada és que “instituir una divisió basada en regi-
ons o vegueries podria servir per afrontar alguns dels problemes apuntats, en 
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la mesura que podria servir de marc únic d’organització de l’Administració de 
la Generalitat en el territori, i de segon nivell, també únic, de l’Administració 
local, en substitució de consells comarcals i diputacions provincials” (Mir, op. 
cit., pàg. 8). És conegut que l’Estatut finalment aprovat en referèndum el 2005, 
i retallat pel TC el 2010, es va quedar curt també en les qüestions d’organitza-
ció territorial de Catalunya, encara que va obrir la porta a esdeveniments de 
més calat, els quals en la seva etapa final, d’assoliment encara incert, podrien 
portar a una reconsideració del mapa municipal. És en aquest context que la 
present aportació podria deixar de ser una nova “volada de coloms” en una 
qüestió que cap partit polític ha volgut afrontar fins ara.

A recordar també que a l’anomenat Informe Roca, del desembre del 2000, la 
comissió que va ser nomenada per estudiar la qüestió del mapa municipal pro-
posava limitar els municipis perquè no tinguin menys de 250 habitants. Amb 
aquesta racionalització del mapa quedarien 650 municipis, uns 300 menys que 
ara, que ja és tot un indicador del diagnòstic i les vies de solució. Els problemes 
addicionals dels quals en parla el professor Mir posen de relleu que no tots els 
problemes provenen de la reduïda grandària, que dat i debatut afecta un vo-
lum de ciutadania molt reduït, sinó que els problemes es plantegen especial-
ment en els municipis de més grandària, quin creixement ha depassat els límits 
administratius dels termes municipals, com ja indica Mir, i què ha format uni-
tats de rellevància de ciutat o de sistema urbà, com a qualificatiu més usat en 
l’experiència comparada. El problema se situaria en delimitar quins són avui els 
àmbits metropolitans i urbans per tal de gestionar amb més eficiència tècnica 
la problemàtica d’àmbits territorials homogenis, no tant en dimensió com en 
funcionalitat, essent la més important la de la residència-treball. Clusa i Rodrí-
guez-Bachiller (1995) van il·lustrar aquesta qüestió, fent servir els criteris de 
delimitació dels sistemes urbans i mercats de treball del Regne Unit, d’acord 
als moviments de residència-treball diaris de mobilitat obligada.

Entre els problemes esmentats del minifundisme municipal, cal insistir que els 
plans d’ordenació urbanística municipal per a cadascun dels municipis de Cata-
lunya són un exemple del cost social que produeix el minifundisme municipal, 
pel fet de no ajustar-se a la realitat funcional. I no tant per la disfunció que la 
realitat territorial ha depassat la unitat administrativa de planejament i gestió 
de les llicències de construcció i activitats, sinó pel fet que, malgrat l’aprovació 
final per part de la GenCat, a la pràctica tots el municipis han aspirat a tenir àre-
es especialitzades de residència i activitat de tota mena, sovint amb indepen-
dència de les previsions dels municipis veïns, i que va portar a una sobreoferta 
de sòl urbanitzat i de despeses d’urbanització local i general, sovint sots-utilit-
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zades. I de la desigual distribució dels usos del sòl se’n deriva la desigual base 
fiscal potencial, essent el cas més rellevant la capacitat recaptatòria molt més 
alta de l’Ajuntament de Barcelona en relació als altres municipis metropolitans 
(un 60% més en ingressos per resident i tres vegades més en inversió, aproxi-
madament), i especialment els grans veïns, quins greuges no semblen ser mas-
sa objecte de reiteració, per cert. Per aquestes raons, una determinada gran-
dària, com per exemple els 10.000 residents, com a referent usual d’eficiència, 
no és la mateixa realitat administrativa en entorns metropolitans d’urbanitza-
ció continua, que fora.

Finalment, l’experiència comparada aporta l’exemple recent de tractament del 
minifundisme municipal amb la reforma de l’administració local de 2007 a Dina-
marca, precisament abans del començament de la crisi econòmica generalitza-
da amb més o menys intensitat en tot el món occidental, i que ha reduït el seu 
nombre de municipis de 398, de la reforma de 1975 quan en tenia un miler, a 
98, més cinc regions. El model danès és rellevant no només pel fet de tenir una 
extensió (42.924 km2) i població semblants (5,75 milions de persones, el 2017), 
sinó perquè sovint s’ha presentat com a referent de la viabilitat de Catalunya 
amb estat propi.

Cal recordar, en aquesta introducció, les dimensions quantitatives del proble-
ma del minifundisme municipal que reflecteixen les dues taules que segueixen.

Fins a500 84.058 1,1% 1,1% 338 36% 36%
De 501a 2.000 259.206 3% 5% 258 27% 63%
De 2.001a 5.000 429.919 6% 10% 141 15% 78%
De 5.001a 10.000 626.445 8% 19% 89 9% 87%
De 10.001a 50.000 2.080.688 28% 46% 98 10% 98%
Més de50.000 4.075.514 54% 100% 23 2% 100%
Total 7.555.830 100% 947 100%

 AC % MUN.POB  % POB  AC. % POB.  NÚM. MUNIC  % MUN.

 
COMARQUES NÚM. NÚM. ACUM.
> 10.000 HAB 4

  10- 25.000 11 15
  25 - 50.000 6 21
 50 -100.000 3 24
  100 - 250.000 13 37
  250 - 500.000 2 39
  500 - 1.000.000 2 41
 > 1.000.000 1 42  

Fonts: https://www.idescat.cat/pub/?id=aec i elaboració pròpia.
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Fent servir el límit dels 5.000 residents empadronats (sense fer referència als 
municipis turístics o a la posició en el territori) de les normatives de competèn-
cies de l’administració local, en el qual es produeix l’increment significatiu dels 
serveis mínims obligatoris, el 78% dels municipis de Catalunya (737) no el 
superen, i només representen el 16,1% de la població total (unes 700.000 perso-
nes, respecte dels 7,5 milions de residents empadronats). Es fa servir també 
aquest límit perquè els municipis que el superen (210) coincideix, grosso modo, 
amb els 218 municipis que disposen de Policia Local, tal com es presenta més 
endavant. Però, en aquest cas, la principal disfunció es presenta entre munici-
pis veïns de dimensió i problemàtica suficient per disposar de Policia Local i 
que tenen acotada l’actuació en les extensions limitades dels termes munici-
pals, quan la problemàtica es presenta conjunta, com és el cas del turisme. No 
ha reeixit la mancomunació d’aquest servei, malgrat alguns intents i iniciativa 
en municipis turístics del Maresme.

També les 42 comarques actuals (després d’afegir el Pla de l’Estany, el Pla de 
l’Urgell i l’Alta Ribagorça, a les del 1932) presenten diferències de grandària, en 
població empadronada, però el fet que només 15 comarques estiguin per sota 
dels 25.000 residents, no sembla una dificultat especial per donar serveis pú-
blics de proximitat de qualitat homogènia. El conjunt, però, ha perviscut des 
de les lleis d’organització territorial del 1987, encara que a la pràctica no hagin 
estat gaire rellevants com a prestadors de serveis municipals de segon nivell. 
Les comarques s’han criticat, sovint, perquè algunes són massa grans i d’altres 
massa petites, en extensió i poblament; també perquè van ser pensades com a 
àmbits de prestació de base periòdica (com els Partits Judicials del 1833, amb 
què tant s’hi assemblen) i no de base diària (com van ser els resultats de l’en-
questa de mercats i de “sentiment comarcal” de l’enquesta del 1932). Raó de 
més, doncs, per confrontar la hipòtesi de si servirien com a àmbits territorials 
dels serveis de proximitat de base diària i local.

El treball consta de set apartats addicionals a la present introducció. A l’apar-
tat segon es fa un recordatori d’una proposta del 1959 del Banc Mundial, així 
com de la llei estatal més recent que tracta la qüestió. A l’apartat tercer es fa 
una síntesi dels diagnòstics i propostes del llibre de 1981 de Casassas i de qui 
subscriu com a un dels precedents del present treball. Els dos apartats se-
güents constitueixen el gruix de l’aportació i on es presenten les organitzaci-
ons funcionals i territorials del Mossos d’Esquadra i dels Bombers, amb la con-
clusió de quins centres de servei no són capital de comarca o no serveixen a un 
sol municipi. A l’apartat sisè es presenta la reorganització recent de l’adminis-
tració local a Dinamarca. Tanca el treball el capítol de conclusions i implicacions 
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de l’anàlisi feta, on es posa de relleu que entre 103 i 150 unitats, la mitjana seria 
de 125, que coincideix aproximadament amb les propostes del treball esmen-
tat suara.

Podria semblar estrany que en una aportació al Congrés d’Economia i Empresa 
sobre serveis públics no hi hagi cap referència monetària, encara que s’hi trac-
tin els recursos personals que s’esmercen en els serveis considerats. La manca 
d’estudis sobre costos unitaris dels serveis municipals, malgrat els treballs dis-
ponibles sobre sostenibilitat econòmica del planejament urbanístic (vegis 
Mur&Clusa Ass., 2008) justifica que, metodològicament, l’aproximació sigui in-
directa a partir d’una organització funcional i territorial en funcionament. L’ob-
jecte principal del present treball és, conseqüentment, aportar l’estudi de la 
lògica territorial i econòmica dels serveis dels Mossos d’Esquadra i de Bombers 
de Catalunya, com a serveis bàsics del sistema d’emergències i seguretat, en 
general, per tal d’obtenir un referent del que podria ser la reorganització de 
l’administració local a Catalunya, si escau.

Segurament l’anàlisi s’hauria d’enriquir amb la resta d’organitzacions territori-
als (com les oficines de serveis socials, habitatge o sanitat), que ajudarien a si-
tuar els marges d’una eventual reorganització del mapa municipal des de 
l’efectivitat de les institucions que no el poden fer servir degut als requeri-
ments tècnics dels serveis, malgrat el gran arrelament històric i sentimental.

2.  De les recomanacions de l’informe del BIRF de 1962 sobre 
corporacions locals a la “ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad 
de la administración local”

També a l’Estat espanyol la qüestió del mapa municipal ha estat objecte d’inte-
rès i, de fet, ho palesen les divisions comarcals que han estat estudiades amb 
major o menor grau d’implementació a la majoria de les comunitats autòno-
mes. Vegeu, per exemple, Benabent, M., Clusa, Vega, L. i Feria, J. M. (1984), La 
comarcalización de Andalucía. Publicaciones de la Junta de Andalucía. L’organit-
zació d’Andalusia en unes 120 comarques, però, posa de relleu que haurien si-
gut unes tres vegades més extenses que les comarques tradicionals de Catalu-
nya del 1932, degut a les especials característiques geogràfiques d’Andalusia i 
al fet que en una extensió de prop de 100.000 km2, hi ha uns 800 municipis his-
tòrics, inferior al nombre de Catalunya, proper al miler.
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La qüestió ve de lluny, però, i, de fet, en el penúltim paràgraf (p. 566) del volu-
minós i important Informe del Banco Internacional de Reconstrucción y Fo-
mento (BIRF), de 1962, sobre l’economia espanyola es pot llegir que “las cor-
poraciones locales deberían ser también estimuladas a mancomunarse... con 
fines de planificación y establecimiento de servicios sobre una base metropoli-
tana”. Segurament es tracta de les poques recomanacions que no van ser mai 
implementades, per la força històrica i sentimental, arreu, dels actuals munici-
pis i ajuntaments, atès que l’informe va ser el referent més important del pro-
cés de planificació del desenvolupament econòmic.

Es pot dir que la qüestió no ha estat represa fins a les normatives elaborades 
pel govern de l’estat en relació amb la reducció del dèficit públic de les dife-
rents administracions, com a resultat de la crisi econòmica i immobiliària que 
va esclatar cap a finals de 2007 i al llarg de 2008. Amb relació a l’Administració 
local, es tracta de l’encara recent:

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Admi-
nistración Local.

Publicada en: «BOE» n.º 312, de 30 de diciembre de 2013, páginas 106.430 a 
106.473 (44 págs.)

A l’Exposició de Motius es diu explícitament:

Por otra parte, la delegación de competencias estatales o autonómicas en los Mu-
nicipios debe ir acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria, su 
duración no será inferior a los 5 años y la Administración que delega se reservará 
los mecanismos de control precisos para asegurar la adecuada prestación del ser-
vicio delegado.

Otra de las medidas adoptadas en la Ley es la de reforzar el papel de las Diputaci-
ones Provinciales, Cabildos, Consejos insulares o entidades equivalentes. Esto se 
lleva a cabo mediante la coordinación por las Diputaciones de determinados ser-
vicios mínimos en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes o la 
atribución a éstas de nuevas funciones como la prestación de servicios de recau-
dación tributaria, administración electrónica o contratación centralizada en los 
municipios con población inferior a 20.000 habitantes, su participación activa en 
la elaboración y seguimiento en los planes económico-financieros o las labores de 
coordinación y supervisión, en colaboración con las Comunidades Autónomas, de 
los procesos de fusión de Municipios.
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A este respecto, cabe señalar que por primera vez se introducen medidas concre-
tas para fomentar la fusión voluntaria de municipios de forma que se potencie a 
los municipios que se fusionan, ya que contribuyen a racionalizar sus estructuras 
y superar la atomización del mapa municipal.

Entre estas medidas de incentivo se encuentran el incremento de su financiación, 
la preferencia en la asignación de planes de cooperación local o de subvenciones, 
o la dispensa en la prestación de nuevos servicios obligatorios como consecuen-
cia del aumento poblacional. Además, si se acordara entre los municipios fusio-
nados alguno de ellos podría funcionar como forma de organización desconcen-
trada, lo que permitiría conservar la identidad territorial y denominación de los 
municipios fusionados aunque pierdan su personalidad jurídica. Por último, estas 
medidas de fusiones municipales incentivadas, que encuentran respaldo en la 
más reciente jurisprudencia constitucional, STC 103/2013, de 25 de abril, supon-
drán, en definitiva, que los municipios fusionados percibirán un aumento de la fi-
nanciación en la medida en que los municipios de menor población recibirán me-
nos financiación.

Malgrat que els incentius financers semblen molt atractius, no es coneix cap 
cas d’Ajuntaments que si hagin acollit. A destacar que es tracta d’agrupacions 
voluntàries i no forçades i que, per tant, segurament, els incentius econòmics 
de millora dels serveis municipals no són prou importants perquè els ajunta-
ments renunciïn a la titularitat de les competències, o que les puguin continuar 
exercint de forma desconcentrada, com explica el preàmbul. L’estudi detallat 
d’aquests incentius i la seva eventual efectivitat ja cau fora de l’abast de la pre-
sent recerca.

3.  Els llibres de Casassas i Clusa de 1981 sobre organització territorial de 
Catalunya i Barcelona i el precedent del mapa de bombers de 1977

El 1981 (ara fa 37 anys!), Casassas i Clusa van publicar dues propostes d’organit-
zació territorial referides a Catalunya (participació en el debat comarcal) i a 
Barcelona (els nous districtes de descentralització respecte de la vigent de 13 
districtes), fent servir la mateixa metodologia emprada a la Comissió Redclif-
fe-Maud per a la reforma de l’administració local britànica posada en marxa el 
1974, i organitzada en dos esglaons, consistent en fer el màxim de compatibles 
els requeriments funcionals dels serveis locals considerats i la realitat socio-
econòmica.
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La metodologia semblava adient, perquè, a Catalunya, la gairebé perpètua 
“discussió comarcal” des de 1930, però especialment després de 1978, aprovat 
el primer Estatut, té el rerefons de la millora de la gestió de l’administració lo-
cal, malgrat que Pau Vila i Josep Iglésies dubtaven dels “continents” més ade-
quats perquè no havien rebut l’encàrrec de quins “continguts” havien de ser-
vir.

Els aspectes més detallats dels problemes a resoldre, la metodologia i les pro-
postes són especialment els següents:

1. Elements principals en la proposta d’organització territorial i administra-
tiva de Catalunya (similar en el cas de Barcelona en aquest àmbit):

• Distribució de “competències públiques” (totes les que puguem tenir 
a Catalunya i que s’han de distribuir entre la GenCat i l’administració 
local.

• Un “mapa” (de 1.000 ajuntaments actuals, passar a només 125 ajunta-
ments tendint a mínims de 10.000 habitants), sense cap nivell inter-
medi.

• Un “sistema electoral”: ens decantàvem pel majoritari britànic amb 
districtes electorals petits i, com a mínim, iguals que els actuals muni-
cipis. No és una qüestió menor perquè cal combinar la història i la par-
ticipació directa amb l’eficiència en la prestació dels serveis.

• Un “mapa de regions” per a l’administració perifèrica de la GenCat. 
Sembla poc rellevant des del punt de vista de l’exercici de les compe-
tències públiques més importants, encara que ha esdevingut impor-
tant per a la Vall d’Aran i el Pirineu, el Penedès, les Terres de l’Ebre i 
ara els Vallès, en la discussió de les vegueries.

2. Els estudis no van avançar prou en l’estudi econòmic dels costos unitaris 
de la prestació de serveis per tal de disposar d’indicadors d’eficàcia i efi-
ciència. Aquesta crítica és aplicable a la major part de la literatura dispo-
nible.

3. No vam tractar d’inventar de bell nou, sinó fer servir l’experiència com-
parada, és a dir, copiar el que semblava un model assenyat. En el cas de 
les “municipalies” de Casassas i Clusa, va ser la reorganització de l’admi-
nistració local anglesa de 1974 (Informe Redcliffe-Maud), i en el cas dels 
districtes de Barcelona, va ser l’Informe Herbert de la Royal Comission 
del 1957-1960.
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4. La suspensió pel TC de la Llei de supressió de les diputacions de 1987 és 
la primera sentència de gran calat del Tribunal Constitucional en contra 
de les lleis catalanes, en general, i de la nova organització territorial de 
Catalunya, en particular. Formava part de la proposta Casassas i Clusa de 
les 125 “municipalies”: un únic nivell d’administració local per sota de la 
GenCat. L’important és l’“escala” de les 100-130 unitats, més que les de-
limitacions concretes, perquè l’adscripció de municipis concrets és força 
marginal per a la discussió.

5. Els processos actuals de constitució de tres noves comarques (Moianès, 
Lluçanès i Montserratí...), així com les que es van afegir a la llei de 1987 
(Pla de l’Estany, Pla d’Urgell i Alta Ribagorça), van en la direcció propo-
sada de reconèixer els “sistemes urbans”, i surten d’iniciatives de terri-
toris amb “relacions rellevants de base diària”.

6. L’estudi-proposta de Casassas i Clusa dels nous districtes de Barcelona 
(mapa i competències a descentralitzar als districtes) és complementari 
(i simultani en el temps) al de les “municipalies”: fer ajuntaments grans 
dels petits i descentralitzar el de Barcelona.

7. A l’opuscle, Els districtes de Barcelona de 1984: criteris de formació i avalu-
ació de l’experiència, editat per l’Ajuntament de Barcelona-Museu d’His-
tòria, s’explica que els referents de l’experiència comparada que va ser 
el Greater London Council (districtes a l’entorn dels 200.000 residents, 
com a Madrid, de fet) i que els districtes siguin homologables als ajunta-
ments grans de Badalona, l’Hospitalet i Sabadell. I que “tinguessin cam-
panar” (història) tal com deia en Casassas.

8. En els dos casos es van fer servir com a variable principal els moviments 
residència-treball, i el tractament innovador de les trucades telefòni-
ques. El referent de la reforma de l’Administració Local a Dinamarca de 
1970, amb la reducció dels 1.300 existents a uns 300 ajuntaments, ja va 
ser rellevant per als nostres estudis.

9. La policia municipal sembla la competència més urgent a reorganitzar 
territorialment, pel gran volum de personal que té i que ha d’estar. Ara 
penso que han d’estar ben integrades amb les comissaries dels Mossos 
d’Esquadra. Sembla urgent també la dels “Serveis tècnics” lligats a les 
llicències d’obres i d’activitats amb criteri únic i gestió ràpida, que impli-
ca també un únic Pla (general) d’Ordenació Urbana per a cada sistema 
urbà.
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10. Alguns costos importants de la petitesa dels Ajuntaments són els deri-
vats de la governança: la inflació de voler tenir una o dues zones indus-
trials o activitats econòmiques, una zona d’urbanitzacions residencials 
de baixa densitat... En cada municipi, malgrat que l’aprovació final de-
pengui de la GenCat, la pressió ha estat molt forta des de cadascun dels 
1.000 ajuntaments.

11. També es van posar de relleu les desigualtats de base fiscal (per l’IBI, 
degut a la valoració cadastral, les llicències d’obres, les plusvàlues, la 
distribució dels recursos no municipals segons població resident, els 
recursos lligats a les activitats econòmiques desigualment distribuïdes 
pel territori...) que comporten, per exemple, que l’Ajuntament de Bar-
celona disposi d’uns ingressos per resident empadronat (de nit) que 
duplica els de Badalona o Santa Coloma de Gramenet i una capacitat 
d’inversió de més de tres vegades, que provoca diferències poc justifi-
cades.

12. Les comarques de Pau Vila i Iglésies són, majoritàriament, els partits ju-
dicials de 1833, amb la implantació de les províncies, amb molt poques i 
poc entenedores variacions, com Sabadell i Terrassa en la mateixa co-
marca del Vallès Occidental. Les comarques són, principalment, àmbits 
de “relacions de base periòdica”, com era el cas dels mercats, que van 
servir de referent.

13. L’enquesta de Pau Vila i Iglésies de 1932 va donar: 130 “comarques natu-
rals” i uns 115 “mercats”. Mai van sortir les 39 comarques, excepte en els 
partits judicials. Va dir que “ens falta saber els continguts” per adap-
tar-hi els “continents” (comarques). Vam intuir que pensaven en l’admi-
nistració de la GenCat i no en una reorganització dels Ajuntaments, és a 
dir, amb la gestió de les competències dels ajuntaments, sempre amb 
independència del valor històric i polític d’haver reivindicat les comar-
ques durant la dictadura franquista (1939-1978).

14. “El territori mana”, deia Casassas, a més a més de les relacions de base 
diària, i amb aquest criteri s’expliquen la majoria de les delimitacions 
efectuades. En el cas dels districtes, sempre va insistir que un districte 
necessita “tenir campanar” històric.

15. El Maresme allargat, per exemple, s’ha d’entendre com a mínim en qua-
tre àmbits territorials, el Baix Maresme amb els Vilassar-Premià, l’entorn 
de Mataró, Arenys i l’Alt Maresme. I el Tordera interior, que ja vam dibui-
xar al nostre llibre. L’adscripció concreta dels actuals municipis és una 
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qüestió relativament marginal. Àdhuc que n’hi hagi quatre o cinc, tam-
bé, però no amb la trentena d’ajuntaments actuals.

16. Així es podrien anar identificant els sistemes urbans que composen les 
comarques de major extensió i dimensió demogràfica, especialment a 
tota la costa i als entorns metropolitans.

17. En els municipis de base turística, la gestió de la policia municipal, la reco-
llida i eliminació de la brossa i la gestió de les llicències són dimensiona-
des per l’equivalent a municipis de 100.000 o 200.000 residents a l’estiu.

Un referent important per al treball de l’organització territorial de Catalunya 
va ser el treball inèdit de 1977 de la Comissió Consultiva Regional contra Incen-
dis, dirigit per l’enginyer Coll, en el marc de les Diputacions, i que va estudiar la 
demanda de tractament de riscos d’acord amb la divisió de tot el territori de 
Catalunya en quadrícules avaluant per a cadascuna riscos de la residència, l’ac-
tivitat econòmica, el turisme i altres elements de risc i atribuint-li el parc de 
bombers de la dimensió mínima més eficient en funció de l’accessibilitat màxi-
ma mesurada pel temps de resposta necessari. El nombre de parcs proposat 
va ser d’uns 120.

A l’article de Mur & Clusa a “Ciudad y Territorio de 2003” (Javier de Burgos re-
descobert?), en relació amb els mercats de treball de València, es feia la hipò-
tesi que les delimitacions metropolitanes s’havien de basar en els mercats de 
treball del 75% d’autocontenció mínima de les relacions residència-treball, i que 
els sistemes urbans estrictes ho havien de ser amb el llindar mínim del 50%. No 
haurien de ser pas criteris d’estudi i delimitació diferents pels estudis futurs. 
Dissortadament, però, el cens de 2011 ja no disposa de la informació residèn-
cia-treball per a tots els municipis, sinó només per als més grans de 5.000 habi-
tants, i, per tant, exclou les relacions entre municipi gran i perifèria de munici-
pis petits interrelacionats. Per aquesta raó es fan servir aquí els referents de 
les organitzacions territorials de Mossos d’Esquadra i Bombers.

4.  L’organització funcional i territorial dels Mossos d’Esquadra

La legislació bàsica de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra és la se-
güent: (http://ispc.gencat.cat/ca/1_linstitut/normativa_i_convenis/normativa/)

• Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de 
Catalunya.
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• Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esqua-
dra

• Llei 19/1983 per la qual es crea la Policia Autonòmica de la Generalitat de 
Catalunya

El text consolidat de 2003 estableix, en el seu preàmbul, les característiques 
d’un servei que és una verdadera “estructura d’estat” perquè gestiona la segu-
retat ciutadana completa, i ho fa des de la perspectiva històrica de recuperar 
les competències de 1936 i de les transferències dels diferents serveis en polici-
es locals, protecció civil i emergències, trànsit, seguretat privada, i jocs i espec-
tacles, per tal d’establir un “sistema” coordinat i únic de seguretat pública de 
Catalunya, el qual també “es dota, finalment, d’un centre integrat i permanent 
d’atenció i gestió de les emergències en matèria de protecció civil, policia i ur-
gències sanitàries, per mitjà del telèfon unificat 112, d’accés universal i gratuït”.

Com ja estableix l’article 1 de la llei, es tracta d’un servei integral de seguretat a 
Catalunya i que ha de garantir una prestació homogènia arreu del territori amb 
uns principis ben clars i explícits de preservar la convivència i fomentar la co-
hesió social, tal com expressa el literal següent:

1. L’objecte d’aquesta Llei és l’ordenació de les competències de la Generalitat 
en matèria de seguretat pública, especialment les de policia, i la seva integració 
amb les de protecció civil, trànsit, joc i espectacles i seguretat privada, en un sis-
tema general de seguretat propi de Catalunya, participat per les altres adminis-
tracions amb competències en aquesta matèria. 2. Integren el sistema de segu-
retat pública de Catalunya les autoritats amb competències en la matèria i els 
serveis dependents de les administracions respectives, i també els òrgans de co-
ordinació i participació ciutadana. 3. El sistema de seguretat pública de Catalu-
nya té per finalitat contribuir al desenvolupament de polítiques públiques de 
prevenció i protecció eficaces en l’assegurament dels drets i les llibertats dels 
ciutadans, la preservació de la convivència i el foment de la cohesió social. 4. El 
sistema de seguretat pública, entès com un sistema integral, ha de garantir el 
dret dels ciutadans a una prestació homogènia dels serveis de seguretat arreu 
de Catalunya.

El sistema general de seguretat pública de Catalunya s’inspira en els principis 
següents:

a) Prevenció dels riscs i de les amenaces.

001-780 ponenciasEIX6.indd   59 11/07/2018   9:35:52



60

Eficiència territorial i administració local: els referents de l’organització dels serveis...

b) Adequació del servei públic a la demanda social.

c) Proximitat als ciutadans i descentralització dels serveis públics.

d) Eficàcia de l’acció pública i eficiència en l’assignació de recursos i mitjans.

e) Planificació i avaluació de les actuacions.

f) Proporcionalitat de la intervenció pública.

g) Corresponsabilitat i complementarietat d’autoritats i administracions.

h) Coordinació i cooperació entre autoritats, administracions i serveis.

i) Transparència i informació als ciutadans.

L’article 19 estableix que “L’àrea bàsica policial és la unitat mínima, geogràfica 
i poblacional, dotada d’uns serveis bàsics per a l’atenció primària de les deman-
des de prevenció, seguretat ciutadana, control del trànsit i investigació de pri-
mer nivell. El servei bàsic es compon, d’una banda, d’una comissaria principal 
de la policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i de les altres comissaries 
desconcentrades que requereixin les necessitats i l’extensió de l’àrea, i, de l’al-
tra, dels cossos de policia local que hi hagi al territori, coordinats per les juntes 
locals corresponents” i que (article 20), “L’agrupació de diverses àrees bàsi-
ques policials, d’acord amb els criteris del Pla territorial general de Catalunya, 
forma una regió policial. Cada regió policial ha de tenir una comissaria regional, 
amb seu a la comissaria de l’àrea bàsica policial que determini el Govern, per 
raons d’eficàcia, d’eficiència, de desconcentració, econòmiques, socials, demo-
gràfiques i històriques. A les comissaries regionals hi ha d’haver els serveis de 
suport logístic i les especialitats policials que, per llurs característiques, trans-
cendeixin l’àmbit de les àrees bàsiques policials, i s’hi du a terme la gestió des-
centralitzada dels serveis tècnics i administratius centrals”. Interessa destacar 
aquí la localització dels centres de serveis amb personal, instal·lacions i equipa-
ment mínim per desenvolupar les seves funcions, amb independència dels al-
tres nivells de comandament.

Segons el web de la GenCat, les tres primeres tenen les mateixes funcions 
essent “la comissaria (que) constitueix la seu operativa de l’Àrea Bàsica Poli-
cial (ABP), i assegura la prestació dels serveis bàsics d’investigació i segure-
tat ciutadana”, segons el darrer Decret 415/2011, de 13 de desembre, d’es-
tructura de la funció policial de la Direcció General de la Policia (DOGC núm. 
6.025):
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– Patrullatge polivalent dels sectors i les demarcacions en què es divideix 
l’ABP (actuacions d’ofici, per iniciativa pròpia o a requeriment directe 
dels ciutadans o mitjançant la Sala de comandament).

– Actuacions específiques en operacions planificades de seguretat ciutada-
na.

– Investigació de petits delictes i realització de les primeres actuacions en 
els delictes que no són competència pròpia d’altres àmbits de l’organit-
zació.

– Manteniment de l’ordre i la convivència, sempre que no calgui la inter-
venció de les unitats especialitzades.

– Recepció de denúncies, instrucció dels atestats policials que se’n derivin i 
atenció dels requeriments dels ciutadans i de l’autoritat judicial.

– Recepció de trucades urgents dels ciutadans al telèfon de tres xifres en 
requeriment de serveis policials d’assistència o informació.

– Auxili a les autoritats judicials i compliment de les seves ordres.

– Execució de les ordres i els requeriments de les autoritats amb potestats 
legals de policia.

– Auxili als alcaldes, especialment en el marc dels convenis subscrits de co-
operació i de coordinació, si escau, amb la policia local.

– Autoprotecció i vigilàncies estàtiques.

– Trasllat de detinguts.

Les set “oficines d’atenció ciutadana” (Barceloneta, Plaça de Catalunya, Sants/
Montjuïc, Santa Coloma de Gramenet, Gavà, Girona i Tarragona) només són 
“dependències policials on es reben i es tramiten les denúncies en relació amb 
les infraccions penals i s’atenen les consultes que fa la ciutadania, proporcio-
nant-li la deguda orientació”. Només Gavà no disposa de comissaria o oficina 
policial addicional.

Les unitats de servei estan agrupades per “àrees bàsiques” i aquestes en “regi-
ons policials” (Barcelona, Metropolitana Nord, Metropolitana Sud, Girona, Tar-
ragona, Ponent, Centre, Pirineu Occidental i Terres de l’Ebre, amb un total de 
nou). Corresponen a les regions policials les funcions següents https://mossos.
gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/localitzacio_de_comissaries/):
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– Vetllar, en el seu territori, per l’assoliment dels objectius generals de la 
policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra en l’àmbit de responsabilitat 
de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial.

– Exercir la direcció i el comandament de les àrees i unitats regionals i àre-
es bàsiques policials del seu territori.

– Gestionar i canalitzar els requeriments policials de les àrees bàsiques po-
licials.

– Planificar, programar, coordinar, analitzar i avaluar els dispositius i opera-
cions que depassin el territori d’una de les àrees bàsiques policials, sem-
pre que no afectin l’àmbit territorial d’una altra regió policial.

– Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Segons el web, “Correspon a les àrees bàsiques policials vetllar per l’assoli-
ment, en el seu territori, dels objectius generals de la regió policial, sens perju-
dici de les funcions directament assignades a aquesta en el camp dels serveis 
següents:

– Realitzar la prevenció i persecució d’aquelles conductes i activitats anti-
socials, molestes i incíviques que puguin donar com a resultat una acció 
penal o administrativa.

– Garantir la seguretat de les persones o dels béns, ja sigui en la seva activi-
tat social o en els moviments de masses (actes esportius, culturals i al-
tres), o la circulació viària, o riscos industrials, en col·laboració amb altres 
organismes.

– Assegurar la protecció a persones i institucions que així ho necessitin.

– Col·laborar i actuar amb altres institucions per evitar o, si s’escau, mino-
rar, les conseqüències que per a la seguretat de les persones i els béns 
representen les calamitats d’origen natural.

– Evitar les situacions de risc per a les persones o els béns, neutralitzar-les 
i, si s’escau, determinar si la conducta és susceptible de responsabilitat 
penal o administrativa.

– Procurar una percepció de seguretat en la ciutadania i garantir l’exercici 
dels seus drets i llibertats.
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– Prestar els serveis d’atenció a la ciutadania, de relacions amb la comuni-
tat, d’atenció a les víctimes, d’atenció a les persones que pateixen violèn-
cia masclista i d’atenció a les persones detingudes.

– Investigar els il·lícits en l’àmbit de la delinqüència ordinària i de caràcter 
local que s’estableixin.

– Exercir qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.

Als efectes del comandament dels Mossos, Catalunya s’estructura en 60 Àrees 
Bàsiques, de les quals 10 corresponen als districtes de Barcelona i 10 correspo-
nen a agregació de dues comarques, a part de la desagregació lògica del Vallès 
Occidental en les àrees bàsiques de Sabadell i Terrassa, perquè estarien situa-
des cadascuna a l’entorn del llindar de les 250.000 persones.

Els Mossos d’Esquadra presten servei directe a la ciutadania en 103 unitats. Hi 
destaca que cap unitat de servei serveix a un sol municipi. Es tracta de 59 uni-
tats amb rang de “Comissaries”, 27 “Comissaries de Districte”, 10 “Oficines de 
Districte” i 7 “Oficines d’atenció ciutadana”, les quals es detallen, per comar-
ques, a la taula que segueix. Del total de 42 comarques, 27 disposen d’un sol 
centre de servei mentre que 15 disposen de dues o més comissaries o equiva-
lents, i que són lògicament les de més població resident a les regions policials 
metropolitanes de Barcelona i Girona. És en aquest sentit que la comarca no és 
una estructura administrativa vàlida arreu ni per a la gestió dels serveis de 
Mossos d’Esquadra, ni per a l’organització del seu comandament, i que, per 
tant, continua essent vàlid el criteri del geògraf Casassas que “el territori 
mana”, condicionat pel requeriment d’eficiència del servei.

Font: https://mossos.gencat.cat/.content/home/dadesobertes/comissaries/index.html
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NOMBRE D’UNITATS DE SERVEI DELS MOSSOS D’ESQUADRA PER 
TIPOLOGIES I  COMARQUES

Font: Elaboració pròpia i amb taules dinàmiques d’excel en base a :
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organigrama.jsp?codi=13760&jq=200047
Amb trama groga: Comarques amb més d’una unitat policial (15)

Notes:
La nova comarca del Moianès es va crear l’1 de maig de 2015 (Llei 4/2015, de 23 d’abril, de creació 
de la comarca del Moianès) a partir de l’agregació de cinc municipis de la comarca del Bages, un 
de la comarca d’Osona i quatre de la comarca del Vallès Oriental. No disposa encara de centre de 
servei.
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- A partir del març de 2014, vuit municipis de l’Anoia canvien d’adscripció i pas-
sen de l’àmbit Penedès a les Comarques Centrals (Acord GOV/21/2014).

El servei disposava de 17.053 mossos d’esquadra a finals de 2017 i representen 
el 5,3% del personal total al servei de la GenCat (323.531), comptant-hi el perso-
nal universitari, d’acord al detall de les dues taules que segueixen. Seria equiva-
lent a una dotació de 2,27 mossos per cada 1.000 residents. Com element de 
comparació cal dir que la recentment anunciada plantilla de l’Ertzaina d’Euska-
di de 8.000 agents seria equivalent a 3,37 agents per cada 1.000 residents.

h�p://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=977
Personal de les administracions públiques catalanes. 2016
Per �pus d'administració i sexe

Generalitat de 
Catalunya (1)

Administració 
local (2) Universitats

Ens 
parlamentaris i 

org. 
independents

Total

Homes 67.550 48.178 12.553 256 128.537

Dones 134.851 47.810 11.954 379 194.994

Total 202.401 95.988 24.507 635 323.531

63% 30% 8% 0,2% 100%
(1) Inclou el sector públic.
(2) No s'hi inclouen els consorcis i fundacions.
Font: Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Espai d'anàlisi de 
l'ocupació pública.

h�p://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=980
Personal de la Generalitat de Catalunya. 2016
Per col·lec�u i sexe

Homes Dones Total
Administració de justícia 1.567 5.506 7.073 3%
Administració i serveis 15.516 29.423 44.939 22%
Agents rurals 431 56 487 0,2%
Cossos de seguretat 13.405 3.648 17.053 8%
Docents 17.656 51.869 69.525 34%
Extinció d'incendis 2.300 35 2.335 1,2%
Institucions sanitàries 13.671 42.229 55.900 28%
Investigadors 743 801 1.544 1%
Serveis penitenciaris 2.261 1.284 3.545 2%
Total 67.550 134.851 202.401 100%

Exclou personal d'Universitat
Font: Departament de Governació, Administracions Públiques i 

En relació amb la dotació total en matèria de seguretat de proximitat, cal con-
siderar també les dotacions de les policies municipals d’aquells municipis que 
en disposen. D’acord amb declaracions recents, (https://elpais.com/
ccaa/2016/10/27/catalunya/1477597203_883664.html), “la futura policía de Ca-
taluña tendría 28.000 efectivos, como resultado de sumar los 17.000 de Mos-
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sos y los 11.000 de las 213 policías locales”. Seria equivalent a 3,73 agents de 
seguretat per cada 1.000 residents. Es tractaria sens dubte d’una dotació molt 
important de personal, amb implicacions territorials molt clares. Contrasta, 
però, amb els 14.000 efectius de la policia única danesa, com es presenta més 
endavant, segons la informació disponible.

És comprensible que, en l’esmentada conferència d’octubre de 2016 del conse-
ller d’Interior, en parlar de la problemàtica dels serveis locals de seguretat di-
gués que “... la nueva ley que permitirá esos cambios se redactará con el con-
senso de los municipios y del Parlament... (i que)... Un policía local seguirá 
siendo de ámbito local, tendrá mando municipal y dependerá del alcalde... (i 
que) En ningún caso se trataría de una fusión o absorción por parte de los Mos-
sos...”. I també que, com deia la informació periodística, “Las mayores resis-
tencias al proyecto de Interior pueden venir por parte de ciudades como Bar-
celona, L’Hospitalet, Sabadell o Badalona, con plantillas numerosas de policías. 
Una portavoz del Ayuntamiento de Barcelona, que cuenta con 3.000 agentes, 
aseguró que el Consistorio sigue con “mucho interés” la propuesta de Interior 
para “actualizar la legislación vigente de policías locales, que es de 1991”. Y 
defendió su participación “activa” en el proceso de reforma, teniendo en cuen-
ta el “peso específico en el sistema” de la Guardia Urbana de Barcelona”. Però 
no és menys cert que, a la vista de l’experiència comparada de Dinamarca, es 
pot suposar que la unificació de les policies locals existents a Catalunya podria 
portar a una major eficiència, i com a mínim a una reducció del cost, sense que 
s’hagi pogut demostrar, encara. El fet que les entitats municipalistes visitessin 
Dinamarca per conèixer de primera mà la seva experiència permetria seguir 
treballant en la mateixa línia i fer-hi aportacions des de l’economia dels serveis 
públics en la línia de les aportacions de King el 1984 i Bennet el 1980.

Per tal de completar la informació sobre dotació policial a Catalunya, també és 
rellevant el volum de personal de seguretat que ha arribat a tenir Catalunya en 
els mesos recents, d’acord a la informació periodística de novembre passat, i 
que permet estar molt tranquils (segurament) pel que fa a la dotació policial, 
de totes les administracions. Paga la pena posar la notícia sencera:

https://politica.elpais.com/politica/2017/11/23/actualidad/1511443620_624253.
html

“Los planes de Interior son mantener hasta final de año — una vez se hayan 
celebrado las elecciones autonómicas del 21 de diciembre— a los cerca de 
3.000 efectivos que va a mantener desplazados como refuerzo de los 6.093 
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agentes de ambos cuerpos (2.929 policías y 3.164 guardias civiles) que están 
destinados de manera permanente en Cataluña, según confirman a EL PAÍS al-
tos cargos del ministerio. El equipo de Juan Ignacio Zoido considera que con la 
responsabilidad del orden público en manos de los Mossos d’Esquadra — bajo 
la tutela de Interior tras la aplicación del artículo 155—, la misión de policías y 
guardias civiles ha quedado reducida en la actualidad a la protección de los edi-
ficios del Estado en Cataluña y de las infraestructuras críticas, además de las 
investigaciones en marcha sobre la organización del referéndum ilegal. En los 
días de mayor tensión, Interior llegó a tener desplegados en la Operación 
Copérnico a 44 de estos grupos — dos de ellos con sede fija en Barcelona—, lo 
que representaba dos terceras partes de los 2.700 policías que componen la 
plantilla total de estas unidades especializadas en orden público. El elevado nú-
mero de agentes destinados a la Operación Copérnico — entre policías y guar-
dias civiles desplazados y sus plantillas en Cataluña llegaron a superar los 
12.000— provocó problemas puntuales de seguridad en otros lugares de Es-
paña por carencia de efectivos, admiten a EL PAÍS responsables de Interior.”

Als efectes de l’entesa de l’estructura territorial de Catalunya és rellevant que 
junt amb les capitals comarcals (excepte el Moianès, encara), hi ha 45 munici-
pis que són “centralitats territorials complementàries”. Els 213 municipis que 
tenen policia local amb els 11.000 efectius esmentats constitueixen, també, 
una estructura mínima d’administració local per tal de poder disposar de “ser-
veis complets de proximitat”.

Addicionalment, la desagregació de Barcelona en 10 àrees bàsiques i comissari-
es, corresponents als districtes municipals, posaria també de relleu el llindar 
màxim de 200-250.000 residents pels centres de servei dels Mossos d’Esqua-
dra per actuar amb eficiència i accessibilitat adequades, en el sentit de mà-
xim-mínim que planteja King (1983, pàg. 83), malgrat que la població resident 
no és l’únic condicionant de la que es pot anomenar “producció de criminali-
tat” perquè hi ha el turisme o la proximitat a fronteres. L’estructura territorial 
resultant de l’organització dels Mossos d’Esquadra es detalla al llistat de muni-
cipis que segueix, segons els centres de servei siguin o no capitals comarcals, a 
part de l’organització submunicipal del municipi de Barcelona.

Les dimensions de població empadronada i l’extensió per regions policials de 
comandament són les que es presenten en el quadre que segueix. Hi destaca 
la consideració de les Terres de l’Ebre com a regió (179.049 habitants), molt 
per sota de les altres en població i extensió, i la integració de les comarques del 
Pirineu (amb uns 72.000 residents empadronats) a la Regió de Ponent, presen-
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tant els valors màxims de població a la regió Metropolitana Nord (uns 2,3 mili-
ons d’habitants), a la del municipi de Barcelona (1,6 milions) i a la Metropolita-
na Sud (1,1 milions). Hi destaca, per tant, un condicionant de “proximitat i 
referència administrativa i de planificació” per sobre del de dimensió poblacio-
nal o extensió, en el sentit també que “el territori mana” en la delimitació de 
les regions policials de comandament.

POBLACIÓ EXTENSIÓ
1 Regió d'Emergències Metropolitana Nord 2.354.312          1.880                 
2 Regió d'Emergències Metropolitana Sud 1.059.491          1.264                 
3 Regió d'Emergències de Girona 728.322             5.584                 
4 Regió d'Emergències Central 428.597             11.362               
5 Regió d'Emergències de Ponent - Lleida 512.494             5.612                 
6 Regió d'Emergències de Tarragona 625.802             3.000                 
7 Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre 179.049             3.308                 

CATALUNYA (exclòs el municipi de Barcelona) 5.888.067          32.010               
Barcelona            1.620.809   101                    
CATALUNYA 7.508.876          32.111               
FONT :http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=246, Any 2017,  i elaboració pròpia
Es produeixen unes lleugeres diferències en les xifres de població total de l'IDESCAT fent servir els total per 
àmbits  -8- i els parcials per comarques a l'Anuari pel 2017

En relació amb la coincidència del referent comarcal en l’organització territori-
al de les unitats de gestió policial (comissaries, comissaries de districte, ofi-
cines policials i oficines d’atenció ciutadana), segueix la relació dels centres de 
servei per regions i comarques, distingint entre les que ho són a les capitals de 
comarca (43), al municipi de Barcelona (13) i a la resta de cada comarca (47), 
evidenciant que la comarca és parcialment l’estructura de referència als efec-
tes de la gestió policial de les competències de seguretat ciutadana i emergèn-
cies dels Mossos, especialment a la regió metropolitana de Barcelona, el litoral 
i els entorns de les ciutats grans de Girona i Lleida.

CENTRES DE SERVEI A LES CAPITALS COMARCALS (43)
(EXCLOSA BARCELONA, AMB SABADELL-TERRASSA COCAPITALS, SENSE CEN-
TRE DE SERVEI AL MOIANÈS I AMB DOS CENTRES A TARRAGONA I GIRONA )

Regió Central
Anoia Igualada
Bages Manresa
Berguedà Berga
Osona Vic
Solsonès Solsona
Moianès: --

Regió de Girona
Alt Empordà Figueres
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Baix Empordà la Bisbal d’Empordà
Garrotxa Olot
Gironès Girona
Girona - Complex Sta. Caterina - OAC
Pla de l’Estany Banyoles
Ripollès Ripoll
Selva Santa Coloma de Farners

Regió Metropolitana - Barcelona
Barcelonès (10 Comissaries de Districte i 3 OAC)

Regió Metropolitana Nord
Maresme Mataró
Vallès Oriental Granollers
Vallès Occidental (cocapitals) Sabadell
Terrassa

Regió Metropolitana Sud
Alt Penedès Vilafranca del Penedès
Baix Llobregat Sant Feliu de Llobregat
Garraf Vilanova i la Geltrú

Regió Pirineu Occidental
Alt Urgell Seu d’Urgell
Alta Ribagorça Pont de Suert
Cerdanya Puigcerdà
Pallars Jussà Tremp
Pallars Sobirà Sort
Val d’Aran Vielha e Mijaran

Regió Ponent
Garrigues Borges Blanques
Pla d’Urgell Mollerussa
Noguera Balaguer
Segarra Cervera
Segrià Lleida
Urgell Tàrrega

Regió de Tarragona
Alt Camp Valls
Baix Camp Reus
Baix Penedès el Vendrell
Conca de Barberà Montblanc
Priorat Falset
Tarragonès Tarragona
Tarragona - OAC

Regió Terres de l’Ebre
Baix Ebre Tortosa
Montsià Amposta
Ribera d’Ebre Móra d’Ebre
Terra Alta Gandesa
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BARCELONA (13): COMISSARIES DELS DISTRICTES (10) I OFICINES D’ATENCIÓ 
CIUTADANA (3)
Metropolitana Barcelona
BCN - Ciutat Vella
BCN - Gràcia
BCN - Horta/Guinardó
BCN - Les Corts
BCN - Nou Barris
BCN - Plaça de Catalunya – Oficina d’Atenció Ciutadana
BCN - Sant Andreu
BCN - Sant Martí
BCN - Sants / Montjuïc
BCN - Estació de Sants – Oficina d’Atenció Ciutadana
BCN - Sarrià / Sant Gervasi
BCN - Barceloneta – Oficina d’Atenció Ciutadana
BCN - Eixample

CENTRES DE SERVEI A MUNICIPIS QUE NO SÓN CAPITALS COMARCALS (47)

Regió de Girona
Alt Empordà
la Jonquera
l’Escala
Roses
Baix Empordà
l’Estartit
Palafrugell
Platja d’Aro
Sant Feliu de Guíxols
Gironès Salt
Selva Blanes
Lloret de Mar

Regió Metropolitana Nord
Barcelonès
Badalona
Sant Adrià de Besòs
Sta. Coloma de Gramenet
Sta. Coloma de Gramenet - OAC
Maresme
Arenys de Mar
Calella de la Costa
Pineda de Mar
Premià de Mar
Sant Andreu de Llavaneres
Vallès Occidental
Barberà del Vallès

001-780 ponenciasEIX6.indd   70 11/07/2018   9:35:53



71

Joaquim Clusa i Oriach

Caldes de Montbui
Cerdanyola
Montcada i Reixac
Ripollet
Rubí
Sant Cugat del Vallès
Santa Perpètua de la Mogoda
Vallès Oriental
Mollet del Vallès
Sant Celoni

Regió Metropolitana Sud
Alt Penedès Sant Sadurní d’Anoia
Baix Llobregat
Castelldefels
Cornellà
el Prat de Llobregat
el Prat de Llobregat - Aeroport
Esplugues de Llobregat
Gavà - OAC
l’Hospitalet de Llobregat
Martorell
Sant Boi de Llobregat
Sant Vicenç dels Horts
Viladecans
Garraf Sitges

Regió de Ponent
Segrià Aitona
Noguera
Artesa de Segre
Ponts

Regió de Tarragona
Baix Camp Cambrils
Tarragonès Salou

Nota: -La Llei 23/2010, de 22 de juliol, de creació de l’àmbit del Penedès, divideix Catalunya 
en vuit àmbits territorials de planificació.

En relació amb el estàndards de servei de dimensions màximes o mínimes que 
dibuixen les unitats de servei i gestió, els resultats de la taula que segueix indi-
quen que la unitat policial mitjana dels Mossos serviria a una població resident 
d’unes 73.000 persones (semblant a l’actual de les comarques del Baix Ebre o 
Montsià) i a una extensió mitjana de 312 km2 (semblant a les actuals del Pla 
d’Urgell o Tarragonès), amb un radi mitjà equivalent de 10 km. Certament es 
tracta d’àmbits supramunicipals tenint en compte que el municipi mitjà de Ca-
talunya té 7.900 residents i 34 km2, equivalent a un radi mitjà de 3,3 km.
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ESTÀNDARDS DE POBLACIÓ EMPADRONADA, EXTENSIÓ I RADI PER ÀMBITS I COMARQUES
33%

REGIÓ COMARCA POBLACIÓ 
COMARCA

POBLACIÓ 
ÀMBITS

Diferències 
estadístiques en 

relació a 
l'agregat per 

àmbits

EXTENSIÓ 
COMARCA 

(KM2)

EXTENSIÓ 
(KM2) ÀMBITS

TURISME - 
INCREMENT 
POBLACIÓ 
TEÒRICA

Nombre 
Unitats 
Mossos

Habitants / 
Unitats  
Mossos

Extensió 
(Km2) / 
Unitats 
Mossos

RADI 
MITJÀ 
(Km)

Metropolità 5
BARCELONÈS 2.226.828 146         X 17         130.990   9           2        
MARESME 438.447 399         X 6           73.075     66         5        
VALLÈS OCCIDENTAL 908.026 583         10         90.803     58         4        
VALLÈS ORIENTAL 401.820 851         3           133.940   284       10      
BAIX LLOBREGAT 807.796 486         12         67.316     41         4        

4.782.917 -3.780 2.464      48         99.644     51         4        
Comarques Gironines 7 -      

SELVA 165.763 995         x 3           55.254     332       10      
RIPOLLÈS 24.889 957         1           24.889     957       17      
PLA DE L'ESTANY 31.577 263         1           31.577     263       9        
GIRONÈS 183.693 576         X 3           61.231     192       8        
GARROTXA 55.141 735         1           55.141     735       15      
BAIX EMPORDÀ 130.737 702         X 5           26.147     140       7        
ALT EMPORDÀ 136.522 1.358      X 4           34.131     339       10      

728.322 -                       5.584      18         40.462     310       10      
Camp de Tarragona 5 -      

TARRAGONÈS 250.795 319         X 3           83.598     106       6        
PRIORAT 21.885 499         1           21.885     499       13      
CONCA DE BARBERÀ 20.061 650         1           20.061     650       14      
BAIX CAMP 188.657 697         X 2           94.329     349       11      
ALT CAMP 44.038 538         1           44.038     538       13      

525.436    12.600                2.703      8           65.680     338       10      
Terres de l'Ebre 4 -      

MONTSIÀ 68.028 735         1           68.028     735       15      
BAIX EBRE 77.606 1.003      1           77.606     1.003    18      
RIBERA D'EBRE 21.885 827         1           21.885     827       16      
TERRA ALTA 11.530 743         1           11.530     743       15      

179.049 -                       3.308      4           44.762     827       16      
Ponent 6 -      

URGELL 35.870 580         1           35.870     580       14      
SEGRIÀ 204.549 1.397      2           102.275   698       15      
SEGARRA 22.374 723         1           22.374     723       15      
PLA D'URGELL 36.850 305         1           36.850     305       10      
GARRIGUES 19.017 798         1           19.017     798       16      
NOGUERA 38.300 1.784      3           12.767     595       14      

356.960 -                       5.586      9           39.662     621       14      
Comarques Centrals 5 -      

SOLSONÈS 13.463 1.001      1           13.463     1.001    18      
BERGADÀ 38.926 1.185      1           38.926     1.185    19      
BAGES 173.724 961         1           173.724   961       17      
OSONA 154.783 1.260      1           154.783   1.260    20      
MOIANÈS 13.193 338         -         -            -         -      

394.089 -1.473 4.746      4           98.522     1.186    19      
Alt Pirineu i Aran 6 -      

PALLARS SOBIRÀ 6.896 1.378      1           6.896       1.378    21      
PALLARS JUSSÀ 13.075 1.343      1           13.075     1.343    21      
ARAN 9.850 634         X 1           9.850       634       14      
ALTA RIBAGORÇA 3.840 427         1           3.840       427       12      
CERDANYA 17.756 547         X 1           17.756     547       13      
ALT URGELL 20.220 1.448      X 1           20.220     1.448    21      

71.637 -                       5.776      6           11.940     963       18      
Penedès 4 -      

ALT PENEDÈS 106.438 593         2           53.219     296       10      
BAIX PENEDÈS 100.366 296         X 1           100.366   296       10      
ANOIA 118.405 866         1           118.405   866       17      
GARRAF 145.257 185         X 2           72.629     93         5        

470.466 5.253 1.941      6           78.411     323       10      
-      

CATALUNYA 42 7.508.876 12.600 32.108    103       72.902     312       10      
FONT: Elaboració pròpia a partir de les taules de l'Idescat Baix Ebre Pla d'Urgell

2 VALORS MÀXIMS DE COMARCA Montsià Tarragonès
2 VALORS MÍNIMS DE COMARCA Desviacions estàndards 43.538     409       11      

Les desviacions estàndards de les poblacions servides mitjanes per comar-
ques d’uns +/- 44.000 residents i de les extensions mitjanes de +/-409 km2 
(radi de +/-11 km) palesen que hi ha importants diferències comarcals. Les uni-
tats de població servida mínima són de 3.840 (Alta Ribagorça) i 9.850 resi-
dents (Val d’Aran) i les màximes de 130.990 (Barcelonès) i 133.940 residents 
(Vallès Oriental). Les extensions mínimes mesurades pels radis mitjans són de 
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2 (Barcelonès) i 4 km (Baix Llobregat i Vallès Occidental) i les màximes de 21 
km a l’Alt Urgell i Pallars Sobirà. L’organització dels Mossos d’Esquadra es po-
den adaptar, doncs, a territoris de població, extensió i problemàtica (turisme 
estacional, conflictivitat social...) molt diversos dels municipis actuals, però 
amb uns mínims i uns màxims diferents, ja sigui per sobre o per sota, segons 
els casos.

Les 10 comissaries dels Mossos d’Esquadra al municipi de Barcelona posen de 
relleu, també, que els serveis locals de proximitat s’han de tractar o gestionar 
en unitats sub-municipals en el cas que se superi un cert llindar de residents o 
problemàtica, que serien d’uns 200.000 residents, en el cas del municipi de 
Barcelona, i que porta a adaptar-se als districtes municipals, els quals serien 
cadascú una “Àrea Bàsica” i tindrien almenys una Comissaria del nivell més alt 
de comandament.

Amb relació a l’estructura comarcal, cal reiterar que, del total de 42 comar-
ques, 27 disposen d’un sol centre de servei, mentre que 15 disposen de 2 o més 
comissaries o equivalents, i que són lògicament les de més població resident a 
les regions policials metropolitanes de Barcelona i Girona, confirmant la con-
clusió que la comarca no és l’estructura territorial més generalitzada de Catalu-
nya per la gestió dels serveis de seguretat, perquè en el cas dels Mossos, junt 
amb els centres de serveis a les capitals comarcals, hi ha 45 municipis que són 
“centralitats territorials complementàries”, juntament amb els 41 centres co-
marcals (exclòs encara el Moianès). Per altra banda, 27 disposen d’un sol cen-
tre de servei mentre que 15 disposen de 2 o més comissaries o equivalents, que 
són lògicament les de més població resident a les regions policials metropolita-
nes de Barcelona i Girona.

Tampoc, des del punt de vista del comandament, la comarca és la unitat terri-
torial més generalitzable, perquè Catalunya s’estructura en 64 Àrees Bàsiques, 
de les quals 10 corresponen als districtes de Barcelona i 10 més corresponen a 
l’agregació de dues comarques, a part de la desagregació lògica del Vallès Oc-
cidental en les àrees bàsiques de Sabadell i Terrassa, perquè se situen a l’en-
torn del llindar de les 250.000 persones.

5. L’organització funcional i territorial dels bombers de la GenCat

El servei de Bombers de la GenCat disposa d’una plantilla pròpia de 2.335 per-
sones, segons les dades disponibles de 2016, i 2.171 bombers voluntaris. Exclou 
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els efectius de l’Ajuntament de Barcelona, que disposen del servei històric per 
gestió directa. La plantilla fixa representa menys de l’1% del personal de la Gen-
Cat, segons una font recent (HTTPS://WWW.ELNACIONAL.CAT/CA/SOCIE-
TAT/BOMBERS-VOLUNTARIS-FUNCIONARIS_121167_102.HTML).

Els Bombers de Barcelona disposen d’uns efectius de 782 persones i 6 parcs 
d’acord amb la informació més recent (http://ajuntament.barcelona.cat/bom-
bers/pdf/publicacions/27/FHT-38.pdf).

La dotació a Catalunya, fora de Barcelona, seria equivalent a 0,60 bombers per 
cada 1.000 residents (0,30 només amb la dotació de personal funcionari), i la 
de Barcelona de 0,49 bombers per cada 100 residents, a mig camí de les dotaci-
ons equivalents del personal de la GenCat.

L’Estatut d’Autonomia atribueix als Ajuntaments la competència de “la protec-
ció civil i la prevenció d’incendis” a l’apartat f de l’article 85, però en canvi atri-
bueix a la GenCat, en el seu article 132, la competència exclusiva en emergènci-
es i protecció civil “que inclou, en tot cas, la regulació, la planificació i l’execució 
de mesures relatives a les emergències i la seguretat civil, i també la direcció i 
la coordinació dels serveis de protecció civil, que inclouen els serveis de pre-
venció i extinció d’incendis, sens perjudici de les facultats dels governs locals 
en aquesta matèria, respectant el que estableixi l’Estat en exercici de les seves 
competències en matèria de seguretat pública”.

La normativa de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de 
salvaments de Catalunya està regulada per la Llei 5/1994, de 4 de maig, i, en el 
seu text consolidat, incorpora, en un document únic, les modificacions i correc-
cions posteriors. Malgrat tractar-se d’un servei de competència municipal i de 
caràcter obligatori pels municipis de més de 20.000 habitants, per raons princi-
palment econòmiques i d’eficàcia, la GenCat ha hagut de suplir el servei, que es 
prestava amb mitjans tècnics molt limitats a la majoria de municipis abans del 
primer estatut d’autonomia (excepte al municipi de Barcelona, amb una tradi-
ció d’administració consolidada i eficient), tal com posa de relleu l’article 84 de 
la llei, i que es justifica en el marc de les funcions atribuïdes a la GenCat de l’ar-
ticle 13. Es converteix, a la pràctica, en un servei de proximitat gestionat per la 
GenCat, amb independència dels acords de finançament que pugui haver esta-
blert amb els ajuntaments.

El literal dels dos articles és el següent:
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Article 13

Corresponen al Departament de Governació, per mitjà del Cos de Bombers de 
la Generalitat, les funcions següents:

a) Extingir incendis i, en supòsits d’ocurrència de qualsevol sinistre o situa-
ció d’emergència, actuar amb la finalitat de minimitzar els danys, tant 
personals com materials, dins l’àmbit territorial de la seva competència.

b) Fer activitats de prevenció tendents a evitar o disminuir el risc d’incen-
dis i d’accidents, en el marc de la normativa específica per a cada àmbit. 
Entre aquestes activitats, li correspon, en els municipis mancats de ser-
veis municipals de prevenció i extinció d’incendis, d’emetre informe, en 
la forma que sigui determinada per reglament, abans de l’autorització 
de l’autoritat competent, sobre els projectes de nova construcció, de 
reforma i d’activitats, i també d’inspeccionar els establiments i els locals 
públics amb la finalitat de determinar el compliment de la normativa de 
prevenció d’incendis.

c) Estudiar i investigar les tècniques, les instal·lacions i els sistemes per a la 
protecció contra incendis en relació amb la normativa específica en 
aquesta matèria.

d) Intervenir en operacions de protecció civil, d’acord amb les previsions 
dels plans territorials i dels plans especials corresponents i elaborar els 
plans d’actuació respectius dels serveis d’extinció d’incendis.

e) Intervenir en les operacions de salvament marítim, a requeriment de les 
autoritats competents.

f) Intervenir en el salvament fluvial i en el rescat i el salvament de munta-
nya.

g) Investigar i analitzar els sinistres en els quals intervingui per raó de la 
seva competència, per tal d’informar sobre les causes i les conseqüènci-
es del sinistre i sobre els danys produïts.

h) Portar a terme activitats informatives i formatives per a la població en 
general que cerquin limitar les causes i les conseqüències dels incendis i 
dels accidents i d’augmentar l’autoprotecció de la ciutadania.
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i) Actuar en serveis d’interès públic, per raó de la capacitació específica 
dels seus membres i de l’adequació dels mitjans materials disponibles.

j) Totes les altres que li corresponguin o li puguin correspondre d’acord 
amb la legislació vigent.

Article 47

1. En els municipis de més de vint mil habitants, la prevenció i l’extinció 
d’incendis constitueixen un servei mínim, tal com estableix l’article 
64 de la Llei 8/1987, del 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalu-
nya.

2. Els municipis a què es refereix l’apartat 1, si es dona algun dels supòsits 
dels articles 65 i 66 de la Llei 8/1987, del 15 d’abril, municipal i de règim 
local de Catalunya, poden sol·licitar la dispensa de la prestació del servei 
al Govern. En aquest cas, n’assumeixen la prestació els serveis de pre-
venció i extinció d’incendis de la Generalitat, sens perjudici del que esta-
bleix l’article 65.2 de l’esmentada Llei.

3. El procediment per a la dispensa a què es refereix l’apartat 2 s’inicia 
amb la sol·licitud del municipi, que es resol, amb audiència prèvia 
d’aquest, per acord del Govern de la Generalitat, en què ha de constar 
que la Generalitat assumeix el servei, les circumstàncies d’aquesta as-
sumpció i l’aportació econòmica municipal al finançament del cost del 
servei.

4. Ultra la dispensa a què es refereix l’apartat 2, aquests municipis poden 
utilitzar, per a la prestació dels serveis, altres fórmules de col·laboració i 
cooperació previstes per la legislació vigent.

5. En el supòsit que un municipi de més de vint mil habitants no presti el 
servei de prevenció i extinció d’incendis i no s’aculli a cap de les fórmu-
les que estableixen els apartats 2 i 4, correspon als serveis de prevenció i 
extinció d’incendis i de salvaments de la Generalitat d’executar subsidià-
riament la competència local, d’acord amb l’article 136 de la Llei 8/1987. 
En aquest cas, pertoca al Govern de la Generalitat, amb audiència prèvia 
de l’ajuntament afectat, de determinar l’aportació econòmica municipal 
al finançament del cost del servei.
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Els Bombers s’organitzen territorialment en parcs (de voluntaris i de no volun-
taris), i Regió d’Emergència-Àrees d’Operacions que substitueixen, nominal-
ment, les zones i brigades de l’article 24 original. La unitat de servei és el Parc 
que es defineix com “el conjunt de medis personals i materials, amb organitza-
ció pròpia, situat en un municipi i amb un àmbit territorial i d’intervenció funci-
onal concret”, com indica l’article 25. La regió i l’àrea són els àmbits de coman-
dament superior.

El Decret 8/2015, de 27 de gener, pel qual s’aprova el Reglament del Cos de 
Bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya no afegeix cap aspecte relle-
vant en relació amb l’organització i gestió del servei establert en el text gene-
ral que el regula. Per aquesta raó, els dos tipus de parcs de bombers tenen les 
mateixes funcions tècniques, malgrat la diferent dedicació o relació contractu-
al del personal en cada cas, tal com es detalla al web del Departament, i que 
són les següents:

– Realitzar les sortides derivades dels sinistres dins del seu àmbit territorial 
d’actuació, així com les assignades per la Regió d’Emergència.

– Gestionar els recursos humans i materials adscrits al parc.

– Comunicar a la Unitat de Sala de Control de la Regió corresponent totes 
les incidències del servei.

– Vetllar per la conservació i manteniment del Parc, dels vehicles, equipa-
ment i mitjans d’intervenció assignats d’acord amb les instruccions que 
es determinin.

– Realitzar les activitats de formació i practiques programades per garantir 
que tot el personal del Parc conegui les normes, instruccions i procedi-
ments d’actuació operativa i d’ús i conservació dels recursos materials 
disponibles.

– Efectuar, en el seu àmbit d’actuació, totes les activitats preventives 
d’acord amb la normativa establerta i les instruccions derivades de les 
unitats responsables.

– Dur a terme les activitats necessàries per conèixer la totalitat dels nuclis 
urbans, les àrees rurals, les vies de comunicació, les infraestructures i les 
instal·lacions de la seva àrea territorial d’actuació en primera sortida i 
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mantenir actualitzat el catàleg d’ubicació, tipològic i d’intensitat del risc 
que se’n deriva.

– Mantenir, en l’exercici de les funcions assignades, les relacions de col·la-
boració corresponents amb el municipi i la resta d’entitats locals amb 
competència en el seu àmbit territorial.

– Participar en les activitats d’informació i formació a la població d’acord 
amb la programació que s’estableixi.

– Gestionar l’acció preventiva de riscos laborals en el seu àmbit.

– Executar les ordres i instruccions encomanades pels seus superiors jeràr-
quics i informar-li de les actuacions en què hi participi.

– Proposar millores respecte als procediments i recursos disponibles.

– Qualsevol altra funció que li encomanin.

El servei de bombers es gestiona per mitjà de 150 parcs (77 de voluntaris i 74 de 
no voluntaris) organitzats en set regions d’emergència (Metropolitana Nord, 
Metropolitana Sud, Centre, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre, sense 
cap d’específica per als Pirineus, com en el cas dels Mossos), a part del munici-
pi de Barcelona, el qual als efectes de còmput per comarques de la taula que 
segueix s’ha considerat com un sol parc. Es destaca, per tant, que el comanda-
ment no és d’àmbit comarcal sinó de vegueria o regió.

En relació amb els parcs, hi ha només 6 comarques amb un sol parc de bom-
bers (Anoia, Moianès, Pla de l’Estany, Alta Ribagorça, Pla d’Urgell i Tarragonès) 
i que semblen diferents criteris de gestió territorial en el cas de les comarques 
més poblades de l’Anoia i el Tarragonès. Tampoc és explicable amb la informa-
ció disponible la inexistència de parc a la Bisbal d’Empordà o el fet que només 
hi hagi parcs de bombers voluntaris a Puigcerdà i Vielha Mig Aran, malgrat que 
en els tres casos hi ha dotació als municipis propers.
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NOMBRE DE PARCS DE BOMBERS PER TIPOLOGIA I COMARCA

Cuenta de MUNICIPI
TIPOLOGIA 
PARC

REGIÓ EMERGÈN COMARCA PB PBV Total general
Barcelona- Unitat G Barcelonès 1 1
Total Barcelona- Unitat Gestió 1 1
RECentre Anoia 1 1

Bages 2 2 4
Bergadà 1 3 4
Cerdanya 4 4
Moianès 1 1
Osona 3 3
Solsonès 1 2 3

Total RECentre 9 11 20
REGirona Alt Empordà 4 4 8

Baix Empordà 4 4
Garrotxa 2 2
Gironès 2 2
Pla de l'Estany 1 1
Ripollès 1 2 3
Selva 5 3 8

Total REGirona 19 9 28
RELleida Alt Urgell 1 5 6

Alta Ribagorça 1 1
Garrigues 2 2
Noguera 2 2 4
Pallars Jussà 1 2 3
Pallars Sobirà 1 4 5
Pla d'Urgell 1 1
Segarra 1 2 3
Segrià 1 3 4
Urgell 1 1 2
Val d'Aran 3 3

Total RELleida 9 25 34
RE-MetNord Barcelonès 2 2

Maresme 2 3 5
Vallès Occ 4 6 10
Vallès Oriental 3 2 5

Total RE-MetNord 11 11 22
RE-MetSud Alt Penedès 1 1 2

Anoia 1 3 4
Baix Llobregat 7 5 12
Garraf 1 1 2

Total RE-MetSud 10 10 20
RETarragona Alt Camp 1 2 3

Baix Camp 3 1 4
Baix Penedès 1 1 2
Conca de Barberà 1 2 3
Priorat 1 1 2
Tarragonès 1 1

Total RETarragona 8 7 15
RETerres de l'Ebre Baix Ebre 2 2

Montsià 2 2
Ribera d'Ebre 2 2 4
Terra Alta 1 2 3

Total RETerres de l'Ebre 7 4 11
Total general 74 77 151

TIPOLOGÍA  PARC: PB= Parc de Bombers / PBV= Parc de bombers voluntaris
Amb trama groga, les comarques amb un sol parc de bombers (6)
Amb trama blava, les altres comarques amb un sol parc de bombers no voluntari (17)

Font: interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/parcs_de_bombers/ i elaboració pròpia 
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Les diferències en extensió i dimensions poblacionals de les 7 regions denoten 
tant l’adaptació al territori com els diferents nivells de demanda en funció de 
factors de risc diferents (residència permanent, població estacional pel turis-
me, activitat industrial, grans espais lliures...) i especialment a la necessitat de 
desagregar en dos la regió metropolitana de Barcelona al superar el llindar 
aproximat del milió de residents, d’acord als resultats de la taula que segueix.

POBLACIÓ EXTENSIÓ
1 Regió d'Emergències Metropolitana Nord 2.354.312          1.880                 
2 Regió d'Emergències Metropolitana Sud 1.059.491          1.264                 
3 Regió d'Emergències de Girona 728.322             5.584                 
4 Regió d'Emergències Central 428.597             11.362               
5 Regió d'Emergències de Ponent - Lleida 512.494             5.612                 
6 Regió d'Emergències de Tarragona 625.802             3.000                 
7 Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre 179.049             3.308                 

CATALUNYA (exclòs el municipi de Barcelona) 5.888.067          32.010               
Barcelona            1.620.809   101                    
CATALUNYA 7.508.876          32.111               
FONT :http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=246, Any 2017,  i elaboració pròpia
Es produeixen unes lleugeres diferències en les xifres de població total de l'IDESCAT fent servir els total per 
àmbits  -8- i els parcials per comarques a l'Anuari pel 2017

En termes d’interpretació de l’estructura territorial de Catalunya, cal destacar 
que dels 73 parcs amb personal fix, hi ha 34 municipis (el 50%, aproximada-
ment) que no són capitals de comarca i que tindrien, també, centralitat urba-
na. I els 77 municipis que localitzen parcs de voluntaris (inclosos els de Puigcer-
dà, Pont de Suert, Borges Blanques i Vielha que són capitals de comarca, com 
ja s’ha esmentat) tenen una centralitat urbana del grau següent als anteriors.

El detall dels 150 parcs, ordenats segons la fixesa de la plantilla, com indicador 
d’importància tècnica i urbana, posa també de relleu que la comarca no és l’es-
tructura rellevant per a la gestió del risc i les emergències, sinó que necessita 
de les regions/vegueries als efectes de comandament, i que hi ha 107 municipis 
addicionals que no són capitals comarcals i tenen rellevància per a la gestió 
d’aquest servei de proximitat i de cobertura per a tot el territori català.

En relació amb la coincidència del referent comarcal en l’organització territori-
al de les unitats de gestió dels Bombers (parcs i parcs de voluntaris), segueix la 
relació dels centres de servei per regions d’emergències i comarques, distin-
gint entre les que ho són a les capitals de comarca (42, incloses Terrassa i Saba-
dell, cocapitals), al municipi de Barcelona (1, per hipòtesi, atesa la gestió muni-
cipal del servei) i a la resta de cada comarca (108). S’evidencia així que la 
comarca és parcialment l’estructura de referència als efectes de la gestió de 
les competències del servei d’emergències i seguretat ciutadana dels bom-
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bers, arreu del territori i no només a l’entorn de les ciutats més grans (excepte 
el Tarragonès que té un únic parc, i la Bisbal de l’Empordà que no disposa de 
parc) i litoral.

El detall dels parcs ordenats per regió d’emergències, tipus de plantilla i comar-
ca és el següent:

Parcs de Bombers
(amb negreta i subratllat, els municipis que no són capital de comarca = 35 s./ 
74 Parcs de Bombers)

Barcelona - Unitat Gestió municipal

Regió d’Emergències del Centre
 Anoia Calaf
 Bages Cardona
  Manresa
 Bergadà Berga
 Moianès Moià
 Osona Prats de Lluçanès
  Torelló
  Vic
 Solsonès Solsona

Regió d’Emergències de Girona 
 Alt Empordà Figueres
  la Jonquera
  Llançà
  Roses
 Baix Empordà Calonge
  Palafrugell
  Torroella de Montgrí
  Vall d’Aro
 (La Bisbal, sense Parc de la GenCat)
 Garrotxa la Pera
  Olot
 Gironès Cassà de la Selva
  Girona
 Pla de l’Estany Banyoles
 Ripollès Ripoll
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 Selva Amer
  Hostalric - Sant Feliu
  Lloret de Mar
  Maçanet de la Selva
  Santa Coloma de Farners

Regió d’Emergències de Lleida
 Alt Urgell Seu d’Urgell
 Noguera Àger
  Balaguer
 Pallars Jussà Tremp
 Pallars Sobirà Sort
 Pla d’Urgell Mollerussa
 Segarra Cervera
 Segrià Lleida
 Urgell Tàrrega

Regió d’Emergències Metropolità Nord 
 Barcelonès Badalona
  Santa Coloma de Gramenet
 Maresme Mataró
  Pineda
 Vallès Occ  Cerdanyola del Vallès
  Rubí
  Sabadell
  Terrassa
 Vallès Oriental Granollers
  Mollet del Vallès
  Sant Celoni

Regió d’Emergències Metropolità Sud
 Alt Penedès Vilafranca del Penedès
 Anoia Igualada
 Baix Llobregat Cornellà de Llobregat
  Gavà
  l’Hospitalet de Llobregat
  Martorell
  Prat de Llobregat
  Sant Boi de Llobregat
  Sant Feliu de Llobregat
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 Garraf Vilanova i la Geltrú

Regió d’Emergències de Tarragona
 Alt Camp Valls
 Baix Camp Cambrils
  l’Hospitalet de l’Infant - Vandellòs
  Reus
 Baix Penedès Vendrell
 Conca de Barberà Montblanc
 Priorat Falset

 Tarragonès Tarragona

Regió d’Emergències de les Terres de l’Ebre 
 Baix Ebre l’Ametlla de Mar
  Tortosa
 Montsià Amposta
  Ulldecona
 Ribera d’Ebre Ascó
  Móra d’Ebre
 Terra Alta Gandesa

Parcs de Bombers Voluntaris
(en trama blava, els municipis que són capital de comarca= 4 s./ 77)

Regió d’Emergències del Centre
 Bages Castellfollit del Boix
 Bergadà Sallent
  Guardiola de Berguedà
  Gironella
  Puig-reig
 Cerdanya Alp
  Bellver de Cerdanya
  Llívia
  Puigcerdà
 Solsonès Sant Llorenç de Morunys 
 Pinós

Regió d’Emergències de Girona 
 Alt Empordà Cadaqués
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  l’Escala
  Portbou
  Sant Climent Sescebes
 Ripollès Camprodon
  Ribes de Freser
 Selva Arbúcies
  Sant Hilari Sacalm
  Tossa de Mar

Regió d’Emergències de Lleida
 Alt Urgell Coll de Nargó
  Josa i Tuixén
  Montferrer
  Oliana
  Organyà
 Alta Ribagorça Pont de Suert
 Garrigues Borges Blanques
  la Granadella
 Noguera Artesa de Segre
  Ponts
 Pallars Jussà Isona
  Pobla de Segur
 Pallars Sobirà Espot
  Esterri d’Àneu
  Llavorsí
  Ribera de Cardós
 Segarra Guissona
  Torà
 Segrià Almacelles
  Almenar
  Seròs
 Urgell Agramunt
 Val d’Aran Bossòst
  Les
  Vielha e Mijaran

Regió d’Emergències Metropolità Nord 
 Maresme Malgrat de Mar
  Tordera
  Arenys de Mar
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 Vallès Occ Caldes de Montbui
  Castellar del Vallès
  Figaró-Montmany
  Matadepera
  Sant Llorenç Savall
  Viladecavalls
 Vallès Oriental Sant Antoni de Vilamajor
  Santa Maria de Palautordera

Regió d’Emergències Metropolità Sud 
 Alt Penedès Gelida
 Anoia Capellades
  la Llacuna
  Piera 
 Baix Llobregat  Begues
  Collbató
  Sant Climent de Llobregat
  Sant Vicenç dels Horts
  Santa Coloma de Cervelló
 Garraf Sitges

Regió d’Emergències de Tarragona
 Alt Camp Alcover
  Vila-rodona
 Baix Camp Prades
 Baix Penedès Sant Jaume dels Domenys
 Conca de Barberà Santa Coloma de Queralt
  Sarral
 Priorat Cornudella de Montsant

Regió d’Emergències de les Terres de l’Ebre 
 Ribera d’Ebre   Flix
  Tivissa
 Terra Alta Batea
  Horta de Sant Joan

Amb relació als estàndards de servei de dimensions màximes o mínimes que 
dibuixen les unitats de servei i gestió, els resultats de la taula que segueix in-
diquen que la unitat policial mitjana dels Bombers serviria a una població re-
sident d’unes 50.000 persones (semblant a l’actual de les comarques de la 
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Garrotxa o Alt Camp) i a una extensió mitjana de 213 km2 (semblant a les ac-
tuals del Garraf o Pla de l’Estany), amb un radi mitjà equivalent de 8 km. Cer-
tament es tracta d’àmbits supramunicipals tenint en compte que el municipi 
mitjà de Catalunya té 7.900 residents i 34 km2, equivalent a un radi mitjà de 
3,3 km.

ESTÀNDARDS DE POBLACIÓ EMPADRONADA, EXTENSIÓ I RADI PER ÀMBITS I COMARQUES
33%

REGIÓ COMARCA POBLACIÓ 
COMARCA

POBLACIÓ 
ÀMBITS

Diferències 
estadístiques en 

relació a 
l'agregat per 

àmbits

EXTENSIÓ 
COMARCA 

(KM2)

EXTENSIÓ 
(KM2) ÀMBITS

TURISME - 
INCREMENT 
POBLACIÓ 
TEÒRICA

UNITATS 
DE 

BOMBERS

Habitants / 
Unitats  

Bombers

Extensió 
(Km2) / 
Unitats 

Bombers

RADI 
MITJÀ 
(Km)

Metropolità 5
BARCELONÈS 2.226.828 146         X 3             742.276    49          4          
MARESME 438.447 399         X 5             87.689      80          5          
VALLÈS OCCIDENTAL 908.026 583         10           90.803      58          4          
VALLÈS ORIENTAL 401.820 851         5             80.364      170        7          
BAIX LLOBREGAT 807.796 486         12           67.316      41          4          

4.782.917 -3.780 2.464      35           136.655    70          5          
Comarques Gironines 7

SELVA 165.763 995         x 8             20.720      124        6          
RIPOLLÈS 24.889 957         3             8.296        319        10        
PLA DE L'ESTANY 31.577 263         1             31.577      263        9          
GIRONÈS 183.693 576         X 2             91.847      288        10        
GARROTXA 55.141 735         2             27.571      367        11        
BAIX EMPORDÀ 130.737 702         X 4             32.684      175        7          
ALT EMPORDÀ 136.522 1.358      X 8             17.065      170        7          

728.322 -                       5.584      28           26.012      199        8          
Camp de Tarragona 5

TARRAGONÈS 250.795 319         X 1             250.795    319        10        
PRIORAT 21.885 499         2             10.943      249        9          
CONCA DE BARBERÀ 20.061 650         3             6.687        217        8          
BAIX CAMP 188.657 697         X 4             47.164      174        7          
ALT CAMP 44.038 538         3             14.679      179        8          

525.436    12.600                2.703      13           40.418      208        8          
Terres de l'Ebre 4

MONTSIÀ 68.028 735         2             34.014      368        11        
BAIX EBRE 77.606 1.003      2             38.803      501        13        
RIBERA D'EBRE 21.885 827         4             5.471        207        8          
TERRA ALTA 11.530 743         3             3.843        248        9          

179.049 -                       3.308      11           16.277      301        10        
Ponent 6

URGELL 35.870 580         2             17.935      290        10        
SEGRIÀ 204.549 1.397      4             51.137      349        11        
SEGARRA 22.374 723         3             7.458        241        9          
PLA D'URGELL 36.850 305         1             36.850      305        10        
GARRIGUES 19.017 798         2             9.509        399        11        
NOGUERA 38.300 1.784      4             9.575        446        12        

356.960 -                       5.586      16           22.310      349        11        
Comarques Centrals 5

SOLSONÈS 13.463 1.001      3             4.488        334        10        
BERGADÀ 38.926 1.185      4             9.732        296        10        
BAGES 173.724 961         4             43.431      240        9          
OSONA 154.783 1.260      3             51.594      420        12        
MOIANÈS 13.193 338         1             13.193      338        10        

394.089 -1.473 4.746      15           26.273      316        10        
Alt Pirineu i Aran 6

PALLARS SOBIRÀ 6.896 1.378      5             1.379        276        9          
PALLARS JUSSÀ 13.075 1.343      3             4.358        448        12        
ARAN 9.850 634         X 3             3.283        211        8          
ALTA RIBAGORÇA 3.840 427         1             3.840        427        12        
CERDANYA 17.756 547         X 4             4.439        137        7          
ALT URGELL 20.220 1.448      X 6             3.370        241        9          

71.637 -                       5.776      22           3.256        263        9          
Penedès 4

ALT PENEDÈS 106.438 593         2             53.219      296        10        
BAIX PENEDÈS 100.366 296         X 2             50.183      148        7          
ANOIA 118.405 866         5             23.681      173        7          
GARRAF 145.257 185         X 2             72.629      93          5          

470.466 5.253 1.941      11           42.770      176        7          

CATALUNYA 42 7.508.876 12.600 32.108    151         49.728      213        8          
FONT: Elaboració pròpia a partir de les taules de l'Idescat Garrotxa Garraf

2 VALORS MÀXIMS DE COMARCA Alt Camp Pla de l'Estany
2 VALORS MÍNIMS DE COMARCA Desviacions estàndards 43.871      112        6          

Els Bombers de Barcelona computen com 1 sol parc
S'han mantingut les regions dels Mossos per facilitar la comparació
 Penedès i Pirineu, sense regió de comandament
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Les desviacions estàndard de les poblacions servides mitjanes per comarques 
d’uns +-44.000 residents i de les extensions mitjanes de +-112 km2 (radi de +-6 
km) palesen que hi ha importants diferències comarcals. Les unitats de pobla-
ció servida mínima són de 1.379 (Pallars Sobirà) i 3.283 residents (Pallars Jussà) 
i les màximes de 250.795 (Tarragonès) i 742.276 residents (Barcelonès, havent 
fet la hipòtesi d’un sol parc al municipi de Barcelona). Les extensions mínimes 
mesurades pels radis mitjans són de 4 (Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llo-
bregat i les màximes de 12 km a la Noguera, Osona, Pallars Jussà i Alta Ribagor-
ça. L’organització dels Bombers es poden adaptar, doncs, a territoris de pobla-
ció, extensió i problemàtica -turisme estacional, conflictivitat social...-) molt 
diversos dels municipis actuals, però amb uns mínims i uns màxims diferents, ja 
sigui per sobre o per sota, segons els casos.

En relació amb l’estructura comarcal, cal reiterar que del total de 42 comar-
ques, només 5 disposen d’un sol centre comarcal (destacant el Tarragonès), 
confirmant la conclusió que la comarca no és l’estructura territorial més gene-
ralitzada de Catalunya per la gestió dels serveis de seguretat, perquè en el cas 
dels Bombers junt amb els centres de serveis a les capitals comarcals hi ha 107 
municipis que són “centralitats territorials complementàries”, juntament amb 
els 41 centres comarcals. El principi del “territori mana”, més que l’organitza-
ció administrativa sembla també prevaldre en el cas dels Bombers.

Tampoc, des del punt de vista del comandament, la comarca és la unitat terri-
torial més generalitzable perquè Catalunya s’estructura en 9 Regions.

6.  El referent de la reorganització de l’administració local a Dinamarca 
del 2007: dels 398 municipis de 1.975 (i 1.330, abans) als 98 ajuntaments 
i 5 regions de 2007

El document oficial en anglès http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_38221/
cf_202/Background_Paper_-_Local_Government_in_Denmark.PDF indica al 
seu apartat inicial sobre l’origen i principals etapes del desenvolupament del 
govern local, que “des dels principis del segle XIX i fins el 1970, Dinamarca tenia 
més de 1.300 municipalitats urbanes i rurals. Els pobles de mercat estaven sota 
la supervisió del Ministeri de Benestar (Welfare), mentre que 24 comarques 
(counties) supervisaven les municipalitats rurals. Només al 1960, els membres 
dels ajuntaments (county councils) van ser democràticament elegits, però en-
cara amb el president anomenat pel Ministeri de Benestar. Al 1970 es va imple-
mentar una reforma i en va sortir només un tipus de municipi. Les 1.389 munici-
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palitats es van integrar (amalgamated) en 275 i els 24 county councils, en 14. La 
grandària de les municipalitats s’havia incrementat, com també el nombre i 
amplitud i les seves responsabilitats. El 2007, el govern danès va aprovar una 
altra reforma i els counties es van abolir i es van substituir per 5 regions. El 
nombre de municipalitats és ara de 98”.

Certament, passar de 1.388 municipis/ajuntaments i 24 regions/comarques a 
275 municipis i 14 regions, el 1970, i 37 anys més tard reduir-ho, encara, a 98 
municipis i 5 regions, sembla un fet espectacular i segurament únic al món, en 
aquest segle, després de les reorganitzacions dels anys 60 i 70 als països nòr-
dics, Alemanya i, especialment, al Regne Unit. A destacar que la reforma re-
cent no es produeix com a conseqüència de la crisi econòmica i immobiliària 
iniciada a finals de 2007 als països occidentals, amb més o menys intensitat, i 
que, per tant, la reducció dràstica de la despesa pública generalitzada, sobre-
tot a la UE i liderada pel govern alemany per tal de reduir el dèficit, no sembla 
que hagi de ser un condicionant de la reforma, quin estudi s’havia d’haver co-
mençat a estudiar uns quants anys abans. Dinamarca té una extensió de 42.924 
km2 (encara que incloent Greenland and the Faroe Islands seria de 2.210.579 
km2) i una població de 5,75 milions, el 2017.

L’enginyer i col·lega en el camp de l’ urbanisme des de 1969, Ole Thorson, va 
complementar generosament la informació anterior, el desembre de 2015, 
amb el títol “Notes sobre la reforma municipal i regional de Dinamarca, 1970-
2015”):

– La darrera reforma de municipis i regions es va produir el 2005 (amb 
efectes el 2007), com una revisió de la reforma de l’any 1970. En els 60 hi 
havia més de 1.300 municipis (1.388) i 25 regions (amter) que es van re-
duir a 14, i els 138 municipis es van agregar en 277 (més tard en 275) nous 
municipis.

– Al 2007 la reforma va establir 98 municipis (la majoria de més de 20.000 
habitants) i 5 regions.

– Diferents raons estaven al darrera de la primera reforma (Comissió de 
Reforma de 1958):

• Delimitació de la zona urbana – especialment al voltant dels municipis 
grans.

• Sostenibilitat financera dels municipis.

• Consideració de la coherència de població i ocupació.
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– La grandària mitjana dels municipis era de 19.000 habitants (A la mitjana 
hi pesa molt Copenhaguen, Arthus, Odense, Alborg i Frederiksberg, amb 
més de 100.000 habitants).

– La primera condició tenia molt a veure amb el planejament urbanístic. La 
segona amb una grandària que permetia que els serveis tècnics mínims 
podien subsistir en els municipis.

– La reforma portava alguns problemes abans de l’existència de les xarxes 
digitals com internet. Sense xarxes, l’atenció administrativa de la pobla-
ció era més complicada: via correu postal amb lentitud o desplaçaments 
més llargs al centre del municipi.

– La policia1 a Dinamarca és estatal i centralitzada. Atès la grandària reduï-
da del país no es consideraven necessàries entitats municipals o regio-
nals. Especialment a Copenhaguen i a la regió de la capital hi ha hagut 
debats per poder disposar d’una policia més independent per atendre 
una regió més densa i urbana.

– Cada municipi tenia l’obligació de disposar del seu pla urbanístic d’acord 
a la llei de planejament de 1975. Abans hi havia diferents exigències de 
planejament i protecció de la natura i la urbanització. El més conegut era 
el “pla dels dits” de la regió de Copenhaguen de 1953.

– A la reforma de mitjans dels 70 s’iniciava un moviment per incorporar la 
participació dels veïns. Primer amb dret a ser escoltats els propietaris i 
després des dels 90 amb més amplitud. En els 70 es coneixen casos aï-
llats de participació.

– En principi, les llicències les donen els municipis. Pot haver-hi casos de 
més importància (legislats) en els quals la regió i l’estat hi tenen també 
veu.

– Hi ha una important descentralització educativa municipal a Dinamarca. 
Els municipis tenen els empleats en sanitat, educació, etc. Existeixen es-
coles/instituts als 3 nivells d’administració (municipal, regional i estatal). 
A nivell d’assistència hospitalària hi ha centres municipals, regionals i es-
tatals, amb una certa coordinació de condicions i sous; p. ex. el cost de la 
vida a cada regió

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Police_of_Denmark dona la xifra de 14.000 efectius.
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– Una reforma municipal a Catalunya és necessària des del nivell tècnic i 
més fàcil amb els sistemes cada vegada més estesos d’intranet-adminis-
tració electrònica. Es pot donar més bon servei, més efectiu i amb menys 
personal.

– Un sistema concentrat de municipis i comarques es pot fer efectiu quan 
l’ús d’internet i intranet és generalitzat, perquè poca gent se sentiria fora 
del sistema. És necessari que els sistemes de webs municipals i de ve-
gueries siguin suficientment amigables i entenedors. Els sistemes actuals 
són per a especialistes i no per al ciutadà, en general.

– És necessari introduir sistemes d’ajuda al ciutadà per caminar en la selva 
administrativa electrònica. Requereix una formació de la ciutadania (en-
tre d’altres temes).

La informació disponible sobre les regions en termes de població i superfície és 
la següent:

Largest city Population Total area
(populous) (January 2017) (km²)

Hovedstaden Capital Region of Denmark Hillerød Copenhagen 1,807,404 2,568.29
Midtjylland Central Denmark Region Viborg Aarhus 1,304,253 13,095.80
Nordjylland North Denmark Region Aalborg Aalborg 587,335 7,907.09
Sjælland Region Zealand Sorø Roskilde 832,553 7,268.75
Syddanmark Region of Southern Denmark Vejle Odense 1,217,224 12,132.21

Danish name English name Admin. centre

Source: Regional and municipal key figures

Font: https://en.wikipedia.org/wiki/Denmark#Military

I la informació de les 10 primeres ciutats en nombre d’habitants és la següent:

Largest cities in Denmark (as of 1 January 2016)
Rank Core City Region Urban 

Popula�on
Municipal 
Popula�on

1 Copenhagen Capital Region of Denmark 1,280,371 591,481
2 Aarhus Central Denmark Region 264,716 330,639
3 Odense Region of Southern Denmark 175,245 198,972
4 Aalborg North Denmark Region 112,194 210,316
5 Esbjerg Region of Southern Denmark 72,151 115,748
6 Randers Central Denmark Region 62,342 97,52
7 Kolding Region of Southern Denmark 59,712 91,695
8 Horsens Central Denmark Region 57,517 87,736
9 Vejle Region of Southern Denmark 54,862 111,743

10 Roskilde Region Zealand 50,046 86,207
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L’organització de la policia en un sol nivell de responsabilitat estatal i amb uns 
14.000 efectius sembla especialment rellevant comparant que a Catalunya dis-
posem d’una plantilla de Mossos d’Esquadra amb uns 17.000 efectius, que són 
addicionals als aproximadament 8.000 efectius de les policies locals dels ajun-
taments. Aital diferència fa suposar que segurament en el cas danès falta com-
putar alguns efectius.

L’extensió mitjana dels municipis, que seria d’uns 400 km2, que donaria un radi 
mitjà d’uns 12 km, en una circumferència teòrica. Aquí seria equivalent al radi 
del Vallès Occidental (14 km, però amb 24 municipis: cada 3 km de distància hi 
ha un municipi diferent!). Als mapes consultats dels nous 98 municipis, les uni-
tats semblen de superfície molt semblant, i segurament hi influeix el fet de la 
falta de muntanyes. Sembla adient recordar també que en les delimitacions 
resultants dels cens de 2011 als EUA es comença a parlar d’“àrees micropolita-
nes”, amb dimensions més reduïdes dels criteris de delimitació de les tradicio-
nals àrees metropolitanes des del 1911, segurament per tal de poder identificar 
que a casa nostra podríem suposar que són els casos del Moianès, el Lluçanès 
o el Montserratí.

El sistema electoral no és una qüestió menor, i malgrat que podria semblar que 
l’agrupació de municipis antics podria portar al sistema electoral majoritari bri-
tànic, amb un regidor per a cada districte de dimensions petites, la informació 
disponible és que el sistema és estrictament proporcional per partits.

La reorganització de l’administració local danesa va ser objecte de l’interès de 
l’Associació Catalana de Municipis, una delegació de la qual hi va fer una visita 
recent, amb comentaris mesurats, però força laudatoris (http://www.vilaweb.
cat/noticies/lacm-estudia-a-dinamarca-la-reforma-territorial-que-va-provocar-
la-reduccio-de-273-a-98-ajuntaments-en-10-anys/?f=rel) per tal de “detectar i 
repensar noves fórmules de gestió local en un futur estat català”.

Com a conclusió, sembla raonable, doncs, fer la hipòtesi que Dinamarca (uns 
43.000 km2 i 5,8 milions de residents) pot ser un model de referència per a Ca-
talunya (32.000 km2 i 7,5 milions de residents).
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7.  Algunes conclusions en relació amb l’eficiència territorial dels serveis 
públics de proximitat

Els problemes del mapa municipal de Catalunya (948 municipis, estructura de 
quatre nivells a l’àrea metropolitana de Barcelona, complexitat, desigualtats 
de capacitat fiscal, minifundisme, diferències amb l’escala de les relacions ur-
banes...), per tal de tenir-ne eventualment un de nou, s’han tractat estudiant 
les organitzacions territorials de Mossos d’Esquadra (103 unitats, amb unes 
17.000 persones) i Bombers (151 unitats, amb unes 3.000 persones) de la Gen-
Cat com a serveis locals de proximitat que garanteixen, amb personal suficient 
i instal·lacions, la seguretat completa i tracten tots els riscos potencials. La 
plantilla total de la GenCat és de 323.631 persones, amb 24.507 de les quals 
d’Universitats, el 2016.

D’aquestes organitzacions es fa la hipòtesi que són “models eficients i equita-
tius”, com ens demana el present Congrés d’Economia i Empreses, perquè do-
nen cobertura a tot el territori, després de molts anys de la seva implantació ex 
novo, adaptats al territori sense limitacions administratives o polítiques, pel fet 
que no presenten dèficits rellevants, i que poden ser equivalents a una estruc-
tura eficient de l’administració local de Catalunya.

Es fa servir també aquest referent pel fet que hi ha molt poques aportacions 
acadèmiques als estudis d’eficiència i de costos unitaris, des de la perspectiva 
de les economies d’escala, dels serveis municipals. I sobretot des de la pers-
pectiva dels eventuals costos econòmics de les actuals disfuncions, especial-
ment en la gestió de les policies locals, el planejament urbanístic, la concessió 
de llicències d’activitat, la recollida de brossa o els serveis tècnics. Els estàn-
dards i referents que aporta la llei estatal de racionalització de l’administració 
local de 2015 no s’han treballat encara suficientment per avaluar-ne els resul-
tats.

La seguretat al nivell local es gestiona, addicionalment, amb les policies locals 
dels 213 municipis que en disposen, amb uns 11.000 efectius addicionals (en 
una plantilla total de 95.988 persones al servei de les administracions locals, el 
2016) tot i que aquest servei presenta la necessitat d’agrupar policies veïnes en 
unitats més adaptades als territoris de continus urbans.

Les 10 comissaries dels Mossos d’Esquadra al municipi de Barcelona posen de 
relleu, també, que els serveis locals de proximitat s’han de tractar o gestionar 
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en unitats submunicipals en el cas que se superi un cert llindar de residents o 
problemàtica, i que serien d’uns 200.000 residents, en el cas dels districtes de 
Barcelona. L’estructura comarcal. Del total de 42 comarques, 27 disposen d’un 
sol centre de servei mentre que 15 disposen de 2 o més comissaries o equiva-
lents, i que són lògicament les de més població resident a les regions policials 
metropolitanes de Barcelona i Girona. És, en aquest sentit, que la comarca no 
és l’estructura territorial més generalitzada de Catalunya per la gestió dels ser-
veis de seguretat, perquè en el cas dels Mossos junt amb els centres de serveis 
a les capitals comarcals hi ha 45 municipis que són “centralitats territorials 
complementàries”, juntament amb els 41 centres comarcals (exclòs encara el 
Moianès). Per un altre cantó, 27 disposen d’un sol centre de servei, mentre que 
15 disposen de 2 o més comissaries o equivalents, i que són lògicament les de 
més població resident a les regions policials metropolitanes de Barcelona i Gi-
rona. Tampoc des del punt de vista del comandament, perquè Catalunya s’es-
tructura en 64 Àrees Bàsiques, de les quals 10 corresponen als districtes de 
Barcelona i 10 corresponen a agregació de dues comarques, a part de la desa-
gregació lògica del Vallès Occidental en les àrees bàsiques de Sabadell i Terras-
sa, perquè estarien situades cadascuna a l’entorn del llindar de les 250.000 per-
sones.

En termes d’interpretació de l’estructura territorial de Catalunya derivada de 
l’organització dels Parcs de Bombers de la GenCat, cal destacar que dels 73 
parcs amb personal fix, hi ha 34 municipis (el 50%, aproximadament) que no 
són capitals de comarca, i que tindrien, també, centralitat urbana. I els 77 muni-
cipis que localitzen parcs de voluntaris (inclosos els de Puigcerdà, Pont de Su-
ert, Borges Blanques i Vielha, que són capitals de comarca, com ja s’ha esmen-
tat) tindrien una centralitat urbana del grau següent als anteriors.

El detall dels 156 parcs, ordenats segons la fixesa de la plantilla, com indicador 
d’importància tècnica i urbana, posa també de relleu que la comarca no és l’es-
tructura més rellevant per a la gestió del risc i les emergències, sinó que neces-
sita de les regions/vegueries als efectes de comandament, i que hi ha 107 muni-
cipis addicionals que no són capitals comarcals i tenen rellevància per a la 
gestió d’aquest servei de proximitat i de cobertura per a tot el territori català. 
Però també que no hi ha cap parc de bombers que serveixi a un sol municipi.

Es pot concloure que la mitjana del nombre de centres de serveis dels Mossos 
d’Esquadra (103) i els Bombers (150) a l’entorn de les 125 unitats ja havia estat 
avançada per Casassas i Clusa, el 1981 (“municipalies”) i que s’assembla tant al 
referent dels 98 nous ajuntaments de la recent reforma de l’Administració Lo-
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cal a Dinamarca del 2005-2007 com al precedent del primer mapa de gestió del 
servei de bombers de 1977, amb un nombre semblant d’unitats, que fa palès de 
nou el criteri de Casassas que “el territori mana”, pel que fa als serveis locals 
de proximitat.

El mínim d’unitats de gestió de referència, però, tindria un nombre intermedi 
de 85, entre les 96 comissaries dels Mossos o equivalent i els 74 parcs de bom-
bers no voluntaris, sempre per sobre del nombre de comarques, i que, per 
tant, no constitueix un referent vàlid per a la reorganització de l’administració 
local, malgrat les previsions de les lleis d’organització territorial del 1987, àd-
huc mantenint el mapa municipal actual.

Cal fer el recordatori que els sistemes electorals majoritaris en districtes sots-
municipals poden ajudar a corregir la falta de representativitat d’agrupacions 
forçades de municipis.

Malgrat el poc èxit que han tingut les propostes de reorganització de l’admi-
nistració locals, amb criteris racionalitzadors, és prometedor, però, que la reor-
ganització de l’administració local danesa (la seguretat està gestionada esta-
talment i disposa de 14.000 efectius, segons les informacions recollides) va ser 
objecte de l’interès de l’Associació Catalana de Municipis, una delegació de la 
qual hi va fer una visita recent, de febrer de 2017, amb comentaris mesurats, 
però força laudatoris, per tal de “detectar i repensar noves fórmules de gestió 
local en un futur estat català”.
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UN NOU MODEL TERRITORIAL

Isidre Llucià
Secretari d’Administració Local

Abstract

L’estudi parteix del dret públic català originari, anterior al Decret de Nova Planta. Es 
planteja un nou model de govern amb només dos nivells d’administració i un plante-
jament territorial, original, novador i racional que anomenem Àrees Bàsiques Admi-
nistratives, un nou sistema de govern i de patró electoral local pensat per a les exi-
gències d’una societat del segle XXI coherent amb un nou paradigma que es 
proposa.
En el desenvolupament d’aquest dret aplicat, s’hi afegeix el resultat d’incorporar de-
terminats mecanismes de models comparats, i es planteja un patró en el qual la par-
ticipació dels ciutadans, mitjançant un complex teixit associatiu, és essencial.

1. El mapa territorial i la fragmentació local

En un món dinàmic i global, en ple segle XXI, resulta altament incomprensible 
una fragmentació territorial de les característiques com la que existeix a Cata-
lunya i a l’Estat espanyol. La profunda crisi patida va posar sobre la taula la ne-
cessitat de revisar i racionalitzar la despesa, els processos, la gestió i el mapa 
de la cosa pública municipal. És inajornable i necessària una revisió de l’actual 
model municipal i del nombre de municipis existent: és urgent un estudi rigo-
rós sobre la planta municipal a Catalunya — un dels assumptes que, tard o 
d’hora, haurà d’entrar a formar part de l’agenda política del govern, sigui quin 
sigui el seu signe polític—, i ineludible la racionalització del nombre d’adminis-
tracions locals. Si s’opta per la reducció, seguint el model d’altres països de 
l’entorn de la UE, cap municipi hauria d’estar per sota dels deu mil habitants. Si 
s’opta per un replantejament raonable en l’ús i utilització dels recursos econò-
mics i humans a l’administració local, tot tenint en compte les particularitats 
del territori i sense eliminar municipis, serà imprescindible un treball en equip 
absolutament transversal professional i acreditadament coneixedor de la ma-
tèria, amb representació de tots els sectors implicats. Recordem el que deia 
l’anomenat Informe Roca, al respecte, tot emfatitzant:

Un nou model territorial
Isidre Llucià
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Un model d’organització territorial ha de tenir unes bases clares i amb voluntat 
de permanència en el temps; però la seva implantació en el territori pot ser gra-
dual i, sobretot, ha de saber-se adaptar als canvis propis de la realitat economico-
social del país. (Comissió d’Experts, 2000, p. 10)

Però no només el mapa municipal és irracional, també ho és l’excessiu nombre 
d’institucions i duplicitat de funcions que hi ha sobre el territori. Així, només en 
el cas concret de Catalunya, més enllà dels nou-cents quaranta-set municipis, 
hi ha quaranta-un consells comarcals, quatre diputacions, set delegacions ter-
ritorials del govern de la Generalitat, quatre subdelegacions del govern de 
l’Estat, així com totes aquelles delegacions territorials de les diferents conse-
lleries de la Generalitat i també les que corresponen a l’Estat. En conjunt, un 
complicat i reiteratiu entramat d’ens politicoadministratius que compliquen 
enormement el principi d’eficiència i eficàcia administrativa, significant un con-
siderable laberint i galimaties per al ciutadà, element que contribueix, de for-
ma substancial també, a la seva desconfiança en la cosa pública i a una desa-
fecció conseqüent.

La fotografia del mapa municipal a Catalunya és la següent: 478 municipis, és a 
dir, el 50,52%, més de la meitat, està per sota dels 1.000 habitants — dels quals 
154, el 16,26% del total dels municipis de Catalunya tenen una població d’entre 
100 i 250 habitants i 23, el 2,43%, estan per sota dels 100—. Només 63 munici-
pis, és a dir, el 6,62% del municipis catalans estan per damunt dels 20.000 habi-
tants. En el quadre següent — núm. 1— es reflecteix la síntesi d’aquest mapa 
municipal.

Quadre 1. Distribució de municipis de Catalunya per franges de població

Franja poblacional Nombre municipis Percentatge

Fins a 1.000 Menys de 100 478 23 50,52 2,43

Entre 100 i 250 154 16,26

Entre 250 i 1.000 301 31,78

Entre 1.000 i 5.000 259 27,35

Entre 5.000 i 10.000 89 9,40

Entre 10.000 i 20.000 58 6,12

Entre 20.000 i 50.000 40 4,22

Més de 50.000 23 2,40
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Avui a Catalunya hi ha 947 ajuntaments i 7,5 milions d’habitants. La ràtio que li 
correspon és de 125,93 municipis per cada milió d’habitants. Per tal d’il·lustrar 
gràficament el que es vol posar de manifest i fer més comprensible l’objecte 
d’aquest estudi, elaborarem un quadre de la Unió Europea — tot incardinant-hi 
Catalunya, i descomptant de les dades corresponents a Espanya la xifra de la 
població i el nombre de municipis de Catalunya— amb les dades del nombre 
de municipis en relació amb la població de cada país.

Quadre 2. (Font nombre de municipis: CMRE. Font població: UE.  
Ambdues consultades el 6 de febrer de 2018)

RÀTIO PERCENTUAL DE MUNICIPIS PER MILIÓ D’HABITANTS A EUROPA

Ajuntaments Habitants Nombre d’ajuntaments
per cada milió d’habitants

Regne Unit 419 64,88 milions 6,46

Dinamarca 98 5,66 milions 17,31

Irlanda 95 4,63 milions 20,52

Lituània 60 2,92 milions 20,55

Països Baixos 390 16,9 milions 23,08

Portugal 308 10,37 milions 28,54

Suècia 290 9,75 milions 29,74

Grècia 325 10,86 milions 29,92

Xipre 30 0,847 milions 35,42

Bulgària 265 7,2 milions 36,80

Bèlgica 589 11,26 milions 52,31

Letònia 110 1,99 milions 55,27

Finlàndia 313 5,47 milions 57,22

Polònia 2.479 38,01 milions 65,22

Croàcia 428 4,23 milions 101,18

Eslovènia 212 2,06 milions 102,91

Catalunya 947 7,52 milions 125,93

Itàlia 8.106 60,8 milions 133,32

Alemanya 11.313 81,2 milions 139,32

Estònia 183 1,31 milions 139,69

Romania 2.861 19,87 milions 143,99

Malta 68 0,429 milions 158,51
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Mitjana europea 163,88

Espanya (amb Catalunya) 8.124 46,45 milions 174,90

Espanya (sense Catalunya) 7.176 38,95 milions 184,23

Luxemburg 105 0,562 milions 186,83

Àustria 2.100 8,58 milions 244,75

Hongria 3.177 9,86 milions 322,21

França 36.658 66,42 milions 551,91

República Txeca 6.258 10,54 milions 593,74

Eslovàquia 6.258 5,42 milions 1.154,61

Així doncs, si fem una fotografia d’aquesta realitat europea en matèria de 
mapa municipal, obtenim una taula — quadre núm. 2— en la qual podem ob-
servar que, malgrat tot, Catalunya té una ràtio de municipis per milió d’habi-
tants inferior a la mitjana europea, mentre que Espanya, per la seva banda, té 
una ràtio lleugerament superior. No obstant això, també podem observar a la 
taula que hi ha cinc estats (Àustria, Hongria, França, República Txeca i Eslovè-
nia) que clarament distorsionen el resultat de la mitjana. D’altra banda, a tra-
vés dels resultats de la taula, es dedueix de forma ben evident que en tots 
aquells estats que han executat algun pla de reducció d’ens locals, la seva ràtio 
està sensiblement per sota dels 100 municipis per milió d’habitants.

Val a dir que aquest tema de la reducció de municipis — amb nombroses polè-
miques incloses—, no és una qüestió que sigui nova a Catalunya, ben al contra-
ri, si ens fixem en el text següent:

...l’actual model d’organització territorial de Catalunya presenta problemes im-
portants, que tenen conseqüències negatives per a la ciutadania. Una profusió 
d’instàncies administratives que provoca una escassa racionalitat del model; un 
minifundisme municipal que no troba en les instàncies comarcals una eina prou 
adequada de correcció; una delimitació provincial qüestionada que genera una 
confusió d’àmbits d’actuació de l’Estat i de la Generalitat, que no és idònia i que 
dóna una enorme complexitat a l’organització territorial del país. (Comissió 
d’Experts, 2000, p. 9)

Aquest text és com comença l’apartat 3 del Preàmbul de l’Informe sobre la re-
visió del model d’organització territorial de Catalunya, elaborat per la Comissió 
d’Experts — a instàncies del Govern de la Generalitat de Catalunya, els dife-
rents grups parlamentaris del Parlament de Catalunya van acordar crear una 
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Comissió d’Experts per tal d’estudiar i elaborar un informe que permetés revi-
sar el model d’organització territorial de Catalunya, amb l’objectiu que poste-
riorment hom emprengués les iniciatives legislatives adients— creada per 
acord del Govern de la Generalitat de 3 d’abril de 2000, més conegut popular-
ment com l’Informe Roca. No obstant això, aquest informe es va desar al calaix 
i el desgavell continua igual. No defensarem en aquest treball la integritat de 
l’informe i, en concret, no defensarem la supressió de municipis tal com va ser 
plantejada, però sí el fons i l’esperit que conté, en el sentit de “fusionar” admi-
nistracions, car una cosa ens atrevim a afirmar amb rotunditat: aquesta situa-
ció actual és absolutament insostenible.

A l’hora de definir què és un municipi petit, haurem d’acudir a l’article 67 del 
Decret Legislatiu 2/2003, text Refós de la Llei municipal i de règim local de Ca-
talunya, quan fa una distinció entre els municipis amb població inferior a cinc 
mil habitants — en establir els serveis mínims obligatoris en tots els munici-
pis—, i els de superior a cinc mil. També el Reial Decret 1732/1994, de 29 de juli-
ol, sobre provisió de llocs de treball reservats a Funcionaris d’Administració 
Local amb habilitació de caràcter nacional, en el seu article 2.c) estableix que 
les secretaries de classe tercera, actualment secretaria-intervenció, estan des-
tinades als ajuntaments de població inferior a 5.000 habitants. Veiem, doncs, 
com la pròpia legislació considera municipis petits — o per dir-ho d’una altra 
forma, els municipis que ocupen l’escala més baixa en dimensió poblacional— 
els que no arriben a 5.000 habitants.

Al mateix temps, dins aquesta franja, la normativa catalana encara hi fa dues 
distincions més: els municipis de fins a 100 habitants i els de 100 a 250 habi-
tants. Els municipis de 100 habitants — i els de 250 que gaudeixen d’aprofita-
ments comunals de rendiment igual o superior a la quarta part dels ingressos 
ordinaris del seu pressupost, o que tenen característiques especials que ho fan 
aconsellable—, poden funcionar en règim de Consell Obert, o bé — després de 
la darrera modificació de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, que dis-
posa, a la nova redacció de l’article 179, que, als municipis amb població de fins 
a 100 habitants, el nombre de regidors de l’Ajuntament serà de 3— amb Con-
sistori de tres regidors. Tanmateix, entenem que a Catalunya no opera de for-
ma obligatòria aquesta disposició, de manera que, i en tot cas, els municipis 
catalans d’aquest segment poblacional tenen l’opció d’escollir mitjançant quin 
procediment electoral volen elegir la corporació de l’ens local del seu municipi.

Formulat el marc normatiu dimensional del que és un municipi petit, cal ara si-
tuar el context operacional i afirmar amb fermesa que entenem que un munici-

001-780 ponenciasEIX6.indd   101 11/07/2018   9:35:55



102

Un nou model territorial

pi és petit — independentment del seu nombre d’habitants— quan el seu ajun-
tament no pot complir amb l’exigència de disposar de la capacitat necessària 
per gestionar i representar els interessos del conjunt d’habitants del seu muni-
cipi, tal com estableix la pròpia llei quan es refereix, també, a la prestació de 
serveis mínims obligatoris. De manera que, tant el principi d’autonomia local 
com el principi de subsidiarietat que proclama la carta Europea de l’autonomia 
local no poden exercir-se amb normalitat i en tota la seva extensió en aquesta 
categoria de municipis i, per tant, qualsevol possibilitat d’evolució en aquests 
principis queda conculcada per un marc preexistent i sense gaires probabilitats 
de modificacions en un futur immediat. Prenem en préstec les paraules de 
José Luis Blasco Díaz a la introducció del llibre L’emparament constitucional del 
principi d’autonomia local on ens diu:

...l’autonomia local no pot quedar ancorada en concepcions que es van assentar 
fa lustres, sinó que necessita també evolucionar al mateix ritme que els altres 
centres de poder territorial. Així, des de diverses instàncies fa anys que s’exigeix 
un paper amb més presència de les entitats locals en la presa de decisions políti-
ques, amb l’actualització del règim local vigent. (Blasco, 2010, p. 19)

Tanmateix, però, es fa difícil pensar, en el marc i context institucional actual, 
en un paper més destacat i amb més presència de les entitats locals de munici-
pis petits en la presa de decisions polítiques, atès que el seu mal endèmic és 
que, com més petit és el municipi, més poca visibilitat institucional, poca enti-
tat, poca presència i poca veu té en els fòrums en què es prenen decisions.

L’ajuntament d’un municipi petit no pot oferir, mai, el mateix nivell de segure-
tat jurídica i administrativa que els seus homòlegs de dimensions superiors. La 
majoria d’ajuntaments de municipis petits no poden mantenir la figura del se-
cretari per si sols i l’han de compartir amb d’altres; ni disposar d’un equip humà 
amb capacitat de resolució i execució, i no poden sostenir un equip tècnic 
— Arquitecte, Arquitecte tècnic, Enginyer, etc.— adequat a les necessitats i 
exigències del dia a dia. Pràcticament cap ajuntament d’un municipi petit pot 
garantir i donar la resposta adient a les exigències que les lleis bàsiques i essen-
cials d’aplicació a l’administració local requereixen. Un ajuntament d’un muni-
cipi petit no pot atendre adequadament les obligacions i disposicions legals i 
jurídiques, com tampoc es pot dotar de les inversions indispensables, ni dispo-
sar dels serveis adequats — moltes vegades ni els mínims (enllumenat públic, 
cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari d’aigua po-
table, clavegueres, accés als nuclis de població, pavimentació i conservació de 
les vies públiques i control d’aliments i begudes) que exigeix, l’article 67 en el 
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seu apartat a) del Decret Legislatiu 2/2003, TRLMRLC— a les necessitats dels 
seus ciutadans. Té sentit mantenir aquest model insostenible? Els municipis pe-
tits poden garantir una bona administració?

És, doncs, justament en aquest aspecte, en la recerca de la bona administració 
que estableix l’Estatut d’Autonomia i que desenvolupa, en concret, l’article 22 
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les admi-
nistracions públiques de Catalunya, que s’estableixen i s’inclouen els requisits 
essencials següents:

L’article 22 RJPAPC, EAC: el dret que l’actuació administrativa sigui proporcional 
a la finalitat perseguida; el dret a participar en la presa de decisions i, especial-
ment, el dret d’audiència i el dret a presentar al·legacions en qualsevol fase del 
procediment administratiu, d’acord amb el que estableix la normativa aplicable; 
el dret que les decisions de les administracions públiques estiguin motivades, en 
els supòsits establerts legalment, amb una referència succinta als fets i als fona-
ments jurídics, amb la identificació de les normes aplicables i amb la indicació del 
règim de recursos que escaigui; el dret a obtenir una resolució expressa i que se’ls 
notifiqui dins del termini legalment establert; el dret a no aportar les dades o els 
documents que estiguin en poder de les administracions públiques o dels quals 
aquestes puguin disposar; el dret a conèixer en qualsevol moment l’estat de tra-
mitació dels procediments en què són persones interessades.

La suara citada Llei 26/2010, RJPAPC, assumeix també el compliment del man-
dat de promoure una administració pública àgil, eficaç i eficient, que estableix 
com a finalitat expressa a l’article 2 de, i finalment, del compliment dels princi-
pis constitucionals de legalitat i eficàcia, que cal centrar en aquesta part del 
treball.

Citarem també l’article 14 de la Constitució espanyola que estableix que “Els 
espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació 
per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o cir-
cumstància personal o social”, doncs bé, és evident que hi ha una circumstàn-
cia social — la insostenible i irracional dimensió dels petits municipis— que fa 
que a la pràctica es produeixi una discriminació pel que fa a la igualtat en gau-
dir del dret a accedir, disposar i utilitzar el mateix nivell de serveis que els ciuta-
dans que viuen en municipis mitjans i grans.

La modernització de la cosa pública en els ajuntaments dels petits municipis 
passa, indefugiblement, per garantir la seguretat jurídica i l’eficàcia, eficiència i 
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agilitat de la seva administració: la bona administració. Ara, però, la realitat és 
força diferent. Cap ajuntament amb un Secretari compartit amb altres ajunta-
ments — situació ben habitual i freqüent en la majoria d’ens locals dels petits 
municipis del nostre país—, i per tant treballant a temps parcial un, dos o tres 
dies a la setmana, i un/a administratiu/va, — en alguns casos, ni això— pot ga-
rantir i donar la resposta adequada a les exigències de la bona administració 
garantint l’aplicació de les lleis bàsiques i essencials del nostre ordenament ju-
rídic inherent a l’administració local, com són: la legislació de procediment ad-
ministratiu, la legislació d’hisendes locals, la legislació de contractes del sector 
públic, la legislació en matèria de règim Local, la legislació urbanística, la legis-
lació en matèria reglamentària d’obres, activitats i serveis o patrimoni, i totes 
les que deriven, i cal afegir, de tot el conjunt de legislació al voltant de l’estabi-
litat pressupostària, sostenibilitat financera, morositat i pagaments a deutors, i 
transparència, incorporada des de l’any 2012, fins a l’actualitat en ple 2018, per 
citar les més importants.

Dit d’una altra forma: els ajuntaments dels petits municipis estan condemnats 
a treballar en unes condicions molt deficients, amb molt poca capacitat de 
maniobra pel que fa a una tramitació acurada dels diversos expedients que 
conformen l’activitat ordinària de la gestió administrativa i gairebé sempre 
amb uns recursos, humans i econòmics, sensiblement insuficients en contra-
posició al que hauria de ser un model òptim de gestió i funcionament de la 
cosa pública.

Tanmateix, aquesta dificultat manifesta de donar compliment als principis 
constitucionals esmentats, de legalitat i eficàcia, no eximeix als seus actors de 
cap de les responsabilitats inherents que comporten. Tant el personal com les 
autoritats al servei de l’Administració Pública responen, amb el seu patrimoni 
personal, a les responsabilitats contretes, d’acord amb allò que estableix la le-
gislació relativa al règim jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú.

Molt probablement, si en alguna cosa gairebé tothom podria estar immediata-
ment d’acord, és que el model vigent és un model de política local que està 
excessivament allunyat del ciutadà, que sovint és més un problema que una 
eixida i que no disposa dels mecanismes i eines adequats per tal de resoldre les 
exigències i demandes de la societat del nou segle, com tampoc ha resolt satis-
factòriament les del segle precedent.
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A La República, Plató posa en boca de Sòcrates la frase següent: “la concepció 
de l’estat perfecte és una organització social simple i reduïda al mínim” i afe-
geix, més endavant que “el funcionament de la ciutat es basa en el principi 
d’especialització”. Aquests dos principis, una organització social simple i reduï-
da al mínim, i el d’especialització, també informaran la formulació que es pro-
posa, a la qual, a més a més, hi afegirem una estricta observança dels valors 
republicans tal com ho defineix Maurizio Viroli, en el seu llibre Republicanisme, 
on sobre l’ideal republicà ens explica que “Per república s’entén la comunitat 
política de ciutadans sobirans fonamentada en el dret i en el bé comú”.

És evident que el marc jurídic existent permet altres realitats i, en aquest sen-
tit, val a dir que ja en el seu moment, i mitjançant el llibre Estudis per a una Llei 
de Governs Locals de Catalunya, ja es va plantejar una proposta de model dife-
rent del vigent, una proposta que directament aborda un projecte de llei per 
als governs locals de Catalunya, amb un plantejament innovador i valent, a 
l’empara de l’Estatut de Catalunya, Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de re-
forma de l’estatut d’autonomia.

Segons el professor Josep M. Vilalta, un antic alcalde de la ciutat nord-america-
na de Denver, W. E. Web, va afirmar que el segle XIX va ser el dels imperis, el 
segle XX el dels estats-nació i que el XXI esdevindria el segle de les ciutats. El 
mateix Vilalta afirma que és dels que pensa que les ciutats, i els seus governs, 
guanyaran cada dia més pes i representativitat en el futur immediat.

2. El model territorial

El territori és el marc físic on poder dur a la pràctica la proposta que es presen-
ta; la racionalitat i funcionalitat en la seva divisió i administració serà un factor 
capital en l’èxit o fracàs de la proposta. L’essència del plantejament que fem 
rau en un model on coexisteixin i es fusionin l’estricte respecte a la planta mu-
nicipal tal com la coneixem avui dia amb la racionalització de la gestió adminis-
trativa i política, donant com a resultat una estructura institucional a la cosa 
pública local de proximitat i resolutiva en la relació amb el ciutadà, i d’eficièn-
cia, eficàcia i excel·lència en la gestió politicoadministrativa.

Per fer-ho, ens hem basat en la meva experiència personal, en tant que secre-
tari d’administració local amb trenta quatre anys de servei en diversos ens lo-
cals de Catalunya, a la qual hi hem sumat l’estudi comparat — i de camp— de 
tres models diferents existents al nostre entorn europeu: Irlanda, Finlàndia i 
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Portugal. I precisament d’aquest darrer, Portugal, he manllevat l’essència de la 
formulació de la proposta: poques institucions locals — municipis— i una divi-
sió interior assumint i respectant la planta municipal del país en la seva totali-
tat.

Convé fer-ne un parèntesi per fer un incís sobre el model portuguès, el qual 
ens dona una aproximació d’on vull arribar atès que, salvant totes les distànci-
es, Portugal és un bon model per a l’elaboració d’aquest treball. Ho és pel seu 
patró territorial local, car d’una banda es regeix per una organització adminis-
trativa que prové d’una antiga tradició històrica, i de l’altra per un respecte a la 
realitat territorial mitjançant un interessant equilibri entre el que, en el nostre 
llenguatge administratiu, en diríem municipis i entitats locals menors, i on la 
representativitat política té una dimensió i un pes molt important, car en el 
procés electoral local, els electors han d’escollir tots els representants dels dos 
nivells dins els ens locals. Aquest model d’organització territorial està basat en 
les freguesias — parròquies— i municipios — municipis— que són entitats terri-
torials formades per un conjunt de freguesias.

Segons la pròpia definició del concepte de freguesia, es tracta d’un ens territo-
rial relativament autònom del municipi que té òrgans de govern propis i com-
petències pròpies. L’entramat electoral és complex atès que s’elegeixen els 
membres de l’assemblea, que és l’òrgan col·legiat deliberant. La Junta de Fre-
guesia, que és l’òrgan executiu; el president de l’Assembleia de Freguesia 
— que seria l’equivalent a l’alcalde—, càrrec que preceptivament correspon al 
president de la mesa de l’Assembleia de Freguesia, i el president de la Junta de 
Freguesia, que preceptivament ha de ser el cap de la llista més votada a les 
eleccions locals i que no necessàriament coincideix amb la mateixa persona 
que ocupa el càrrec de president de l’Assembleia de Freguesia. L’Assembleia 
de Freguesia està composta per membres escollits mitjançant sufragi universal 
directe, per un període de quatre anys, a través del sistema electoral proporci-
onal.

Portugal, com hem vist en el quadre 2, té 308 municipis, no obstant això, el 
nombre de freguesias és de 4.260, és a dir, una mitjana d’entre 13 i 14 freguesias 
per municipio. Amb aquest model, resolen la proximitat del ciutadà, la força 
del poble, amb la seva localitat de referència i, al mateix temps, reconvertei-
xen la força d’aquesta proximitat i la transformen en una infraestructura supe-
rior de coordinació, amb l’objectiu de donar resposta a les exigències d’una 
administració eficient, eficaç i àgil.
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Però és en el municipi on resideix la força dels pobles lliures. Les institucions mu-
nicipals són a la llibertat allò que les escoles primàries són a la ciència; la posen a 
l’abast del poble; li’n fa tastar l’ús pacífic i l’habituen a fer-la servir. (Tocqueville, 
2011 [1.835-1.840], p. 67)

Tornant a casa nostra, efectivament, en el municipi resideix la força de la socie-
tat, i aquesta energia s’hauria de poder canalitzar vers allò que propugnem, en 
el sentit d’aconseguir que els ens locals, en tant que poders públics propers al 
ciutadà, assoleixin els nivells de capacitat suficient i necessària per gestionar, 
ordenar, organitzar i portar a terme el conjunt d’assumptes i polítiques públi-
ques que corresponen, i afecten, a la col·lectivitat de l’espai territorial respec-
tiu. No obstant això, res no podrà fer-se efectiu si no es produeix una veritable 
revolució, en el fons i en la forma del mapa territorial vigent.

Afegim que aquest plantejament — en un escenari ideal— hauria d’anar apare-
llat amb una modificació de l’entramat institucional pel que fa a nivells de go-
vern: només dos nivells d’administració: administració general i administració 
local — sempre pensant en aquell escenari ideal—, sense altres agents inter-
medis, sense models estructurals allunyats de l’eficiència, l’eficàcia, i l’excel-
lència, sense innecessàries duplicitats institucionals, administratives i políti-
ques, sense superposició d’estructures polítiques i administratives amb 
confusió de competències.

El model territorial que propugnem té dues vessants: la racionalització munici-
pal del territori, mitjançant la concentració d’administracions locals amb l’ob-
jectiu que totes les entitats municipals siguin sostenibles, i una descentralitza-
ció interior de cada ens local amb un sensible acostament de l’administració al 
ciutadà a través de la disposició de dos sotsnivells territorials en el si de cada 
ens local. Aquests dos sotsnivells — als quals denominarem llivells— de l’ens 
municipal, pròpiament dit, els anomenaríem i serien les entitats territorials se-
cundàries i les entitats territorials primàries.

3. Un model territorial racional

Plantejar un model territorial racional a Catalunya és gairebé un anatema 
— amb tot el conjunt de sinònims inclosos— en tota l’extensió del mot; ho ha 
estat fins al dia d’avui — tothom que ho ha intentat, o n’ha parlat, s’ha estre-
llat— i, molt probablement i malgrat la nostra millor voluntat, ho continuarà 
essent.
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No els vindrà de nou si els dic que l’organització territorial ha estat sempre un 
debat viu al nostre país. Un debat obert i no tancat en el temps, en bona part, 
per les disfuncions que ha presentat el model existent fins ara, de superposició 
d’estructures polítiques i administratives amb confusió de competències i provisi-
onalitat de continguts competencials d’algunes institucions. (Generalitat, 2010, 
p. 8).

En tot cas, i malgrat tot, és quelcom que un dia o altre s’haurà d’afrontar amb 
valentia i generositat, sobretot, si realment aquesta societat és capaç de supe-
rar els complexos del passat i es posa a construir un veritable futur de raciocini 
i progrés.

Potser dos dels trets més acusats del nostre tarannà col·lectiu siguin, d’una ban-
da, l’aferrissada defensa dels elements que ens donen cohesió com a poble, de les 
referències que ens identifiquen, allò que alguns anomenem romanticisme i, 
d’una altra banda, el nostre caràcter pràctic, amb una actitud pragmàtica i ober-
ta envers el que trobem útil i profitós. La tensió entre aquestes dues actituds vi-
tals ens ha fet, alhora, tradicionalistes i innovadors, conservadors i moderns. (...) 
Josep Gomis i Martí. Conseller de Governació. (Vilà, 1992, p. 5).

El model territorial que es proposa — quadre 3— en el present treball, només 
és això: un model — un possible model entre d’altres que es puguin presen-
tar— i una proposta — també entre d’altres que es puguin presentar—, però, 
en tot cas, el nostre model, la nostra proposta, està fonamentat en un exercici 
de racionalitat a partir de criteris i metodologia de recerca científica, de mane-
ra que el resultat que n’obtenim és l’establiment d’unes estructures territorials 
harmòniques adequades per tal d’obtenir una gestió i administració sosteni-
bles. És per això que es planteja substantivar i institucionalitzar uns ens locals, 
la població dels quals, en cap cas — i sempre en la mesura del possible—, esti-
gui per sota del llindar dels deu mil habitants.

La implementació d’aquest model faria possible que el nombre resultant d’ens 
locals — inclosos els d’estructura interna agrupada—, a Catalunya, es mogués 
en una franja d’entre dos-cents i dos-cents trenta, objectiu que s’assoleix mit-
jançant els mecanismes següents:

• Mantenir aquells municipis que superin el límit dels deu mil habitants i si-
guin racionalment autosuficients i sostenibles de forma contrastada en 
la seva gestió.
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• Instaurar la creació de les Àrees Bàsiques Administratives, en tant que 
entitats municipals d’estructura interna agrupada, que sumi conjunts de 
municipalitats o comuns, la suma de la població de les quals estigui per 
sobre del llindar citat dels deu mil habitants i, com en el cas dels munici-
pis, també siguin racionalment autosuficients i sostenible, de forma con-
trastada, en la seva gestió.

Plantegem, doncs, un model territorial on només existeixi l’administració ge-
neral de la Generalitat de Catalunya i una administració municipal d’entre dos-
cents i dos-cents trenta ens locals entre municipis o comuns i àrees bàsiques 
administratives, basades en els principis d’una Bona Governança, en el dret a 
un Bon Govern i emparades pel dret a l’Autonomia Local.

Dels municipis amb població superior als deu mil habitants en tractarem, no-
més, la seva adaptació al model que estem presentant, car són ens locals per-
fectament delimitats, definits i consolidats, als quals simplement s’hauria d’im-
plantar els mecanismes d’aquesta proposta que es planteja.

Ens correspon, en canvi, parlar, definir, exposar i explicar què serien aquestes 
noves entitats municipals que anomenem Àrees Bàsiques Administratives, 
com haurien de funcionar i com s’adaptarien al nou model — quadre 4 —  de 
govern local i de participació ciutadana que postulem, quins — i quants— ni-
vells d’acció política en execució de la seves competències com a poder local 
desenvoluparien i, en conseqüència, quina capacitat administrativa hauria de 
comportar.

I, globalment, sense deixar de banda com quedarien els actuals municipis me-
nors de deu mil habitants, que passarien a denominar-se institucionalment 
— tal com es dedueix dels paràgraf anterior— com a municipalitat o comú 
— la qüestió del nom no ha de ser un problema, car en molts casos aquest mu-
nicipis utilitzen títols com ara Vila i altres denominacions de caràcter històric 
que no haurien de significar cap maldecap—, i a integrar-se de manera agrupa-
da a formar part d’una Àrea Bàsica Administrativa, sense perdre en cap mo-
ment la seva personalitat, pel que respecte a competències, atribucions, for-
mes de govern, protecció i defensa dels seus interessos, però també amb 
l’observança de tot allò que, en definitiva, és indefugible contemplar a l’hora 
d’aplicar aquest nou model a tota la resta de l’estructura territorial que prete-
nem redissenyar per tal de poder-la encaixar en aquesta proposta de nou para-
digma, sempre en base al principi d’autonomia local, al principi d’interdicció de 
l’excés de normativa, i al principi d’excel·lència legislativa, que diu que “la nor-
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ma: poca, justa i només la necessària”.

Quadre 3. Configuració de l’esfera territorial

Entitat  
municipal

2n llivell
Entitat territorial 

secundària

1r llivell
Entitat territorial primària

·  Àrea Bàsica 
Administrativa

· Municipi

· Municipalitat o comú
·  EMD, entitats municipals 

descentralitzades
· Barris

· Els poblets i nuclis de població que 
configuren una municipalitat o comú
· Els llogarrets i disseminats
· Les urbanitzacions
· Les associacions de veïns
· Les comunitats de veïns
· Barris
·  Qualsevol altra entitat de població que 

ocupi un espai territorial

4. ABA. Àrees Bàsiques Administratives

L’estructura que es proposa en aquest treball per donar compliment a l’objec-
tiu d’un model territorial racional consisteix en l’establiment d’un nou ens 
— nou en el nom i en la forma, però no en el fons i en l’esperit— de caràcter 
local que anomenaríem Àrea Bàsica Administrativa (ABA), constituïda per 
l’agrupació de municipalitats o comuns que en conjunt — sumada la població 
de totes les municipalitats o comuns agrupades— no quedessin per sota d’un 
llindar de població d’un mínim de deu mil habitants.

La denominació escollida en aquest treball no és aleatòria, es basa en l’actual 
ordenament territorial general de Catalunya. Les ÀREES BÀSIQUES ADMINIS-
TRATIVES (ABA) responen a l’afortunada i eficient estructura de les àrees bàsi-
ques territorials — les àrees bàsiques territorials (ABT) són divisions adminis-
tratives territorials constituïdes per l’agrupació de municipis com a llindar 
mínim de cobertura territorial per als equipaments col·lectius (salut, policia, 
sanejament, educació, esport...)— que estableix la Llei 1/1995, per la qual 
s’aprova el Pla Territorial General de Catalunya. Han de ser àrees gestades amb 
criteris de proximitat, mobilitat i accessibilitat, per una banda, unint, concen-
trant i compartint esforços i recursos — administratius, tècnics, econòmics i 
humans—, per l’altra, i dins un marc regit pels principis d’eficàcia, eficiència i 
legalitat, així com el dret a una bona administració.
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La proposta consisteix en la creació d’un ens local — entitat municipal— amb 
una única administració supramunicipal, formada i compartida per municipali-
tats o comuns, centralitzada en la seva infraestructura i maquinària adminis-
trativa bàsica, però descentralitzada en la seva operativitat. L’objectiu seria 
assolir una administració, competent, dinàmica i professional, amb un equip de 
personal qualificat, preparat i apropiat, amb capacitat i garanties per donar un 
servei àgil, eficaç, avalat amb una indiscutible preparació tècnica i jurídica. Es 
tractaria d’assegurar la millor administració possible de la cosa pública local.

Més enllà dels avatars que esdevinguin en aquest país — independència/repú-
blica o continuar essent una dependència—, amb la normativa vigent, la ins-
tauració d’uns ens locals d’aquestes característiques seria perfectament possi-
ble, si més no pel que fa a l’estructura administrativa. Una altra cosa seria 
l’esperit del model. No obstant això, l’establiment generalitzat d’àrees bàsi-
ques administratives s’hauria d’institucionalitzar per disposició normativa ex-
plícita ad hoc, i, per tant, s’hauria de promulgar una llei de política local que en 
regulés, explícitament, l’estructura, composició, funcionament, competències 
i règim jurídic. L’article 83.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix 
que “Els altres ens supramunicipals que creï la Generalitat es fonamenten en la 
voluntat de col·laboració i associació dels municipis”.

En tot cas, la regulació pròpia i singularitzada de cada ens municipal hauria 
d’estar reglamentada i determinada, a més de per la suara esmentada llei de 
política local, per un estatut propi de cada ens que anomenarem: Carta Muni-
cipal — instrument essencial en la proposta que presentem—, fonamentada 
en la pròpia llei i en base als, reiteradament citats, principi d’autonomia local, 
principi d’interdicció de l’excés de normativa i principi d’excel·lència legislativa.

En la constitució de les àrees bàsiques administratives, l’àmbit territorial re-
sultant hauria de respectar, en la mesura del possible, els límits comarcals 
— les excepcions haurien de ser puntuals i concretes, i pràcticament sempre 
entre comarques veïnes, per donar solució a algunes disfuncions com les actu-
alment existents—, i les particularitats i realitats geogràfiques, històriques, 
culturals i socials de cada indret corresponent.

Un ens local, per poder ser considerat sostenible i amb la capacitat necessària i 
suficient per estar en condicions de gestionar adequadament els serveis, hau-
ria de tenir una població que en cap cas hauria de ser inferior als nou o deu mil 
habitants. Per aquest motiu, la proposta que es postula estableix que, per po-
der ser operativa una Àrea Bàsica Administrativa, en funció de les caracterís-
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tiques de cada zona geogràfica, hauria de tenir una població igual o superior 
als deu mil habitants, malgrat que, sempre que fos necessari o recomanable, 
s’haurien de considerar totes aquelles variables de flexibilitat oportunes i, lle-
vat d’aquelles excepcions, molt puntuals, ja apuntades, que ho facin material-
ment impossible.

Les municipalitats o comuns integrants d’una ABA passarien — amb la legisla-
ció autonòmica actualment vigent— a tenir la condició formal d’Entitat Munici-
pal Descentralitzada (EMD). Les pròpies dependències municipals — la Casa de 
la Vila— d’aquestes municipalitats o comuns esdevindrien oficines consistori-
als, com en els models finès i irlandès, oficines d’atenció i proximitat al ciutadà, 
amb una estructura de persona adequada, integrants de la xarxa administrati-
va descentralitzada de l’ABA corresponent — semblantment a una agència lo-
cal de caixa o banc— connectada telemàticament amb la seu de l’ABA, on es-
tarien centralitzats tots els serveis administratius amb els corresponents 
professionals i tècnics. No obstant això, els ciutadans de cada una de les muni-
cipalitats o comuns integrants de l’ABA no s’haurien de veure afectats ni per-
judicats per cap disfunció com a resultat de la integració a l’ABA, ni trobar cap 
diferència — si més no en sentit desfavorable o negatiu—, en relació amb el 
servei de proximitat i immediatesa d’atenció que fins l’establiment de les ABA 
se’ls hagi pogut estar prestant.

No endebades, en l’actualitat, encara són molts els petits municipis on les ofi-
cines municipals només són operatives, pel que fa a l’atenció al públic, unes 
poques hores durant la setmana, per la qual cosa, el primer objectiu hauria de 
ser el de, com a mínim, igualar els serveis donats, fins que no s’assoleixi en la 
seva totalitat el nou model, objectiu que és fàcilment abastable. En tot cas, la 
finalitat principal i substancial seria que els ciutadans experimentessin millores 
sensibles, importants, notòries i evidents en el servei que reben, d’acord amb 
els principis d’eficiència, eficàcia, celeritat, excel·lència, prestesa, diligència i 
descentralització.

El marc competencial de les ABA es correspondria amb el mateix que hi hauria 
previst per als municipis, i no gaire diferent dels que amb el marc legislatiu vi-
gent disposen. En tot cas, i a més a més, haurien de posseir una organització 
bàsica que pogués garantir l’estructura administrativa dissenyada en aquest 
model, amb la cobertura de tots els llocs claus i imprescindibles per al bon fun-
cionament de l’ens local, d’acord amb el model de govern local que es planteja 
— i que s’estableixi—, un nou marc participatiu de la ciutadania; i tot plegat, i 
sempre, en concordança amb les necessitats i característiques del territori i del 
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conjunt de municipalitats o comuns que conformin aquesta entitat supramu-
nicipal que anomenem Àrea Bàsica Administrativa.

Proposem — perquè així ho faig a la meva tesi doctoral— que els membres 
que conformarien l’assemblea de l’ens local serien els Consellers Comunals i 
el representant i portaveu de tots ells és el Batlle o Paer. La situació de la seu 
corporativa consistorial per al compliment de les seves funcions, l’execució de 
la tasca i gestió administrativa, i la realització i desenvolupament de l’activitat 
política, on poder desplegar tot el conjunt de l’activitat que li és assignada, 
l’hauria de determinar la Carta Municipal.

Per a una millor comprensió del model, s’ha confeccionat el diagrama del qua-
dre 4 que tot seguit podem veure:

Quadre 4
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5.  Les municipalitats o comuns que integren una àrea bàsica 
administrativa

Amb el benentès que el municipi és l’element essencial i bàsic de tota organit-
zació territorial de qualsevol país, que és l’administració més pròxima al ciuta-
dà i que, fins i tot, des d’un punt de vista filosòfic/jurídic, se li atorga un caràc-
ter natural, sorgit de manera espontània, considerat sociològicament com una 
agrupació de famílies sobre un mateix territori per satisfer les seves necessi-
tats i defensar els seus interessos, hem considerat que la seva presència i exis-
tència no podia ser ni menystinguda ni eliminada, i que, ben al contrari, davant 
la possibilitat d’evolucionar envers un model diferent de l’actual, el municipi 
que no és sostenible per si sol, sense perdre la seva personalitat i independèn-
cia bàsica, passés a tenir una sensible funció institucional adaptada a aquesta 
proposta de nova realitat local. Tanmateix, atès que la denominació pròpia de 
“municipi” la reservem per a ens locals superiors als deu mil habitants, ens 
hem plantejat que calia assignar-li una nova denominació, a partir de dues pos-
sibilitats: municipalitat, nom no gaire diferent de l’actual, clarament amb les 
mateixes connotacions i amb personalitat jurídica; o bé comú, d’origen històric 
i arrelat a determinades regions del nostre país, naturalment també amb la ma-
teixa personalitat jurídica. Sigui quina sigui la denominació escollida, jurídica-
ment es tractaria d’una entitat territorial secundària que, al mateix temps, 
esdevindria pedra angular de les àrees bàsiques administratives.

Així doncs, tot municipi petit esdevindria una municipalitat o comú — tècnica-
ment, una entitat municipal descentralitzada— dins l’Àrea Bàsica Administra-
tiva, mantenint íntegrament el seu terme municipal, el seu estatus, la condició 
d’ens local, la seva representativitat — adaptada al nou model de govern local 
que es proposa—, i la seva personalitat. Per tant, cada una de les municipali-
tats o comuns que integren una Àrea Bàsica Administrativa disposaria d’es-
tructures pròpies de govern per a la gestió dels seus interessos, per vetllar 
pel seu patrimoni social, cultural i material, i per un millor servei als seus ciu-
tadans, basat en el principi d’autonomia local.

L’Assemblea de Síndics és la institució de govern de cada una de les municipa-
litats o comuns integrants d’una Àrea Bàsica Administrativa, que s’allotjaria 
en l’edifici consistorial corresponent — probablement el mateix que fins a la 
transformació que es proposa s’ha utilitzat com a Casa de la Vila o ajunta-
ment— en què es continuaria realitzant l’atenció al ciutadà, en base als reitera-
dament citats principis d’eficiència, eficàcia i proximitat, bon govern i obser-
vança de l’interès general.
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Les municipalitats o comuns, a través del seu Estatut Intern, en base a allò 
que estableixi la respectiva Carta Municipal, han de determinar quines parti-
cularitats i característiques pròpies han de tenir cada una d’elles, quants mem-
bres componen l’assemblea de govern — definir la sotscircumscripció electo-
ral—, quantes subdivisions, quina estructura, quin règim de sessions i 
funcionament, quines competències, quines atribucions, quin grau d’autono-
mia respecte de l’ens principal (l’Àrea Bàsica Administrativa), de quina for-
ma, en quines condicions i en quins supòsits s’aplica el principi de subsidiarie-
tat i, en definitiva, tot allò que es consideri essencial per al bon funcionament 
d’aquest ens local.

Els membres que conformen l’assemblea de l’ens local són els Síndics i el re-
presentant i portaveu de tots ells és el Conseller Comunal.

En tot cas, tots els càrrecs institucionals a què faig referència en aquesta pro-
posta de model són sempre sotmesos a l’escrutini crític de l’elector, i per tant 
han d’ésser escollits sempre mitjançant el sufragi universal.

6. Les entitats territorials secundàries

Considerem entitats territorials secundàries, a més a més de les municipa-
litats o comuns suara descrits, les entitats municipals descentralitzades, els 
barris — hem classificat els barris com a entitats territorials primàries, i tam-
bé ho fem com a entitats territorials secundàries. Això és perquè un barri 
pot ser una subdivisió d’un ens local, d’un municipi, però també ho pot ser d’al-
gun dels poblets d’una municipalitat o comú. Per tant, si un barri és una subdi-
visió d’un ens local, estaríem parlant del barri com a entitat territorial secun-
dària, i si és una subdivisió d’algun dels poblets d’una municipalitat o comú, 
hem de classificar-lo com a entitat territorial primària—, i aquells nuclis de 
població sense ajuntament, dependents d’un municipi o Àrea Bàsica Adminis-
trativa, de dimensions poblacionals amb prou entitat pròpia per ésser consi-
derada un subdivisió d’aquest municipi o Àrea Bàsica Administrativa, i que és 
el resultat de decisions administratives o bé de factors de proximitat i, fins i 
tot, tradicionals i/o històrics.

Les Entitats Territorials Secundàries (ETS) serien i tindrien la funció d’ésser 
ens complementaris i imprescindibles — a efectes d’aquesta bona governança 
en la política local que ens hem proposat d’instituir—, de descentralització i 
racionalitat dins l’estructura institucional i de govern del conjunt de les entitats 
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municipals, al mateix temps que són una baula més que possibiliten l’aproxi-
mació de la cosa pública i l’acció de govern al conjunt de ciutadans del seu àm-
bit geogràfic de referència i actuació.

Tota ETS, a través del seu Estatut Intern, i en base a allò que estableixi la res-
pectiva Carta Municipal, estaria en condicions d’establir les peculiaritats i ca-
racterístiques de cada una, inclosa l’estructura de l’ens, composició de l’assem-
blea, règim de sessions i funcionament, quines competències, quines 
atribucions, quin grau d’autonomia respecte de l’ens principal i, en definitiva, 
tot allò que es consideri essencial per al bon funcionament d’aquest ens local, 
inclosa la possible aplicació del principi de subsidiarietat, sense oblidar la ne-
cessitat de poder vetllar pel seu patrimoni social, cultural i material.

Per al compliment de les seves funcions, l’execució de la tasca i gestió adminis-
trativa, i la realització i desenvolupament de l’activitat política, totes les Enti-
tats Territorials Secundàries disposaran, preceptivament, d’una seu corpo-
rativa on poder desplegar tot el conjunt de l’activitat que li és assignada.

En tot cas, i també com en el supòsit de les municipalitats o comuns, l’Assem-
blea de Síndics és la institució de govern de l’Entitat Territorial Secundària. 
Els membres que conformen l’assemblea de l’ens local són els Síndics i el re-
presentant i portaveu de tots ells és el Conseller Comunal, si depenen d’una 
ABA, i Conseller Municipal, si depenen d’un municipi.

7. Les entitats territorials primàries

Les entitats territorials primàries, serien el fonament de tota la nova es-
tructura territorial i política, atès que hauria de ser el marc on el ciutadà hauria 
de participar activament, de forma ordinària i periòdica, de debat dels assump-
tes que afecten a la institució, a l’àmbit territorial d’actuació i al conjunt de 
l’ens local.

La institució consistorial, administrativa i política de tota Entitat Territorial 
Primària l’anomenaríem Sots comú. Per al compliment de la seva tasca i ges-
tió administrativa, l’execució i substantivació de les seves funcions, i la realitza-
ció del conjunt de l’activitat política, totes les Entitats Territorials Primàries 
disposarien, per disposició normativa, d’una seu corporativa on poder desen-
volupar adequadament tota aquella activitat que li és pròpia i té assignada el 
sots comú.
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En la proposta que sotmetem a consideració, classificaríem com a entitats 
territorials primàries les següents estructures poblacionals: una urbanitza-
ció, un barri, un llogarret, un nucli agregat, un poblet, un disseminat, una asso-
ciació de veïns, les comunitats de propietaris de les escales de veïns de les ciu-
tats, pobles i viles, i qualsevol altra entitat de població que ocupi un espai 
territorial definit, i sigui susceptible d’integrar-se — i voluntat explícita per fer-
ho— o formar part d’una municipalitat o comú, d’una entitat municipal des-
centralitzada o qualsevol altre tipus d’Entitat territorial Secundària.

L’Estatut Intern de cada ETP, d’acord amb allò que estableixi la respectiva 
Carta Municipal, fixaria el nombre, extensió, composició, motivació i contin-
gut de cada una de les entitats territorials primàries — en funció de les se-
ves peculiaritats, singularitats, característiques i necessitats tant d’aquesta en-
titat com de la resta de l’entitat municipal—, de manera que cada un dels ens 
resultats tindria garantida una dimensió que fes possible i sostenible la seva 
operativitat i pervivència, amb personalitat pròpia, tant jurídica com efectiva, 
amb l’objectiu d’assolir un funcionament que sigui òptim, en base a tots els 
principis citats reiteradament. En tot cas, la creació i nou establiment de noves 
entitats territorials primàries es realitzaria amb criteris de rigor, funcionali-
tat, operativitat, solvència i interès general.

La funció essencial de les entitats territorials primàries seria doble: d’una 
banda l’administració i gestió dels seus interessos, com a comunitat i, al mateix 
temps, vetllar pel seu patrimoni social, cultural i material; i de l’altra el debat de 
propostes i aportacions relatives tant al conjunt del seu àmbit d’actuació com 
tot allò que sigui objecte de discussió sobre les seves competències i atribuci-
ons i/o li sigui requerit el seu posicionament en assumptes d’interès del con-
junt de l’ens local.

El Govern — que és optatiu, en funció de les seves dimensions, característi-
ques, peculiaritats— d’una entitat territorial primària seria la Junta Comu-
nal. Els membres que conformarien aquesta Junta Comunal serien els Sots-
Síndics, i el representant i portaveu de tots ells seria el Síndic.

8. El municipi

El municipi — en principi, qualsevol ens local de més de deu mil habitants— no 
hauria de ser objecte de cap modificació territorial respecte del que és en el 
present, de manera que continuaria essent i mantenint, òbviament, íntegra-
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ment la seva personalitat, territorialitat i estructuració. Així que “l’únic” canvi 
— que en cap cas és un canvi menor— seria el d’adaptar la seva estructura ins-
titucional al plantejament que es postula. Una vegada contextualitzat i disse-
nyat institucionalment i estructuralment el model que es presenta en aquest 
treball, simplement caldria juxtaposar-lo al municipi, obtenint així la nova es-
tructura política i administrativa d’aquest ens local.

Bona part dels municipis de Catalunya estan constituïts, a més a més de per la 
seva capital, que és la que sol donar el nom al municipi, per altres petits — o no 
tan petits— nuclis de població que, en alguns casos, ostenten la condició d’En-
titat Municipal Descentralitzada (EMD). En la proposta que sotmetem a consi-
deració, tots aquells nuclis de població — entitats municipals descentralitzades 
o no—, així com les diverses barriades, disseminats i tota la tipologia d’espais 
residencials diferents de la població principal del municipi al qual pertanyen, 
formarien part del conjunt d’entitats territorials secundàries i entitats ter-
ritorials primàries del municipi, sempre en funció de les seves característi-
ques i peculiaritats pròpies.

Fem una excepció pel que respecte a Barcelona, i a les grans ciutats, en tant 
que gran ciutat, així com capital del país, no descartaríem un règim diferent en 
la forma, mantenint el fons i l’esperit, del que aquí estem postulant — situació 
que també es produeix amb la capital de diversos altres països, com Londres, 
per exemple, que gaudeix d’un estatus diferent del que regeix a la resta del 
Regne Unit—, donant per descomptat, al mateix temps, de considerar, també, 
la possibilitat d’estendre aquesta excepcionalitat a les altres grans ciutats del 
país, tot i que entre Barcelona i la segona ciutat de Catalunya, l’Hospitalet de 
Llobregat, hi ha una relació d’u a set, és a dir, Barcelona és set vegades més 
gran. No obstant això, atès que l’esperit d’aquest postulat no és aliè a la reali-
tat social i política del conjunt del país, dins d’uns marges poblacionals sosteni-
bles, sempre a l’empara dels principis manta vegada citats, i d’acord amb les 
característiques i peculiaritats de cada gran ciutat, hauria de ser cada una 
d’aquestes la que hauria de determinar com s’hauria de governar, i què 
d’aquesta proposta és adaptable a la seva realitat.

L’estructura política i administrativa que en aquesta proposta s’ha dissenyat 
per a un municipi és la mateixa que la d’una Àrea Bàsica Administrativa, de 
manera que, a més a més de la seva capital, també està compost per les res-
pectives Entitats Territorials primàries i Entitats Territorials Secundàries.

001-780 ponenciasEIX6.indd   118 11/07/2018   9:35:56



119

Isidre Llucià

Com en el cas de les ABA, d’antuvi, el marc competencial d’un municipi es cor-
respondria amb el que el marc legislatiu vigent disposa. En qualsevol cas, i a 
més a més, haurien de posseir una organització bàsica que pogués garantir 
l’estructura administrativa dissenyada en aquest treball, amb la cobertura de 
tots els llocs claus i imprescindibles per al bon funcionament de l’ens local, 
d’acord amb el nou model de govern local que s’estableixi, el nou sistema de-
mocràtic que es postula, i el nou marc participatiu de la ciutadania que es disse-
nyi; i tot plegat, i sempre, en concordança amb les necessitats i característi-
ques del territori.

En tot cas, no cal allargar massa la descripció de les característiques d’aquest 
ens local, atès que més enllà de l’estructura derivada del nou model, poca dife-
rència hem de trobar en el fons — que sempre respondrà a l’ordenament vi-
gent en cada moment— i només en la forma, com s’ha posat de manifest.

Glossari. Vocabulari de conceptes

ABA. L’Àrea Bàsica Administrativa és una entitat municipal constituïda per un 
conjunt de municipalitats o comuns, d’acord amb el nou model, o munici-
pis, amb el model actualment vigent, que entre totes conformen aquesta 
nova entitat.

Assemblea de Consellers. L’Assemblea de Consellers del Consell Municipal 
o Consell Comunal és l’assemblea col·legiada i l’òrgan deliberant i de presa 
de decisions sobre totes les accions i actuacions polítiques de l’ens local.

Assemblea del Sotscomú. L’Assemblea del Comú actua d’òrgan col·legiat de-
liberant de la institució de les Entitats Territorials Primàries. L’Assemblea 
està integrada per la totalitat dels veïns amb dret a sufragi actiu i passiu de 
l’Entitat Territorial Primària.

Assemblea de síndics. És l’assemblea deliberant del Consell de l’Entitat Ter-
ritorial Secundària.

Batlle. Als Països Catalans, administrador al servei d’un senyor territorial, en 
nom del qual exercia una jurisdicció reial o baronial i la representació dels 
drets de caràcter econòmic. En funció dels drets feudals del senyor, el batlle 
també podia impartir justícia penal, i en general aquesta funció s’anà genera-
litzant quan el Batlle era de designació reial; també en els municipis on era 
l’oficial reial de major rang, representava al rei davant les corporacions muni-
cipals i sovint assistia a les seves sessions.
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En la legislació de règim local actual — catalana— equivalent a alcalde.
En el nostre postulat, el batlle és qui presideix l’Assemblea de Consellers i 
representa el municipi o ABA.

Bona governança. La bona governança és la intel·ligència aplicada al govern de 
la ciutat [de l’Estat], a la bona administració, com a forma de convivència or-
ganitzada a l’empara i observança de la Llei.

Carta Municipal. En el nostre postulat, és la Llei fonamental de l’Entitat Muni-
cipal tot fugint dels models homogeneïtzadors. Cada municipi, dins uns mar-
ges regulats per llei, estableix, en funció de les seves peculiaritats, quina 
composició, quina organització política i quin règim de funcionament vol es-
tablir.

Comú o Municipalitat. En la nostra tesi, designem com a municipalitat tots 
aquells municipis d’una població inferior a deu mil habitants i, que per tant, 
passen a integrar-se en una Àrea Bàsica Administrativa.

Consell. És la institució de govern de les Entitats Territorials Secundàries.

Consell Comunal. Són els òrgans col·legiats de govern de les Àrees Bàsiques 
Administratives, que adopten totes les decisions polítiques que afecten a 
l’ens local.

Consell Municipal. Són els òrgans col·legiats de govern dels municipis, que 
adopten totes les decisions polítiques que afecten a l’ens local.

Conseller. Els consellers, en el nostre postulat, són els membres electes al 
Consell Comunal i al Consell Municipal, i són al mateix temps els Conse-
llers Presidents de les seves respectives assemblees de síndics.

Conseller President. Són els respectius Consellers Presidents de les seves 
assemblees de síndics i, al mateix temps, els representants d’aquestes en el 
Consell Comunal i en el Consell Municipal.

Entitats territorials primàries. Són el fonament de l’estructura territorial i 
política de la proposta que es postula, atès que és el marc on el ciutadà parti-
cipa activament de forma ordinària. Són ETP: una urbanització, un barri, un 
llogarret, un nucli agregat, un poblet, un disseminat, una associació de veïns, 
les comunitats de propietaris de les escales de veïns de les ciutats, pobles i 
viles, i qualsevol altra entitat de població que ocupi un espai territorial.

Entitats territorials secundàries. Són ens complementaris i imprescindibles 
de descentralització i racionalitat dins l’estructura institucional i de govern 
de les entitats municipals, les municipalitats o comuns, les entitats munici-
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pals descentralitzades, els barris i aquells nuclis de població sense ajunta-
ment, dependents d’un municipi o Àrea Bàsica Administrativa, de dimensi-
ons poblacionals superiors amb prou entitat pròpia per ésser considerada un 
subdivisió ETS.

Llivell. En el nostre postulat, cada un dels dos nivells en què estan dividides les 
entitats territorials i les entitats estamentals.

Municipalitat o comú. En la nostra tesi, designem com a municipalitat o comú 
tots aquells municipis d’una població inferior a deu mil habitants i, que per 
tant, passen a integrar-se en una Àrea Bàsica Administrativa.

Municipi. En la nostra tesi, designem com a municipi tots aquells municipis que 
gaudeixen d’una població superior als deu mil habitants i que, per tant, conti-
nuen conservant aquesta denominació.

Paer. Nom donat a Lleida, Tàrrega, Cervera, Balaguer, Agramunt i altres pobla-
cions, especialment de la regió de Lleida, als magistrats que detenien les fa-
cultats rectores i executives dels respectius municipis, designació equivalent 
a la de jurat, conseller, cònsol o procurador que rebien en altres poblacions.

En el nostre postulat, El Batlle o Paer és qui ostenta la representació formal i 
institucional del Consell Municipal o Consell Comunal i, en definitiva, del 
conjunt del municipi, i n’és la cara visible mentre dura el seu mandat, però 
sense posseir cap funció executiva. Al mateix temps, i en tant que President 
de l’Assemblea de Consellers del Consell Municipal o Consell Comunal i, 
per tant, representant formal i institucional, el Batlle o Paer és qui ostenta 
la representació també formal i institucional ordinària del Govern de Catalu-
nya dins el municipi.

Poblet. En el nostre nou paradigma, els poblets són aquells nuclis de població 
que pertanyen i conformen les municipalitats.

Principi d’excel·lència legislativa. La norma: poca, justa i només la necessària. 
Aquest principi el lliguem amb el d’interdicció d’excés de normativa, i l’enlla-
cem amb allò que diu Montesquieu, que posa l’accent sobre la contenció le-
gislativa tot afirmant que l’esperit del legislador ha de ser la moderació.

Principi d’interdicció d’excés de normativa. L’excés de normativa provoca in-
seguretat jurídica, per tant, en concordança amb la necessària moderació le-
gislativa, que establim en el Principi d’excel·lència legislativa, és escaient la 
interdicció d’un excés de normativa.
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Síndic (i sotssíndic). Representaven a les ciutats en les causes judicials. En el 
nostre postulat, són el representants escollits en el primer llivell, tant territo-
rial com estamental.

Sotscomú. És la institució de govern corresponent als poblets en tant que enti-
tats territorials primàries.
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Abstract

El contingut del treball s’iniciarà per un estudi del sistema tributari actual, analitzant 
els seus principis per tal de poder determinar els aspectes positius i negatius de ca-
dascun, per tal de poder dibuixar els eixos principals d’un sistema tributari nou, que 
no sigui una repetició del model actual, observant també altres models tributaris i, 
finalment, entrant en la dimensió dels ingressos dels ens locals en el futur.

1. Introducció

1.1. El recent cas de l’impost de la plusvàlua municipal

Als anys 2006-2008, es va desencadenar una crisi financera amb motiu del col-
lapse de l’anomenada bombolla immobiliària. Tot i començar als Estats Units 
d’Amèrica, la crisi es va estendre a molt bona part del món occidental i les se-
ves repercussions es van començar a mostrar en tot el sistema financer, eco-
nòmic i social. En aquest escenari de crisi continuada, es va posar de manifest 
una situació que no s’havia previst. El valor de béns immobles urbans era sensi-
blement inferior en el moment de la seva transmissió del que havia estat en el 
moment de la seva adquisició. Aquesta situació no es donava en tots els casos, 
ja que els béns adquirits amb molts anys d’anterioritat tenien, evidentment, un 
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valor superior al de la seva adquisició, però una gran majoria, sobretot els ad-
quirits en la dècada anterior, havien perdut valor amb motiu de l’enfonsament 
del mercat immobiliari.

Un dels fets significatius d’aquesta situació es va donar en aquells casos en què 
els titulars dels immobles no podien fer front als préstecs hipotecaris que havi-
en subscrit per adquirir els immobles i es veien abocats a procediments d’exe-
cució hipotecària o dacions en pagament dels immobles a les entitats finance-
res. Aquests titulars, de sobte, es van trobar en un escenari inaudit. Havien 
perdut l’immoble i els diners que havien satisfet parcialment tant en el paga-
ment directe d’una part de l’immoble com en les quotes dels préstecs que fins 
al moment havien satisfet. I a més havien de satisfer l’import de les liquidaci-
ons de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys urbans (en endavant 
IVTNU), quan en realitat no havien tingut una plusvàlua (el nom col·loquial de 
l’impost), sinó tot el contrari.

Els ens locals tenien una situació complicada. D’una banda, el redactat de la 
norma obligava a liquidar l’IVTNU, ja que el mètode de liquidació establert no 
requeria la comprovació del fet imposable. De l’altra, estava clar que, en 
aquests casos, el fet imposable no s’havia produït. A més, en molts casos, no 
es podia recaptar l’impost per la manca de capacitat de pagament del subjecte 
passiu.

Després de diverses resolucions de jutjats i tribunals superiors de diverses pro-
víncies i comunitats autònomes, arriben les sentències del Tribunal Constituci-
onal 26/2017 i 37/2017, que declaren la inconstitucionalitat dels articles del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals que afecten la consideració de 
subjectar a l’impost actes que no acreditin l’existència de l’increment del valor, 
és a dir, del fet imposable i, per tant, que no es respecti el principi de capacitat 
econòmica. El contingut d’aquestes sentències determina, entre altres qüesti-
ons, que l’IVTNU vulnera el principi de capacitat econòmica en la mesura en 
què no es vincula necessàriament a l’existència d’un increment real del valor 
del bé, sinó a la mera titularitat del terreny durant un període de temps. El Tri-
bunal arriba a la conclusió que l’establiment per part del legislador d’impostos 
que gravin l’increment del valor dels terrenys urbans, és admissible sempre i 
quan aquells respectin el principi de capacitat econòmica i que l’impost no pot 
gravar actes o fets que no siguin exponents d’una riquesa potencial o real.

La vulneració del principi de capacitat econòmica, en aquest cas, comporta 
que si no es dona el fet imposable, no es pot aplicar l’impost i, per tant, situa el 
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principi per damunt de la norma jurídica. L’impost es basa en un fet imposable 
(l’increment del valor dels terrenys urbans en un període determinat), però no 
es calcula en base a aquest fet imposable, sinó per un mètode d’estimació ob-
jectiva, la titularitat d’un dret sobre un bé durant un termini. El fet que el mèto-
de d’estimació sigui objectiu, no implica que no sigui ajustat a la norma, però sí 
que posa en evidència que, si no hi ha increment de valor, no hi ha capacitat 
econòmica i, per tant, en aquests casos, no és procedent l’aplicació de l’im-
post.

He volgut començar posant aquest exemple perquè d’alguna manera ens mos-
tra molts dels elements que configuren un sistema tributari (normes, principis, 
administració, contribuents) i ens ajudarà a fer una anàlisi del nostre sistema 
actual i, per tant, detectar aquells punts més febles i la necessitat d’afrontar 
una nova etapa que ha de comportar el manteniment dels elements que més 
l’enforteixen i la incorporació de nous elements que evitin caure en els matei-
xos errors i millorin l’eficàcia i eficiència del sistema futur.

2. Contingut i objecte del present treball

El contingut del treball s’iniciarà per un estudi del sistema tributari actual, ana-
litzant els seus principis per tal de poder determinar els aspectes positius i ne-
gatius de cadascun, per tal de poder dibuixar els eixos principals d’un sistema 
tributari nou, que no sigui una repetició del model actual, observant també al-
tres models tributaris i finalment entrant en la dimensió dels ingressos dels ens 
locals en el futur.

3. El sistema tributari actual

Un sistema tributari és un conjunt de normes, mitjans i instruments (i sobretot 
principis), amb els quals l’Administració Pública regula la gestió dels diferents 
tributs dels que es compon i que exigeix com a mitjà de finançament per a la 
despesa pública.

Per tant, un sistema tributari combina la interacció de diferents elements, i 
l’anàlisi d’aquests elements és el que pot permetre observar quins canvis hem 
d’introduir-hi per assolir els objectis que ha de tenir el futur sistema tributari.
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3.1. Quin és l’actual sistema tributari?

La normativa actual defineix el tribut com els ingressos públics que consistei-
xen en prestacions pecuniàries exigides per una administració pública com a 
conseqüència de la realització del supòsit de fet a què la llei vincula el deure de 
contribuir, per tal primordial d’obtenir els ingressos necessaris per al sosteni-
ment de despeses públiques.

El sistema tributari actual està basat fonamentalment en tres figures:

• Impostos.

• Taxes.

• Contribucions especials.

– Els impostos són els tributs exigits sense contraprestació, el fet imposable 
dels quals està constituït per negocis, actes o fets que posen de manifest la 
capacitat econòmica del contribuent.

– Taxes són els tributs el fet imposable dels quals consisteix en la utilització 
privativa o l’aprofitament especial del domini públic, la prestació de serveis o la 
realització d’activitats en règim de dret públic que es refereixin, afectin o bene-
ficiïn de manera particular l’obligat tributari. Es diferencien dels preus públics 
(figura similar) quan els serveis o activitats no siguin de sol·licitud o recepció 
voluntària per als obligats tributaris o no es prestin o realitzin pel sector privat.

– Contribucions especials són els tributs el fet imposable dels quals consisteix 
en l’obtenció per l’obligat tributari d’un benefici o d’un augment de valor dels 
seus béns com a conseqüència de la realització d’obres públiques o de l’esta-
bliment o ampliació de serveis públics.

Tenint en compte que les contribucions especials estan fonamentades en un 
fet concret (obra pública o servei públic que beneficia especialment un subjec-
te passiu) i que les taxes i preus públics responen a una contraprestació con-
creta o un aprofitament especial, la majoria del treball versarà sobre la situa-
ció, anàlisi i futur del sistema d’impostos, sense perjudici que es pugui fer 
referència, quan sigui oportú, a altres figures com les referides.

No obstant això, no sempre és així. Pensen en l’esfera local en alguns exem-
ples:
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• La normativa d’hisendes locals no estableix l’obligatorietat de taxes, 
preus públics o contribucions especials. Aquesta manca d’obligació fa 
que hi hagi municipis, comarques o províncies en els quals la càrrega tri-
butària que han de suportar uns ciutadans sigui superior que en d’altres i, 
per tant, de manera col·lectiva els ciutadans d’aquests territoris suporta-
ran el cost de les activitats, obres i serveis, dels quals només una part en 
seran beneficiaris.

• La mateixa normativa permet que cada ens tingui criteris diferents en 
l’ordenació de les diferents figures tributàries i, per tant, amb resultats 
diferents per als seus veïns.

• Fins i tot en matèria d’impostos n’existeixen alguns de caràcter voluntari 
(impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, 
impost sobre construccions, instal·lacions i obres) i dins de cada impost, 
voluntari o obligatori, la possibilitat d’establir bases imposables, tipus im-
positius i bonificacions diferents.

El mateix passa amb el nivell autonòmic, però aquestes diferències es basen en 
l’autonomia financera dels diferents nivells d’administració, per tal que cadas-
cuna de les administracions pugui decidir quina part dels tributs han de ser sa-
tisfets pels veïns i com es distribueix la diferent càrrega tributària entre els 
contribuents de cada territori.

Aquesta anàlisi permet determinar futurs elements que es poden introduir en 
el futur en un nou sistema tributari, en citem alguns a títol d’exemple:

• Obligatorietat d’establiment d’alguns tributs fins ara voluntaris i amb uns 
mínims per a tots els ens territorials.

• Possibilitat de sotmetre a tributació alguns serveis que actualment es 
presten de forma gratuïta.

• Introduir el principi de capacitat econòmica de forma generalitzada en 
les taxes, preus públics i contribucions especials. (Més endavant analitza-
rem amb detall aquest principi).

3.2. Estructura territorial del sistema tributari

D’altra banda, des del punt de vista territorial, el sistema es distribueix en tres 
nivells:

• Estatal.
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• Autonòmic.

• Local.

El sistema tributari espanyol distribuït en aquests nivells presenta els següents 
trets principals:

• L’Estat i les comunitats autònomes (CA) tenen capacitat legislativa per 
acordar la imposició de tributs, però l’Estat té una potestat superior, atès 
que la de les CA està limitada per no poder intervenir en aquelles matèri-
es que són objecte per part de l’Estat, és a dir, del nivell territorial superi-
or.

• El creixement impositiu de l’Estat durant les darreres dècades ha deixat 
molt poc marge per a les CA, les quals s’han anat nodrint més de traspas-
sos de parts elevades de participació en els tributs de l’Estat i de recàr-
recs sobre tributs (principalment impostos) estatals que no desenvolu-
pant la capacitat legislativa d’imposició i ordenació de nous tributs, 
degut principalment a què la càrrega tributària que suporten els ciuta-
dans es considera que ja és molt elevada, tot i que no arriba a la mitjana 
europea.

• Darrerament entre Catalunya i l’Estat hi ha una lluita constant sobre la 
capacitat de la primera de poder establir els seus propis tributs. La deslle-
ialtat de l’Estat en aquest àmbit ha estat un atac constant a la capacitat 
legislativa tributària de les institucions catalanes (interposició de recur-
sos al TC de lleis de nous impostos que comporten la suspensió automà-
tica, creació de nous tributs a tipus 0% per evitar que es pugui desenvolu-
par activitat legislativa tributària, etc.).

• Els ens locals no poden legislar figures impositives noves en el sistema 
tributari espanyol, però tenen àmplies facultats en la imposició de tipus 
impositius dels impostos, i una gran discrecionalitat a l’hora de regular, 
en les seves ordenances, les taxes i preus públics que poden imposar.

• Darrerament, en el món local, han succeït diversos fets i situacions que 
ens fan reflexionar sobre el futur. Uns exemples:

– La problemàtica de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys 
de naturalesa urbana (IVTNU), que hem vist i que ha suposat una desa-
parició parcial d’un important ingrés municipal i que porta mesos pen-
dent de resolució.
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– La intervenció constant de l’Estat en els ingressos de l’impost sobre 
béns immobles de naturalesa urbana (regularitzacions, increment uni-
lateral dels tipus i aplicació de coeficients d’actualització), com a me-
sura per compensar la disminució d’altres ingressos tributaris.

– La dependència dels darrers anys d’ingressos procedents de tributs 
que gravaven el desenvolupament urbanístic i l’activitat immobiliària.

De cara al futur, cal que hi hagi una nova redistribució dels tributs i que Catalu-
nya tingui un sistema tributari més autònom, tant en l’ordenació com en la ges-
tió, recaptació i inspecció, ja que la finalitat dels tributs, com hem dit, és fer 
front a les despeses generals del nostre àmbit territorial.

Tot i que el futur esquema ha d’estar condicionat per la futura estructura terri-
torial i la corresponent distribució de competències, les administracions han 
d’estar suficientment finançades per complir amb les seves obligacions. El fa-
mós horitzó de distribució de la despesa en 50% per l’administració estatal, 25% 
per l’autonòmica i 25% per la local ha de ser una realitat.

3.3. Tipus d’impostos

El model actual del sistema tributari, en funció dels tipus d’impostos, diferen-
cia els impostos en impostos directes i impostos indirectes.

Són impostos directes els que s’apliquen sobre una manifestació directa o im-
mediata de la capacitat econòmica: la possessió d’un patrimoni i l’obtenció 
d’una renda.

Són impostos indirectes, al contrari, els que s’apliquen sobre una manifestació 
indirecta o mediata de la capacitat econòmica: la circulació de la riquesa, bé 
per actes de consum o bé per actes de transmissió. En definitiva, els impostos 
directes graven la riquesa en si mateixa, mentre que els indirectes graven la 
utilització d’eixa riquesa. Els impostos directes graven directament més la ri-
quesa o activitat econòmica d’aquells que en disposen i, per tant, són teòrica-
ment més justos, ja que els indirectes no tenen en compte les circumstàncies 
subjectives del contribuent ni les objectives del fet imposable. Ara bé, en reali-
tat, aquesta aparent justícia dependrà:

• Dels principis del sistema tributari que s’utilitzin preferentment en la or-
denació, gestió i recaptació de l’impost.
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• De l’equilibri entre els diferents principis tributaris.

• De la norma que els desenvolupi.

• De l’eficàcia i eficiència que tingui l’administració que gestiona, recapta i 
inspecciona els impostos.

D’altra banda, també poden classificar els impostos en funció dels àmbits so-
bre els quals es projecte. En aquest sentit, la capacitat econòmica es manifesta 
de quatre formes:

• Renda.

• Patrimoni.

• Consum o despesa.

• Tràfic de béns.

Segons les dades de les fonts oficials (Ministeri d’Hisenda i Departament d’Eco-
nomia i Finances de la Generalitat), la distribució entre impostos directes i indi-
rectes està en el 49-51%, aproximadament.

Pel que fa al pes de la recaptació impositiva sobre el PIB, els impostos directes 
representen un 10,1% del PIB a Catalunya, un punt més que al conjunt de CA, on 
representen el 9% del PIB. En el cas dels impostos indirectes, el pes de la recap-
tació sobre el PIB és del 9% a Catalunya i del 8,3% al conjunt de les comunitats 
autònomes.

4. Principis del sistema tributari actual

Els elements d’un sistema tributari són, com hem dit anteriorment, els tributs, 
en les seves diferents dimensions (tipus, estructura territorial, estructura se-
gons el tipus, etc.), l’estructura institucional i la normativa tributària (ordena-
ció, imposició, gestió i recaptació de tributs). Tots aquests elements, però, es-
tan inspirats pels anomenats principis del sistema tributari i de la forma i 
ponderació en què aquests principis s’inclouen en la normativa tributària.

Els principis del sistema tributari actual que es consagren en la normativa tribu-
tària espanyola són els de justícia, generalitat, igualtat, progressivitat, equitati-
va distribució de la càrrega tributària i no confiscatorietat. L’Estatut de Catalu-
nya per la seva banda estableix que el finançament de la Generalitat es regeix 

001-780 ponenciasEIX6.indd   132 11/07/2018   9:35:56



133

Albert Miravet Masip

pels principis d’autonomia financera, coordinació, solidaritat i transparència en 
les relacions fiscals i financeres entre les administracions públiques, així com 
pels principis de suficiència de recursos, responsabilitat fiscal, equitat i lleialtat 
institucional entre les esmentades administracions.

Passarem a continuació a fer una aproximació a alguns d’aquests principis, per 
tal de veure, a partir de l’experiència, com considerem que s’haurien de delimi-
tar, per tal que el futur sistema tributari es defineixi a fi d’evitar els inconve-
nients que el desplegament d’aquests principis han tingut en alguns casos en 
el nostre sistema tributari.

4.1. Principi de seguretat jurídica

El Principi de Seguretat Jurídica comporta que el sistema normatiu ha de ser 
estable en la seva aplicació. Les lleis tributàries han d’evitar qualsevol incertesa 
i donar lloc a adopció de criteris canviables, ja que això vulnera el principi de 
confiança legítima dels contribuents. Les lleis han de ser clares, senzilles i alho-
ra han de tenir estabilitat en el temps, generant confiança en els ciutadans i en 
el món empresarial. Amb seguretat jurídica s’afavoreix el compliment voluntari 
dels contribuents i es millora la lluita contra el frau fiscal. Com la majoria de 
principis, la música sona bé, però, com ja hem dit amb caràcter general, la seva 
aplicació i el seu desplegament han d’afrontar situacions problemàtiques que 
cal evitar o preveure com es poden resoldre.

D’una banda, l’estabilitat que exigeix el principi de seguretat jurídica xoca amb 
la necessitat i capacitat del sistema d’adaptar-se a les novetats en un món molt 
canviant. Normalment l’administració i el legislador són estructures de lenta 
reacció i dificultat adaptació als canvis que la realitat porta a terme, més enca-
ra darrerament, ja que els canvis socials, culturals, tecnològics i econòmics se 
succeeixen a una velocitat elevada. Però és evident que molt sovint els canvis 
que es fan en el sistema tributari són constants (p. e., IRPF) i en aquestes situa-
cions, en què no s’altera l’estructura tributària i l’essència dels impostos, els 
canvis són compatibles amb la seguretat jurídica. Per aquells canvis que puguin 
afectar la seguretat jurídica, és a dir, l’essència de l’impost, cal treballar a fons 
per tal que, en el moment de definir l’estructura del sistema, es tinguin en 
compte situacions futures perquè el contribuent no es vegi afectat per impro-
visacions.

En aquest sentit, cal definir un sistema que sigui capaç d’amortir situacions de 
crisi com la dels darrers anys i, per exemple, no vincular despeses ordinàries i 
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bàsiques del sistema a ingressos que no responen a una situació estructural 
(propietat, comerç o treball) i no a situacions de caràcter conjuntural (activitat 
immobiliària), ja que aquests ingressos han de destinar-se a finançar despeses 
extraordinàries i que no tinguin caràcter bàsic per a la població.

El principi de seguretat jurídica entenem que també està vinculat al principi de 
simplificació o simplicitat del sistema tributari, que postularem com un dels 
principis que ha de regir el futur, atès que la simplificació del sistema tindrà 
com a límit la necessitat de regular suficientment els tributs, a fi d’evitar que es 
vulneri el principi de seguretat jurídica.

El principi de seguretat jurídica es veu afectat també per la inflació normativa 
actual, amb un gran nombre de normes que regulen el sistema tributari, la 
gran complexitat de moltes d’aquestes normes, la pluralitat de legisladors, la 
intervenció constant dels tribunals en la implantació, suspensió i aplicació de 
figures tributàries de nova creació, etc.

Per garantir el principi de seguretat jurídica, les normes han de ser mínimes 
quant a nombre, clares quant a la seva aplicació, coordinades entre els dife-
rents legisladors i amb una tècnica normativa adequada. Cal fugir de regular la 
normativa tributària per mitjà de les lleis de pressupostos i les seves lleis 
d’acompanyament, lleis de simplificació, remissions de normes jurídiques 
d’àmbits com contractació, règim local o altres a espais que són propis del sis-
tema tributari. El principi de seguretat jurídica ha d’evitar xocar amb drets i al-
tres principis del conjunt de l’ordenament jurídic, com els drets d’igualtat, soli-
daritat, etc.

Així, l’actual llei de procediment administratiu espanyola indica que, per tal de 
garantir el principi de seguretat jurídica, la iniciativa normativa s’exercirà de 
manera coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, nacional i europeu, per 
generar un marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i de certesa, que 
faciliti el seu coneixement i comprensió i, per tant, la presa de decisions de les 
persones i empreses. De vegades, tenim les normes, però les hem de saber 
utilitzar.

Josep Piñol Farré, en l’article publicat en el bloc Fiscal.blog, el 8 de març de 
2016, exposa igualment les constants modificacions de la normativa tributària i 
ressalta la poca vinculació de les consultes tributàries a la Direcció General de 
Tributs.
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4.2. El principi de capacitat econòmica

El Principi de Capacitat Econòmica es configura com el criteri preferent de jus-
tícia en el repartiment de les càrregues econòmiques per cobrir les necessitats 
públiques. La capacitat econòmica és la capacitat contributiva, ja que ha de 
pagar més en concepte d’impostos qui més tingui i qui més produeixi, però 
sense que els tributs puguin tenir caràcter confiscador. És a dir, està limitat pel 
principi de no confiscatorietat.

Si observem la configuració dels diversos tributs, hauríem de dir, en un primer 
moment, que aquest principi no es compleix en taxes i preus públics i, en al-
guns casos, en contribucions especials i sí, en canvi, en impostos en general.

Una de les dificultats en què s’apliqui el principi de capacitat econòmica és la 
que genera la múltiple imposició segons el nivell territorial, fet que fa pensar 
en la necessitat de la simplificació tributària.

El professor Fernando de Vicente de la Casa, en el seu treball “Los principios de 
capacidad económica y no confiscatoriedad como límite a la concurrencia de 
tributos”, exposa la relació entre aquests dos principis. Destaquem aquests 
paràgrafs:

• El principi de capacitat econòmica te dos límits: un inferior, que és el límit 
exempt, i un altre superior, que és el principi de no confiscatorietat.

• L’acumulació de gravàmens sobre una mateixa manifestació de riquesa 
podria resultar contrària al principi de no confiscatorietat, vulnerant així 
el principi de capacitat econòmica.

• El principi de capacitat econòmica, com a “principi” constitucional i, per 
tant, com a “fonament” de la tributació, opera “com un límit al poder le-
gislatiu en matèria tributària” i singularment respecte de cada persona. 
El tribut és una prestació patrimonial coactiva que, per imperatiu de l’art. 
31.1 CE, “només pot exigir quan hi ha capacitat econòmica i en la mesura 
-en funció- de la capacitat econòmica”.

• No obstant això, el principi de capacitat econòmica com a “mesura” de 
la tributació i, per tant, com a “criteri” de graduació de la mateixa, no es 
relaciona “amb qualsevol figura tributària en particular, sinó amb el con-
junt del sistema tributari”, operant com un “criteri inspirador del sistema 
tributari”. Per aquest motiu, la concreta exigència que la càrrega tributà-
ria es “moduli” en la mesura d’aquesta capacitat només resulta predica-

001-780 ponenciasEIX6.indd   135 11/07/2018   9:35:56



136

El model de futur. Cercar la creativitat en funció dels diferents tributs...

ble del “sistema tributari” en el seu conjunt, de manera que “només cal 
exigir que la càrrega tributària de cada contribuent variï en funció de la 
intensitat en la realització del fet imposable en aquells tributs que per la 
seva naturalesa i caràcters resultin determinants en la concreció del deu-
re de contribuir al sosteniment de les despeses públiques que estableix 
l’art. 31.1 CE”.

• La prohibició de confiscatorietat s’obliga a no esgotar la riquesa imposa-
ble -substrat, base o exigència de tota imposició- sota pretext del deure 
de contribuir, el que tindria lloc si mitjançant l’aplicació de les diverses fi-
gures tributàries vigents s’arribés a privar al subjecte passiu de les seves 
rendes i propietats.

• Encara que l’art. 31.1 CE hagi referit el límit de la confiscatorietat al “siste-
ma tributari”, no cal descuidar que també exigeix   que aquest efecte no 
es produeixi “en cap cas”, el que permet considerar que tot tribut que 
esgotés la riquesa imposable, el pretext del deure de contribuir al soste-
niment de les despeses públiques o que sotmetés a gravamen una ri-
quesa inexistent en contra del principi de capacitat econòmica, estaria 
incorrent en un resultat òbviament confiscatori que incidiria negativa-
ment en aquella prohibició constitucional.

4.3. El principi de progressivitat

Si partim del fet que la progressivitat suposa que els tipus impositius d’algun 
impost del sistema s’estableixin de manera que a un augment de la base impo-
sable correspongui un increment del deute tributari més que proporcional, el 
principi de progressivitat es manifesta com un principi necessari i instrumental 
al servei del principi de capacitat econòmica i per aconseguir com a resultat 
global un sistema tributari que, inspirant-se en aquest principi, resulti just.

Sigui com sigui, el principi de progressivitat és predicable, no ja tant d’un im-
post en particular sinó sobretot del sistema impositiu en general. D’aquesta 
manera, la progressivitat ha d’anar referida a una universalitat que permeti 
contemplar la totalitat de la situació econòmica del subjecte passiu (renda, pa-
trimoni o consum), és a dir, a la seva capacitat econòmica com a factor deter-
minat del seu major o menor esforç fiscal. Així doncs, la capacitat contributiva 
opera com a límit a la progressivitat de l’impost.

El principi de progressivitat, però, no és aplicable a tots els tributs. Els tributs 
indirectes, en particular, escapen a l’aplicació d’aquest principi, per la seva con-
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formació tècnica i la forma especial d’administració, contrari al que succeeix 
amb els impostos directes, especialment l’Impost sobre la Renda, el compli-
ment adquireix un caràcter imperatiu.

En sentit estricte, el principi de progressivitat només és aplicable plenament 
en aquells impostos directes que tenen com a base imposable els ingressos del 
contribuent. Així, l’impost sobre la renda és un exemple característic del tribut 
en el qual el principi de progressivitat és no només desitjable sinó imperatiu. 
Però els impostos indirectes, per la seva naturalesa, impedeixen moltes vega-
des l’aplicació del principi de progressivitat. Aquest és el cas, per exemple, de 
l’impost al valor afegit.

Tècnicament, perquè un impost sigui progressiu, és a dir, perquè el contribu-
ent pagui en una proporció superior al seu increment de renda o de riquesa, cal 
que el tipus mitjà de gravamen s’incrementi en augmentar la base impositiva. 
Això es pot aconseguir a grans línies de dues maneres: o bé configurant l’im-
post com proporcional, és a dir, amb un tipus fix però amb un mínim exempt 
de gravamen, o bé articulant una tarifa progressiva a aplicar sobre la base, és a 
dir, un conjunt d’alíquotes variables que són més grans a mesura que creix el 
nombre d’unitats de la base impositiva o l’import de cada tram en què es divi-
deixi la mateixa. Aquestes tècniques complexes només són aplicables a impos-
tos directes i impostos personals com l’impost sobre la renda de les persones 
físiques (IRPF), l’impost sobre el patrimoni o l’impost de successions i dona-
cions.

La progressivitat no es predica de cadascuna de les figures del sistema tributari 
-cosa tècnicament impossible-, sinó del conjunt d’aquest sistema. Això exigeix   
que en el mateix tinguin un important pes quantitatiu i qualitatiu dels impostos 
progressius. També es pot aconseguir amb altres mitjans, com la possible in-
troducció de gravàmens sobre els consums d’articles de luxe i, especialment, 
mitjançant la lluita contra el frau fiscal.

4.4. Els principis de solidaritat i igualtat d’oportunitats

Amb independència del que cada un dels ciutadans aporti a la hisenda pública, 
tots tenen dret a beneficiar-se per igual dels béns i serveis. D’aquesta manera, 
es contribueix a fer realitat els principis de justícia i equitat per tal que tothom 
tingui accés al ple exercici dels drets polítics, econòmics i socials.
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El principi de solidaritat ha d’anar lligat amb el de l’obligació que tots parti-
cipem en el manteniment de les despeses públiques. En aquest sentit, és im-
portant fer la reflexió que, tal com hem vist en l’estudi de les diferents adminis-
tracions, o nivells d’administració, poden establir diferent càrrega tributària 
mitjançant la presa de decisions sobre la imposició o no de determinats tributs, 
o l’aprovació de diferents tipus impositius sobre un mateix tribut.

El principi de solidaritat no comporta que aquell àmbit territorial (dins d’un ma-
teix estat, dins d’una mateixa comunitat autònoma i, fins i tot, dins d’un ma-
teix municipi), mitjançant el no establiment d’un tribut o l’establiment de tipus 
impositius o tarifes relativament baixos, provoqui que la resta de contribuents 
del corresponent àmbit territorial siguin els qui hagin de suportar amb la seva 
càrrega tributària el cost que aquells contribuents no suporten.

Posant un exemple. Un municipi pot no establir un impost com l’IVTNU o l’ICIO, 
o establir uns tipus molt baixos sobre els impostos obligatoris (IBI, IAE i IVTM) 
i, fins i tot, no establir taxes i preus públics per la prestació de la majoria de ser-
veis i activitats. Què succeeix en aquests casos? Doncs que les despeses es co-
breixen amb la resta d’ingressos del pressupost municipal i, per tant, és la tota-
litat del municipi qui està assumint “la solidaritat” i que els ingressos que 
havien d’anar destinats a despeses d’inversió o cultura o sanitat hagin de desti-
nar-se a les despeses bàsiques del municipi.

Igual succeeix a nivell de la resta dels àmbits territorials. En resum, el principi 
de solidaritat ha d’anar vinculat a limitar aquesta solidaritat a la capacitat de 
suportar la càrrega tributària per part d’aquells que, podent-la suportar, no ho 
facin com a conseqüència de la inactivitat de l’administració tributària corres-
ponent.

4.5. Els principis d’eficàcia i eficiència

El principi d’eficàcia està consagrat en la normativa tributària com un principi 
de l’aplicació del sistema tributari i es basa en aconseguir la màxima recapta-
ció, és a dir, el sistema ha d’estar dissenyat perquè, respectant la resta de 
principis (no confiscatorietat, justícia, etc.), permeti obtenir els suficients re-
cursos per suportar les despeses de l’àmbit territorial de l’administració tribu-
tària.

Així, el sistema ha de gaudir de mecanismes i instruments suficients per poder 
efectuar les actualitzacions dels elements del tribut (fets imposables, subjec-
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tes passius, etc.), així com de facilitar els mitjans als contribuents per tal que la 
confiança d’aquests permeti aquestes actualitzacions.

D’altra banda, el principi d’eficàcia projecta la llum sobre el frau fiscal i la neces-
sitat que aquest es redueixi. En el nostre sistema tributari actual, aquest és un 
dels grans reptes que tenim d’aquí en endavant.

L’eficiència, en canvi, és el principi en virtut del qual s’obtenen el màxim de re-
cursos amb els costos més baixos i, per tant, comporta que, a més de la confi-
ança recíproca entre contribuents i administració, per part d’aquesta es faciliti 
a aquells els mitjans i procediments suficients per fer més fàcil la declaració i 
pagaments de tributs.

Desenvoluparem més el principi d’eficiència més endavant al tractar-se d’un 
principi bàsic en el model de futur a implantar.

4.6. El principi de suficiència financera

La finalitat dels tributs és poder atendre la prestació de serveis i l’exercici de 
les competències que s’assigni als diferents nivells administratius. Per això és 
necessari que aquestes entitats puguin disposar dels mitjans econòmics sufici-
ents per al compliment de les seves finalitats.

Aquesta suficiència financera és necessària que estigui garantida, ja que si no, ens 
trobarem amb administracions de diferents nivells, amb diferents responsabili-
tats, però amb desigual suficiència de recursos per atendre les seves obligacions.

Ara bé, també és cert, i aquí el debat es torna a relacionar amb una necessitat 
de reforma de l’administració, que cal simplificar el nombre de nivells de l’ad-
ministració per simplificar així el nombre de nivells d’administracions tributàri-
es i poder eliminar excessius “poders tributaris”.

5. El model de futur

Que l’actual model del sistema tributari està en fase de regeneració és una evi-
dència per diversos motius. En començar el treball, posàvem com exemple les 
conseqüències que la crisi ha tingut sobre una figura tributària i els efectes so-
bre els elements del sistema que es veien afectats per aquesta figura o, més 
ben dit, per les dificultats en l’aplicació d’aquesta figura.
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A Catalunya, les possibilitats de desenvolupar un sistema tributari diferent 
s’han vist limitades per la comoditat de supragravar alguns dels tributs esta-
tals, apostar per una participació en altres tributs estatals i tenir una capacitat 
legislativa molt limitada per les contínues ingerències dels tribunals estatals.

No obstant, hi ha una gran tendència per part dels experts i dels estudis que 
s’han realitzat que prioritzen la necessitat d’establir nous principis que, sense 
substituir els actuals que hem analitzat, seran els que ens han de conduir a un 
sistema tributari nou. Els actuals principis s’han de donar per assumits en la 
part que han estat eficaços i descartar-los en la part en què no ho han estat, i 
integrar-se com a part de principis superiors que hauran de regir el futur siste-
ma.

Aquests principis, amb divers enfocament en funció dels seus autors, al meu 
entendre haurien de ser:

• Principi de confiança.

• Principi de simplicitat.

• Principi d’eficiència.

• Principi de transparència.

• Principi de participació.

5.1. Confiança

El principi de confiança (confiança mútua hauríem de dir) comporta un canvi 
d’estratègia de l’administració tributària, per tal de convertir els súbdits tribu-
taris en contribuents responsables. Aquest plantejament no ha de garantir el 
frau d’aquells que no siguin responsables, sinó que implica garantir als contri-
buents que compleixen voluntària i responsablement que el sistema no serà, 
en cap cas ni en cap circumstància, condescendent ni permissiu amb aquells 
que defrauden.

El model tributari actual s’estructura sobre els principis del control i la descon-
fiança, desenvolupat a través de la coacció. Aquest model es basa principal-
ment en l’autoliquidació tributària i l’autogestió de la recaptació feta pel propi 
contribuent i per les empreses. El resultat ha estat molt efectiu si tenim en 
compte l’alt percentatge de recaptació que suposa aquesta autogestió respec-
te del total de recaptació, però en canvi deixa molt marge per al frau fiscal en 
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tot allò que el contribuent i les empreses no vulguin declarar, ja que tot i dispo-
sar d’una xarxa de creuament de dades important, deixa molt marge per al 
frau fiscal.

El canvi de model per basar-lo més en el principi de confiança no és fàcil, per-
què al final estem parlant de cultura ciutadana i la cultura s’ha d’adquirir amb 
l’educació i, sobretot, la confiança dels contribuents se l’ha de guanyar el res-
ponsable del sistema. Mentre continuem veient dia darrere dia com molts res-
ponsables polítics, fins i tot exministres d’hisenda, funcionaris, empresaris i 
ciutadans en general que els tributs que paguem entre tots no serveixen exclu-
sivament per a satisfer les despeses que la societat ha d’afrontar, i una part 
d’aquests ingressos és desviat per a lucre particular mitjançant la utilització de 
pràctiques delictives, serà molt difícil establir un model basat en el principi de 
confiança.

Avançar en la construcció de la confiança requereix constància i rigor, i molt de 
temps. En canvi, retrocedir en els nivells de confiança es pot fer en segons. És, 
per tant, imprescindible, practicar, amb una cura molt continuada, una correc-
ta gestió del sistema institucional i també del sistema tributari.

5.2. Simplicitat

La simplicitat és el principi que s’oposa a la complexitat. Tenim un sistema tri-
butari complex. Tant pel que fa al nombre d’impostos (veure on hem relacio-
nat els més importants) com pel que fa a la seva gestió, recaptació i inspecció.

És necessari disposar de dissenys administratius que ajudin a simplificar la tra-
mitació de les obligacions tributàries. En aquest sentit, la solució passa per la 
simplificació de la liquidació i tramitació tributària. Tenint en compte que, tal i 
com està estructurat el sistema, bona part de la feina i de la responsabilitat de 
tramitar els impostos recau en el contribuent (a través dels mecanismes de 
l’autoliquidació) és encara més rellevant realitzar un esforç màxim en la simpli-
ficació de la normativa fiscal i del procediment tributari.

Aquesta orientació facilitadora, acompanyada de l’ús intensiu de les tecnologi-
es de la informació i de millors serveis d’assistència al contribuent ben diferen-
ciats de les eines de control fiscal, evitaria que els contribuents cometessin er-
rors i també reduiria els costos de compliment que recauen sobre el 
contribuent en el moment de tramitar la càrrega impositiva.
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Aprofundint una mica en aquest principi, avancem en la simplicitat en el nom-
bre d’impostos. En una de les classificacions que hem exposat, hem vist com 
podíem diferenciar els impostos en impostos que graven la renda, els que gra-
ven el patrimoni, els que graven el consum o despesa i els que graven el tràfic 
de béns.

A partir d’aquí, ens podríem plantejar l’existència de quatre impostos? Fins i 
tot podríem ajuntar les figures que graven el consum o la despesa i el tràfic de 
béns, atès que en tot cas hi ha una contraprestació?

Imaginem un sistema tributari en el qual, entre d’altres, es gravi amb les se-
güents figures tributàries:

• Impost sobre el que tenim (podríem anomenar-lo impost sobre el capi-
tal, p. e., IC).

• Impost sobre el que fem (podríem anomenar-lo impost sobre l’activitat 
econòmica, p. e., IAC, per diferenciar-lo de l’IAE actual).

L’IC podria contemplar tots aquells fets imposables que han de gravar-se pel 
simple fet de ser titulars d’algun bé. Aquí podríem agrupar totes aquelles figu-
res tributàries que posessin de manifest l’existència d’una determinada ri-
quesa. Aquí entrarien:

• La titularitat d’un dret sobre béns immobles o mobles.

• La titularitat d’un dret sobre un capital mobiliari.

Aquesta simplificació, o qualsevol que anés en aquesta direcció, ràpidament 
tindria la crítica que no es pot generalitzar d’aquesta manera la simple tinença 
d’un capital determinat, però aquesta crítica es podria contrarestar amb els se-
güents elements:

a) La simplificació del nombre de tributs no ha d’excloure la particularitza-
ció de cada cas per tal que reculli les singularitzacions dels diferents ca-
sos.

b) Ja tenim figures tributàries (com l’IRPF) que presenten una complexitat 
suficientment alta, però que es liquida en règim d’autoliquidació, reco-
llint la singularitat de cada cas.

c) Els altres principis que han de regir el nou sistema (transparència, parti-
cipació i confiança) han de ser capaços de concretar les situacions parti-
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culars.

d) Els professionals de l’administració tributària i els intermediaris particu-
lars han d’assolir un nivell de formació i professionalitat que, juntament 
amb la implantació d’un servei públic dirigit al ciutadà, permeti compen-
sar la complexitat de les figures tributàries.

Vegem un exemple. Una persona que sigui titular de diversos béns o capitals, 
en la seva declaració, podria haver de donar dades sobre diversos aspectes 
que siguin gravables per l’IC:

• Vostè és titular d’un dret sobre aquest bé immoble BBII1.

– Per la seva titularitat, pagarà xx,xx € (% sobre valor cadastral).

– Per la seva adquisició durant l’exercici, pagarà xx,xx €...

– Per la seva transmissió durant l’exercici, pagarà xx,xx €...

– Pels rendiments obtinguts durant l’exercici, pagarà xx,xx €...

• Vostè és titular d’un dret sobre aquest capital mobiliari CCMM2.

– Per la seva tinença, pagarà xx,xx €...

– Per la seva adquisició, pagarà xx,xx €...

– Per la seva transmissió, pagarà xx,xx €...

– Pels rendiments obtinguts, pagarà xx,xx €...

• En termes similars, per la tinença de béns mobles (vehicles, obres d’art, 
vaixells o altre patrimoni).

Cal dir que aquesta presentació només vol representar un petit esquema. És 
obvi que, per a cadascun dels càlculs, la figura tributària hauria de tenir la com-
plexitat suficient per poder ser el més objectiva i justa possible.

Unes figures com aquestes substituirien tot un seguit d’impostos de diferents 
tipus (directes i indirectes) i de diferents administracions (estatals, autonòmi-
ques, locals).

El mateix exercici podríem fer en relació amb la figura que hem anomenat com 
a impost sobre la activitat econòmica (IAC). En aquest cas l’impost gravaria tot 
el que fos resultant de:
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• Treball.

• Activitat econòmica.

• Consum.

I, en aquest sentit, podríem seguir aproximadament el model descrit per l’IC. 
Aquest impost inclouria tot el que tingués a veure amb els actuals impostos 
sobre renda, societats, indirectes sobre consums específics, etc.

Amb tota la complexitat que pot portar un procés similar al descrit (la simplifi-
cació del nombre de tributs comporta una certa complexitat de cadascun 
d’ells), hem de dir que no només amb la reducció del nombre de tributs i im-
postos aconseguirem la simplificació del sistema tributari. Necessitem que vagi 
acompanyat, entre altres, dels següents canvis:

• Integració de dades i de criteris de valoració dels béns i de les operacions 
mercantils.

• Compartiment de dades i criteris per a totes les administracions tributàries.

• Professionalització dels professionals públics i privats implicats.

• Increment de les eines tecnològiques per facilitar les liquidacions tributà-
ries (desenvolupament d’aplicacions de suport, increment dels canals 
d’informació i suport, etc.).

• Simplificació de l’administració tributària.

• Unificació dels terminis de liquidació, pagament, prescripció i caducitat 
de les figures tributàries.

En relació amb la simplificació de l’administració tributària, ens plantegem 
l’existència d’una sola administració tributària. Cal respectar l’autonomia dels 
diferents nivells d’administració, però això no impedeix que aquesta autono-
mia es mantingui respecte de l’ordenació i aplicació de tributs, però no així en 
la gestió, liquidació, recaptació i inspecció de tributs.

L’existència d’una administració tributària única permetria:

• La unificació de criteris en cadascuna de les fases del procediment tribu-
tari.

• La supressió de multitud d’organismes de gestió i recaptació de les dife-
rents administracions.
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• La professionalització del personal destinat a les funcions de gestió i re-
captació de tributs.

• La facilitat de tràmits dels contribuents i dels intermediaris privats.

• Minimitzar els conflictes administratius i jurisdiccionals.

L’Agència Tributària de Catalunya hauria d’assumir aquest paper de manera 
que, disposant de la informació global dels diferents nivells d’administració, 
davant les seves oficines (físiques, electròniques, etc.), els contribuents po-
guessin informar-se, liquidar i reclamar qualsevol tipus de tribut de qualsevol 
administració.

Finalment, recordar que aquest principi ha d’anar lligat amb una simplificació 
dels diferents nivells administratius d’organització territorial, per tal que sigui 
molt més fàcil la implantació de la simplificació del sistema tributari.

5.3. Eficiència

L’eficiència consisteix en assolir la màxima eficàcia en la recaptació amb els mí-
nims costos i per això també va lligada amb altres principis com la simplicitat 
que hem desenvolupat anteriorment.

El principal repte dels sistemes fiscals dels països avançats és assolir l’eficiència 
en la recaptació. En aquest sentit, les experiències dels països del nostre en-
torn mostren que, a banda d’adoptar mesures per identificar els comporta-
ments insolidaris i, si escau, sancionar els que incompleixen el deure de contri-
buir, el rendiment d’un sistema fiscal només pot excel·lir si els ciutadans tenen 
una alta consciència fiscal i si estan convençuts que no hi ha tolerància de l’Ad-
ministració envers els defraudadors i que es fa un bon ús, en termes de serveis 
i prestacions socials, dels diners recaptats per mitjà dels impostos.

Per fer-lo possible es necessita una organització més moderna, més producti-
va, més proactiva, més adaptada al món dels nostres dies, més àgil a l’hora de 
proveir-se d’eines de gestió tributària i de dotar-se de recursos humans i més 
capaç d’enfortir-se tecnològicament sense retards, d’adoptar les millors pràcti-
ques internacionals en matèria tributària i d’oferir serveis de qualitat als ciuta-
dans, una organització que creï un marc de confiança i transparència en la seva 
relació amb els contribuents.
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L’administració tributària ha d’estar oberta a les altres administracions tributà-
ries, i ha d’estendre tant com sigui possible la cooperació en matèria tributària 
amb les administracions locals i ha de conformar, juntament amb aquestes, 
una veritable gestió tributària integral, en benefici dels ciutadans i del compli-
ment general de les obligacions tributàries.

Els models dels països més avançats basen el seu sistema en la confiança mú-
tua entre administració i contribuent. Una confiança en què un serà fidel al sis-
tema i es farà càrrec de la càrrega tributària que li correspon i l’altre sap que 
l’administració serà el més eficaç possible per fer-se càrrec de les despeses ne-
cessàries per als ciutadans. A partir de les directrius de l’OCDE, països com Suè-
cia o Dinamarca ja fa anys que tenen un notable èxit en la lluita contra el frau. I, 
a més, veuen incrementada la recaptació de tributs en període voluntari, es 
redueixen els costos de gestió i s’obté una millor imatge de l’administració tri-
butària.

Tal com exposa Joan Iglesias Capella en el seu llibre Una hisenda a la catalana, 
el sistema espanyol és ineficient pels següents motius:

• La pressió fiscal espanyola és sensiblement inferior a la mitjana de la 
Unió Europea.

• Aquest fet ha provocat que els ingressos de l’Estat han prioritzat l’en-
deutament a cost zero que ha tingut durant aquests anys. Quan aquest 
finançament ha desaparegut, els ingressos tributaris són insuficients per 
fer front a la despesa social.

• El sistema majoritari d’autoliquidació permet un major frau fiscal. El cre-
uament de dades es fa prioritàriament a partir de les dades que els con-
tribuents aporten al sistema, però aquelles dades que no s’aporten no es 
poden utilitzar.

• El sistema permet que no tots els contribuents aportin en la mateixa me-
sura la informació fiscal i, per tant, no tots contribueixen igualment al 
manteniment de la despesa pública.

5.4. Transparència

La normativa fiscal ha de ser entenedora i transparent per a qualsevol contri-
buent, de tal manera que el fet que no es percebi cap voluntat d’ocultar la càr-
rega impositiva és un element clau per a la construcció de la confiança fiscal. És 
fàcil, per part de l’autoritat fiscal, deixar-se portar per la comoditat d’haver de 
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donar poques explicacions i arguments respecte de les obligacions impositi-
ves, bé mitjançant poca informació o bé utilitzant la selva legislativa per cons-
truir la normativa fiscal. Òbviament, aquesta pot ser una estratègia útil a curt 
termini, però la direcció condueix inexorablement a percebre el sistema tribu-
tari com un sistema de “trampes” impositives. És indispensable avançar cap a 
una política fiscal i un sistema impositiu el més senzills possible i sobretot 
transparents per avançar en el canvi de sistema.

La transparència ha d’assolir els límits màxims que el respecte a la protecció de 
dades i a la pròpia eficàcia del sistema permetin. Les normes han de ser trans-
parents i clares, l’administració tributària ha de ser transparent, informant 
clarament dels objectius i funcionament de les normes tributàries i dels siste-
mes de gestió, recaptació i inspecció. Ha de ser igualment transparent en l’ús i 
destí dels tributs un cop s’han recaptat, per garantir que efectivament com-
pleixen la finalitat que les normes superiors li atorguen, que no és una altra 
que la de sufragar les despeses públiques. Per tant, la transparència no afecta 
només a l’ingrés, sinó, i molt, a la destinació d’aquest ingrés.

L’administració tributària ha de ser transparent per tal que el contribuent no 
tingui cap dubte de la igualtat de tracte, del destí de les seves aportacions com 
a subjecte passiu i de la legalitat de les actuacions de l’administració. Com més 
transparència, més confiança del ciutadà en el sistema i l’administració. La 
transparència obliga també al rendiment de comptes dels responsables i am-
plia també, així, la confiança del ciutadà.

5.5. Participació

Resulta evident que si es fomenta la participació de diferents sectors afectats 
per un sistema tributari, el sistema s’enriqueix, es potencia la seva eficàcia i la 
seva eficiència. En un sistema tributari, la participació dels professionals (advo-
cats, fiscalistes, gestors, assessors, etc.), sempre i quan sigui en un entorn de 
lleialtat, ajuda a què l’ordenació, gestió, recaptació i inspecció tributaris siguin 
de molt més fàcil aplicació.

La participació comporta, així, la implantació del govern obert que les normati-
ves i tendències de transparència ja han començat a implantar en les diferents 
administracions.

La participació, però, no només ha de ser amb els col·lectius professionals, 
també ha de ser amb els contribuents. Hi ha molts col·lectius de contribuents 
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que, més enllà del que puguin aportar els professionals, poden formar part del 
sistema en totes les seves fases.

La societat catalana sempre ha sigut participativa, i molt més en els darrers 
anys en diferents àmbits, com el de la col·lectivitat nacional, àmbit en el qual la 
societat catalana ha demostrat una gran capacitat per debatre, autoorganit-
zar-se, canalitzar les seves aspiracions i defensar el model que creu que pot ser 
més efectiu i eficient per a les seves necessitats.

6. Models comparats

Fer una comparativa dels sistemes tributaris d’alguns dels països del nostre en-
torn pot ser llarg i difícil si volem fer un estudi en la seva globalitat. Per aquest 
motiu, aportarem només alguns exemples d’alguns d’aquests sistemes, on 
s’expliquen diversos canvis operats en alguns països del nostre entorn occi-
dental, bàsicament fonamentats en els principis de confiança, eficiència i sim-
plificació.

Vull avançar que la majoria del contingut que a continuació exposarem està 
extret del document “Una proposta de criteris de governança per a una orga-
nització tributària moderna”, d’Albert Serra i Ferran Curtó de l’Institut de Go-
vernança i Direcció Pública (IGDP) d’ESADE, amb la supervisió de Joan Iglesias. 
La claredat del document convida més a la seva reproducció que no a una rein-
terpretació que només faria que perjudicar la seva comprensió.

El document no només comenta alguns aspectes rellevants en els països que 
tracta, que serveixen d’exemple a la implantació d’alguns dels principis comen-
tats anteriorment, sinó que incorpora propostes concretes de com hauria de 
ser el nou sistema tributari, que assumeixo en la seva totalitat.

6.1. La introducció d’un nou paradigma als Països Baixos

L’Administració Tributària i Duanera dels Països Baixos (ATD) fonamenta la 
seva estratègia de compliment en dos pilars: confiança quan sigui possible i re-
pressió quan sigui necessari. Tal i com la mateixa organització destaca, el seu 
objectiu és romandre invisible, ja que això és una mostra de que s’està realit-
zant una bona gestió (ATD 2013).
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En aquest sentit, existeix la voluntat de limitar les inspeccions i investigacions a 
aquelles persones que han violat les normes. L’ATD ha adoptat aquest discurs 
basat en la confiança al llarg dels darrers 10 anys. En primer lloc, cal fer menció 
de la corrent d’opinió entre els governs europeus exigint que ciutadans, em-
preses i institucions assumeixin les seves responsabilitats en matèria tributà-
ria. En resposta a les crítiques al procés de supervisió de l’ATD, el 4 de juny de 
2004 se celebrà una reunió entre el ministeri de finances, l’ATD i representants 
de grans empreses, la patronal holandesa, i l’associació holandesa de conse-
llers tributaris (Dutch Tax Advisers). En aquesta trobada es va subratllar la ne-
cessitat de superar la distinció entre “ells” i “nosaltres”, és a dir, entre adminis-
tració i ciutadans.

La comunitat empresarial era del parer que les actuacions de l’ATD es basaven 
exclusivament en la desconfiança. Així mateix, el procés d’auditoria de l’ATD 
es veia llarg i opac. En resum, el document final de la reunió emfatitzava que el 
compliment en matèria tributària no només es pot promocionar a través de 
supervisions estrictes i la imposició de sancions, sinó que també es pot enfortir 
mitjançant incentius positius i exhibint confiança (ATD 2012a). Des de llavors, 
l’ATD ha desenvolupat un discurs basat en la confiança i ha posat en funciona-
ment les eines necessàries i adequades per aquest paradigma (ATD 2013).

El conjunt d’elements destinats a construir un sistema tributari basat en la con-
fiança dels contribuents s’haurà d’expandir, ampliar, revisar i aprofundir en un 
treball que és impensable poder considerar madur en un període inferior a uns 
quants anys, potser alguna dècada, i amb feina pendent per sempre anant tot 
de la millor manera possible.

6.2. La introducció d’un nou paradigma a Suècia

Des de la formació de l’Agència Tributària Sueca (ATS) l’any 2004, el sistema 
tributari suec ha passat de tenir una mentalitat contrària al ciutadà (paradigma 
de la coacció), a una mentalitat més cooperativa i oberta. Tot i que l’ATS se-
gueix centrada en aplicar la llei, la manera com ho realitza és molt diferent a 
com ho feia el seu organisme antecessor.

L’objectiu actual és disposar d’un sistema senzill, un sistema que els ciutadans 
acceptin, que sigui fàcil de controlar, fàcil d’entendre i que no sigui gaire cos-
tós per als usuaris ni per al sector públic. En termes de la mateixa ATS, han 
passat d’emfatitzar el control a focalitzar-se en el servei (ATS 2013). Així ma-
teix, l’ATS passa a prioritzar aspectes com la confiança percebuda per la ciuta-
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dania. En el canvi de paradigma, l’ATS reconeix que estava massa focalitzada 
en el “què” feia sense reflexionar en el “com” duien a terme les activitats i 
“com” les accions realitzades es percebien pels contribuents (Stridh, 2011). 
Aquest nou paradigma se centra en facilitar el procés a través d’una comunica-
ció clara i directa. L’objectiu és facilitar que tot contribuent que vulgui complir 
amb la norma ho pugui fer sense problema ni dificultats.

Per tal de millorar la comunicació i la confiança, l’ATS se centra a transmetre 
una imatge positiva que promocioni una atmosfera i comportaments compli-
dors. Així, es va passar de comunicar el que els contribuents feien malament 
amb un to negatiu, a realitzar comunicacions que fomenten el compliment de 
la norma i que pretenen millorar el sistema a través d’un missatge positiu. Fi-
nalment, la comunicació ha de ser fàcil d’entendre i oberta a respondre qualse-
vol pregunta per tal d’enfortir la relació i la confiança en el sistema (Stridh, 
2011). És a dir, l’ATS evita sistemes complexos i altament burocratitzats.

6.3. La fractura fiscal

La simplicitat per l’accés individual al coneixement pràctic, eficaç i suficient del 
sistema tributari i fiscal ha d’anar acompanyada de la possibilitat d’una visió 
que reconegui i faci transparent la dimensió col·lectiva del fet fiscal i tributari, 
una de les característiques més diferencials de l’àmbit públic, perquè pugui ser 
visualitzada per tota la ciutadania. Diferents països han desenvolupat, després 
de moltes altres eines, un indicador sintètic del resultat fiscal global entenedor 
i senzill: el tax gap, que és la diferència entre el càlcul teòric de la recaptació 
que hauria d’aportar un sistema fiscal en un determinat context social i econò-
mic i la recaptació real realitzada pel seu sistema tributari.

La introducció del tax gap (o fractura fiscal) com a indicador global de l’èxit del 
sistema comporta realitzar tres exercicis d’alt interès per a la ciutadania:

1. Calcular la recaptació teòrica que proposa la política fiscal diferenciant 
separadament per cada impost i per cada segment de contribuent.

2. Informar de la recaptació realitzada en cada exercici fiscal comparada 
amb l’estimació teòrica també diferenciant impostos i segments de con-
tribuents.

3. Fer visible el diferencial entre el que preveu la legislació fiscal que s’hau-
ria d’aportar, per quin concepte i per quin tipus de contribuents, respec-
te del que realment ha succeït.
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No és fàcil calcular l’escletxa fiscal, i segurament tampoc explica tots els pro-
blemes del sistema, però aporta una visió altament explicativa del sistema tri-
butari. El tax gap aporta, de forma molt sintètica, una visió força acurada, tot i 
que no suficient, del sistema tributari en termes de resultat sobre previsions, 
comparant l’output produït respecte l’outcome desitjat. Aquestes dades per-
meten construir una visió compartida de la realitat del sistema tributari que fa-
cilita el debat públic i esdevé un element que aporta cohesió social al conjunt 
de la societat.

Existeixen molts exemples d’administracions tributàries en l’àmbit internacio-
nal que han anat integrant la mesura de l’escletxa fiscal en la seva avaluació. En 
el cas del Regne Unit, per exemple, l’administració tributària elabora des de 
l’any 2009 un informe anual sobre els nivells de l’escletxa fiscal. Aquest infor-
me ha permès analitzar quin era l’estat real del tax gap al país, quin era el seu 
origen en relació amb els diferents tipus d’impostos i desglossar el comporta-
ment que originava l’impagament dels impostos. A més a més, des que l’agèn-
cia tributària fa una anàlisi específica sobre aquest concepte, els nivells del tax 
gap s’han reduït en més d’un punt i mig percentual sobre el total d’impostos 
previstos. No hi ha dubte que el problema per subministrar aquesta informació 
no és essencialment tècnic, sinó que té una profunda dimensió de qualitat ins-
titucional i voluntat política de rendiment de comptes molt més difícils d’acon-
seguir que les dades en si mateixes.

La mesura del tax gap és molt complexa, donades les múltiples dimensions 
que ha de considerar i, com a resultat, està constantment sota escrutini. Actu-
alment, el tax gap es mesura combinant cinc perspectives:

1. Coincidència de Dades: es comparen bases de dades de diferents depar-
taments per assegurar els valors de diversos tipus de taxes.

2. Top-Down: fa referència als casos en què l’agència pot disposar directa-
ment d’informació sobre els seus usuaris i no els ho ha de consultar. En 
aquest cas, es comparen les dades generals de consum de diferents pro-
ductes del país amb els rebuts de les taxes corresponents.

3. Registres de Riscs: s’identifiquen diversos riscos relacionats amb les ta-
xes de diferents productes i s’estableixen pautes de control i seguiment 
per assegurar que el seu valor es reflecteix adequadament en la mesura 
del tax gap.

4. Preguntes a l’Atzar: l’HMRC (Organisme de recaptació) realitza revisions 
a una mostra aleatòria dels seus contribuents.
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5. Informació Il·lustrativa: en els casos en què l’HMRC no pot aconseguir 
dades objectives sobre algun dels aspectes a tenir en compte en la me-
sura del tax gap, els experts de l’HMRC desenvolupen indicadors per es-
timar-les de manera indirecta.

Tot i que inicialment el tax gap era mesurat únicament amb la segona opció 
— Top-Down—, l’HMRC va observar la necessitat de triangular la seva informa-
ció amb altres fons de dades per tal de millorar la mesura global del tax gap. 
Gran part de les dades utilitzades per millorar la mesura del tax gap s’aconse-
gueixen gràcies a la col·laboració dels diferents departaments de l’agència 
(bottom-up), que aporten dades operacionals i de gestió de diferents àmbits. 
El resultat és una mesura global que s’estableix a partir de quatre grans tipus 
de taxes: taxes corporatives, VAT (impost sobre el valor afegit), impostos so-
bre productes específics (com l’alcohol, el tabac o el petroli) i, finalment, el 
grup de taxes més rellevant format per impostos sobre la renda, guanys de 
capital i contribucions a la seguretat social.

La Gran Bretanya revisa constantment la seva mesura del Tax Gap, ja que cada 
any apareixen nous riscos o es produeixen canvis en la legislació corresponent 
a algun tipus de taxa. En aquest sentit, per tal d’assegurar el bon desenvolupa-
ment del sistema de control del Tax Gap, l’any 2013 es va demanar al Fons Mo-
netari Internacional (FMI) que avalués la mesura per certificar-ne la seva vali-
desa. L’FMI va concloure que l’anàlisi del Tax GAP duta a terme per l’HMRC és 
“comprensiva pel que fa a les taxes que inclou, considera de forma efectiva 
totes les seves múltiples dimensions, i s’està treballant perquè tingui un major 
impacte en la gestió de l’HMRC”.

6.4. La mesura del Tax gap a Suècia

L’ATS (Agència Tributària Sueca) defineix el tax gap com la diferència entre el 
impostos que s’haurien recaptat si tots els contribuents haguessin informat 
correctament de les seves activitats i transaccions i els impostos que s’han re-
captat a la pràctica després de les mesures de compliment implementades per 
l’ATS. D’aquesta manera, el tax gap inclou l’evasió fiscal deliberada, l’evasió 
que es pot atribuir a errors que succeeixen de manera accidental i involuntària, 
i l’evasió que va més enllà de les normes (ATS 2008).

L’ATS compta amb tres categories de tax gap (ATS 2008):
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• Internacional: són els errors relacionats amb connexions internacionals. 
Això inclou ciutadans estrangers amb ingressos a Suècia, ciutadans suecs 
amb ingressos de països estrangers, etc.

• Treball no declarat: pagament de treball que s’ha dut a terme i que s’hau-
ria d’haver taxat a Suècia, però que no s’ha registrat.

• Altres: qualsevol altre tipus d’error que no està relacionat amb les conne-
xions internacionals ni amb el treball negre.

Èmfasi en la prevenció: Right from the start

Deixar de valorar l’èxit a partir dels resultats de l’activitat d’una agència tribu-
tària i passar a valorar-lo analitzant la capacitat recaptatòria del conjunt del sis-
tema implica desviar l’atenció més enllà dels límits de l’agència i l’administració 
tributària, i avaluar els costos i beneficis des de la nova visió de sistema.

Des d’aquesta nova perspectiva, el més eficient és fer èmfasi en la prevenció, 
per tal de facilitar el compliment voluntari i minimitzar els litigis i els costos de 
compliment. Aquesta perspectiva s’ha adoptat a Suècia sota el lema Right from 
the start i és, també, una manifestació del paradigma de la confiança.

La justificació de l’aproximació preventiva té una justificació ben senzilla: da-
vant un sistema tributari complex en què hi ha una multiplicitat d’actors involu-
crats, fer un control a posteriori del compliment amb les obligacions tributàries 
no sembla el més eficaç en tant que comporta grans volums de feina de con-
trol per trobar els casos problemàtics; sembla més raonable destinar el gruix 
dels esforços a millorar el compliment tributari i facilitar les funcions del con-
junt de stakeholders que participen en el sistema. És per això que, en els últims 
anys, cada vegada més administracions estan apostant per concentrar els es-
forços sobre el compliment a l’inici de la cadena de generació de valor. 
D’aquesta manera s’asseguren que el procediments es duguin a terme de for-
ma adequada.

L’objectiu de l’aproximació Right from the Start és deixar de prioritzar el com-
pliment dels objectius en l’àmbit recaptatori per centrar-se en incentivar el cor-
recte pagament dels impostos des de les primeres fases del cicle tributari. En 
lloc de provar de trobar errors després que tinguin lloc, l’objectiu és prevenir 
els errors de compliment abans que succeeixin.
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Des d’aquesta perspectiva, la recaptació d’impostos és el punt final del procés, 
no l’inici de la cadena d’activitats que ha de desenvolupar una administració 
tributària. (OECD 2012b, p. 1). En altres paraules, la política Right from the Start 
posa en valor la recaptació voluntària per sobre de la recaptació executiva.

6.5. El sistema d’advance tax ruling als Països Baixos

L’Advance Tax Ruling (ATR) és una eina per a determinats contribuents i em-
preses multinacionals per tal de clarificar i determinar acords fiscals concrets. 
Tal i com apunta la mateixa ATD, les normes i lleis que s’apliquen en l’àmbit 
fiscal acostumen a ser complicades i no és convenient que totes les disputes 
acabin en judici, ja que això suposa temps i diners. Per això es van establir els 
advance tax ruling.

Un ATR obliga a les autoritats fiscals a complir amb els acords establerts. Un 
ATR dona certesa per avançat sobre les conseqüències de certes estructures i 
transaccions internacionals. L’ATR s’utilitza com una regulació vinculant per tal 
de prevenir i/o resoldre disputes.

L’ATR dona certesa a multinacionals instal·lades a Holanda sobre com els seus 
ingressos seran taxats a les seves filials o sucursals holandeses. Els rulings són 
acords de l’ATD sobre quant serà taxat a partir del mètode de càlcul de benefi-
cis. L’ATD permet consultar per avançat sobre les conseqüències fiscals, això 
garanteix un alt nivell de seguretat i un risc molt baix sobre la planificació fiscal 
(Van Dijk et al., 2006). Cal remarcar que les polítiques relacionades amb l’ATR 
varen canviar significativament a partir de l’any 2001 degut a la publicació d’un 
document on s’identificaren pràctiques fraudulentes, ja que algunes empreses 
utilitzaven Holanda com a país conductor (conduit country) per tal de trans-
ferir diners a paradisos fiscals. Això va provocar que es dividís el ruling en dues 
parts: l’Advance Tax Ruling i l’Advance Pricing Agreements (APA).

Aquest segon mecanisme nasqué amb l’objectiu d’acabar amb les pràctiques 
fraudulentes que utilitzaven Holanda com a país conductor. En definitiva, 
l’aproximació Right from the Start té un aspecte temporal — es basa en mesu-
res preventives prèvies a l’activitat dels actors involucrats—, però també un 
aspecte de disseny de la política pública tributària — pretén eliminar els errors 
que farien els actors si no se’ls acompanyés des dels inicis.
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6.6. La millora del compliment voluntari

Si, com s’ha observat, el principal objectiu de qualsevol sistema tributari és fo-
mentar el compliment voluntari del major gruix de contribuents, sembla evi-
dent que l’administració ha de fer el possible per facilitar-lo.

L’estratègia de foment del compliment voluntari suposa l’adopció de noves es-
tratègies per part de l’administració tributària que donin acompanyament al 
contribuent, per tal que aquest tingui facilitat per complir amb les seves obli-
gacions tributàries i gaudeixi d’una millor experiència del servei.

Existeixen diferents formes de reduir aquests costos de compliment.

Per exemple, facilitar la informació que té l’administració tributària (com seria 
el cas dels esborranys de la declaració de la renda) o generar assistència i 
acompanyament a través de diferents mitjans: informació accessible des de la 
pàgina web, anuncis a la televisió, etc. En general, la tendència és dissenyar 
processos que siguin contribuentfriendly, és a dir, que siguin de fàcil compren-
sió i accessibles a un cost baix.

A més a més, l’administració tributària hauria de proporcionar informació, as-
sistència i guia als contribuents en els seus drets i deures. Bona part d’aquestes 
mesures passen per incrementar l’ús de les eines telemàtiques en la gestió dels 
propis impostos, no només perquè permeten simplificar els processos i estalvi-
ar costos, sinó perquè les eines telemàtiques haurien de permetre poder acce-
dir amb més facilitat a la informació personal. Si tots els actors del sistema uti-
litzen eines informàtiques, la informació és accessible a temps real per part de 
la resta d’actors implicats. Un major grau d’informació a l’abast dels contribu-
ents simplifica i clarifica els processos, fet que incentiva i facilita el seu compli-
ment voluntari amb el pagament d’impostos.

6.7. My Data al Regne Unit

En països com el Regne Unit, ja existeixen portals de relació electrònica entre 
l’administració tributària i els contribuents. Aquest portal, conegut amb el nom 
de My Data permet als contribuents consultar la informació que té relació amb 
la seva persona i que està en possessió de l’administració. Conèixer exacta-
ment quina és aquesta informació és positiu, perquè permet al contribuent ad-
vertir si manca informació o si aquesta és errònia, i per tant s’estalvien conflic-
tes en el futur. A més a més, a través d’aquest portal, els contribuents poden 
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accedir a diversos serveis, com una calculadora que automatitza el procedi-
ment per calcular els impostos. Finalment, també poden rebre informació so-
bre en què es gasta el govern els seus impostos.

D’acord amb l’HMRC, l’accés a aquest portal electrònic és positiu i genera un 
públic més ben informat, ja que ajuda als contribuents a entendre per què han 
de pagar els seus impostos, comprenen millor el rol de l’administració tributà-
ria i responsabilitza els ciutadans sobre el bon compliment amb els impostos. 
Una major transparència i rendició de comptes en el funcionament de l’admi-
nistració tributària beneficien l’actitud dels contribuents envers l’administra-
ció, ja que amb una bona experiència respecte al servei tributari, els contribu-
ents tindran una major disposició a pagar adequadament els seus impostos.

7. Els ingressos locals del futur

Tal com hem anat exposant, el sistema i model tributari han d’evolucionar en 
molts aspectes. En primer lloc, ha d’haver-hi una nova estructura territorial 
que elimini nivells d’administració i es fonamenti en el principi de subsidiarie-
tat.

Podríem començar parlant d’eliminar municipis, tot i que els que coneixem el 
món local sabem de la gran dificultat de la que parlem, atès que el poder local 
pot fer inviable aquesta supressió, però sí podem reestructurar les administra-
cions territorials perquè, al mateix temps que es garanteixi l’autonomia muni-
cipal aquesta es limiti als aspectes que realment defensa. Autonomia municipal 
per a la gestió de les seves prioritats més preuades. Per exemple:

• En l’àmbit de les despeses, per determinar les seves polítiques de fo-
ment, subvencions, inversions i modalitat de gestió dels serveis, entre al-
tres.

• En l’àmbit dels ingressos, per determinar els tipus impositius, les taxes i 
preus públics, l’endeutament, entre altres.

En canvi, cal canvis estructurals importants per tal que aquesta autonomia no 
suposi una càrrega de despesa per als ciutadans o una manca de qualitat en la 
prestació de serveis. Per aquest motiu es proposa:

• Assumpció per nivells d’administració supramunicipal de la prestació de 
competències per mitjà de la qual es garanteixi la prestació de serveis als 
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ciutadans sense encarir els seus costos.

• Aquest fet ha d’anar acompanyat d’assegurar la participació municipal 
en determinats àmbits de decisió de l’organització i gestió dels serveis.

• En conseqüència, reducció del personal de les administracions locals per 
evitar duplicitat en la prestació de serveis.

• Aquest personal ha de subjectar-se a:

– Formació continuada i remuneracions en funció dels objectius i la pro-
ductivitat.

– Funció pública única en totes les administracions públiques que garan-
teixi la mobilitat entre totes elles, la formació homogènia i la professi-
onalitat.

• Aquesta orientació permetrà que, sense perdre autonomia, els municipis 
assumeixin les decisions realment importants per a ells i deixin en mans 
d’altres administracions funcions que comportin una càrrega administra-
tiva sobredimensionada.

En primer lloc, cal implementar al màxim el principi de suficiència, en virtut del 
qual les administracions locals han de disposar dels fons necessaris per a la 
prestació dels serveis que quedin dins de les seves competències. Arribar a la 
coneguda distribució de la despesa del 50% administració estatal, 25% adminis-
tració autonòmica i 25% per a la local, no cal que sigui una premissa intocable, 
però si que ha de fer pensar en la necessitat que la simplificació de les adminis-
tracions públiques ajudi a acostar la despesa pública al ciutadà mitjançant l’ad-
ministració més propera.

La simplificació en l’organització de l’administració en general ha de compor-
tar que els ens locals tinguin més autonomia en la gestió dels seus recursos i, 
per tant, es podria atorgar cada exercici una quantitat de recursos a cada ens 
local, els quals ells haurien de gestionar dins de la seva autonomia. Eliminar els 
processos d’atorgament d’inacabables subvencions per a ens locals també aju-
daria. Els governs superiors han d’establir les polítiques a desenvolupar pels 
ens locals i el sistema ha de permetre que aquests ho facin dins de la seva auto-
nomia. Un sistema que afavoreixi el compliment de les polítiques fixades és la 
solució.

Per exemple, si la Generalitat creu que la despesa pública s’ha d’orientar a la 
protecció del medi ambient, la inversió en habitatge, el foment de la cultura, 
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etc., el sistema ha de garantir que aquells ens locals que ho compleixin tinguin 
assegurats uns majors recursos en els exercicis posteriors, però no mantenir 
un sistema de subvencions que implica una enorme pèrdua de temps i recur-
sos materials i humans.

Els ens locals supramunicipals (consells comarcals, mancomunitats, agrupaci-
ons de municipis, consorcis, diputacions i vegueries) han de simplificar-se, eli-
minar-se en molts casos, despolititzar-se en tots els casos, abandonar el siste-
ma de subvencions i convertir-se en un únic nivell de prestació de serveis, 
assessorament i suport als ajuntaments.

Només amb l’eliminació de les despeses que comportaria la nova estructura 
proposada, ja tindrem una gran font de nous ingressos per als ajuntaments. 
Ara bé, d’acord amb la resta dels principis establerts en el treball, hem fet di-
verses propostes que també incrementarien aquests recursos:

• La simplificació del nombre d’impostos.

• La concentració de les competències de gestió, recaptació i inspecció en 
una única administració tributària.

• La implantació dels principis de confiança i eficiència.

Aquest escenari ens permet entrar a analitzar com haurien de ser els futurs in-
gressos locals, tenint en compte que tot el desenvolupament dels principis ac-
tuals i futurs del sistema tributari en general ha de ser aplicable al món local.

La simplificació del nombre de tributs permetria que la intervenció dels ajunta-
ments fos menor, per exemple, en la gestió d’impostos com l’IBI, l’IAE, l’IVTM, 
l’IVTNU i l’ICIO, ja que únicament establint els tipus impositius, les bonificaci-
ons i alguns paràmetres de la pròpia ordenació del tribut estarien inclosos en 
els que hem descrit com impost sobre el capital i impost sobre el tràfic. Seria 
l’administració general tributària la que implantaria aquestes decisions en la li-
quidació dels grans impostos.

El principi de suficiència ha de garantir que, mitjançant la distribució dels in-
gressos globals, els ajuntaments puguin prestar els serveis que els hi són atri-
buïts per les lleis i aquesta atribució, com dèiem, ha de realitzar-se dins del que 
l’Estatut i la normativa preveu com a distribució dels fons de cooperació local, 
que han de ser calculats en funció dels criteris habituals, però donant preferèn-
cia a l’esforç fiscal que realitzi cada ajuntament.
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En definitiva, una simplificació general del sistema territorial i de la distribució 
competencial, i sobretot del sistema tributari, generarà més recursos per als 
ajuntaments, més autonomia en la gestió ordinària dels seus recursos i menys 
burocràcia per a la generació d’aquests recursos.

En la part que fa referència a taxes, preus públics i contribucions especials, 
considerem que val la pena introduir el principi de capacitat econòmica del 
contribuent en molts casos. Tot i que al regular aquestes figures tributàries ca-
dascun dels ajuntaments en les seves ordenances i, per tant, poder introduir 
els elements per a la implantació d’aquest principi, l’obligatorietat legal d’in-
cloure’l en aquestes figures tributàries ajudaria a una fiscalitat més justa.

També, tal com ja s’ha exposat anteriorment, s’ha de ponderar el principi d’au-
tonomia financera dels ens locals, amb les desigualtats que aquesta autono-
mia pot provocar entre els ciutadans.
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1. Introducció

En un Estat compost, on no tot allò que té encomanat el sector públic ho fa un 
únic govern, cal que el repartiment de les competències entre els diferents ni-
vells de govern es faci tenint en compte una sèrie de determinants. La literatu-
ra econòmica, concretament la teoria del federalisme fiscal, ens ofereix una 
sèrie de principis que cal tenir en compte a l’hora de decidir la distribució de les 
competències entre els diferents nivells de govern. Essencialment, es tracta de 
garantir que els governs puguin prestar els serveis garantint que es farà de ma-
nera eficient i equitativa. I aquesta qüestió està molt relacionada amb la seva 
mida.

L’objectiu d’aquest escrit és, precisament, analitzar què és el que realment fan 
els governs locals, fonamentalment els ajuntaments de Catalunya, dins del 
marc competencial que tenen assignat. Aquesta anàlisi ens permet reflexionar 
sobre si els nostres municipis tenen la mida òptima per prestar els serveis que 
els hi han estat assignats. L’anàlisi es realitza a partir de les liquidacions dels 
pressupostos de despesa dels governs locals corresponents a l’any 2016.

L’escrit s’estructura en 5 apartats, a part d’aquesta introducció. A l’apartat 2 es 
fa un breu repàs a la bibliografia econòmica sobre la mida òptima dels governs. 
A l’apartat 3 es descriu la configuració del nivell de govern local a Catalunya: es 
detallen quins són els diferents governs que en formen part, quina mida tenen 
i quin pes representen dins el conjunt del sector públic català. A l’apartat 4 
s’explica què fan els municipis de Catalunya. Concretament, es descriu el seu 
marc legal competencial i s’analitza la seva despesa, tenint en compte la qües-
tió de la mida. L’apartat 5 es destina als governs supramunicipals (diputacions, 
consells comarcals, mancomunitats de municipis i àrea metropolitana de Bar-
celona); es descriu en què gasten i com gasten. I, finalment, el punt 6 conté un 
apunt final a títol de conclusió.
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2. El marc teòric: Quina és la mida òptima dels governs?

Les aportacions sobre el federalisme fiscal ofereixen un marc teòric sobre quin 
ha de ser el nivell de govern que ha d’exercir les diferents funcions que té en-
comanades el sector públic. Es podria afirmar, de forma molt sintètica, que es 
considera que les funcions clàssiques del sector públic (assignativa, redistribu-
tiva i estabilitzadora), assenyalades per Musgrave (1959), haurien de ser exer-
cides per aquell nivell de govern que ho pogués fer de la manera més eficient 
possible, tenint en compte, per una banda, l’estructura dels costos lligats a la 
prestació dels diferents serveis i, per altra banda, els avantatges que es poden 
derivar de la prestació diversificada, no uniforme, d’aquests serveis (Castells: 
1988, pp. 15 a 41; Herrero, Loscos, Tránchez i Vilalta: 2014, pp. 251 a 268; Gallego 
i Vilalta: 2016, pp. 21 a 30).

Hi ha un cert consens en què la funció assignativa del sector públic, aquella 
que consisteix en corregir les fallades del mercat, la facin governs subcentrals, 
és a dir, governs amb una mida inferior a la del govern central. L’objectiu 
d’aquesta funció és el de contribuir a l’eficiència en la determinació dels preus 
i quantitats dels béns i serveis que es produeixen i es consumeixen en una de-
terminada economia. Concretament, hi ha aportacions molt rellevants que de-
fensen la descentralització de l’assignació dels anomenats béns públics. El me-
canisme de mercat falla a l’hora d’assignar-los degut a la impossibilitat 
d’exclusió i al consum no rival, i és per això que s’encomana als governs que 
intervinguin, que siguin ells qui els subministrin. Les raons per les quals es re-
comana que ho facin els governs subcentrals es basen, fonamentalment, en 
dos tipus de criteris: i) criteri d’àrea geogràfica òptima i ii) criteri de nombre 
d’usuaris òptim.

El “teorema de la descentralització d’Oates” (1972) es basa, precisament, en 
el criteri d’àrea geogràfica òptima. Oates demostra que el subministrament 
diversificat dels béns públics per part de governs subcentrals provoca més 
benestar (més eficiència) que el subministrament uniforme per part d’un sol 
govern (el central), atès que es dona una millor adaptació de l’oferta a les 
preferències i necessitats dels individus que viuen en cadascuna de les dife-
rents àrees geogràfiques del territori. És, doncs, l’heterogeneïtat de les pre-
ferències la que justifica l’existència de governs subcentrals, la descentralit-
zació. De fet, el principi que hi ha darrera d’aquest teorema és el de 
subsidiarietat, que assenyala que l’activitat del sector públic l’hauria de fer el 
nivell d’administració pública més propera al ciutadà. La proximitat de les ins-
titucions a la ciutadania facilita, per una banda, el coneixement de les seves 
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preferències, i, per altra banda, atès que els governs subcentrals tenen una 
dimensió més reduïda, poden ser més flexibles i reaccionar més àgilment da-
vant de possibles canvis i circumstàncies (Oates, 1999). A més, la proximitat 
pot ajudar a millorar el funcionament dels mecanismes de control democràtic 
i de revelació de preferències, en la mesura que afavoreix una major partici-
pació ciutadana. La proximitat fa que el rendiment de comptes entre el ciuta-
dà i el seu govern sigui més transparent i eficaç (Inman i Rubinfeld, 1997). 
Aquest major control dels votants sobre els governs que tenen més a prop 
podria fins i tot contribuir a reduir la corrupció i contenir el creixement de la 
despesa pública (Liberati i Sacchi, 2011). Una de les aportacions més relle-
vants lligades al procés de revelació de preferències dels ciutadans en relació 
amb la provisió dels béns públics és, sens dubte, la de Tiebout (1956). Segons 
aquest autor, els ciutadans només podran revelar veritablement les seves 
preferències amb relació als béns públics, si poden “votar amb els peus”, és a 
dir, si poden escollir entre diferents ofertes d’un mateix bé públic i anar-se’n, 
moure’s, cap aquell territori on el que ofereix el govern s’adapta millor a les 
seves necessitats. I això, afirma Tiebout, només és possible si existeixen ofer-
tes diversificades (governs subcentrals). Un altre argument que reforça els 
avantatges de la descentralització es basa en la idea que els governs subcen-
trals poden fer un paper de “laboratori” en la gestió de les polítiques públi-
ques (Kollman et al., 2000). S’observa que iniciar processos de canvi, d’inno-
vació, pot tenir menys riscos si es fa en territoris petits. Si tenen èxit, serà 
fàcil estendre l’experiment, i si fracassen la repercussió dels efectes negatius 
no serà tan gran.

Els arguments que es basen en el nombre d’usuaris per determinar la mida 
òptima dels governs són els que es fonamenten, principalment, en tres aspec-
tes: 1) l’aprofitament d’economies d’escala en la producció i en el consum dels 
béns públics. En aquest cas la recomanació és que el subministrament dels 
béns públics el faci aquell govern que pugui aprofitar al màxim les economies 
d’escala. Això obliga a conèixer el volum de població a partir del qual ja no 
s’aprofiten o per sota del qual s’estan desaprofitant; 2) el compliment del 
principi d’equivalència fiscal, que es produeix quan no hi ha correspondència 
entre beneficiaris i contribuents d’un determinat bé públic. Pot passar que un 
determinat bé sigui subministrat per un govern subcentral, per exemple, un 
govern municipal, i que els individus que se’n beneficien no siguin només els 
que viuen en aquest municipi, sinó també d’altres. En aquest cas s’ha produït 
una externalitat, un desbordament. Hi ha més beneficiaris que contribuents. 
Quan això passa és probable que les decisions dels governants no tinguin en 
compte tots els beneficis i tots els costos que suposa el subministrament dels 
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béns públics i, per tant, el més segur és que la provisió que se’n faci sigui 
subòptima. En aquest cas la teoria recomana que el govern que presti un de-
terminat servei públic sigui aquell que pugui internalitzar tots el beneficiaris 
d’aquest servei, i 3) els costos de congestió que es donen a mesura que aug-
menta el nombre d’usuaris d’un servei, donat un determinat nivell d’output 
del mateix. Quan augmenta el nombre d’individus als quals va destinat un ser-
vei, disminueixen, per una banda, els costos per càpita d’aquest servei, però 
augmenten els costos de congestió. En aquest cas es tracta de buscar el nom-
bre d’usuaris òptim per cada servei públic, de manera que l’augment dels cos-
tos de congestió provocats per l’augment d’usuaris siguin inferiors a la reduc-
ció dels costos per càpita (Teoria de Clubs de Buchanan).Si el nombre d’usuaris 
d’un determinat servei públic òptim estimat d’aquesta manera, és inferior al 
total d’individus que viuen en un determinat Estat, voldrà dir que la mida òpti-
ma del govern que l’ha de prestar no és el govern central si no un govern sub-
central.

Si bé, tal com s’ha dit, hi ha un cert consens teòric en considerar que els go-
verns subcentrals –regionals o locals- tenen un paper important en la provisió 
(assignació) de béns i serveis públics, l’exercici de les funcions redistributiva i 
estabilitzadora a nivell subcentral comporta problemes, en alguns casos, de di-
fícil solució.

Pel que fa a la funció redistributiva, el principal argument en contra de la seva 
descentralització té a veure amb la mobilitat dels individus. La premissa és que 
si els governs subcentrals disposen d’instruments que els permeten fer redis-
tribució (impostos, prestacions monetàries, etc.), els ciutadans es mouen pel 
territori buscant aquell territori on el seu govern fa una política fiscal que els hi 
és més propícia. És a dir, els individus es desplaçaran cap aquell territori on el 
seu govern els ofereixi el millor “residu fiscal” (diferència entre allò que apor-
ten al govern en forma de tributs i allò que en reben en forma de despesa pú-
blica). Això, a la llarga, pot suposar concentracions d’individus de rendes altes 
en un lloc i individus de rendes baixes en un altre, propiciant concertacions de 
rendes altes en un lloc del territori i concentracions de rendes baixes cap a un 
altre lloc del territori. Això no és, evidentment, l’objectiu de cap política redis-
tributiva. Aquesta argumentació és la que tradicionalment ha proporcionat la 
teoria del federalisme fiscal (Oates, 1972, 1999; Musgrave i Musgrave, 1977, i 
Boadway, 1979), però cal dir que ha estat matisada posteriorment per alguns 
autors (Pauly, 1973 i Grewal, 1981; etc.) i, podríem dir, rebatuda per la mateixa 
realitat. L’exercici de polítiques amb resultats redistributius entre la població, 
per part de governs subcentrals, no sempre ha anat acompanyada de migraci-
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ons dins d’un mateix estat que hagin acabat produint les esmentades concen-
tracions.

I pel que fa a la funció estabilitzadora, que consisteix, fonamentalment, en 
aplicar mesures que ajudin a contrarestar el cicle econòmic, el principal argu-
ment contrari a la seva descentralització es basa en què aquestes mesures han 
de ser aplicades en entorns d’economies tancades per tal que tinguin els seus 
efectes allà on s’espera que els tinguin, i no es traslladin cap a altres indrets. 
Les economies dels governs subcentrals són massa obertes, de manera que les 
decisions macroeconòmiques amb objectius estabilitzadors que es puguin 
prendre tindran els seus efectes a altres territoris. Això fa que, actualment, fins 
i tot aquest tipus de mesures siguin més efectives si es decideixen a nivell su-
praestatal, per exemple, en la mateixa Unió Europea. No obstant, darrerament 
s’ha demostrat que hi ha mesures microeconòmiques que poden ajudar a con-
trarestar el cicle i que, per tant, són estabilitzadores, que tenen una major 
efectivitat si són aplicades a nivell local. Es tracta, per exemple, de les políti-
ques orientades al foment de l’ocupació.

3.  Els governs locals a Catalunya: quins són, quina mida tenen i quin pes 
representen dins el conjunt del sector públic català

3.1. Els governs locals de Catalunya i la seva mida

El nivell de govern local a Catalunya està integrat per diferents ens. Amb dades 
del 2016 són els següents: 947 municipis, 4 províncies, 41 comarques, 60 man-
comunitats de municipis, 1 àrea metropolitana i 65 entitats descentralitzades 
de municipis. Es tracta d’un nivell de govern amb diferents esglaons d’adminis-
tració: els ajuntaments, les diputacions, els consells comarcals, el govern de 
l’àrea metropolitana de Barcelona, els òrgans de govern de les mancomunitats 
de municipis i els de les entitats descentralitzades. Així doncs, d’una banda, hi 
hauria els municipis i, per l’altra, un conjunt d’ens supramunicipals (províncies, 
comarques, mancomunitats i àrea metropolitana). I alhora existeixen els ens 
“inframunicipals” (entitats descentralitzades de municipis). Es tracta d’un 
complex i extens conglomerat d’entitats de govern local. Un elevat nombre de 
municipis i un entramat d’ens supramunicipals que caldrà veure què fan i si té 
sentit la seva existència des d’un punt de vista econòmic. Estem parlant de 
1.118 entitats locals a Catalunya.

001-780 ponenciasEIX6.indd   165 11/07/2018   9:35:57



166

Els governs locals a Catalunya: competències i mida òptima

La taula 1 mostra que el 77,8% dels municipis de Catalunya tenen menys de 
5.000 habitants. No obstant, el 41,5% de la població es concentra en municipis 
de més de 100.000 habitants. Concretament, el 20,1% viuen en algun dels 9 mu-
nicipis que tenen d’entre 100.000 i 300.000 habitants (representen l’1,0% del 
total), i un 21,4% viuen en l’únic municipi de Catalunya, Barcelona, que té més 
de 300.000 habitants.

Les dades mostren que la mida de la majoria del municipis catalans és reduïda. 
De fet, el 93,2% dels municipis tenen menys de 20.000 habitants i concentren 
quasi el 30% de la població catalana (el 29,3%). La qüestió que es planteja és si 
aquesta mida els permet prestar eficientment els serveis que tenen encoma-
nats, és a dir, si és la mida òptima des d’un punt de vista de l’eficiència assigna-
tiva.

Taula 1. Nombre de municipis segons tram de població. 2016.

Nombre de 
municipis

% Població %

De menys de 5.000 hab. 737 77,8 774.169 10,3

De 5.000 a 20.000 hab. 146 15,4 1.432.239 19,0

De 20.001 a 50.000 hab. 41 4,3 1.263.237 16,8

De 50.001 a 100.000 hab. 13 1,4 934.877 12,4

De 100.001 a 300.000 hab. 9 1,0 1.509.328 20,1

De més de 300.000 hab. 1 0,1 1.608.746 21,4

Total 947 100,0 7.522.596 100,0

Elaboració pròpia, a partir d’INE.

La taula 2 conté la població de Catalunya per províncies. En aquest cas es pot 
comprovar que quasi tres quartes parts de la població catalana es concentren 
a la província de Barcelona. Les províncies de Girona i Tarragona tenen un vo-
lum de població molt similar i representen el 10% del total cadascuna d’elles. La 
província de Lleida és la més petita (el 5,8% del total). Catalunya té doncs qua-
tre províncies amb una població molt desigual d’una respecte les altres tres. Si 
en un futur es pensés en la província com l’ens supramunicipal que podria as-
sumir determinades competències locals, caldria tenir en compte aquesta 
qüestió.
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Taula 2. Població de les províncies de Catalunya. 2016

Nombre habitants %

Barcelona 5.542.680 73,7

Girona 753.576 10,0

Lleida 434.041 5,8

Tarragona 792.299 10,5

Total 7.522.596 100,0

Elaboració pròpia, a partir d’INE

La taula 3 ens permet veure la mida de les comarques segons la seva població. 
Catalunya té 41 comarques, n’hi ha 16 que tenen una població d’entre 10.000 i 
50.000 habitants i 14 que tenen una població de 50.001 i 200.000 habitants. Es 
pot dir, per tant, que la majoria de les comarques, el 73,2%, tenen una població 
que es mou entre els 10.000 i els 200.000 habitants. Només 4 comarques tenen 
una població per sota dels 10.000 habitants, 6 que tenen una població d’entre 
200.001 i 1.000.000, i 1 que en té més d’un milió. Caldrà veure què fan les co-
marques i si estarien en condicions de ser l’ens supramunicipal que, per la seva 
mida, pogués assumir la prestació de determinats serveis municipals. En tot 
cas, es pot observar una certa heterogeneïtat en la mida de les comarques.

Taula 3. Nombre de comarques per trams de població. 2016

Nombre de 
comarques 
per trams

% Població total de les 
comarques per 

trams

%

Menys de 10.000 habitants 4 9,8 29.850 0,4

De 10.001 a 20.000 habitants 6 14,6 88.137 1,2

De 20.001 a 50.000 habitants 10 24,4 335.539 4,5

De 50.001 a 100.000 habitants 4 9,8 300.294 4,0

De 100.001 a 200.000 habitants 10 24,4 1.496.957 20,1

De 200.001 a 500.000 habitants 4 9,8 1.288.716 17,3

De 500.001 a 1.000.000 habitants 2 4,9 1.703.036 22,9

Més 1.000.001 habitants 1 2,4 2.205.803 29,6

Total 41 100,0 7.448.332 100,0

Elaboració pròpia, a partir d’Idescat.
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3.2.  El pes del nivell de govern local dins el conjunt del sector públic de 
Catalunya

La taula 4 conté el volum de despesa realitzada a Catalunya pels diferents go-
verns que hi presten serveis corresponent a l’any 2014. Aquell any, la despesa 
pública a Catalunya va ser d’un total de 75.740,88 milions d’euros, dels quals 
un 14,2% corresponen als governs locals. Aquest és, doncs, el pes del nostre ni-
vell local de govern.

Taula 4. La despesa pública a Catalunya per nivells de govern. 2014.

Milions € %

Govern central 34.738,00 45,9

Administració central 5.238,00 6,9

Administració de la Seguretat Social 29.500,00 38,9

Govern Generalitat de Catalunya 30.254,91 39,9

Governs locals 10.747,98 14,2

Total 75.740,88 100,0

Elaboració pròpia a partir de la Generalitat de Catalunya 2017, Ministeri d’Hisenda i Funció 
Pública.

La despesa realitzada per la Generalitat de Catalunya representa el 39,9% del 
total. Els governs locals i la Generalitat realitzen, conjuntament, més de la mei-
tat de la despesa pública que es fa a Catalunya, concretament, del 54,1%. La 
resta correspon a la realitzada per l’administració central de govern (un 6,9%) i 
per l’administració de la seguretat social (un 38,9%).

Les dades mostren que governs locals i Generalitat de Catalunya van gastar, 
conjuntament, un total de 41.002,88 milions; un 73,8% corresponen a la Gene-
ralitat i un 26,2% als governs locals. Amb aquestes dades es pot dir que, si Cata-
lunya fos un país unitari seria força centralitzat.
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4.  Què fan els municipis de Catalunya? El seu marc competencial i el 
comportament de la seva despesa.

4.1. El marc competencial

El marc competencial dels municipis queda definit a la Llei 7/85 de 2 d’abril, re-
guladora del règim local. Concretament, en els articles del 25 al 28. El contingut 
d’aquests tres articles es pot resumir de la manera següent:

a) L’article 25 d’aquesta llei fa referència a les matèries que seran exercides 
pels municipis, en els termes que estableixi la legislació de l’Estat i de les Comu-
nitats Autònomes. El punt 1 d’aquest article estableix que el municipi pot pro-
moure tota classe d’activitats i prestar tots aquells serveis públics que contri-
bueixin a satisfer les necessitats i aspiracions dels seus ciutadans. El punt 2 del 
mateix article estableix que el municipi exercirà, en tot cas, competències en 
un conjunt de matèries que enumera de forma explícita. Posteriorment, la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local, estableix que el municipi exercirà, en tot, competències pròpies dels mu-
nicipis incloent les següents matèries: 1) urbanisme (planejament, gestió, exe-
cució i disciplina urbanística; protecció i gestió de l’habitatge de protecció pú-
blica amb criteris de sostenibilitat financera; conservació i rehabilitació de 
l’edificació); 2) medi ambient urbà (parcs i jardins, gestió dels residus sòlids i 
urbans i protecció de la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en les 
zones urbanes); 3) aigües (abastiment d’aigua potable a domicili i evacuació i 
tractament d’aigües residuals); 4) infraestructures (infraestructura viària i al-
tres equipaments de la seva titularitat); 5) serveis socials (avaluació i informa-
ció de situacions de necessitat social i l’atenció immediata a persones en situa-
ció de risc d’exclusió social); 6) seguretat i protecció civil (policia local, 
protecció civil, prevenció i extincions d’incendis); 7) trànsit (trànsit, estaciona-
ment de vehicles i mobilitat; transport col·lectiu urbà); 8) turisme (informació i 
promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local); 9) comerç (fires, mer-
cats, llotges i comerç ambulant); 10) salut pública (protecció de la salubritat 
pública); 11) cementiris i activitats funeràries; 12) esport (promoció de l’esport i 
instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure); 12) cultura (promoció de 
la cultura i equipaments culturals); 13) educació (participar en la vigilància del 
compliment de l’escolaritat obligatòria i cooperar amb les administracions 
educatives corresponents en l’obtenció dels solars necessaris per a la cons-
trucció de nous centres docents; conservació, manteniment i vigilància dels 
edificis de titularitat local destinats a centres públics d’educació infantil, d’edu-
cació primària o d’educació especial), i 14) participació ciutadana: promoure en 
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el terme municipal la participació dels ciutadans en l’ús eficient i sostenible de 
les tecnologies de la informació i les comunicacions.

Les diferències més rellevants respecte a les competències municipals fixades 
en la Llei 7/1985 Reguladora de Bases del Règim Local són, en primer lloc, la 
desaparició d’algunes matèries, com són els escorxadors, la participació en la 
gestió de l’atenció primària de salut i la promoció i reinserció social; en segon 
lloc, la limitació de les competències municipals en matèria de serveis socials a 
l’avaluació i informació sobre les necessitats existents, i a l’atenció en cas d’ur-
gència, i, en tercer lloc, l’especificació que les competències de conservació, 
manteniment i vigilància de centres docents fan referència als centres d’educa-
ció infantil, educació primària o d’educació especial i queden exclosos, per 
tant, els centres d’educació secundària obligatòria.

b) L’article 26 delimita l’obligatorietat dels serveis que han d’exercir els muni-
cipis segons el seu volum de població. Es determina que els municipis, ja sigui 
sols o associats, han de prestar un conjunt de serveis que varia segons la seva 
mida. Tenint en compte les modificacions que ha suposat la Llei 27/2013 respec-
te la Llei 7/1985, el quadre 1 mostra, de forma esquemàtica, el contingut 
d’aquest article.

Així doncs, el grau d’obligatorietat dels serveis que han de prestar els munici-
pis varia segons si aquests tenen menys de 5.000 habitants, entre 5.000 i 
20.000 habitants, entre 20.000 i 50.000 habitants, i més de 50.000. Cal dir que 
els canvis més substancials que introdueix la Llei de 2013 respecte a aquest arti-
cle són els que fan referència als següents punts: en la Llei 7/1985 s’establia 
que els municipis poguessin sol·licitar a la seva comunitat autònoma la dispen-
sa de l’obligació de prestar els serveis mínims que els corresponien quan això 
els resultés impossible o de molt difícil compliment. A més, també s’establia 
que les comunitats autònomes poguessin cooperar amb les diputacions per 
garantir la realització dels serveis atribuïts als municipis. Així mateix, les diputa-
cions podien cooperar amb els ens comarcals en el marc establert per la legis-
lació autonòmica. Doncs bé, amb la Llei 27/2013 aquests punts s’eliminen i s’es-
tableix que en els municipis amb població inferior a 20.000 habitants sigui la 
diputació provincial o l’entitat equivalent la que coordini, ja sigui a través de la 
prestació directa o per mitjà de consorcis, mancomunitats o altres fórmules de 
gestió compartida, els següents serveis: recollida i tractament de residus, pro-
veïment d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals, 
neteja viària, accés als nuclis de població, pavimentació de les vies urbanes i 
enllumenat públic. No obstant això, la diputació o entitat equivalent ha de re-

001-780 ponenciasEIX6.indd   170 11/07/2018   9:35:57



171

Maite Vilalta Ferrer

percutir als municipis el cost efectiu del servei en funció del seu ús. A més, si 
aquests serveis estiguessin finançats per taxes, serà a la diputació o entitat 
equivalent a qui vagi destinada la taxa.

c) L’article 27 que fa referència a la possibilitat que l’Estat i les Comunitats Au-
tònomes deleguin competències als municipis. I l’article 28 contempla la possi-
bilitat que els municipis realitzin activitats complementàries de les pròpies d’al-
tres administracions públiques i, en particular, les relatives a: educació, cultura, 
promoció de la dona, habitatge, sanitat i protecció del medi ambient. Aquest 
article queda eliminat per la Llei 27/2013.

Quadre 1. Serveis que han de prestar els municipis segons la seva mida

Serveis que han de prestar 
tots els municipis

Enllumenat públic
Cementiri
Recollida de residus
Neteja viària
Abastiment domiciliari d’aigua potable
Clavegueram
Accés als nuclis de població
Pavimentació de les vies públiques
Control d’aliments i begudes1

Serveis que han de prestar 
els municipis de més de 
5.000 habitants

A més dels serveis citats anteriorment,
Parcs públics
Biblioteca pública
Mercats1

Tractament de residus

Serveis que han de prestar 
els municipis de més de 
20.000 habitants

A més dels serveis citats anteriorment,
Protecció civil
Avaluació i informació de situacions de necessitat social i 
l’atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió 
social2

Prevenció i extinció d’incendis
Instal·lacions esportives d’ús públic

Serveis que han de prestar 
els municipis de més de 
50.000 habitants

A més dels serveis citats anteriorment,
Transport urbà de viatgers
Protecció del medi ambient

Elaboració pròpia a partir de l’article 26 de la Llei 7/1985 i la Llei 27/2013.
(1) Serveis que han deixat de ser obligatoris a partir de la Llei 27/2013.
(2) Es limita les competències en matèria de serveis socials respecte a la llei anterior.
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Finalment, cal recordar que l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
(2006) ja introduïa canvis importants en relació amb el tema competencial dels 
municipis. Concretament, el contingut d’aquest article es pot resumir de la ma-
nera següent:

• Es garanteix un nucli de competències pròpies dels governs locals i les 
enumera.

• S’estableix que la distribució de les responsabilitats administratives en-
tre les diverses administracions locals tingui en compte la seva capacitat 
de gestió i es regeixi per les lleis aprovades pel Parlament, pel principi de 
subsidiarietat, d’acord amb el que estableix la Carta europea de l’auto-
nomia local, pel principi de diferenciació, d’acord amb les característi-
ques que presenta la realitat municipal, i pel principi de suficiència finan-
cera.

• Es preveu que sigui la Generalitat de Catalunya la que determini i fixi els 
mecanismes per al finançament dels nous serveis derivats d’una possible 
ampliació de l’espai competencial dels governs locals.

D’aquesta breu descripció del marc competencial dels governs locals se’n pot 
concloure que es tracta d’un marc complex i en moviment. S’estableixen dife-
rències segons la mida dels municipis en funció de quatre trams; no obstant, 
no es justifica el perquè d’aquests quatre intervals de població escollits. Tal 
com està determinat el marc competencial a nivell legal, es pot classificar en 
obligatori i no obligatori. Això fa que en molts casos els municipis acabin pres-
tant els mateixos serveis tant si els és o no legalment obligatori fer-ho (Vilalta: 
2008).

4.2. Descripció de la despesa municipal

4.2.1. El pes de la despesa municipal dins del nivell local de govern

Els ajuntaments són, tal com mostra la taula 5, els principals ens dins del con-
junt del sector públic local català. L’any 2016, els ens locals de Catalunya van 
realitzar un total de despesa d’11.212,27 milions d’euros, és a dir, una mitjana de 
1.490,48 euros per habitant, dels quals quasi el 81% correspon als ajuntaments. 
Les diputacions, juntament amb l’àrea metropolitana de Barcelona, realitzen 
un 15% del total de la despesa local, i el 4% restant correspon a comarques, 
mancomunitats i entitats d’àmbit inferior al municipi.
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Hi ha 947 ens (els ajuntaments) que realitzen un volum global de despesa de 
9.042,29 milions d’euros. N’hi ha 4 (les diputacions) que fan un total de des-
pesa de 1.141,92 milions, n’hi ha 1 (l’àrea metropolitana) la despesa del qual és 
de 580,76 milions d’euros, i n’hi ha 166 (comarques, mancomunitats i entitats 
d’àmbit inferior al municipi) que realitzen un volum global de despesa de 
447,29 milions d’euros. Caldrà veure que fan cadascun d’aquests ens per poder 
valorar si és eficient disposar-ne de tants per prestar els serveis que té enco-
manat el sector públic local en el seu conjunt.

Taula 5. Despesa dels ens locals de Catalunya. Liquidació 2016

Milions € € habitant %

Ajuntaments 9.042,29 1.202,02 80,6

Diputacions 1.141,92 151,80 10,2

Àrea metropolitana 580,76 77,20 5,2

Comarques 394,77 52,48 3,5

Mancomunitats 34,11 4,53 0,3

Entitats d’àmbit inferior al municipi 18,41 2,45 0,2

Total 11.212,27 1.490,48 100,0

Elaboració pròpia, a partir del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

4.2.2. El destí funcional de la despesa dels ajuntaments de Catalunya

El gràfic 1 mostra que el principal destí de la despesa que fan els municipis és 
el de les actuacions de caràcter general, és a dir, aquelles que són necessàries 
per fer funcionar els òrgans de govern, la pròpia administració de l’ajunta-
ment i l’administració tributària i financera. És significatiu que aquesta sigui la 
principal funció de despesa dels nostres ajuntaments. Vol dir que les despeses 
pròpies de funcionament de la pròpia administració municipal s’emporten 
quasi una quarta part del pressupost (el 20,5%). Tot fa pensar que aquest fet 
té a veure, precisament, amb la mida dels municipis, tal com es podrà veure 
en el gràfic 2.

El segon destí de la despesa municipal són els serveis que s’engloben dins del 
què s’entén per benestar comunitari (sanejament, proveïment i distribució d’ai-
gües; recollida, eliminació i tractament de residus; neteja viària; cementiris i 
serveis funeraris, i enllumenat públic). Es tracta dels serveis típicament locals i 
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suposen el 14,4% del pressupost de despesa. El tercer lloc l’ocupa l’habitatge i 
urbanisme (el 10,9%). Totes les altres funcions tenen un pes per sota del 10%. El 
gràfic 1 permet veure, doncs, en quines funcions es concentra l’activitat dels 
municipis i en quines no. Per exemple, es pot veure que tot i que presten ser-
veis lligats a l’educació, la sanitat o els serveis socials, aquests no formen part 
del nucli central de la seva activitat. A més, cal dir que, en molts casos, es tracta 
de serveis que s’inscriuen dins l’àmbit de la no obligatorietat. És a dir, són ser-
veis que no són legalment de prestació obligatòria pels ajuntaments (Vilalta, 
2008).

Gràfic 1. El destí de la despesa dels municipis de Catalunya per funcions. 
Milions €. 2016
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Altres ***
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 Infraestructures i altres actuacions caràcter econòmic
Foment de l'ocupació

Transport públic
Comerç, turisme i pe�tes i mitjanes empreses

Medi ambient
Esports
Cultura

Educació
Serveis socials i promoció social

Deute públic
Seguretat i mobilitat ciutadana

Habitatge i urbanisme
Benestar comunitari**

Actuacions de caràcter general*

Elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
(*) Inclou òrgans de govern; serveis de caràcter general, administració financera i 
tributària, i transferències altres administracions.  
(**) Inclou sanejament, proveïment i distribució d’aigües; recollida, eliminació i tractament 
de residus; neteja viària; cementiris i serveis funeraris, i enllumenat públic.  
(***) Inclou pensions, prestacions econòmiques a favor dels empleats, indústria i energia, 
agricultura, ramaderia i pesca, recerca, desenvolupament i innovació.

El gràfic 1 ens proporciona una imatge del destí de la despesa municipal repre-
sentativa de la mitjana dels municipis. No obstant, el gràfic 2 permet veure que 
hi ha diferències significatives en determinades funcions si tenim en compte la 
mida dels municipis. Per exemple, mentre que els municipis de menys de 5.000 
habitants destinen a les actuacions de caràcter general 419 euros per habitant, 
els d’entre 20.001 i 50.000 n’hi destinen 229. Això posa de manifest el que co-
mentàvem anteriorment: pels municipis petits, fer funcionar l’administració i el 
govern municipal comporta un volum de despesa per càpita més gran, no 
s’aprofiten les economies d’escala. Amb benestar comunitari i en infraestructu-
res també són els municipis petits els que més euros per habitant hi destinen. 
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Cal tenir en compte que es tracta, precisament, de funcions l’exercici de les 
quals té associada una certa activitat inversora. Lògicament el cost de fer, per 
exemple un pont, pot ser el mateix en un municipi que en un altre, però el cost 
per habitant resultarà ser molt diferent si un té pocs habitants i l’altre en té 
molts.

Una situació ben diferent s’observa en la seguretat i mobilitat ciutadana. En 
aquest cas, són els municipis grans (més de 100.000 habitants) els que hi des-
tinen un volum més alt de despesa per càpita (147 euros) i els més petits 
(menys de 5.000 habitants) els que n’hi destinen menys (29 euros per càpita). 
Una situació similar s’observa en l’habitatge i urbanisme. En aquest cas, també 
són els grans els que hi destinen més despesa per habitant (167 euros per càpi-
ta) i els d’entre 20.000 i 50.000 els que n’hi destinen menys (94 euros habi-
tant).

Gràfic 2. Despesa municipis de Catalunya en determinades funcions i segons 
la mida. € habitant. 2016.
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Elaboració pròpia, a partir del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

Si bé, tal com s’ha dit anteriorment, la despesa que fan els ajuntaments en ser-
veis essencials de l’estat del benestar no és el nucli central de la seva activitat, 
el gràfic 3 mostra que també hi ha importants diferències, en aquest cas, si es 
té en compte la mida. Els municipis grans (més de 100.000 habitants) són els 
que més gasten per càpita tant en serveis socials i promoció social com en edu-
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cació. En el primer cas, hi ha una diferència de 88 euros per càpita entre el que 
hi destinen aquests municipis i el que hi destinen els més petits de 5.000 habi-
tants. Pel que fa a la sanitat, són els municipis d’entre 5.000 i 20.000 habitants 
els que hi destinen un volum de despesa per habitant més alt (22 euros per cà-
pita).

Gràfic 3. La despesa dels municipis de Calalunya en serveis essencials de 
l’estat de benestar. € habitant. 2016.
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Elaboració pròpia, a partir del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

Totes aquestes dades no fan més que il·lustrar l’heterogeneïtat en el compor-
tament de la despesa dels municipis de Catalunya si es té en compte la seva 
mida. No tenir en compte el volum de població a l’hora de determinar el seu 
marc competencial i les seves necessitats té, sens dubte, efectes sobre el grau 
d’eficiència en la prestació dels serveis municipals.

4.2.3.  La naturalesa econòmica de la despesa dels ajuntaments de Catalunya 
segons la mida

El gràfic 4 permet veure que les remuneracions del personal juntament amb 
la compra de béns i serveis (compra de material d’oficina, lloguers, subminis-
traments d’aigua, electricitat, telèfon, etc.) representen, de mitjana, el 63% 
de la despesa municipal. Pels municipis de menys de 100.000 habitants, 
aquest percentatge està per sobre del 70%. El tram de població on aquest 
percentatge és més baix és el d’entre 101.000 i 300.000 habitants (68%) i Bar-
celona (45%).
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S’observa una diferència important en el pes que tenen les transferències cor-
rents a l’Ajuntament de Barcelona (tram de més de 300.000 habitants) on el 
percentatge és de més del doble (el 31%) del corresponent a la mitjana (un 
15%). Es tracta, fonamentalment, de transferències a entitats locals i societats 
mercantils del propi ajuntament, i a famílies i institucions sense finalitat de lu-
cre. I l’altra diferència destacable és el pes que tenen les operacions de capital 
(les inversions) pels municipis que pertanyen als dos intervals extrems, els de 
menys de 5.000 habitants i l’Ajuntament de Barcelona. Si bé el pes de les ope-
racions de capital, dins del pressupost de despesa municipal, és d’un 12% de 
mitjana, per als més petits i per a Barcelona aquest percentatge està per so-
bre, un 15% i un 17%, respectivament. Cal tenir present que els municipis són, 
degut a la tipologia de les competències que tenen assignades, importants 
agents inversors. És a dir, l’exercici de les seves competències comporta fer 
inversions (clavegueram, pavimentació i manteniment de les vies públiques, 
sanejament i distribució de l’aigua, equipaments culturals i esportius, etc.). Les 
dades ens indiquen que aquesta activitat inversora té uns efectes diferents 
dins l’estructura del pressupost segons la mida dels municipis. On s’emporta 
una part més gran del total de despesa, és en els municipis petits i a l’Ajunta-
ment de Barcelona.

Gràfic 4. Naturalesa econòmica de la despesa dels municipis de Catalunya.  
% sobre el total. 2016.
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Elaboració pròpia, a partir del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
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Els gràfics 5, 6, 7 i 8 permeten veure el comportament dels diferents capítols 
de despesa segons la mida del municipi. Les principals observacions són les se-
güents:

1. Els municipis gasten de mitjana 785 euros per habitant en les remunera-
cions del seu personal i en la compra de béns i serveis (capítols 1 i 2 del 
pressupost), tal com mostra el gràfic 5. Aquestes despeses van dismi-
nuint a mesura que augmenta la mida del municipi, però tornen a aug-
mentar per l’Ajuntament de Barcelona. Pels municipis de menys de 
5.000 habitants, remunerar el seu personal i comprar béns i serveis su-
posa un 13% més de despesa per habitant que la mitjana (885 euros per 
càpita).

2. S’observa un comportament creixent de les transferències corrents per 
càpita atorgades pels municipis, a mesura que augmenta la seva mida, 
essent les concedides per l’Ajuntament de Barcelona les més elevades 
(gràfic 6).

3. Les despeses en les operacions de capital per habitant (inversions) que 
fan els municipis més petits de 5.000 habitants i l’Ajuntament de Barce-

Gràfics 5, 6, 7 i 8. Classificació econòmica de la despesa dels municipis de 
Catalunya segons la mida. € habitant. 2016.
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Gràfic 5. Despeses de personal i compra de béns i serveis 
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Gràfic 6. Transferències corrents 
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Gràfic 7. Despeses en operacions de capital (inversió) 
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Gràfic 8. Despeses i operacions financeres 

Elaboració pròpia, a partir del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
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lona són les més elevades (gràfic 7). Per als municipis petits, la despesa 
en inversió per habitant és 189 euros per càpita i per a l’Ajuntament de 
Barcelona, de 298 euros per càpita, mentre que la mitjana se situa en els 
150 euros per habitant.

4. Les despeses i operacions financeres (pagament d’interessos, amortit-
zacions del deute, etc.) que han afrontat els municipis de menys de 
5.000 són, per habitant, les més baixes, d’un 22% per sota de la mitjana 
(89 euros per habitant), mentre que les corresponents als municipis 
d’entre 5.000 i 50.000 habitants són les més elevades (121 euros per ha-
bitant), tal com es pot veure al gràfic 8.

5.  Què fan els governs supramunicipals de Catalunya? Descripció del 
comportament de la seva despesa.

5.1. La despesa de les diputacions

Les diputacions tenen assignades les següents competències: coordinar els 
serveis municipals; assistència i cooperació als municipis, especialment els que 
tenen una menor capacitat econòmica i de gestió; prestar serveis públics de 
caràcter supramunicipal i supracomarcal i, en general, fomentar i administrar 
els interessos peculiars de la província (Democracia y Gobierno Local: 2011, pp. 
99 a 121).

L’any 2016, les quatre diputacions catalanes van gastar un total de 1.472,24 mi-
lions d’euros, tal com mostra la taula 6. Més de la meitat d’aquesta despesa (el 
55,3%) es destina a cobrir les actuacions de caràcter general (un total de 814,51 
milions d’euros). Cal dir que quasi la meitat d’aquesta despesa (422,44 milions 
d’euros) correspon al servei d’administració financera i tributària. Molts muni-
cipis tenen delegada la funció de gestió i administració dels seus tributs a les 
respectives diputacions provincials. Aquesta és, doncs, una de les principals 
funcions que fan les diputacions catalanes.

El segon destí de la despesa de les diputacions és la cultura i l’esport (113,22 mi-
lions d’euros) seguit del transport públic i les infraestructures (82,73 milions 
d’euros) i dels serveis socials i promoció social (74,21 milions d’euros). Totes les 
altres funcions tenen un pes inferior al 5% del seu pressupost.
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Taula 6. La despesa de les diputacions catalanes per funcions. Liquidació 
2016.

Milions d’euros %

Actuacions de caràcter general 814,51 55,3

Cultura i esports 113,22 7,7

Transport públic i infraestructures 82,73 5,6

Serveis socials i promoció social 74,21 5,0

Educació 69,80 4,7

Deute públic 57,23 3,9

Foment ocupació 51,62 3,5

Altres* 47,87 3,3

Medi ambient 45,16 3,1

Comerç, turisme i petites empreses 43,05 2,9

Sanitat 38,41 2,6

Habitatge i urbanisme 33,93 2,3

Benestar comunitari 0,51 0,0

Total 1.472,24 100,0

Elaboració pròpia, a partir del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
(*) Inclou pensions, prestacions econòmiques a favor dels empleats, indústria i energia, 
agricultura, ramaderia i pesca, recerca, desenvolupament i innovació.

Taula 7. La naturalesa econòmica de la despesa de les diputacions de 
Catalunya. 2016

Milions euros %

Despeses de personal 338,74 23,0

Despeses compra de béns i serveis 133,75 9,1

Transferències corrents 350,68 23,8

Operacions de capital 194,58 13,2

Despeses i operacions financeres 454,49 30,9

Total 1.472,2 100,0

Elaboració pròpia, a partir del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
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La despesa de les diputacions catalanes l’any 2016 es va destinar, en primer 
lloc, al pagament dels interessos i als actius i passius financers (amortitzacions 
del deute); concretament, això va suposar 454,49 milions d’euros (el 30,9% del 
total), tal com es pot veure a la taula 7. El segon lloc l’ocupen les transferències 
corrents. Concretament s’hi van destinar 350,68 milions d’euros (un 23,8% del 
total), una xifra similar a la que van destinar a remunerar el seu personal 
(338,74 milions d’euros). Les transferències van anar destinades, fonamental-
ment, als municipis.

A l’apartat 2 d’aquest escrit assenyalàvem que hi ha una gran diferència en el 
volum de població de la província de Barcelona i la resta. La taula 8 permet 
veure que la despesa corresponent a la Diputació de Barcelona és el 73,1% del 

Taula 8. El volum i el pes de la despesa de les diferents diputacions 
catalanes. 2016

Milions € %

Diputació de Barcelona 1.075,69 73,1

Diputació de Girona 127,57 8,7

Diputació de Lleida 120,01 8,2

Diputació de Tarragona 148,98 10,1

Total 1.472,24 100,0

Gràfic 9. Despesa de les diputacions de Catalunya. € habitant. 2016
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Elaboració pròpia, a partir del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
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total. Però és la Diputació de Lleida la que presenta un volum de despesa per 
habitant més alt (de 276,49 euros per càpita). És l’única que té una despesa per 
càpita per sobre de la mitjana. La de Girona és la que menys gasta per habitant 
(un 14% per sota). Caldria veure què explica aquestes diferències.

5.2. La despesa dels consells comarcals

Els consells comarcals van gastar l’any 2016 un total de 422,79 milions d’euros. 
El principal destí d’aquesta despesa és, en primer lloc, el benestar comunitari, 
que, tal com s’ha vist anteriorment, inclou la prestació de serveis típicament 
locals (taula 9). I, en segon lloc, la despesa comarcal es concentra en dues fun-
cions que són essencials per a l’estat de benestar com són l’educació i els ser-

Taula 9. La despesa dels consells comarcals per funcions. Liquidació 2016

Milions euros %

Benestar comunitari 95,91 22,7

Educació 95,19 22,5

Serveis socials i promoció social 73,96 17,5

Actuacions de caràcter general 65,36 15,5

Sanitat 22,05 5,2

Transport públic i infraestructures 12,96 3,1

Foment ocupació 12,88 3,0

Medi ambient 12,03 2,8

Comerç, turisme i petites empreses 8,49 2,0

Cultura i esports 7,38 1,7

Habitatge i urbanisme 6,87 1,6

Deute públic 5,42 1,3

Seguretat i mobilitat ciutadana 0,97 0,2

Altres* 3,30 0,8

Total 422,79 100,0

Elaboració pròpia, a partir del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.  
(*) Inclou: pensions, prestacions econòmiques a favor dels empleats, indústria i energia, 
agricultura, ramaderia i pesca, recerca, desenvolupament i innovació.
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veis socials i promoció social (suposen, conjuntament, el 40% de la despesa co-
marcal). Cal tenir en compte que es tracta de serveis que en la majoria dels 
casos són de prestació no obligatòria per als municipis.

La taula 10 mostra l’important pes que tenen, per als consells comarcals, les 
despeses en compra de béns i serveis que suposen el 44,6% del seu pressupost. 
De fet, aquestes despeses juntament amb les remuneracions del personal re-
presenten quasi el 70% del total de la despesa comarcal.

Taula 10. Naturalesa econòmica de les despeses dels consells comarcals. 
Liquidació 2016

Milions euros Euros habitant %

Despeses de personal 104,92 13,95 24,8

Despeses compra de béns i serveis 188,42 25,05 44,6

Transferències corrents 87,12 11,58 20,6

Operacions de capital 36,62 4,87 8,7

Despeses i operacions financeres 5,70 0,76 1,3

Total 422,79 56,20 100,0

Elaboració pròpia, a partir del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

El gràfic 10 posa de manifest la gran heterogeneïtat que existeix en relació 
amb el volum de despesa per habitant que fan els diferents consells comarcals. 
Sense tenir en compte el consell comarcal d’Aran, degut a les especificitats del 
seu marc competencial, es pot veure que la despesa comarcal oscil·la entre els 
839 euros per càpita del consell comarcal de l’Alta Ribagorça i els 11 euros per 
càpita corresponent al consell comarcal del Barcelonès, o els 16 del Moianès. 
Caldria veure què explica aquestes diferències i en quina mesura afecta als ser-
veis que acaben rebent els ciutadans de Catalunya del conjunt dels governs lo-
cals. Allò que no fan alguns consells comarcals, probablement ho fan altres ens 
(l’àrea metropolitana, les mancomunitats o el propis municipis), però està clar 
que això provoca una gran complexitat que, segurament, té costos d’eficiència 
i és poc transparent, de manera que la ciutadania té dificultats per identificar 
de qui rep els serveis i qui n’és el responsable. En últim terme, això dificulta el 
procés de rendiment de comptes.
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Gràfic 10. La despesa per habitant dels consells comarcals. € per càpita 2016*
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Elaboració pròpia, a partir del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
(*) Aquest gràfic no conté la despesa corresponent al Consell General d’Aran atès les seves 
especificitats (és de 2.845,45 euros per habitant, 2016). Tampoc conté la corresponent als 
consells comarcals del Maresme, Pallars Sobirà, Urgell, Baix Camp i Ribera d’Ebre, per falta 
de dades.

5.3. Les despeses de les mancomunitats de municipis de Catalunya

El conjunt de les 60 mancomunitats de municipis existents a Catalunya l’any 
2016 van destinar la meitat del seu pressupost de despesa a la compra de béns 
i serveis, i el 34% a remunerar el seu personal, tal com mostra la taula 11. Així 
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doncs, el 84% de les despeses de les mancomunitats són despeses de personal 
i de funcionament.

Les transferències corrents realitzades per les mancomunitats van ser de 2,26 
milions d’euros i van anar destinades bàsicament als ajuntaments (1,25 milions 
d’euros), a les famílies i entitats sense fi de lucre (0,48 milions d’euros) i a con-
sorcis (0,39 milions d’euros).

Taula 11. Naturalesa econòmica de la despesa de les mancomunitats de 
municipis de Catalunya. 2016

Milions € %

Despeses de personal 12,03 34,0

Despeses compra de béns i serveis 17,69 50,0

Transferències corrents 2,26 6,4

Operacions de capital 2,49 7,0

Despeses i operacions financeres 0,89 2,5

Total 35,35 100,0

Elaboració pròpia, a partir del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

Gràfic 11. El destí de la despesa de les mancomunitats de municipis de 
Catalunya. % sobre el total. 2016
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Elaboració pròpia, a partir del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
(*) Inclou: sanitat, medi ambient, comerç, turisme, petites i mitjanes empreses, seguretat i 
mobilitat ciutadana, prestacions econòmiques a favor dels empleats, agricultura, ramaderia 
i pesca, recerca, deute, habitatge i urbanisme.
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Les inversions fetes per les mancomunitats van ser de 2,49 milions d’euros, i 
quasi la meitat (el 48%) van ser inversions de reposició associada al funciona-
ment operatiu dels serveis.

El gràfic 11 mostra que el principal destí de la despesa que fan les mancomuni-
tats està lligat al benestar comunitari (el 45,8%), seguit del foment de l’ocupació 
i l’educació. Aquestes tres funcions juntes suposen el 70% de la seva despesa.

5.4. La despesa de l’àrea metropolitana de Barcelona

L’àrea metropolitana de Barcelona va realitzar l’any 2016 una despesa superior 
a la del conjunt dels consells comarcals, mancomunitats de municipis i entitats 
descentralitzades. La seva despesa va ser de 580,76 milions d’euros, i la corres-
ponent a tots aquests altres ens esmentats junts (166 ens) va ser de 447,29 
milions d’euros.

Gràfic 12. Naturalesa econòmica de la despesa de l’àrea metropolitana de 
Barcelona. % sobre el total. 2016
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Elaboració pròpia, a partir del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
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El gràfic 12 mostra que les transferències corrents són el principal capítol de 
despesa de l’àrea metropolitana. Es tracta d’un total de 266,14 milions d’euros 
(suposen el 40,8% del total de despesa de l’àrea), i bàsicament van anar a parar 
a consorcis (112,34 milions d’euros) i empreses privades (103,47 milions d’eu-
ros). La resta de les transferències van anar a parar a ajuntaments que formen 
part de l’àrea metropolitana (31,55 milions d’euros) i a ens públics i societats 
mercantils de la mateixa àrea metropolitana.

Les despeses de funcionament (compra de béns i serveis) suposen el 37% de la 
despesa de l’àrea. I les inversions realitzades (operacions de capital) van ser de 
62,15 milions d’euros (suposen un 9,5% del total).

L’àrea metropolitana destina la seva despesa principalment al transport públic 
i les infraestructures (el 38,3% del total), seguit del benestar comunitari (el 
23,0%). Cal tenir en compte que dins el benestar comunitari hi ha els serveis de 
recollida i tractament de residus.

Gràfic 13. El destí de la despesa de l’àrea metropolitana de Barcelona. % 
sobre el total. 2016
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Elaboració pròpia, a partir del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
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6. Un apunt final a títol de conclusió

D’acord amb el que estableix la teoria del federalisme fiscal, hi ha arguments 
per defensar la prestació de determinats serveis a nivell local. Determinar la 
mida òptima de la unitat de govern que ha de prestar els béns i serveis públics 
és clau per garantir-ne l’eficiència en la provisió. Cal minimitzar el cost de provi-
sió per habitant dels béns i serveis públics i, tal com indica la teoria, aquest cost 
depèn, fonamentalment, de l’existència d’economies d’escala en el consum i 
en la producció, i de l’existència d’efectes externs, tal com s’ha assenyalat en 
el punt 2 d’aquest escrit.

La descripció i anàlisi, tant de l’àmbit competencial dels governs locals de Cata-
lunya com de la seva despesa, ha permès posar de manifest:

• L’existència d’un complex conglomerat d’ens públics que configuren el 
sector públic local de Catalunya. A part dels 947 municipis, hi ha un con-
junt d’ens (diputacions, comarques, mancomunitats, àrea metropolitana 
de Barcelona, entitats descentralitzades de municipis) que també presten 
serveis públics als ciutadans. Aquesta configuració no facilita al ciutadà la 
identificació de qui rep els serveis públics, i qui acaba essent el responsa-
ble d’allò que rep. Això té efectes negatius pel rendiment de comptes i, 
per tant, per l’eficiència en la prestació dels serveis públics locals.

• Del total de despesa pública realitzada a Catalunya pels diferents nivells 
de govern (govern central, Generalitat de Catalunya i governs locals), la 
corresponent al nivell de govern local té un pes del 14,2%. Aquest percen-
tatge és inferior al corresponent a la mitjana dels governs locals de paï-
sos federals com Canadà, Alemanya, Suïssa o Estats Units, on està al vol-
tant del 20% (Leon et al., 2015).

• Els municipis de Catalunya concentren la seva activitat en la prestació de 
serveis “típicament locals” (urbanisme, enllumenat, clavegueram, reco-
llida i tractament de residus, serveis funeraris, abastiment d’aigua, etc.). 
Les dades indiquen que les despeses d’administració general i òrgans de 
govern tenen un pes significatiu dins l’estructura del seu pressupost de 
despesa. En canvi, a diferència del que succeeix a països federals i nòr-
dics, els municipis catalans tenen poca presència en la prestació de ser-
veis essencials de l’estat de benestar (educació, sanitat i serveis socials), i 
en la majoria dels casos, quan s’hi impliquen, ho fan de forma voluntària, 
és a dir, sense que formi part de les obligacions municipals establertes en 
el marc legal vigent.
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• Un 78% dels municipis de Catalunya tenen menys de 5.000 habitants. El 
mapa municipal català està integrat, doncs, per un elevat nombre de mu-
nicipis petits. S’observen diferències importants amb relació tant al vo-
lum de despesa per habitant que fan els municipis, com en el seu destí. 
Per exemple, la despesa per habitant dels municipis petits en actuacions 
de caràcter general, en benestar comunitari i infraestructures és molt més 
elevada que la dels municipis amb una mida més gran. Això fa pensar en 
el desaprofitament d’economies d’escala. Hi ha alguns treballs empírics 
que posen de manifest aquesta qüestió. Per exemple, Bosch i Solé (2005) 
relacionen el volum de població i el cost de provisió del conjunt dels béns 
serveis prestats pels municipis espanyols, i conclouen que el volum de 
població que permetria minimitzar el cost de provisió dels serveis estaria 
en els 5.000 habitants. Conclusions d’aquest tipus ens han de fer reflexi-
onar, atès que, a Catalunya, més de la meitat dels municipis (el 51,4%), te-
nen menys de 1.000 habitants. De fet, 337 municipis en tenen menys de 
500. Hi ha altres treballs (Bosch et al., 2012; Balaguer, et al., 2007, i Bel, 
2012) que analitzen la ineficiència productiva dels governs locals i els seus 
determinants i, en general, conclouen que hi ha majors ineficiències en 
els municipis petits, degut a que tenen una escala ineficient per proveir 
béns i serveis amb un nivell de qualitat comparable amb el dels municipis 
més grans. Són especialment interessants les conclusions del treball 
d’Hortas i Salinas (2014), en el qual s’analitza la relació entre la mida dels 
municipis i els costos de provisió de determinats serveis municipals. Els 
resultats que s’obtenen en aquest estudi mostren que l’augment de la 
mida del municipi només suposa una disminució dels costos corrents en 
serveis de caràcter general (fins als 20.000 habitants) i seguretat ciutada-
na (fins als 500 habitants). En canvi, en serveis relacionats amb la neteja, 
l’aigua i els serveis socials l’augment de la població del municipi no va 
acompanyat d’una disminució dels costos. La conclusió que se’n pot ex-
treure d’aquest treball és que pel conjunt de béns i serveis públics locals 
només s’observen economies d’escala fins arribar als 500 habitants.

• D’alguna manera o altra els esmentats estudis mostren que l’eficiència 
en la prestació de determinats serveis municipals millora a partir d’un de-
terminat volum de població. Alguns estudis la situen als 500 habitants, 
altres als 5.000 (o més gran, en funció del tipus de servei). Per tant, això 
ens ha de fer pensar que es podria millorar l’eficiència en la prestació 
dels serveis municipals si molts d’ells tinguessin una mida més gran. Es-
tem parlant de, com a mínim, la meitat dels municipis catalans. Tal com 
indica la Carta Municipal Europea, això es pot fer o bé fusionant munici-
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pis o bé fent servir la supramunicipalitat. En aquest escrit s’ha vist que 
Catalunya ja té molts ens supramunicipals (diputacions, comarques, 
mancomunitats, etc.). No obstant, la qüestió que caldria abordar és si te-
nen la mida apropiada, si cal que existeixin tots o si, al contrari, caldria 
eliminar-ne alguns. Aquesta és una de les principals qüestions que cal a 
abordar a Catalunya: la de la seva organització territorial. Cal recordar 
que l’Estatut actual ja contempla aquesta qüestió. Parla de municipis, de 
comarques i de vegueries. Només caldria desenvolupar-lo, i un cop esti-
gués determinat el mapa d’ens locals, caldria decidir-ne el seu marc com-
petencial. És a dir, caldria determinar què ha de fer cadascun d’ells.

• Només un cop abordat el tema de l’organització territorial i, per tant, el 
paper de la supramunicipalitat a Catalunya, es podria plantejar una possi-
ble transferència de competències de la Generalitat als governs locals, 
de manera que el seu paper dins el conjunt del sector públic català fos 
més rellevant; si més no, similar al que tenen els governs locals de països 
que ens poden servir de referència. Es tractaria d’enfortir la relació entre 
la hisenda de la Generalitat de Catalunya i la dels governs locals.
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Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Aquestes pàgines són unes primeres reflexions per endreçar l’àmplia proble-
màtica que suscito. No hi ha ni dades ni resultats, només un esquema interpre-
tatiu.

1. Un cop ens acostem als vint anys de creació del BCE i l’euro, comencem a te-
nir una experiència prou llarga de gestió d’una economia com la catalana, sen-
se sobirania monetària i en plena globalització. En els primers vint anys, la polí-
tica econòmica ha estat realitzada en part (principal) per les autoritats 
espanyoles i en part (secundària) per les autoritats catalanes. Val la pena ana-
litzar els marges d’actuació que ha tingut cada autoritat, especialment la cata-
lana, i com l’una i l’altra han intentat compensar la manca d’instruments mone-
taris i comercials. Consideraré els resultats, parant atenció als factors externs, 
als problemes de sintonia o manca de sintonia entre autoritats estatals i auto-
nòmiques i a les polítiques endegades pel govern de la Generalitat. Els xocs 
positius i negatius viscuts han estat tan grans que convé reflexionar sistemàti-
cament sobre les lliçons que en podem aprendre. Hi havia un curs d’acció alter-
natiu al que es va prendre? Si existia, era millor que el que es va seguir? Què 
podria haver canviat d’haver comptat amb més instruments de política econò-
mica?

2. Quina política econòmica vol i pot fer la Generalitat? No és pas una pregunta 
simple ni mancada d’importància. Apunta al cor de la capacitat de gestió de les 
administracions subestatals. En el cas d’una regió de la Unió Europea, particu-
larment de l’Eurozona, apunta a la combinació de manca de sobirania monetà-
ria en un espai que no està preparat per a la completa integració monetària, i a 
la disposició d’alguns poders de promoció econòmica.

Anem per parts.
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3. Des de 1998, la sobirania monetària deixa de ser espanyola. La decisió es va 
prendre, recordem-ho, amb amplis consensos. Tanmateix, per a Catalunya re-
presentava un allunyament de l’autoritat monetària. A més, en lloc de ser Cata-
lunya una part important del territori monetari espanyol, passava a ser part 
d’un territori -l’espanyol- que era poc significatiu a escala de l’Eurozona. De ser 
el 19% del PIB espanyol, passava a ser part d’un país que era el 10% del de l’Euro-
zona. El perill de no ser gens tingut en compte a l’hora de prendre decisions 
monetàries era molt gran. La presència espanyola a la governança del BCE era 
una compensació poc decisiva quan la línia dirigent era tan clarament alema-
nya com ho va ser en els primers mandats. Alemanya es va incorporar a l’euro 
amb necessitat d’un euro barat i competitiu, per sortir de la seva crisi. Era el 
contrari que necessitaven Catalunya i Espanya, que ja havien sortit de la crisi de 
1993 i que gaudien dels beneficis del shock extern que suposava la reducció 
continuada i intensa de la prima de risc. L’euro es governa i es gestiona amb la 
vista posada en l’economia alemanya i, en menor però significativa mesura, la 
francesa. Es menysté completament la situació espanyola i la de molts altres 
països de la perifèria de l’Eurozona.

4. Aquestes reflexions suggereixen que Catalunya hauria d’haver estat més es-
cèptica sobre la incorporació a l’euro. No ho va ser gens. Pura ingenuïtat, per 
descomptat, perquè els avisos del món econòmic nord-americà, anglès i nòrdic 
eren molt clars en l’alerta dels perills. No els vam voler escoltar convençuts 
que l’aposta europea era sempre bona i fixaria un marc incentivador per a 
l’economia catalana. No vam calibrar que érem més influents a Madrid del que 
mai podríem ser a Frankfurt. Tampoc vam calibrar quins eren els interessos ale-
manys i quins eren els nostres. Encara pitjor, vam creure que la devolució de 
poders estatals cap a Europa es faria sense compensacions internes.

La construcció europea ja havia demostrat que els processos de devolució de 
poders cap a Europa acaben motivant la voluntat de recuperació de poders 
subestatals per part dels Estats centrals. Els Estats no accepten sense més la 
pèrdua de competències, que són poder. Aquest procés es va activar podero-
sament en diversos països europeus, especialment els grans (Alemanya, Fran-
ça, Itàlia i Espanya), en ocasió de la creació de l’euro. Perdre el banc central 
com a banquer de darrer recurs i com a emissor de moneda és una renúncia 
molt important, de conseqüències incertes. Són entitats amb molt poder i amb 
molt personal qualificat. Donen ocupació a part de les elits.

5. Per tant, la primera hipòtesi alternativa que cal considerar és què hauria can-
viat, per a la Generalitat de Catalunya i la seva capacitat de fer política econò-
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mica, si Espanya no hagués entrat a l’euro i hagués seguit el criteri del Regne 
Unit, de Dinamarca o de Suècia. És una hipòtesi poc plausible políticament par-
lant, però útil conceptualment i tècnicament. No s’hauria produït la gran caigu-
da de la prima de risc -i dels tipus d’interès a llarg termini-, almenys en la pro-
porció que ho va fer. El finançament de la inversió i del consum hauria estat 
més car. A canvi, està clar que la política monetària espanyola hauria pogut se-
guir més atentament les necessitats de l’economia espanyola, en la qual Cata-
lunya hi juga un paper important. Crec que podem assegurar que hauríem cres-
cut menys en la fase expansiva i que hauríem caigut menys en la fase 
depressiva. Tanmateix, ningú no ens hauria estalviat el risc de bombolla immo-
biliària, sempre present en una economia com l’espanyola. L’abundor de capi-
tals també hauria beneficiat Espanya, com va beneficiar algunes economies 
que no formaven part de l’Eurozona. Ara estaríem millor o pitjor? Difícil de res-
pondre. Des del meu punt de vista, estaríem netament millor. Els empobri-
ments són molt més dolorosos que satisfactoris els enriquiments. L’enriqui-
ment es percep com natural i merescut, mentre que l’empobriment com 
incomprensible i injust. La capacitat de cohesió interna hauria estat més alta. 
La necessitat de disciplina -que es considerava inexistent amb la possibilitat de 
devaluació- ara hem descobert que dins de l’euro oscil·la entre la irresponsabi-
litat completa quan hem estat coberts per la reputació alemanya, i la responsa-
bilitat obsessiva quan ens hem quedat al descobert. El model de creixement 
hauria estat menys bolcat al negoci fàcil -construcció i turisme-, amb menys 
capacitat d’atracció d’immigrants de tota mena, menys internacionalitzat, 
però probablement hauria romàs més industrial. La política monetària l’hauri-
en condicionada molt, a tot Espanya i Catalunya, els fabricants d’automòbils, 
que eren i han continuat sent els grans exportadors.

6. Si hem pensat un moment en una Catalunya dins d’una Espanya fora de l’eu-
ro, hauríem de pensar un moment amb una Catalunya fora de l’euro en una 
Espanya dins l’euro, que seria la hipòtesi d’independència, però sense haver 
aconseguit cap integració, ni directe ni indirecte, dins de la Unió Europea. O si-
gui, independència però amb conflicte amb l’Estat espanyol i amb la UE. En 
aquest cas, els marges per fer política econòmica des de la Generalitat serien 
els propis d’un Estat. Ara bé, en haver quedat fora de la UE, les urgències esta-
rien totes centrades en resoldre la sostenibilitat de les finances públiques, i en 
garantir la de les privades. En no disposar de l’euro ni de l’accés al BCE, cal su-
posar la creació d’una divisa pròpia i d’un banc central propi. La capacitat fisca-
litzadora es podria desplegar completament, el que donaria fonament per a la 
capacitat de despesa i d’endeutament. Però la no disponibilitat de l’euro po-
dria haver espantat moltes empreses. La hipòtesi d’una depreciació de la divisa 
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pròpia seria molt plausible. La incertesa dominaria els primers moments. Els 
costos de retornar deutes contrets en euros des d’una divisa depreciada serien 
molt alts. L’experiència real més propera que tenim és la de la crisi del deute 
grec, on es van arribar a descomptar els riscos. Estaríem a prop dels escenaris 
catastrofistes que hem sentit en els darrers anys quan s’ha parlat, mai de ma-
nera tranquil·la i tècnica, de la hipòtesi de la independència no pactada.

7. La hipòtesi d’una independència pactada és la que permetria contemplar 
una Catalunya dins l’eurozona, que seria un escenari de continuïtat i de certesa 
completament diferent, i molt positiu. En aquesta hipòtesi, Catalunya disposa-
ria dels instruments de política econòmica de qualsevol Estat de la UE, sense la 
tensió d’haver de fer front a una separació de l’euro. Estaríem en les hipòtesis 
més optimistes d’independència, que són les que més s’havien considerat en 
les reflexions dels darrers anys sobre la viabilitat econòmica d’una Catalunya 
independent.

8. Tornem a les hipòtesis políticament més versemblants: entrar a l’euro i ma-
ximitzar la influència al govern central. Això obliga a reflexionar sobre quines 
eren les competències de política econòmica del govern central i quines les 
dels governs autonòmics. Com és ben sabut, el govern central tenia i te la polí-
tica fiscal, la de supervisió i regulació bancàries (que ha perdut en bona mesu-
ra), la de gestió del deute, la laboral, la de pensions, la d’atur (passiva i bona 
part de l’activa), la d’immigració, bona part de la de foment, a més de la con-
tractual, que es concreta en les grans inversions en obra pública, la de compra 
o fabricació d’armament i un etcètera no gaire llarg. Els governs autonòmics 
tenen les polítiques educatives a tots nivells, i les sanitàries, a més part de les 
socials de proximitat. Dit d’altra manera, tot allò que es pot considerar “políti-
ca econòmica” amb alguna capacitat anticíclica o procíclica és competència es-
tatal. Les Comunitats Autònomes (CA) disposen de l’educació, de la salut i d’al-
gunes competències de promoció econòmica. També algun petit marge de 
política fiscal. Permeten fer polítiques d’oferta, fins i tot potents, però no polí-
tica econòmica amb impacte sobre el cicle. La CA de Madrid ha utilitzat a fons 
les polítiques fiscals, sembla que amb bons resultats. Hi ha CA que han apostat 
per bones polítiques educatives i altres, per altres polítiques de promoció. Cal 
reconèixer que s’ha investigat poc sobre aquesta possible diversitat de políti-
ques d’oferta i sobre el seu cost i impacte.

La interacció entre les polítiques econòmiques que es poden desplegar a esca-
la estatal i les que interessen a escala catalana és -ha estat- l’essència de la polí-
tica dins l’Estat espanyol. Les CA disposen d’influència a través dels grans par-
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tits estatals i/o a través dels partits d’abast propi, si tenen presència estatal. Els 
equilibris legislatius assolits des de l’inici de la Transició han anat configurant 
els marcs legals (legislació laboral, legislació fiscal, pactes de pensions, regula-
ció dels subsidis d’atur, regulació de la immigració i política d’inversions). El 
pes dels interessos catalans -en el seu sentit més ampli- s’ha anat expressant i 
concretant principalment per la influència de Convergència i Unió, amb alguns 
breus períodes d’influència d’ERC, i mitjançant la intermediació del PSC amb el 
PSOE. No és fàcil imaginar quins serien, en un futur de continuïtat política i 
constitucional, els equilibris alternatius derivats de la completa transformació 
del mapa polític català i espanyol.

9. Si no ens movem del marc d’una Espanya a l’euro i d’una Generalitat autonò-
mica, podríem explorar hipòtesis de desenvolupament alternatives, per exem-
ple, considerant una situació de concert econòmic com la que s’havia reclamat 
sota el lema de “pacte fiscal”. Aquesta és molt interessant perque ens remet, 
si més no, a la situació actualment existent al País Basc i Navarra. Les dues co-
munitats forals van travessar els moments més intensos de la darrera crisi fi-
nancera -la de 2007 a 2009, ampliada després als anys 2010-2013- amb els seus 
instruments fiscals propis. La trajectòria basca es pot comparar amb la trajec-
tòria de l’administració central de l’Estat (Administració General i Tresoreria 
General de la Seguretat Social). I també es pot comparar amb les de les CA de 
règim comú. Entrar en el detall d’aquesta comparació seria una direcció d’estu-
di que valdria la pena desenvolupar, encara que només fos per recordar i docu-
mentar els fets bàsics. Les administracions centrals es van trobar amb una cai-
guda d’ingressos d’uns 60.000 milions d’euros entre 2007 i 2009, i una 
ampliació de despeses de 53.000. Lògicament, el que havia estat un superàvit 
pressupostari de 13.000 va passar a un dèficit de 100.000 (10% del PIB). Aquest 
daltabaix viscut al 2009 va posar en situació de màxima vulnerabilitat les finan-
ces de l’Estat, tal com es va veure al llarg de l’any 2010. L’esclat de la crisi grega 
i la necessitat del primer rescat l’abril del 2010 van anar seguits pel canvi de 
rumb de la política econòmica del govern Zapatero a primers de maig de 2010.

El País Basc, amb el concert econòmic, va haver de viure la crisi amb elements 
de semblança amb el que va passar al govern Zapatero. Tanmateix, en no dis-
posar de les competències de la Seguretat Social, tant la caiguda d’ingressos 
com l’increment de despeses va ser proporcionalment menor. Van patir una 
forta caiguda d’ingressos, però menor que l’Estat, i una pujada important de 
les despeses, però també menor que l’Estat. En disposar de fiscalitat pròpia 
van poder actuar a fons per cobrir el desajust amb endeutament, tot contro-
lant rigorosament els ingressos i les despeses. Va ser una crisi dura que van 
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poder superar molt millor que el que passava a la resta de l’Estat. La seva base 
més industrial/tecnològica exportadora els va ser de molta ajuda, i també va 
ser-ho que no estaven afectats per la bombolla immobiliària, de manera que ni 
les administracions públiques ni les entitats financeres van quedar tocades (ni 
enfonsades). El País Basc i el govern basc han sortit clarament enfortits de la 
crisi.

Les CA de règim comú -com Catalunya- es van trobar en una situació molt pe-
culiar. El govern Zapatero va decidir desplegar polítiques anticícliques en totes 
direccions. Una d’elles van ser les bestretes del model de finançament. Mentre 
que normalment eren una estimació conservadora dels ingressos que previsi-
blement pertocarien a les CA, l’any 2008 van fer una bestreta optimista a cons-
ciència, i el 2009 molt més encara. De manera que, en l’inici del tram més dur 
de la crisi (de la fallida de Lehman Brothers, el 15 de setembre de 2008, fins a 
finals de 2009) van incrementar el finançament autonòmic. Quan dos anys des-
prés -el 2010 i, sobretot, el 2011- va arribar l’hora de fer les liquidacions, van re-
sultar ser molt negatives. Va començar el moment dels ajustos per a les CA. De 
fet, van començar a Catalunya perquè va ser a la Generalitat on va arribar pri-
mer el canvi polític. L’experiència de la Generalitat va ser, doncs, completa-
ment oposada a la del govern Basc. Per una part, va tenir molta més protecció 
estatal contra els primers efectes de la crisi i va tenir l’estabilitat garantida els 
anys 2008, 2009 i encara el 2010, però, per l’altra, en no disposar de capacitat 
fiscal pròpia, va quedar completament en mans dels errors i encerts de les polí-
tiques estatals. Aquest contrast és el que es va començar a sentir a partir del 
tombant del maig de 2010 i, molt intensament, a partir de 2011. Quan es van 
acabar les polítiques compensatòries que havia desplegat el govern central, 
van començar les polítiques d’ajust indiscriminat que va reclamar el mateix go-
vern central. Entre el 2009 i el 2011, el canvi el va protagonitzar, a Madrid, exac-
tament el mateix equip de govern polític i econòmic.

11. Hi havia cursos alternatius d’acció, en la situació de manca de sobirania mo-
netària espanyola i de CA de règim comú? Val la pena parar alguna consideració 
en l’experiència de la CA de Madrid. La Generalitat va optar per una política 
d’acceleració de la despesa per lluitar contra els efectes de la crisi econòmica. 
Va desplegar, els anys 2008 a 2010, una veritable política anticíclica, tot espe-
rant la imminent recuperació de la crisi -els brots verds que es veien als EUA (i 
que es van confirmar)-. La CA de Madrid, que sortia d’una trajectòria de des-
pesa accelerada sota la Presidència de Ruiz Gallardón, va haver de fer un ajust 
en els darrers anys de bonança. Va arribar a la crisi en una situació pressupostà-
ria i d’endeutament molt més sòlida, i amb una forta prevenció a fer més des-
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pesa del compte. El resultat de les dues situacions contrastades va ser que la 
CA de Madrid va poder conservar la seva sobirania d’endeutament. Només la 
va perdre quan el PP va canviar l’equip de govern de la CA, l’any 2015. En canvi, 
la Generalitat va ser de les primeres en perdre la seva sobirania d’endeuta-
ment. Sense sobirania d’endeutament, no hi havia cap marge d’acció pròpia. Si 
a la manca de sobirania d’endeutament s’hi suma l’incompliment dels objec-
tius de dèficit (que van ser raonables durant els governs PSOE, però que van 
deixar de ser-ho durant els governs del PP) i l’obligació d’aplicar plans d’ajust 
com els que l’Estat havia de presentar a Brussel·les per procediment de dèficit 
excessiu, però extremats per la voluntat de centrifugar el dèficit estatal cap a 
les CA, tindrem una completa pèrdua de sobirania, que lamina tota possible 
política econòmica.

12. Tot plegat, i resumint en unes poques línies el que hauria de ser un estudi 
detallat, porta a reconèixer que els pocs marges de política econòmica de la 
Generalitat estaven en polítiques d’oferta, optimitzant els recursos disponi-
bles. Eren marges molt petits. No eren marges nuls, però sí molt petits, perquè 
implicaven reformes, sempre discutibles i discutides, en la gestió dels grans 
serveis que administra la Generalitat, o polítiques de desgravació fiscal, males 
d’aplicar quan hi ha reducció d’ingressos i mancances de despesa molt visibles. 
Tenint en compte que el govern central no ha parat d’ampliar el caràcter bàsic 
(uniformitzador i centralitzador) de totes les seves regulacions de la despesa 
autonòmica, s’ha anat arribant a una situació on els marges de política econò-
mica han desaparegut. Ben diferent hauria estat si no... Però els “si no” són 
molts, com he tractat de suggerir.
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Abstract

La Gran Recessió ha fet aparèixer alguns dels efectes relativament ocults de la glo-
balització. N’hi ha dos de gran rellevància, que se situen de ple en el terreny de la re-
lació entre política i economia. El primer és el paper relatiu de l’estat i el mercat. En 
bona part, la crisi ha estat conseqüència del desajustament entre uns mercats glo-
bals i uns estats nacionals, i caldria examinar fins a quin punt estem entrant en un 
nou cicle caracteritzat per un major equilibri entre els dos. El segon fa referència al 
límits de la democràcia en el temps de la globalització. Hem de resignar-nos a haver 
d’escollir entre un replegament nacional entorn d’unes democràcies amb trets cada 
cop més autoritaris (iliberal democracies) o bé una globalització presidida per institu-
cions tecnocràtiques sense una base democràtica (undemocratic liberalism)? Aques-
ta contribució ofereix algunes reflexions sobre aquestes dues qüestions, prestant 
una especial atenció a la singularitat del projecte europeu.

1. Les ondes expansives de la Gran Recessió

La Gran Recessió té conseqüències de gran abast. Moltes són perceptibles. Al-
tres comencen tot just a insinuar-se i no les podrem apreciar fins d’aquí un 
temps, quan les aigües es reposin i baixi la marea. I en tots els casos no po-
drem saber la seva dimensió precisa fins que no disposem de la informació ne-
cessària per poder fer una avaluació mínimament seriosa del seu impacte a 
mitjà i llarg termini. Molts d’aquests efectes estan aquí, no cal anar massa lluny 
per comprovar-los. Un atur desbocat; una dècada per recuperar el PIB als ni-
vells d’abans de la Gran Recessió (no en tots els països, és cert, sinó en els més 
castigats); una caiguda sostinguda del PIB potencial, que està trigant a tornar 
als nivells precrisi molt més del que era habitual en anteriors recessions (Blin-
der, 2016: 7); un seriós alentiment del comerç internacional; dubtes més que 
fundats sobre si no hem entrat en una etapa d’estancament prolongat i baixa 
productivitat (Gordon, 2014a, 2014b i 2016; Summers, 2013, 2015 i 2016, i De-
Long, 2015) (encara que aquí caldria analitzar què és causa de què), i uns nivells 
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d’endeutament històricament exorbitants. I això és només una selecció, que 
podríem ampliar fàcilment, d’alguns d’aquests efectes.

Totes aquestes són qüestions sobre les que no hi ha massa dubtes. Només cal 
treure el cap per la finestra per veure-les, sense massa comprovacions addicio-
nals. N’hi ha d’altres de menys indiscutibles, potser perquè són d’una natura-
lesa diferent, però sobre les que comença a haver-hi un consens relativament 
generalitzat. N’apuntaré dues. La primera és la qüestió de la desigualtat, a la 
que tornaré breument més endavant. Ara només desitjo apuntar que avui sem-
bla existir una coincidència cada vegada més àmplia entorn de dos punts: pri-
mer, les desigualtats han augmentat de forma més que considerable en molts 
països avançats, i segon, aquest fet no només obliga a una reflexió d’ordre mo-
ral i social sobre quin tipus de societat volem, sinó que té conseqüències eco-
nòmiques negatives en termes de creixement i d’eficiència. Això ha fet que 
una qüestió marginada i considerada irrellevant (probablement, perquè era 
molesta) pel pensament econòmic dominant durant els anys d’hegemonia ne-
oliberal-conservadora [Lucas (2004: 8) afirmava que la tendència a centrar-se 
en la qüestió de la distribució de la renda és “la més seductora, però també la 
més verinosa”] hagi esdevingut cada vegada més un punt central quan es par-
la dels problemes econòmics als quals cal fer front.

L’altra qüestió és el fracàs de les polítiques d’austeritat i la rehabilitació de la 
política fiscal. És un punt sobre el que ja no tornaré més endavant i del que ara 
voldria dir-ne alguna cosa, perquè aquesta és una de les ondes expansives, i no 
de les menors, de la Gran Recessió, que també fa trontollar el consens neolibe-
ral preexistent. Aquest consens sostenia que la política monetària era un ins-
trument més que suficient per a assolir un objectiu raonable d’estabilitat ma-
croeconòmica, i relegava la política fiscal a un paper secundari, quan no 
irrellevant. La Gran Recessió ha demostrat que quan hi ha un ensorrament de 
la demanda del sector privat, de la magnitud del que ha tingut lloc, el paper 
anticíclic de la política fiscal és imprescindible, especialment quan els tipus d’in-
terès es troben en zones properes al seu límit inferior (el Zero Lower Bound). És 
a dir, davant d’una contracció econòmica severa, el sector públic, l’estat, ha 
d’actuar amb tota la potència de foc necessària per sostenir la demanda i l’acti-
vitat econòmica.

Aquesta conclusió queda reforçada pel fracàs de les polítiques d’austeritat 
aplicades a la zona euro, a partir de l’any 2010. Com van reconèixer alguns anys 
més tard Blanchard (chief economist de l’FMI en aquells moments) i Leigh, la 
raó última d’aquest fracàs és que els models aplicats pels policy-makers i, nota-
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blement, els que servien de base a les recomanacions de l’FMI no considera-
ven, simplement, la possibilitat que la mida dels multiplicadors pogués ser dife-
rent en les diferents fases del cicle (Blanchard et al., 2012 i 2013). La confessió 
resulta, a la vegada, astoradora i reveladora. Astoradora, perquè la raó de ser 
de la política fiscal està vinculada de manera inherent a les fluctuacions del ci-
cle econòmic i es resumeix en la frase de Keynes, citada tantes vegades al llarg 
d’aquests anys, que el boom, i no la crisi, és el moment apropiat per a l’austeri-
tat. En moments de recessió calen polítiques expansives, no recessives, i en 
moments de forta expansió de la demanda, polítiques de caràcter contractiu. I 
a la vegada reveladora, perquè la “hipòtesi convencional” de considerar que el 
multiplicador és zero, amb independència de quina sigui la fase del cicle (Blanc-
hard et al., 2012 i 2013), només s’explica a partir d’una fe en la teoria de les ex-
pectatives racionals digna de la millor causa. És a dir, per una confiança cega 
en la teoria de l’equivalència ricardiana, que propugna que els agents econò-
mics (els consumidors, per entendre’ns), no variaran ni un pèl els seus hàbits 
de consum, per molt que augmenti la seva renda disponible degut a un aug-
ment de la despesa pública, perquè els diners que rebin de més avui, els estal-
viaran íntegrament per tal de poder fer front als majors impostos que hauran 
de pagar demà per retornar el deute amb el qual s’ha finançat aquesta major 
despesa actual.

Les conclusions referents a aquest punt, la política fiscal, tenen una especial 
significació, perquè posen en qüestió alguns aspectes que semblaven força in-
discutibles, tant en el terreny del pensament econòmic (i dels models que se’n 
deriven) dominant en aquests anys de cicle neoliberal-conservador, com en el 
de les polítiques macroeconòmiques, pel que fa la combinació adequada entre 
la política monetària i la política fiscal. I, sobretot, i als nostres efectes, reobre 
la qüestió clau de quin ha de ser el paper de l’estat en l’economia.

Això ens condueix a plantejar-nos quin és l’àmbit territorial al qual s’ha d’exer-
cir la política fiscal. Perquè el fet és que els estats nacionals, els estats mem-
bres de la zona euro, per exemple, tenen una capacitat només molt limitada 
per regular de manera efectiva la demanda agregada en presència d’uns mer-
cats altament integrats. En definitiva, sembla difícil aplicar el keynesianisme en 
un sol país en l’època de la internacionalització de l’economia. I el mateix suc-
ceeix amb la qüestió de la igualtat. El problema de les desigualtats s’explica, 
sens dubte, per raons polítiques i ideològiques, que tenen a veure amb un des-
plaçament del centre de gravetat dels valors socials cap a la dreta. De la matei-
xa manera que en els anys d’or de l’estat del benestar (1945-75, per simplifi-
car), tant quan governaven les dretes com quan ho feien les esquerres, el 
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terreny de joc venia marcat substancialment per les idees bàsiques de la social-
democràcia, en el període d’hegemonia neoliberal-conservadora (des de finals 
dels setanta fins a la Gran Recessió), ha succeït el contrari. Tanmateix, factors 
polítics i ideològics a part, l’augment de les desigualtats també s’explica per la 
progressiva impotència de l’estat, dels poders polítics, per incidir de manera 
efectiva sobre uns mercats que els sobrepassen per tot arreu.

De manera que les ondes expansives de la Gran Recessió s’estenen més enllà 
dels seus impactes aparentment més immediats. Són com cercles concèntrics, 
tant en amplitud com en profunditat. Algunes d’aquestes ondes, les primeres 
a les que m’he referit, són clares i perceptibles. Altres, com les ondes derivades 
d’aquestes dues darreres qüestions, no sabem ben bé fins on arribaran. Sabem 
que estan aquí i, de moment, tenim dades més que suficients per revisar els 
consensos preexistents, tant respecte a la importància de la desigualtat com 
respecte al paper de la política fiscal. Però aquí ja no estem davant de simples 
constatacions. Els fets passen per filtres diversos abans de donar lloc a un nou 
cos de pensament, del qual se’n puguin derivar, a la seva vegada, noves políti-
ques. Quan parlem del problema de la desigualtat o d’un estat actiu en el ter-
reny de la política fiscal, estem parlant del paper del poder polític en l’econo-
mia o, enunciat d’una manera més neutral, de la relació entre el poder polític i 
l’economia. I això em condueix al tercer cercle de les ondes expansives, que és 
sobre el que bàsicament desitjaria centrar aquesta contribució.

Aquest no és un tema nou, per suposat, sinó un dels més vells i recurrents, tant 
en el camp de la política com de l’economia. Però la Gran Recessió ha afectat 
de ple la seva línia de flotació i ha posat sobre la taula dues qüestions centrals 
com són la de l’equilibri estat-mercat i la dels límits de la democràcia en una 
economia globalitzada. I tot això en un context com el nostre, caracteritzat 
per dues variables que incideixen de manera determinant en una i altra qüesti-
ons, com són el procés d’integració europea i l’existència de moviments d’afir-
mació sobiranista en realitats nacionals sense estat.

És cert que aquests temes ja estaven aquí abans que esclatés la Gran Recessió. 
Només cal recordar el trilema de Rodrik (2007, 2011, 2016a i 2016b). Però la 
Gran Recessió ha estat com un detonant. Probablement, perquè, si bé per una 
banda ha fet més palesa la necessitat de l’actuació del sector públic, per una 
altra, ha posat de relleu les seves limitacions per fer-ho d’una forma eficaç. És 
per això que en els darrers temps (mesos, potser uns pocs anys), superada la 
primera urgència, que era sortir de la crisi, el factor de la preocupació política 
apareix cada cop més en primer pla. La preocupació per les limitacions dels es-
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tats democràtics, per la seva vulnerabilitat davant de moviments xenòfobs i 
autoritaris, per la degradació de les institucions democràtiques, per l’aparició 
cada vegada més de “democràcies autoritàries”, pel poder d’institucions su-
pranacionals sense cap legitimitat democràtica, per la vulnerabilitat de les de-
mocràcies davant de poders no-democràtics (incloent les xarxes socials). To-
tes aquestes preocupacions ens podrien portar a interrogar-nos si ens hem de 
resignar a haver d’escollir entre uns estats nacionals, amb governs elegits de-
mocràticament, però una capacitat només molt limitada per actuar de manera 
eficaç davant d’uns mercats que els desborden àmpliament; o bé unes institu-
cions supranacionals, relativament efectives per domesticar els mercats, però 
sense una vertadera legitimitat democràtica.

En les pàgines següents em proposo fer algunes reflexions sobre aquestes 
qüestions. En un primer apartat, sobre l’equilibri entre estat i mercat; en els 
dos següents, sobre els límits de la democràcia en la globalització; i en un dar-
rer, voldria dedicar unes paraules a la singularitat del procés d’integració euro-
pea. Naturalment, la primera i la segona qüestió estan estretament interrelaci-
onades, i em resultarà impossible no fer-ne referències creuades. Però m’ha 
semblat més entenedor, per a mi mateix, almenys, fer primer algun comentari 
sobre el tema de la relació entre l’estat i el mercat, i després parlar de la natu-
ralesa, democràtica o no, d’aquest poder polític. Entre d’altres raons, perquè 
mentre que no pot haver-hi democràcia sense estat, sí que poden haver-hi es-
tats sense democràcia. En fi, aquestes són les ondes més llargues de la Gran 
Recessió. Són menys perceptibles que altres a les que m’he referit, però els 
seus efectes són possiblement més transcendentals i més permanents.

2. Cap a un nou equilibri entre mercat i estat

Les grans sotragades econòmiques (els “esdeveniments econòmics extrems” 
de què parla Yellen, 2016) solen provocar un canvi de cicle en l’equilibri es-
tat-mercat. La Gran Depressió dels anys trenta del segle passat va obrir les por-
tes a l’hegemonia del keynesianisme i als anys d’or de l’estat del benestar, i 
dècades més tard la crisi del petroli dels anys setanta i l’stagflation van ser el 
preludi del cicle neoliberal-conservador, que s’estén des de finals dels setanta 
fins a la Gran Recessió. De la mateixa manera, semblaria raonable presumir 
que aquesta hauria de conduir a un nou equilibri estat-mercat, amb un paper 
més actiu del sector públic (De Grauwe, 2017).
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Ara bé, la història també ens ensenya un parell de coses que cal subratllar. La 
primera és que aquests canvis de cicle no tenen mai lloc d’un dia per l’altre. 
Van caldre més de deu anys, una Guerra Mundial, la Guerra Freda i l’ombra del 
comunisme projectant-se sobre les democràcies europees, un nou sistema de 
partits a Europa, amb el paper central de la socialdemocràcia i la democrà-
cia-cristiana, i la construcció d’un cos de pensament sòlid i ben estructurat, 
perquè el keynesianisme s’imposés i l’estat del benestar es consolidés. I des-
prés, als anys setanta, també va caldre que les polítiques fiscals d’inspiració 
keynesiana haguessin mostrat nombroses limitacions davant la progressiva in-
ternacionalització de l’economia, que es produïssin algunes recessions cícli-
ques recurrents i un parell de shocks d’una innegable gravetat amb les crisis del 
petroli, i que hi hagués un cos de pensament a punt, per canviar de nou de ci-
cle. De manera que el pas cap a un nou equilibri estat-mercat no és mai ni rà-
pid, ni automàtic. I perquè succeeixi s’han de donar tres factors: primer, els 
“esdeveniments econòmics extrems”, que mostren la limitació del model an-
terior per donar resposta als problemes; segon, un cos de pensament econò-
mic a punt, i tercer, un projecte polític, que esdevé majoritari, perquè és capaç 
de traduir aquest pensament en un programa de polítiques, que es revelen efi-
caces per resoldre els problemes que el projecte declinant no havia sabut re-
soldre.

Fins que no conflueixen aquests tres factors, no es produeix el canvi de cicle, 
com ho demostra la situació actual. El vell paradigma ha mostrat de forma pa-
lesa les seves limitacions per donar resposta als problemes reals; no solament 
això, sinó que la seva aplicació és en bona part responsable de la Gran Recessió 
(primer factor). Però els altres dos factors no es compleixen o bé ho fan de 
manera molt insuficient. Per això, en contra del que cabria haver esperat, la 
Gran Recessió no ha conduït a un gir cap a l’esquerra, sinó, pel contrari, a l’en-
sorrament dels partits de l’esquerra tradicional i un desplaçament del centre 
de gravetat cap a la dreta. Les explicacions són múltiples i complexes, sens 
dubte, però en un lloc destacat hi figura la seva acceptació resignada (i de ve-
gades no tan resignada) del terreny de joc marcat pel pensament neolibe-
ral-conservador durant totes aquestes dècades i la seva implicació en la gestió 
de govern dins d’aquest terreny de joc (Rodrik, 2016c).

La segona lliçó a extreure és que els canvis de cicle no signifiquen mai tornar al 
punt de partida d’abans del cicle anterior. El pas del cicle keynesià al cicle neoli-
beral-conservador no va suposar retornar el paper de l’estat a la situació en 
què es trobava en els anys vint del segle passat, en l’època del laissez-faire, ni 
va conduir al desmantellament de l’estat del benestar. Va suposar, això sí, re-
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orientar l’acció de la política econòmica en general en una línia més confiada 
en l’acció beneficiosa dels mercats i més recelosa de tot el que pogués signifi-
car un reforçament del paper de l’estat. Va conduir a la generalització de políti-
ques molt centrades en tres eixos (el nomenat Consens de Washington): l’es-
tabilitat macroeconòmica, encomanada sobretot a una política monetària 
conduïda per un banc central independent i fonamentada en unes finances pú-
bliques sanejades; la liberalització, obertura i desregulació dels mercats, i les 
privatitzacions de les grans empreses públiques. Ara bé, el canvi de cicle es 
manifesta també en el que abans he nomenat el terreny de joc en el que es 
juga el combat polític, definit pels valors socials dominants en un moment de-
terminat. Nivells de fiscalitat que eren considerats acceptables els anys seixan-
ta són considerats simplement estratosfèrics en les darreres tres dècades. Per 
contra, les desigualtats en la distribució de la renda que s’han produït en 
aquest darrer cicle no s’haurien considerat tolerables socialment en els anys 
d’or de la socialdemocràcia i l’estat del benestar.

Tal com deia, ara cabria preveure un nou canvi de cicle que portés a un major 
protagonisme de l’estat. Ara bé, primer, caldrà que es donin els prerequisits 
que acabo d’assenyalar, i segon, que ningú esperi que aquest canvi de cicle 
signifiqui simplement fer un reset per tornar, sense més, a l’estat del benestar 
que hi havia a mitjans dels anys setanta. La raó fonamental per aquest nou 
equilibri entre estat i mercat és la constatació que l’acció dels poders públics 
només és eficaç si existeix una certa correspondència entre l’àmbit d’actuació 
territorial de la política i l’àmbit d’integració dels mercats. En els anys d’or d’es-
tat del benestar, aquesta correspondència es verificava entre estats nacionals i 
mercats bàsicament nacionals. Però, amb el temps, es va anar produint un 
desajustament entre aquests dos àmbits, i les polítiques d’inspiració keynesia-
na van anar perdent la seva eficàcia, entre altres raons, per la progressiva in-
ternacionalització dels mercats. I la correspondència es va trencar definitiva-
ment amb el cicle neoliberal-conservador i la globalització, que va donar lloc a 
dos fenòmens de direcció oposada: per una banda, uns mercats creixentment 
integrats (notablement, els mercats financers); i per l’altra, una desregulació 
creixent, que va fer que els poders públics tinguessin una capacitat i una eficà-
cia cada cop més limitades. La Gran Recessió és conseqüència, en bona part, 
d’aquest creixent desajustament entre l’àmbit d’actuació dels mercats i el de 
l’estat (per poder polític). Aquesta és la principal raó per la qual cal anar cap a 
un nou equilibri, del qual en sorgeixin uns estats amb una eficàcia reforçada. 
En primer lloc, pel fet bàsic i essencial que només d’aquesta manera podran 
dur a terme els objectius que la societat els encomana. Però també perquè no 
hi ha mercat competitiu sense estat, és a dir, sense regles del joc i institucions 
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que les facin complir. I, després, perquè hi ha falles de mercat, és a dir, hi ha 
una pila de béns i serveis que sabem que el mercat no pot proveir d’una mane-
ra eficient.

I aquí, abans de continuar amb el fil argumental, voldria fer dues observacions. 
La primera és que els estats són, de manera inherent, realitats vinculades al 
territori. El component territorial és part essencial de la seva identitat. És el 
poder polític organitzat en un territori. No hi ha estat sense territori. La sego-
na, i aquesta la formulo entre interrogants i gairebé més com a hipòtesi que 
altra cosa, és que existeix una tendència natural a l’expansió dels mercats. Els 
mercats tendeixen a créixer i expandir-se territorialment (com l’entropia). I dic 
que ho plantejo amb serioses reserves, perquè la història del capitalisme no és 
lineal i està farcida de períodes (de vegades llargs, com entre les dues guerres 
mundials) de forta fragmentació dels mercats.

Ara bé, si aquestes dues observacions estan mínimament fonamentades, vol 
dir que existeix una certa lògica tendencial que condueix a un desajustament 
progressiu entre l’àmbit territorial d’uns mercats que van integrant-se i eixam-
plant el seu radi d’acció, i uns estats, que són realitats arrelades als territoris de 
forma relativament rígida, i el perímetre territorial dels quals és manifestament 
resistent al canvi. Els estats sempre van al darrere en aquesta cursa i l’extensió 
del poder polític a àmbits territorials cada vegada més extensos només es pro-
dueix, com és perfectament constatable, amb grans dificultats. De manera que 
sembla pertinent preguntar-se què succeeix quan es produeix aquest desajus-
tament entre l’àmbit d’actuació dels poders polítics i l’àmbit d’actuació dels 
mercats.

Evidentment, una resposta possible seria que no té per què succeir res que 
hagi de preocupar-nos. És a dir, ja va bé que els mercats es puguin deslliurar de 
la fèrula dels estats i funcionar completament al seu aire, sense cap mena de 
traves. De fet, com abans he assenyalat, la història ens parla de llargs períodes, 
de cicles històrics, en els quals van existir seriosos desajustaments entre els 
àmbits territorials dels estats i dels mercats. Va succeir en l’època del laissez 
faire, abans de la Gran Depressió del segle passat, i ha tornat a passar a partir 
dels anys vuitanta, sobretot en els mercats financers, durant l’etapa neolibe-
ral-conservadora que ha precedit a la Gran Recessió. En definitiva, aquesta és 
la base de la teoria dels mercats eficients sobre la qual s’ha fonamentat el pen-
sament econòmic imperant durant aquest temps.
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L’evidència dels fets també ens diu, però, que aquests dos períodes han acabat 
el seu cicle amb crisis devastadores, les pitjors per les quals ha travessat el ca-
pitalisme des dels inicis del segle XX, i que aquestes crisis han estat provoca-
des, en bona mesura, per la dinàmica cega dels mercats. De manera que sem-
bla raonable que, quan es produeix un seriós desajustament entre l’àmbit 
d’actuació de l’estat i el dels mercats, es plantegi restablir una certa correspon-
dència entre els dos.

Una possibilitat seria, certament, la creació d’institucions polítiques d’àmbit 
supranacional. Però això no és gens fàcil, com resulta evident. El estats es re-
sisteixen a cedir massa poder i, quan ho fan, volen continuar controlant les ins-
titucions supranacionals que han creat. I, quan s’arriben a crear, aquestes insti-
tucions poden arribar a manar molt, però no han estat escollides per ningú. És 
clar, hi hauria la possibilitat de crear estats supranacionals de caràcter inequí-
vocament democràtic, però això requereix alguna cosa més que un acte admi-
nistratiu o que una decisió política per part dels governs corresponents. Churc-
hill va proposar unir França i el Regne Unit el juny de 1940 quan la invasió de 
França per Hitler era ja imminent, però allò formava part d’una estratègia de 
guerra, no d’un projecte amb vocació de permanència. En la vida real, per fer 
possible un estat plurinacional cal que entre els pobles que l’han d’integrar hi 
hagi una voluntat molt ferma per avançar junts en un projecte compartit. Per 
això, davant de les propostes benintencionades de fer front al problema en 
aquesta direcció, alguns han parlat de “la falsa promesa d’una governança glo-
bal” (Rodrik, 2016d). El cas de la Unió Europea significa una variant molt espe-
cial d’aquesta alternativa, i m’hi voldré referir específicament en un proper 
apartat.

L’altra manera de restablir la correspondència entre estat i mercat, és clar, és 
fer marxa endarrere en la globalització. És a dir, retornar l’àmbit d’actuació 
dels mercats al que, més o menys, correspon al dels estats. Alguns diuen que 
això és una ingenuïtat, que la globalització és irreversible, que és posar portes 
al camp i lluitar contra l’evolució natural de les coses. Potser sí, però també 
sembla una ingenuïtat, avui per avui, pensar en un govern mundial, i ja no di-
guem un govern mundial democràtic. I el fet és que hi ha un parell de punts 
que haurien de fer que no ens prenguéssim totalment a la lleugera aquesta 
possibilitat. No en termes absoluts, és clar. És a dir, no crec que hi hagi un re-
torn als estats nacionals i mercats nacionals, tou court. Però sí que aquesta al-
ternativa pot ser un component d’un cert pes (no del 100%, però tampoc irre-
llevant) del vector resultant. El primer punt és bastant evident: la realitat ens 
mostra cada dia símptomes abundants, tant en el terreny polític com en l’eco-
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nòmic, d’un retorn a les fronteres nacionals i, de fet, la història ens diu que, en 
el terreny de la política (sobretot, en les tendències d’integració supranacio-
nals), no hi ha massa coses irreversibles. El segon és que alguns dels que ho 
propugnen no són ni demagogs de dretes ni perillosos populistes xenòfobs. Hi 
ha també arguments sensats en aquesta direcció, basats en una equació molt 
elemental: la globalització ha generat menys beneficis econòmics dels que al-
guns pretenien (els guanys nets no són tants com alguns proclamen, i estan 
molt mal repartits) i, en canvi, ha provocat unes conseqüències polítiques molt 
negatives, en termes de pèrdua de poder dels governs democràtics. Per això, 
(Rodrik, 2016c) diu que cal “alertar sobre les conseqüències d’empènyer la glo-
balització més enllà de les fronteres de les institucions que regulen, estabilit-
zen i legitimen els mercats”. De manera que val la pena cedir una mica, o bas-
tant, en termes de globalització, per retornar als estats democràtics, els únics 
que hi ha, un poder efectiu (Rodrik, 2016e i 2016f; Fazi, 2016, i Fazi et al., 2017). 
En una propera secció, en parlar dels límits de la democràcia, tractaré d’abor-
dar una mica més a fons aquesta qüestió.

És evident que la primera de les alternatives, la creació d’institucions de caràc-
ter supranacional, planteja, en la seva mateixa arrel, un problema de legitimi-
tat democràtica. Hem de renunciar a la democràcia per tenir un poder efectiu 
davant dels mercats? Els casos de la UE i, especialment, de la zona euro tenen 
unes característiques molt diferents i singulars, de manera que no els podem 
posar exactament en el mateix sac, com després analitzarem. Però també la 
segona opció planteja problemes, tant en el camp de la sobirania nacional com 
de la democràcia. Perquè, llevat del cas en què es produís un replegament radi-
cal dels mercats en l’àmbit dels estats-nació (amb uns costos molt difícilment 
assumibles), el problema de fons continuaria essent el mateix: davant d’uns 
mercats integrats, només es pot tenir sobirania efectiva (és a dir, poder polític 
real per incidir sobre el curs de les coses) si es comparteix, i aquest poder polí-
tic només és acceptable si és elegit i controlat pels ciutadans.

3. Els perdedors de la globalització

La globalització genera conseqüències econòmiques i socials que requereixen 
respostes polítiques. Durant les tres dècades d’or de la globalització s’han vol-
gut ignorar aquestes conseqüències negatives. El clima institucional aclapara-
dorament dominant era el d’un món global feliç, imagino que bastant sem-
blant al clima que devia existir en l’època daurada del laissez-faire en els “feliços 
vint” del segle passat. Les institucions internacionals (amb l’FMI al capdavant), 
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els bancs centrals, l’acadèmia i el món de la política lloaven l’etapa de “la gran 
moderació” en què semblava que s’havia instal·lat l’economia. El conegut com 
Consens de Washington venia a resumir les tesis centrals sobre les que es va 
fonamentar aquesta etapa. “Fins a un cert punt [assenyala El-Erian, 2018] la 
confiança en el Consens de Washington va esdevenir alguna cosa així com una 
fe cega. La complaença resultant entre els policy-makers i també entre els eco-
nomistes van contribuir a que l’economia mundial esdevingués més vulnerable 
a una sèrie de petits shocks que, el 2008, van culminar en una crisi que va estar 
a punt de fer caure el món en una depressió econòmica devastadora de molts 
anys de durada”.

Rodrik (2016c) recorda que l’esquerra va participar, de vegades amb entusias-
me, d’aquests plantejaments. És veritat que va mantenir (o va conquistar, se-
gons els casos) posicions de poder molt apreciables. Només cal recordar els 
governs de Mitterrand (i després de Jospin) a França, de Schroeder a la RFA, 
de Blair al Regne Unit o de González a Espanya. Però governava en el terreny 
de joc dissenyat per la dreta, el marcat per la revolució neoliberal-conservado-
ra. L’esquerra gestionava, però havia deixat d’encarnar un projecte polític ge-
nuí, havia renunciat a mantenir posicions pròpies en el terreny clau de l’equili-
bri estat-mercat, que és aquell en el qual es juga la batalla de veritat. En les 
qüestions essencials acceptava l’agenda desreguladora, desprivatitzadora, li-
beralitzadora i, en general, orientada cap a un estat menys activista, establerta 
per la dreta. L’esquerra governava, però el seu impuls reformista s’havia esgo-
tat amb el final del cicle del keynesianisme i dels anys d’or de l’estat del benes-
tar. D’alguna manera, es limitava a fer més digerible l’aplicació de l’agenda de 
la dreta.

Aquest fet ha tingut dues conseqüències, que probablement estan en l’origen 
de la situació declinant, en alguns casos crítica, en què es troba l’esquerra en 
aquests moments en tants països europeus. Per una banda, no va ser capaç de 
renovar i posar al dia un cos de pensament polític que estigués en condicions 
de desafiar el del pensament neoliberal-conservador. Poc a poc es va anar es-
gotant el capital del projecte socialdemòcrata clàssic, sense que aquest capital 
fos reposat. Per una altra banda, es va comprometre fins al moll de l’os tant en 
la difusió dels principis del pensament neoliberal-conservador com en la seva 
aplicació pràctica. Mirat amb perspectiva, i llevat d’honrosíssimes excepcions, 
resultaria difícil trobar diferències, ni tan sols de matís, entre les posicions dels 
seus representants més destacats i els de la dreta respecte, per exemple, el 
Consens de Washington. Tot això explica, en part, la davallada dels partits 
d’esquerra en la majoria de grans països europeus. En especial, en aquells en 
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què va estar clarament implicada en l’acció de govern, excepte, i no per casua-
litat, en el Regne Unit, on el partit laborista ha fet una rectificació radical (ex-
cessiva, per a molts) respecte de la línia seguida durant aquells anys.

Avui tenim raons més que sobrades per posar en qüestió aquell retrat idíl·lic 
dels anys de la globalització i per concloure que la imatge dominant que es va 
donar va sobrevalorar-ne els guanys i subvalorar-ne els costos. Disposem de 
dades inqüestionables d’alguns d’aquests efectes negatius (Asatryan et al., 
2014; Atkinson, 2015; OECD, 2016; McKinsey, 2016; Leipziger, 2016; IMF, 2017; 
European Commission, 2018, i Alvaredo et al., 2018): les desigualtats han aug-
mentat de forma molt apreciable en la majoria dels països avançats i això ha 
succeït tant per l’increment de les desigualtats primàries generades pel mer-
cat, com per la disminució de l’eficàcia redistributiva del sector públic; s’ha es-
tancat el creixement de la renda mediana i s’ha produït una compressió de les 
classes mitjanes, en general; i amplis sectors de població treballadora en sec-
tors tradicionals han perdut la seva feina per la competència creixent dels paï-
sos emergents.

Tot això ha tingut conseqüències socials de gran impacte, d’entre les quals en 
voldria destacar dues. Primer, l’empitjorament de les perspectives de les gene-
racions més joves. Es tracta en molts casos de persones més formades que els 
seus pares, que saben, tanmateix, que tenen per davant un futur més incert, 
en què probablement gaudiran d’un menor nivell de renda del que ells van 
gaudir. Segon, l’emergència d’una capa relativament àmplia de treballadors de 
sectors industrials sotmesos a la competència dels països emergents, que es 
queden sense feina i sense possibilitats de trobar ocupació en la plenitud de la 
seva vida laboral. Les conseqüències d’aquestes situacions poden arribar a ser 
devastadores socialment. Per exemple, Case et al. (2015 i 2017) i Steptoe et al. 
(2015) han posat de relleu que als Estats Units ha augmentat la taxa de mortali-
tat dels blancs de mitjana edat (prime male age), degut, bàsicament, a tres cau-
ses: suïcidis, drogues i alcoholisme. Es tracta d’un fet sense precedents, per-
què no és que hagi disminuït menys, sinó que ha augmentat. Són persones que 
es queden sense feina i sense futur en meitat de la seva vida. Són nous damnés 
de la terre. Persones condemnades a viure del welfare en el millor dels casos, 
abocades a la pèrdua d’auto-estima i a la marginalitat social.

En definitiva, la globalització provoca perdedors. Aquest fet ha estat ignorat 
durant els anys d’or del cicle neoliberal-conservador. Hi era, però no es veia o 
bé no es volia veure, i aquells que el denunciaven eren desqualificats ràpida-
ment per l’ortodòxia dominant. Però la Gran Recessió l’ha deixat al descobert 
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en tota la seva dimensió, l’ha fet inocultable. I, sobretot, ha fet que explotessin 
amb una gran força les seves conseqüències polítiques, perquè els perdedors 
de la globalització busquen dins de casa les respostes polítiques que no troben 
a nivell global.

La qüestió és que, encara que els guanys nets de la globalització siguin posi-
tius, hi ha perdedors. Alguns no tenen tan clar el signe d’aquest saldo net. Per 
exemple, per El-Erian (2018) “de sobte, els avantatges de la globalització em-
pal·lideixen en relació amb els seus riscos”. Ara bé, acceptem com a hipòtesi 
relativament raonable que, efectivament, el saldo global és favorable, és a dir, 
els guanys de la globalització superen els seus costos. El problema és que, fins 
i tot en aquest cas, resulta que els guanys i els costos no es distribueixen igual, 
ni entre els països, ni entre les persones. Hi ha persones per a les quals el saldo 
és positiu i altres per a les quals és negatiu. En general, els guanys es concen-
tren en els sectors més preparats i de més nivell de renda de la societat, men-
tre que els costos, com hem vist, recauen en determinats sectors. De manera 
que, per aconseguir fer arribar els avantatges a tothom, cal transferir renda 
d’uns (els guanyadors) a altres (els perdedors). Evidentment, el fet que els 
guanys nets siguin positius significa que no és un joc de suma zero, és a dir, 
que hi ha espai per a la negociació i per l’acord. Però aquesta redistribució no 
té lloc de manera espontània. No la fa el mercat, per exemple. El mercat és un 
mecanisme formidable de solució de problemes. Però no d’aquest problema. 
Aquí estem en l’espai de la política. No hi ha redistribució sense institucions 
que la duguin a terme.

Alguns països han estat més capaços que altres de fer front a aquest proble-
ma. Per exemple, els països nòrdics, tot i estar plenament oberts a l’economia 
global, han aconseguit mantenir de forma molt raonable els seus estats de 
benestar i continuen figurant entre els que mostren índexs més baixos de desi-
gualtat en la distribució de la renda. Això significa que, per molt poderosos que 
siguin els mercats, els instruments a l’abast de l’estat nació encara poden tenir 
una eficàcia no negligible, quan existeix el propòsit de fer-los servir adequada-
ment. Ara bé, aquesta acció redistributiva dins dels estats no resol del tot, ni 
probablement de manera acceptablement satisfactòria, el problema de com 
fer front a la compensació dels perdedors de la globalització. En primer lloc, 
perquè encara que el saldo global del conjunt dels països avançats sigui posi-
tiu, no es distribueix de manera uniforme entre tots ells. N’hi ha que el tenen 
negatiu, i entre els que el tenen positiu, uns el tenen més elevat i altres menys, 
en termes relatius. I d’això no se’n pot responsabilitzar només la disposició 
dels governs a fer els deures que requereix la globalització. I, en segon lloc, i 
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sobretot, perquè resulta evident que la integració dels mercats limita seriosa-
ment la capacitat dels estats nacionals per dur a terme polítiques redistributi-
ves dins d’un sol país, com limita la seva capacitat per dur a terme polítiques 
d’estabilització (abans m’hi he referit). Només cal pensar en la facilitat amb la 
qual les grans firmes multinacionals (les tecnològiques, molt en especial) po-
den tractar d’esquivar la fiscalitat, o en la pràctica impossibilitat d’adoptar me-
sures d’àmbit nacional per la regulació dels mercats financers, o en els movi-
ments de persones buscant el millor estat de benestar en presència d’un 
mercat únic, com succeeix a la UE.

4. Els límits de la democràcia en el temps de la globalització

De manera que la globalització provoca un conjunt de conseqüències econòmi-
ques i socials que requereixen respostes polítiques. Quan no existeixen institu-
cions democràtiques en condicions d’oferir aquestes respostes amb caràcter 
global, hi ha el perill que es produeixin dos tipus de reaccions que comporten, 
cada una d’elles, riscos inherents per a la democràcia. La primera és el replega-
ment nacional; la segona, la tecnocratització de la globalització. La primera 
consisteix en intentar retornar el poder als estats nacionals i buscar dins de 
casa les solucions que no trobem a fora. És cert que aquesta alternativa par-
teix d’una idea ben fonamentada, com és la de que l’àmbit de l’exercici de la 
democràcia continua essent, en essència, el dels estats nacionals. Agradi o no, 
aquest és l’espai que defineix el démos polític, aquell en el que tenen lloc les 
eleccions i s’estableix el contracte social. És, en definitiva, l’àmbit definitori de 
la comunitat política. Si això és així, es pot argumentar, cal posar els límits ne-
cessaris a la globalització per preservar l’eficàcia de les decisions polítiques 
adoptades en aquest àmbit. És per això que alguns autors perfectament res-
pectables defensen que cal “un millor equilibri entre autonomia nacional i glo-
balització” (Rodrik, 2016f) o bé que “no cal inquietar-se per la desglobalitza-
ció” i que “els polítics haurien de centrar-se en restaurar el contracte social 
domèstic” (Rodrik, 2016e) i que cal un cert retorn a la sobirania nacional (Fazi, 
2016).

Ara bé, aquesta alternativa presenta dos tipus d’inconvenients relativament 
importants. El primer, com subratlla el mateix Rodrik (2015 i 2018) i ha explicat 
amb especial profunditat Mounk (2016, 2018a i 2018b), és que aquest atrinxe-
rament nacional pugui derivar fàcilment en formes de democràcies molt poc 
respectuoses amb els drets de les minories i els principis bàsics del liberalisme 
(iliberal democracies) en el millor dels casos i directament en democràcies au-
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toritàries en el pitjor. Aquest és, clarament, el cas d’algunes democràcies de 
l’est d’Europa, però més enllà és una evolució perceptible en altres països de-
mocràtics, especialment en aquells que no tenen una llarga tradició de respec-
te als drets individuals de la persona. Molt sovint, les amenaces a la democrà-
cia liberal van acompanyades, de fet, van directament de la mà, d’un discurs 
que argumenta que la solució dels problemes socials i econòmics requereix en 
l’essencial un clar replegament de fronteres.

Les dues coses tenen dos elements en comú. La primera és que es basen en la 
idea que el bé de la comunitat justifica pagar un preu, sigui en termes de lliber-
tats polítiques, sigui en termes d’obertura a l’exterior (això sí, sempre suposa 
un cost en termes de societat oberta). En definitiva, parteixen de la idea que el 
fi justifica els mitjans, que és el principi de totes les perversions de la democrà-
cia. La segona és el recurs a un problema exterior com a justificació d’aquest 
replegament. Així l’augment de les desigualtats internes s’explica per la immi-
gració o per la competència exterior, no per la pèrdua d’eficàcia dels instru-
ments redistributius. La causa que uns sectors socials interns siguin més po-
bres no és una menor redistribució des dels sectors socials interns més rics, 
sinó l’existència de sectors socials externs (els de fora) encara més pobres. La 
immigració és converteix així en una formidable cortina de fum, un bouc émis-
saire perfecte, que evita parlar de les causes reals de les desigualtats.

Alguns es refereixen a les democràcies ‘iliberals’ de contingut autoritari i xenò-
fob, com democràcies populistes. Però no estic massa segur que aquesta sigui 
una expressió afortunada, perquè populisme és un terme equívoc, que segons 
com s’utilitzi no és innocent ni neutral. Populisme ens remet a poble i la parau-
la populisme té una connotació negativa. De manera que el missatge subjacent 
és que hem d’anar amb compte a l’hora de posar la política al servei del poble, 
que em sembla un missatge simplement inacceptable. Vull dir que abans de fer 
servir aquest terme a la lleugera, hauríem de precisar molt bé què entenem per 
populisme. Com és sabut, sobre aquesta matèria s’ha escrit últimament de ma-
nera abundant i existeixen tantes definicions com es vulgui. Entenc, però, que 
quan parlem de populisme en general li conferim dues notes essencials: prime-
ra, formular les propostes polítiques en funció d’allò que agrada i caurà bé; és 
a dir, posar-se al davant de la manifestació, auscultar el que la gent vol i dir-los 
el que desitgen escoltar; segona, simplificar els problemes fins a la banalitat, el 
cas de la immigració n’és un bon exemple.

Ara bé, si es defineix amb aquestes dues característiques, el populisme és con-
substancial amb les democràcies. Els polítics volen guanyar eleccions i, per 
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tant, tendeixen a tenir bastant en compte els interessos i les preferències dels 
ciutadans, i per guanyar eleccions no es poden explicar equacions de tercer 
grau, sinó fórmules senzilles i entenedores. Amb això pretenc dir que si el po-
pulisme és un problema és perquè la democràcia està malalta. És el símptoma 
d’una malaltia més greu. Significa que les regles del joc de la política no premi-
en l’acció de lideratge (que consisteix en aixecar unes banderes, moltes vega-
des dient veritats incòmodes i, tot i així, aconseguir una majoria social al darre-
re) i que porten a confondre la simplicitat amb la superficialitat. El problema 
és, doncs, el funcionament de les institucions democràtiques i la seva relació 
amb els poders no democràtics. Per això, més que parlar de democràcies po-
pulistes, crec que hauríem de parlar de democràcies ‘iliberals’, caracteritzades 
per una tendència autoritària i xenòfoba.

L’altre problema que planteja aquesta alternativa és el risc que el replegament 
nacional doni lloc a una sobirania només nominal i que les solucions que es vo-
len trobar a nivell nacional siguin més imaginàries que reals. Caldria pregun-
tar-se si “les falses promeses de la governança global” de què parla Rodrik 
(2016d) són més greus i perilloses que les “falses promeses de les solucions 
nacionals”. L’antic president de la República Federal d’Alemanya Johannes 
Rau afirmava que “Europa és la resposta, i no la causa, de la pèrdua de sobira-
nia dels estats”. Cito aquesta frase, no per referir-me al tema europeu, del qual 
en parlaré més endavant, sinó a la idea que en l’època de la globalització l’úni-
ca sobirania real és la sobirania compartida. I em temo que, només si hi hagués 
un retrocés molt important en la integració dels mercats, seria possible recu-
perar una sobirania nacional efectiva. Però, en tal cas, els costos en termes 
econòmics serien probablement considerables. És a dir, això portaria a una si-
tuació en la qual segurament els ‘perdedors’ perdrien menys, però els guanys 
nets totals serien clarament inferiors als que s’obtenen en l’escenari actual, i la 
posició dels ‘perdedors’ seria pitjor de la que podrien assolir en un escenari de 
globalització amb compensació, el que significa que és una solució clarament 
inferior. En conseqüència, si excloem la sortida extrema d’un tancament molt 
dràstic dels mercats, el més probable és que, en la pràctica, l’alternativa del 
replegament nacional acabés conduint a una combinació francament dolenta: 
una sobirania nacional només molt limitada, sense un poder real davant dels 
mercats, acompanyada de la renúncia a construir institucions democràtiques 
de governança global.

El que sembla inqüestionable és que la globalització ens obliga a replante-
jar-nos la noció de sobirania. Quina és la sobirania efectiva d’uns estats davant 
d’uns mercats globals o altament integrats territorialment? La resposta a 
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aquesta qüestió depèn de manera crítica del poder real dels estats per incidir 
de manera efectiva en els mercats i aquest poder, a la seva vegada, està en 
funció del tamany dels estats (en tots els aspectes: població, PIB i territori) i de 
la seva capacitat per influir en la conformació de l’ordre mundial. És a dir, del 
seu poder cap endins i del seu poder cap enfora. Per entendre’ns, Xina no és 
sobirana del tot, però ho és més que Malta o que Estònia. En realitat, la sobira-
nia efectiva d’aquests dos darrers estats és la que poden exercir de manera 
compartida a través de la Unió Europea. Com més petit és l’estat, més necessi-
ta compartir sobirania.

La mateixa línia argumental és aplicable als territoris subestatals amb una iden-
titat clarament marcada, que formen part de grans estats (Baviera o Texas, 
posem per cas). Com tenen més sobirania Baviera i Texas, compartint-la amb 
altres territoris dins d’un gran estat (com són la RFA i els Estats Units, respecti-
vament) o bé si haguessin d’anar soles pel seu compte? Baviera té més al món 
actuant amb els seus instruments d’autogovern actuals, necessàriament limi-
tats, i a més també a través del govern federal, o bé pesaria més si esdevingués 
un estat independent i disposés de tota la sobirania, però fos inevitablement 
més feble davant dels mercats i dels altres països, del que ho és actualment la 
RFA? La resposta a aquesta qüestió depèn de manera crucial de la concepció 
territorial del govern central i, en general, de la concepció subjacent en el que 
podríem denominar les institucions centrals de l’estat. És a dir, de fins a quin 
punt la política del govern central (federal, en els dos casos que he posat com 
exemple) és satisfactòria per als interessos del territori en qüestió, o de tots 
els territoris de manera equilibrada, o està basada en una concepció fortament 
radial i centralista, que tendeix a privilegiar sistemàticament els interessos del 
centre.

Al meu entendre, és en aquestes coordenades que cal situar els moviments de 
caràcter sobiranista de les nacions sense estat i molt en especial, és clar, el de 
Catalunya. Perquè, com ja vaig subratllar ara fa uns anys en el context d’una 
iniciativa impulsada també pel Col·legi d’Economistes de Catalunya, si bé “per 
una banda, Catalunya necessita instruments d’estat (diguem-ho així), per fer 
les polítiques que convenen a la societat catalana, davant el fet constatat i 
comprovable que el model centralitzat, radial i basat en Madrid, impulsat per 
l’estat espanyol (la vella obsessió d’acumular el poder econòmic al poder polí-
tic), no és el que convé a Catalunya; per una altra banda, en molts terrenys no-
més tindrem autèntics instruments d’estat si els compartim a nivell europeu, 
és a dir si avancem decididament cap a la integració política europea i la crea-
ció d’un autèntic govern europeu” (Castells, 2014).
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He assenyalat al començament d’aquesta secció que la falta d’institucions de-
mocràtiques de caràcter global pot conduir a dos tipus de reaccions, cada una 
de les quals comporta riscos inherents per a la democràcia. La primera, a la 
qual m’he referit extensament fins ara, és la del replegament nacional. La se-
gona és la de la tecnocratització de la globalització. És a dir, la creació d’institu-
cions globals, o regionals, dirigides per experts, a les quals s’encomana regular 
la globalització i corregir-ne, si cal, els seus efectes indesitjats. Aquestes insti-
tucions estan imbuïdes de la idea d’un ordre global obert i liberal, del concepte 
de multilateralisme, i lògicament són creació dels estats, però no tenen una le-
gitimitat democràtica, ni reten comptes davant de cap parlament ni cos electo-
ral. Per això, s’ha pogut parlar, amb fonament, de ‘liberalisme no-democràtic’ 
(undemocratic liberalism) (Mounk, 2016, 2018a i 2018b, i Rodrik, 2015 i 2018), en 
perfecte simetria amb la ‘democràcia iliberal’ (iliberal democracy), de la respos-
ta anterior.

La globalització ha portat la proliferació d’aquest tipus d’institucions i l’aug-
ment de la influència de les que ja existien: l’FMI, l’OMC, els bancs centrals, per 
suposat; els grans acords comercials d’àmbit regional, com el NAFTA, els G-20 i 
derivats. Totes elles són, és cert, institucions creades pels estats, de manera 
que, dues estacions endarrere, es pot trobar un origen democràtic (segons el 
estats, és clar). Però gaudeixen d’una àmplia delegació de facultats, fet que els 
dona una indubtable autonomia de decisió. I, d’altra banda, no solen existir or-
ganismes intergovernamentals de caràcter permanent que les controlin o als 
quals retin comptes (a diferència del que succeeix a la UE). A més, durant els 
anys de “la gran moderació”, les circumstàncies van contribuir a donar-los un 
protagonisme especial i a reforçar el seu poder, per dos tipus de raons. En pri-
mer lloc, perquè el clima dominant durant els anys del Consens de Washington 
era el de, allà on fos possible, crear institucions independents (començant pels 
bancs centrals) per fer-se càrrec de la política econòmica. Els governs i la políti-
ca calia que estiguessin com més lluny millor, per tal d’assegurar una gestió ri-
gorosa i objectiva i evitar la interferència d’interessos polítics conjunturals en 
la presa de decisió. I, en segon lloc, perquè per molt bé que funcionessin els 
mercats i es pogués arribar a pensar que s’havia acabat amb els cicles econò-
mics, de tant en tant (de vegades, força sovint), sorgien problemes i calia que 
algú se n’ocupés. I allí, preparades per fer-ho, hi havia aquestes institucions. De 
manera que algunes d’elles, notablement l’FMI, van anar assumint una impor-
tància creixent en les crisis regionals que es van produir (a Sud-amèrica en els 
vuitanta, al sud-est asiàtic a finals dels noranta) i fent-se un espai relativament 
autònom en relació amb els estats.
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Ara bé, tot això suposa un retrocés evident de l’espai ocupat per les instituci-
ons democràtiques. Allí on abans qui decidia era un govern nacional, elegit pels 
seus ciutadans, o una institució que retia comptes a un Parlament nacional, ara 
qui ho fa és una institució dirigida per experts, l’origen de la qual només remo-
tament es pot considerar que és democràtic, sense que quedi massa clar da-
vant de qui ret comptes. En tot cas, els ciutadans tenen la percepció que les 
decisions són adoptades per unes institucions llunyanes i governades per tec-
nòcrates, sobre les quals, a diferència del que succeeix amb els governs nacio-
nals, no tenen cap capacitat ni de control ni de sanció.

No ha de sorprendre, doncs, que quan va esclatar la Gran Recessió i aquestes 
institucions van adoptar, o van recomanar, als governs que adoptessin mesu-
res impopulars i en alguns casos extremadament perjudicials per a alguns sec-
tors de la població, aquesta falta de legitimitat democràtica tingués efectes 
demolidors. Simplement, aquestes institucions no estaven preparades, ni te-
nien els mitjans, per assolir els grans acords polítics entre els diferents sectors 
socials que resulten indispensables per adoptar mesures econòmiques d’una 
especial transcendència, ni els arguments subjacents en les seves polítiques re-
sultaven creïbles i convincents. L’efecte és encara més negatiu per a la demo-
cràcia, perquè els governs, aquests sí que elegits democràticament pels seus 
ciutadans, es van trobar amb el pretext perfecte per allunyar-se tant com van 
poder d’aquestes mesures impopulars. En el millor dels casos, mirant de pas-
sar desapercebuts, i en el pitjor i força habitual, atribuint la responsabilitat de 
la seva aplicació directament a aquestes institucions.

L’absència d’institucions democràtiques globals en condicions de posar límits i 
corregir els efectes nocius de la globalització genera, doncs, riscos no gens 
menyspreables per a la democràcia. Això tant si la resposta és el replegament 
nacional, el que dona lloc a la pèrdua de qualitat democràtica de les instituci-
ons i a la degradació cap a ‘democràcies iliberals’, com si la resposta és la tec-
nocratització de la globalització, que condueix a la creació d’institucions glo-
bals de caràcter tecnocràtic, amb una més que dubtosa legitimitat democràtica 
i la degradació cap a una forma de ‘liberalisme no-democràtic’. Estem condem-
nats a haver d’escollir entre aquests dos mals? És a aquest dilema al qual es re-
fereix Mounk (2016) quan es pregunta si l’única alternativa és iliberal demo-
cracy or undemocratic liberalism. No voldria acabar aquesta contribució sense 
fer una reflexió final sobre aquesta qüestió (no cal que digui que no resoldré el 
dilema, malauradament). Abans, però, faré un comentari sobre el cas concret 
de la Unió Europea, que presenta característiques pròpies d’un gran interès. 
Segons com, podria veure’s com una variant d’aquesta segona resposta, la tec-
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nocratització de la globalització, però em sembla que seria una visió equivoca-
da de la realitat. Està clar que presenta components d’aquestes característi-
ques, però la UE és substancialment una realitat política, no tecnocràtica, i 
existia molt abans que es comencés a parlar de globalització. Mereix, doncs, 
que l’examinem amb una certa atenció.

5. La Unió Europea i els límits de l’estratègia intergovernamental

El cas de la UE és molt interessant i diferent del que acabo de comentar. Aquí, 
més que dels límits de la democràcia, caldria parlar dels límits de l’intergover-
namentalisme. El que, certament, com veurem, acaba conduint a parlar d’un 
problema de democràcia. Rodrik (2018) té raó quan subratlla els problemes 
que comporta “la creació d’un mercat únic i d’una moneda única en absència 
d’integració política”, però no estic tan segur que l’encerti quan conclou que 
això ha requerit “la delegació de les polítiques en cossos tecnocràtics, com la 
Comissió Europea, el Banc Central Europeu o el Tribunal de Justícia”. El proble-
ma és d’una altra naturalesa.

L’euro suposa la culminació i l’esgotament de la lògica Monnet, que propugna-
va la integració per baix de l’economia i de les realitats socials, pensant que 
això acabaria conduint, de manera gairebé automàtica, a la creació d’instituci-
ons polítiques comunes. És el denominat mètode funcionalista (que, per cert, 
guarda una certa similitud amb la idea de Marx que l’estructura acaba creant la 
seva superestructura). Aquest mètode va funcionar raonablement fins la crea-
ció del mercat únic (vid. Spolaore, 2013 i 2014, per exemple). Compte, ja en 
aquell moment la UE no era simplement una unió duanera més uns mercats 
cada cop més integrats. Era també unes institucions i unes polítiques comunes, 
que és molt més del que caracteritza a qualsevol acord comercial, com no se li 
escapa a ningú. La UE (abans la Comunitat Europea i al principi la Comunitat 
Econòmica Europea) no ha estat mai una realitat fonamentalment tecnocràti-
ca, sinó bàsicament política, animada, això sí, per dues ànimes, una de caràcter 
intergovernamental i una altra d’esperit federal (denominada tradicionalment 
comunitari, per evitar la paraula maleïda), que propugna la creació d’instituci-
ons comunes. Dues ànimes en un equilibri delicat, en tensió permanent, entre 
altres raons, perquè responen en realitat a dues visions diferents (que traves-
sen els diferents països, encara que de manera desigual) respecte què es vol 
que sigui la UE.
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Aquest equilibri, precari però relativament estable, es va anar mantenint, ara 
avançant dues passes, ara retrocedint-ne una, fins a la creació del mercat únic 
a mitjan dels anys noranta. Ara bé, la introducció de l’euro, l’any 1999, va signi-
ficar la culminació i l’esgotament de la lògica Monnet i el trencament d’aquell 
equilibri. La culminació, perquè l’adopció d’una única moneda representava 
anar més lluny que mai en el terreny de la integració econòmica. Però també 
l’esgotament. A partir de l’euro, la integració política havia d’haver anat al da-
vant. S’havia passat a l’altra costat de la muntanya i, a partir d’aquell moment, 
ja no es podia pretendre que, com havia vingut succeint fins aleshores, la inte-
gració per sota aniria arrossegant, gairebé de manera natural, una major inte-
gració política. De fet, la pròpia creació de la moneda única ja significava una 
decisió transcendental en la línia de la integració política. Suposava, ni més ni 
menys, la renúncia a la sobirania en una de les àrees més emblemàtiques de 
l’estat.

Però, per tal de garantir l’èxit del projecte, aquest pas no podia anar sol, calia 
completar-lo, amb la creació d’institucions i l’adopció de polítiques comunes. 
La història ens diu que no hi ha unió monetària sense unió fiscal. Ni unió fiscal 
sense unió política. És més, primer sol haver-hi la unió política. Després, gaire-
bé immediatament, la unió fiscal, perquè un govern necessita un pressupost i 
un Tresor. I després, de vegades, bastant més tard, la unió monetària. En defi-
nitiva, la història ens diu que no hi ha moneda sense estat. En la UE es va seguir 
l’ordre invers. No hi havia condicions, com no hi són ara, per a una unió políti-
ca, però hi havia, en canvi, la voluntat política de crear una moneda única. La 
unió monetària va ser fonamentalment una decisió política, que cal pensar que 
es va adoptar coneixent la precarietat del disseny institucional que l’acompa-
nyava, i que malgrat això es va tirar endavant, especulant probablement amb 
el fet que, un cop el procés en marxa, seria molt difícil fer marxa endarrere. En 
definitiva, ironies de la vida, va ser el darrer triomf, post-mortem, de la lògica 
Monnet: anar donant petites passes (aquesta no tan petita) que acaben creant 
situacions de fet. Ara bé, el resultat va ser una unió monetària incompleta. Una 
unió monetària sense unió fiscal, ni unió política.

L’etapa de “la gran moderació”, el creixement econòmic i el clima d’optimisme 
regnants van permetre que els defectes de disseny de l’euro passessin relativa-
ment desapercebuts durant la seva primera dècada d’existència. Però la Gran 
Recessió va fer aparèixer els problemes amb tota la seva cruesa, i de fet va 
precipitar la moneda única a una situació crítica que va fer que estigués a un 
pas de la seva desaparició (durant l’any que va de finals de 2011 a mitjans-finals 
de 2012). Aquestes falles de disseny van contribuir de manera decisiva, primer, 
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a alimentar la bombolla creditícia i els desequilibris que van fer que la Gran Re-
cessió revestís una gravetat extrema en alguns dels països de la zona euro, i, 
segon, a que un cop la crisi va esclatar, ni aquests països, ni les institucions eu-
ropees, disposessin dels instruments apropiats per fer-hi front de manera efi-
caç.

La Gran Recessió ha permès descobrir d’una manera molt costosa i dolorosa 
les conseqüències d’aquesta unió monetària incompleta i la necessitat de do-
nar passes decisives cap a la vertebració política i institucional de la zona euro. 
En realitat, aquesta continua essent la qüestió que avui mateix, deu anys des-
prés, marca el gran debat europeu. La contradicció és que si, per una banda, hi 
ha una consciència generalitzada d’aquesta necessitat, per una altra, existei-
xen dificultats polítiques, que sovint semblen insalvables, per poder donar 
aquestes passes. I això degut, bàsicament, a que la comunitat política real, 
aquella en la qual es defineixen els sentiments de pertinença i tenen lloc les 
conteses electorals, continua essent bàsicament la comunitat nacional. El vec-
tor resultant d’aquestes dues forces (per un costat, l’evidència de la necessitat 
d’avançar de manera decidida cap a la integració política, sobretot en la zona 
euro, i, per un altre, el predomini de l’espai nacional com aquell on es substan-
cia, de facto, el joc polític), ha estat la indiscutible ‘intergovernamentalització’ 
del procés d’integració europea.

He volgut subratllar com un factor crític que no hi ha unió monetària sense 
unió política. No hi ha moneda sense estat. I haig d’afanyar-me a dir que des 
que va esclatar la Gran Recessió, i sobretot des de l’any 2010, amb la irrupció 
de la crisi del deute sobirà, a la zona euro s’ha produït un procés de transferèn-
cia de sobirania sense precedents des dels estats membres cap a les instituci-
ons de la Unió Europea. Només cal pensar en la quantitat de matèries (especi-
alment en l’àmbit pressupostari) que abans es decidien en les diferents capitals 
i ara es decideixen a Brussel·les. El que succeeix és que aquest procés ha tingut 
lloc cap a instàncies intergovernamentals (essencialment, el Consell de la Unió 
i l’eurogrup), formades per representants dels governs, i no cap a instàncies 
genuïnament comunitàries, és a dir, cap a institucions comunes democràtiques 
de caràcter supranacional. I aquesta via és acceptable, i probablement inevita-
ble, si té un caràcter temporal i transitori, però resulta inviable i està condem-
nada al fracàs si es pretén, com sembla, que tingui un caràcter permanent.

És més, fins al moment de la creació de l’euro, es podia pensar que en el futur 
definit per un horitzó previsible, el funcionament de la UE es continuaria assen-
tant en un equilibri entre les ànimes intergovernamental i federal (comunità-
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ria). Un cop creat l’euro, això ja no és així. L’únic futur estable és el que oferiria 
la creació d’institucions comunes d’origen democràtic a nivell supranacional. 
Està clar que aquest camí només es pot transitar adaptant-ne el ritme i els ob-
jectius parcials a les restriccions que imposa la realitat. Però els objectius i l’es-
tació final han d’estar clars, si no es vol avançar per camins equivocats. Només 
si se sap cap on es vol anar, es pot saber si les passes que es donen van o no en 
la bona direcció. Per això, les passes que es puguin produir en la via intergover-
namental són acceptables si es té clar que són estacions intermèdies, proba-
blement inevitables, per avançar cap a una estació final necessàriament ‘inte-
gracionista’, però portarien al fracàs del projecte europeu si es pretengués que 
aquesta estació final fos una estació de caràcter intergovernamental.

I això, per tres poderoses raons. En primer lloc, perquè la via intergovernamen-
tal acaba conduint d’una manera gairebé inevitable a la jerarquització del po-
der d’uns estats membres en relació amb els altres, i en concret a la suprema-
cia d’Alemanya, amb una certa complicitat amb França, en el millor dels casos. 
Atenció, la complicitat del tàndem francoalemany és el motor imprescindible 
per tal d’avançar en la via de la integració europea, com demostra el fet que, al 
llarg de la història, totes les passes decisives han tingut lloc quan ha existit 
aquesta sintonia: De Gaulle-Adenauer, Giscard-Schmidt, Mitterrand-Kohl, i ara, 
esperem, Macron-Merkel. Ara bé, ha estat un motor francoalemany al servei 
del projecte europeu. Això és una cosa totalment diferent de l’escenari d’una 
Europa alemanya, cap al qual condueix la lògica intergovernamental que s’està 
imposant. És l’Europa alemanya, per contraposició a l’Alemanya europea que 
propugnava Thomas Mann i per la que van lluitar tots els líders alemanys als 
quals m’he referit. Tots ells havien alertat que cada cop que Alemanya havia 
tingut la temptació de construir una Europa alemanya, havia portat Europa i el 
món al precipici. És cert que el paper d’Alemanya no és senzill. Per una banda, 
se li demana que lideri i prengui decisions; per una altra, quan ho fa se l’acusa 
de voler imposar la seva hegemonia al continent. El tema clau, probablement, 
és quin és el sentit d’aquestes decisions. És a dir, quina és la seva capacitat per 
impulsar, juntament amb França, un autèntic projecte ‘integracionista’ i no in-
tergovernamental. En tot cas, encara que avui els riscos poden semblar llu-
nyans, la història ens diu que mai no hauríem de subestimar el perill del ressor-
giment del somni de construir una Europa alemanya, que tan mal ha fet en el 
passat. Helmut Schmidt, que es coneixia molt bé els vells dimonis familiars del 
seu país, no va deixar d’alertar d’aquest perill en els darrers anys de la seva 
vida.
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En segon lloc, perquè, per la seva pròpia naturalesa, la lògica intergoverna-
mental imposa una dinàmica centrífuga, i no centrípeta, respecte del projecte 
d’integració europea. Els governs nacionals es deuen als ciutadans que els han 
elegit. La seva actuació està guiada per la defensa dels interessos d’aquests 
ciutadans, en el millor dels casos, i simplement per allò que creuen que els serà 
rendible electoralment, molt sovint. Així, doncs, tant per raons de legitimitat 
d’origen com de càlcul electoral, l’actuació dels governs nacionals en les ins-
tàncies de caràcter intergovernamental està adreçada abans que res a cada 
una de les respectives comunitats nacionals. El Consell Europeu és abans un 
fòrum de confrontació i debat entre interessos nacionals, que no una institució 
al servei dels interessos del conjunt dels ciutadans europeus, per complexa 
que la definició d’aquests interessos pogués arribar a ser. Això fa que la imatge 
d’Europa que es projecta en la majoria dels països sigui, en el millor dels casos, 
la d’un mal inevitable, i molt freqüentment la d’una Europa responsable de les 
mesures més costoses i impopulars. La lògica intergovernamental contribueix, 
d’aquesta manera, a difondre una imatge negativa tant de la pròpia idea d’Eu-
ropa, com dels països veïns amb els quals pretesament s’hauria d’avançar en la 
construcció d’un projecte comú. És una lògica que contribueix a la disgregació 
i no a l’agregació.

Diem, i és cert, que un dels problemes per a la integració política europea és 
que no hi ha, o no hi és suficientment, un démos europeu. És a dir, el subjecte 
polític format per una comunitat de persones que tenen la voluntat de crear 
institucions polítiques comunes. Entre altres i poderoses raons, per l’absència 
d’aquells llaços invisibles que es teixeixen entre els individus i que fan que se 
sentin formant part de la mateixa comunitat política. Ara bé, aquest démos no 
sorgeix del no res. Les institucions i les regles del joc són decisives per contri-
buir a avançar cap a ell o per distanciar-nos-en. I, en aquest punt, cal afirmar 
que la lògica intergovernamental és, en ella mateixa, una formidable màquina 
de creació d’anti-démos. No ens hi acosta, sinó que ens hi allunya. Provoca un 
distanciament progressiu dels ciutadans respecte del projecte europeu. Al con-
trari del que passaria si s’imposés una lògica ‘integracionista’ (comunitària o 
federal, que tots els noms volen dir el mateix).

De vegades es critica la senyora Merkel per posar per davant els interessos 
dels ciutadans alemanys, en comptes de pensar més en Europa. Vagi per enda-
vant que considero que aquesta és una afirmació injusta. Però és que la senyo-
ra Merkel és la cancellera alemanya, l’han elegit els ciutadans alemanys (no els 
europeus) i és en condició de tal que està al Consell Europeu, i faltaria greu-
ment a les seves obligacions si no tractés de representar-los i de defensar els 
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seus interessos de la millor manera que sap. Seria molt diferent si fos la presi-
denta, o la primera ministra, d’un govern europeu i per a aconseguir-ho hagués 
de guanyar unes eleccions europees i d’obtenir la confiança dels ciutadans dels 
diferents països europeus. És a dir, si prevalgués una lògica ‘integracionista’ i 
no intergovernamental. La lògica ‘integracionista’ condueix a una dinàmica 
pro-démos, a diferència de la intergovernamental, perquè obliga a subratllar 
els elements compartits i els beneficis, i no els costos, del projecte europeu. I 
aquí apareix de nou una certa paradoxa: la construcció d’institucions d’inspira-
ció federal és difícil (plantejar-ho sembla gairebé una ingenuïtat), per la inexis-
tència d’un démos europeu; però aquest démos difícilment es formarà sense la 
dinàmica que podria desencadenar l’existència d’aquestes institucions.

He assenyalat que hi havia tres poderoses raons que feien que la lògica inter-
governamental, concebuda com a estació més o menys destí del projecte eu-
ropeu, estigués condemnada al fracàs. M’he referit a les dues primeres. La ter-
cera, per mi la de més pes, és que aquesta lògica comporta una fractura 
essencial del principi democràtic. Provoca una esquerda de conseqüències 
molt greus entre legitimitat democràtica i poder polític. Els que tenen la legiti-
mitat, la que procedeix d’unes eleccions democràtiques, cada vegada tenen 
menys poder polític i això acaba conduint a la llarga a que perdin també la legi-
timitat, perquè no tenen la d’exercici. Els que tenen el poder (els governs naci-
onals que exerceixen la seva supremacia en les institucions intergovernamen-
tals) no han estat elegits pels ciutadans europeus sobre els que exerceixen 
aquest poder.

Dit d’una manera molt elemental, els que manen no els hem elegit i els que 
hem elegit no manen. No hauria d’estranyar que es produeixi un allunyament 
creixent dels ciutadans respecte a dos valors molt importants: respecte de 
l’ideal europeu i respecte del funcionament de les institucions democràtiques. 
Caldria reflexionar a fons fins a quin punt aquesta fractura, que té el seu origen 
en la lògica intergovernamental, no explica en bona part la tendència, observa-
ble en tants països europeus, a l’auge dels moviments de caràcter euroescèp-
tic i democraticoescèptic, o bé, per dir-ho més matisadament, poc sensibles a 
l’hora de reaccionar davant d’actuacions que signifiquen un retrocés dels drets 
i les llibertats democràtiques. En fi, a això que d’una manera una mica simplifi-
cadora anomenem populisme. Però d’aquesta qüestió ja n’he parlat abans.

Voldria introduir dues reflexions addicionals sobre el problema que suposa la 
fractura del principi democràtic derivat de la lògica intergovernamental. La pri-
mera és que agreuja de manera molt seriosa l’eficàcia dels mecanismes de ren-
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diment de comptes (accountability), que són imprescindibles en tota democrà-
cia. Malauradament, aquest fet se situa en un context en el que hi ha 
nombroses circumstàncies (entre les quals, no és la menys important la influ-
ència dels mitjans de comunicació i de les xarxes) que ja els han afeblit de for-
ma notable, i això sense referir-nos al fet que en alguns països de tradició de-
mocràtica recent, els mecanismes de rendiment de comptes mai no han estat 
massa importants. Ara bé, aquesta separació creixent entre els qui decideixen i 
els qui elegim, encara els afebleix més. Perquè, en la mesura que no tenen el 
poder de decisió, els governs nacionals poden tractar d’evitar haver d’assumir 
qualsevol responsabilitat respecte a les decisions que els resulten incòmodes; i 
les instàncies intergovernamentals que tenen el poder les poden adoptar, mol-
tes vegades amb la lleugeresa i la superficialitat amb les quals només pot fer-
ho aquell que sap que no haurà de retre comptes (per començar, comparei-
xent quan toqui davant dels electors).

La segona és que la crisi econòmica ha conduït a potenciar el poder de les ins-
tàncies intergovernamentals, i això ha fet més greu la fractura del principi de-
mocràtic. D’alguna manera, la lògica de les coses ha estat la següent: com més 
evidents han estat els defectes de la unió monetària i més greus les seves con-
seqüències (el que ha succeït amb la Gran Recessió), més necessari s’ha fet 
traspassar capacitat de decisió a instàncies situades al nivell de la zona euro, 
per tal de completar la unió monetària; i, en la mesura en què aquestes instàn-
cies tenen un caràcter intergovernamental, més profunda es fa la fractura de-
mocràtica entre els que elegim i els que manen. De manera que, una mica para-
doxalment, cada passa en la bona direcció per completar la unió monetària 
produeix efectes en la direcció contrària, en agreujar la fractura democràtica a 
la qual m’estic referint. És a dir, més evident es fa que institucions no elegides 
democràticament adopten decisions que tenen un efecte innegable sobre la 
vida dels ciutadans, i més profunda la fosa que separa els ciutadans de la idea 
d’Europa i del projecte europeu.

La fractura entre l’àmbit de presa de decisions (cada vegada més l’europeu, a 
través d’instàncies intergovernamentals) i l’àmbit d’exercici de la democràcia 
(que continua essent el nacional) té, doncs, conseqüències profundament ne-
gatives, que només podrien ser evitades restablint la correspondència entre 
aquests dos àmbits. La problemàtica europea introdueix una variable relativa-
ment singular que és la de la lògica intergovernamental. A diferència del que 
succeeix amb la tecnocratització de la globalització, aquí no estem en presèn-
cia d’institucions essencialment tecnocràtiques, sinó polítiques, encara que ac-
tuen a nivell supranacional, sense una legitimitat democràtica directe. I a dife-
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rència del que succeeix amb el replegament nacional, en aquest cas els estats 
nacionals volen continuar mantenint els últims ressorts del poder, però actu-
ant a nivell supranacional. És una resposta diferent amb característiques pròpi-
es. Però, com les altres, planteja també el problema dels límits de la democrà-
cia davant d’uns mercats globalitzats.

6. Unes paraules finals

Aquestes notes han tractat d’aportar un conjunt de reflexions, divagacions gai-
rebé, sobre algunes conseqüències polítiques, que a mi em semblen de gran 
importància, de la globalització econòmica. Aquestes conseqüències probable-
ment ja estaven aquí abans de la Gran Recessió, però ha estat la sotragada de 
grans dimensions que aquesta ha provocat el que ha fet que quedessin al des-
cobert en tota la seva cruesa.

Dues qüestions em semblen especialment importants. La primera és la necessi-
tat que existeixi una correspondència bàsica entre l’àmbit d’actuació de l’estat 
(per poder polític) i el dels mercats. Quan això no succeeix se’n ressent de ma-
nera decisiva l’eficàcia d’aquesta actuació, que és imprescindible, per vàries ra-
ons: primer, per garantir un bon funcionament del mateix mercat; en segon 
lloc, per proporcionar a la societat allò que els mercats no poden oferir (per 
exemple, una distribució justa de la renda i la riquesa) o bé ofereixen de mane-
ra altament defectuosa, i, en tercer lloc, per prevenir les crisis econòmiques i 
pal·liar-ne les seves conseqüències més nocives.

Ara bé, no qualsevol poder polític és acceptable, ni resol els problemes. No n’hi 
ha prou amb aquesta correspondència bàsica entre l’àmbit d’actuació de l’es-
tat i el dels mercats. A més, cal que existeixi també una correspondència entre 
l’àmbit d’exercici de la democràcia i el del poder polític. Quan es trenca la pri-
mera correspondència, entre estats i mercats, tenim estats que poden ser no-
minalment sobirans, però el poder dels quals per regular els mercats és més 
que discutible. Quan es trenca la segona, podem tenir governs elegits segons 
les regles de la democràcia, però amb un poder més fictici que real, perquè és 
en altres instàncies (de caràcter intergovernamental en uns casos, tecnocràtic 
en d’altres) on s’adopten les decisions. Quan es trenquen les dues, no tenim ni 
estats sobirans, ni una democràcia global. Només el poder dels mercats davant 
la indefensió de la política.
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LES HABILITATS DIRECTIVES A LES 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES CATALANES

Marçal Farré
Analista de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques

Abstract

El present estudi analitza les habilitats i competències directives a les administraci-
ons públiques catalanes. Amb aquest objectiu s’ha realitzat una enquesta que ha es-
tat resposta per 312 directius públics, als quals s’ha demanat que valorin el seu grau 
d’acord o desacord amb una sèrie d’afirmacions relatives a les seves competències i 
habilitats. Paral·lelament, per desenvolupar una millor comprensió d’aquestes, s’han 
realitzat 10 entrevistes en profunditat a directius públics de diferents perfils. Els re-
sultats de l’estudi indiquen que cal potenciar determinades àrees competencials i 
suggereixen que cal continuar potenciant una oferta formativa d’orientació pràctica 
i adaptada a les necessitats de les persones directives.

1. Introducció

En el marc dels seus reptes estratègics, l’Escola d’Administració Pública de Ca-
talunya (EAPC) vol potenciar la formació en alta direcció, la investigació i la 
projecció externa, orientada cap a un model d’excel·lència. Així mateix, en el 
marc del Projecte de Llei aprovat el 21 de juliol de 2015 d’ordenació del sistema 
de direcció pública professional de la Generalitat de Catalunya i del seu sector 
públic, es presenta l’oportunitat d’avançar en el desenvolupament normatiu 
dels càrrecs directius, introduint criteris d’idoneïtat i competència professional 
per a l’accés i l’avaluació de resultats. Sota aquesta premissa, l’EAPC decideix 
elaborar un diccionari de competències de l’alta funció directiva, avaluar el ni-
vell actual dels directius en relació amb aquestes competències i desenvolupar 
els itineraris de formació adequats i personalitzats.

El present estudi parteix de la definició de competències directives realitzada 
per l’EAPC i analitza el seu nivell actual a l’administració pública catalana apun-
tant àrees competencials a prioritzar i estratègies per la seva millora. L’estudi 
ha comptat amb una enquesta, que han respost 312 directius públics, en què 
se’ls ha demanat que valorin el seu grau d’acord o desacord amb una sèrie 
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d’afirmacions relatives a les seves competències i habilitats directives. Paral·le-
lament, per desenvolupar una millor comprensió d’aquestes, s’han realitzat 10 
entrevistes en profunditat a persones que ocupen càrrecs de direcció. Els re-
sultats de l’estudi indiquen que cal potenciar determinades àrees competenci-
als i suggereixen que cal continuar impulsant una oferta formativa d’orientació 
pràctica i adaptada a les necessitats de les persones directives.

El present treball s’inspira en els informes de la Government Accountability Of-
fice dels Estats Units i, particularment, en un dels seus informes que tracta so-
bre les competències directives (GAO, 2013).

2. Definició de les habilitats directives

L’EAPC ha estat treballant durant l’any 2017 en la definició del Marc professio-
nal de la funció directiva a les administracions públiques catalanes. En aquest 
sentit, ha desenvolupat el perfil professional de la funció directiva, amb el de-
tall de funcions i competències professional, basant-se en els principis d’actua-
ció i les funcions que s’estableixen en el Projecte de llei de la direcció pública 
professional que es va elaborar a la Secretaria d’Administració i Funció Pública. 
La finalitat és disposar d’un diccionari de competències de l’alta funció directi-
va, avaluar el nivell actual dels directius en relació amb aquestes competències 
i desenvolupar els itineraris de formació necessaris, així com itineraris de for-
mació personalitzats.

A l’Annex 2 es detallen les funcions i competències directives que conformen 
el marc professional elaborat per l’EAPC. Basant-nos en aquestes funcions i 
competències, hem definit quatre blocs amb l’objectiu d’analitzar les habilitats 
directives a l’administració pública catalana:

1) Planificació, estratègia i organització.

2) Disseny i avaluació de polítiques públiques.

3) Direcció de persones i lideratge.

4) Governança, innovació i gestió del canvi.

Partint d’aquestes categories, hem dut a terme una enquesta online en la qual 
es demana a directius i directives públiques que valorin el seu grau d’acord o 
desacord, en una escala de l’1 al 10, amb afirmacions relatives a les competènci-
es i habilitats identificades per a cada bloc. L’enquesta fou resposta per 312 
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persones en càrrecs de direcció de diferents administracions públiques, inclo-
ent-hi la Generalitat de Catalunya (255), els ens locals (20) i altres entitats del 
sector públic (37). La taxa de resposta ha estat del 31,5% de les persones a les 
quals se’ls va convidar a respondre.

L’enquesta es va fer arribar a perfils d’alta direcció de les diferents administra-
cions públiques catalanes, incloent des de consellers i conselleres, secretaris/
àries generals, directors/es generals, subdirectors/es generals i altres càrrecs 
de responsabilitat, així com càrrecs de primer lloc directiu a les diferents enti-
tats del sector públic. A l’annex 1 d’aquest document hi ha la descripció del 
perfil dels participants en l’enquesta.

Paral·lelament, per desenvolupar una millor comprensió de les competències 
directives rellevants, hem dut a terme 10 entrevistes en profunditat a directius 
públics de diferents perfils. A continuació, presentem els resultats d’aquest es-
tudi.

3. Valoració per blocs

En primer lloc, en base a l’enquesta realitzada, podem comprovar que les pun-
tuacions obtingudes pels diferents blocs són força altes de mitjana i similars 
entre elles. Mentre que el bloc de direcció de persones i habilitats directives és 
el que té millors puntuacions, 7,8 de mitjana, el de governança, innovació i ges-
tió del canvi té un 7,7, el de planificació estratègica i organització un 7,4, i final-
ment, el de disseny i avaluació de polítiques públiques un 7,2.

Figura 1. Puntuació mitjana per blocs
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Partint de la constatació que les valoracions mitjanes obtingudes són altes, en 
els següents apartats analitzarem en profunditat aquests resultats, posant es-
pecial èmfasi en les àrees i oportunitats de millora, complementant l’anàlisi 
amb les entrevistes realitzades.

3.1. Resultats en planificació estratègica i organització

El bloc de planificació estratègica i organització fa referència a qüestions com 
la formulació d’una estratègia explícita, el seu desenvolupament, actualització 
i seguiment, els plans d’acció que se’n puguin derivar i l’anàlisi de costos i des-
peses associats. Així mateix, també inclou aspectes com l’anàlisi i la millora or-
ganitzativa, l’establiment d’estàndards de qualitat i la comunicació i rendició 
de comptes d’allò que tingui a veure amb els elements mencionats.

Com mostren els resultats de l’enquesta, mentre que hi ha un reconeixement 
gairebé unànime de la importància de disposar d’una estratègia de guiï a les 
organitzacions, la seva formulació i desplegament no obtenen puntuacions tan 
altes. A continuació, mostrem els resultats obtinguts en cadascuna de les pre-
guntes d’aquest bloc i els analitzem juntament amb la informació recollida en 
les entrevistes realitzades:

Figura 2. Puntuacions en planificació estratègica i organització
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Preguntes del bloc de planificació estratègica i organització:

10.  Considero que és important disposar d’una estratègia amb objectius realistes i 
mesurables que guiïn l’organització.

11.  Participo en el desenvolupament o actualització de l’estratègia del meu Departament 
o unitat organitzativa i en l’establiment d’objectius vinculats.

12.  Desenvolupo anàlisis de les amenaces i oportunitats per entendre tot allò que afecta 
la consecució de l’estratègia, involucrant i/o comunicant-ho als actors clau.

13.  Defineixo plans d’acció determinant responsabilitats, terminis d’execució i indicadors 
de seguiment i control.

14.  Realitzo un seguiment i control de la despesa i els recursos, per assegurar-ne un ús 
eficient i sostenible.

15.  Fomento l’establiment d’estàndards de qualitat i impulso la seva anàlisi i millora 
contínua.

16.  Disposo d’indicadors clau que em permeten fer un seguiment de la consecució dels 
objectius i prendre decisions informades.

17.  Disposo d’informació que em permet conèixer els costos de les activitats i prendre 
decisions informades.

18.  Combino informació de diferents fonts per entendre la realitat, les seves causes, les 
diverses alternatives, els seus riscos i les possibilitats d’implementació.

19.  Rendeixo comptes i comunico els resultats i assoliments dins de l’administració i a la 
ciutadania.

Desenvolupament i ús desigual de la planificació estratègica

Malgrat que hi ha un reconeixement generalitzat de la necessitat de comptar 
amb una planificació estratègica que guiï les organitzacions, i el fet que la ma-
joria de directius participen en la seva elaboració, les persones entrevistades 
perceben que el desenvolupament d’aquesta estratègia és força desigual dins 
de les administracions públiques. D’aquesta manera, trobem exemples de de-
partaments i unitats organitzatives que compten amb una estratègia molt 
clara i definida, que es desplega en plans operatius i d’acció que són seguits de 
forma sistemàtica, mentre que en d’altres casos hi ha una idea difusa de l’es-
tratègia, poc estable en el temps degut a les incerteses d’un context canviant, 
i sense comptar amb un seguiment sistemàtic.

“La planificació estratègica va molt condicionada (...) i no sempre és possible 
planificar a llarg termini. Les coses van molt de pressa.”

“Avui cadascú fa el que bonament li sembla i ja està.”

Es constata que un primer pas que no sempre s’acompleix és el d’unificar el 
vocabulari dins d’una mateixa unitat organitzativa o institució, i definir què 
s’entén per objectiu, què s’entén per projecte, acció etc. Així mateix, s’apunta 
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la idea que la forma i les eines emprades per a la formulació i formalització de 
l’estratègia difereixen en cada cas, i que depenen en bona part de l’experiència 
de la persona directiva i les seves inquietuds. En aquest sentit, es considera 
que fóra bo comptar amb unes eines i coneixements de referències, així com 
uns estàndards comuns de què es considera acceptable. Això es considera re-
llevant no només per a l’alta direcció, sinó també per als caps de servei, que 
desenvolupen un rol clau en relació amb aquesta qüestió.

El repte de lligar l’estratègia amb la gestió del dia a dia

La traducció de l’estratègia en una proposta d’actuació pública, la seva imple-
mentació i el seguiment pot suposar un repte per a les organitzacions. En 
aquest sentit, una bona part dels directius públics considera que no defineix 
plans d’acció ni disposa d’indicadors de seguiment de la consecució dels objec-
tius per prendre decisions informades (preguntes 13 i 16). En base a les entre-
vistes en profunditat realitzades, es percep que hi ha una certa distància entre 
l’àrea política i l’operativa, tenint això com a conseqüència que la primera so-
vint no recull el coneixement i l’experiència del dia a dia de l’organització. Així, 
es destaca la importància que l’estratègia no només sigui políticament relle-
vant, sinó que també sigui viable en termes organitzatius. Es destaca la impor-
tància de traduir l’anàlisi de context en propostes d’acció que puguin alinear 
als equips i evitin ser viscudes com una imposició de la qual les persones se’n 
desvinculin. En aquest sentit es consideren qüestions com la comunicació, 
l’acompanyament i l’orientació que el directiu ha de proveir als seus equips.

“T’ho has de creure tu, hi has hagut de participar, no ha de ser una cosa impo-
sada, que sigui artificial, sinó que sigui genuïna, que sigui algo de tots.”

“Crec que cal competències per negociar i sobretot alinear la gent, perquè si no 
es té, es viu com una imposició que desvincula les persones d’aquests objectius.”

Si parlem concretament de l’execució i seguiment de l’estratègia, la disposició 
d’indicadors (pregunta 16) és una de les qüestions menys ben valorades en 
l’enquesta. Paral·lelament, en les entrevistes realitzades s’ha posat de mani-
fest la gran heterogeneïtat de pràctiques en aquesta àrea, així com la percep-
ció del marge de millora en qüestions com la selecció i priorització d’indicadors 
clau i fites, la recollida d’informació i la seva anàlisi.

“No hi ha capacitat de fer preguntes i anar a buscar els indicadors, és a l’inre-
vés, una cosa passiva, ens arriben unes dades però no fem primer la pregunta 
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de per què està passant això, o ‘vols dir que...?’, hauríem d’anar a buscar la in-
formació que ens donés una resposta a aquesta pregunta.”

En relació amb l’anàlisi de costos, si bé és cert que la majoria de directius asse-
guren fer-ne un seguiment, i algunes de les persones entrevistades perceben 
una millora en aquest aspecte en els darrers anys, en general aquestes anàlisis 
es fan de forma separada de la planificació i seguiment de l’estratègia, de ma-
nera que no sempre les accions planificades tenen un cost associat.

Importància del treball per processos i la millora de la gestió

Baixant un altre nivell cap al terreny de la gestió, la majoria dels directius consi-
deren que fomenten l’establiment d’estàndards de qualitat i impulsen la seva 
anàlisi i millora contínua (pregunta 15). Tanmateix, l’establiment d’estàndards 
de qualitat és una de les qüestions amb una puntuació més baixa. Preguntades 
per aquesta qüestió, algunes de les persones entrevistades destaquen la im-
portància de comptar amb processos i eines de treball estandarditzats i visi-
bles, tot i que no rígids, com a eina per reduir la incertesa i agilitzar el treball. 
En aquest sentit, no només estaríem parlant d’implantar sistemes de qualitat 
(per exemple: ISO o EFQM), sinó que també de canvis menys ambiciosos que 
permetin avançar cap a un treball per processos. Es constata que en aquest 
camp es fa referència a eines i conceptes provinents del sector privat, i s’ex-
pressa la necessitat de disposar d’eines específiques i adequades per al sector 
públic. En aquest sentit es menciona el Common Assessment Framework (CAF).

Així mateix, les persones entrevistades reporten l’ús d’eines que agreguen in-
formació de gestió i en faciliten l’anàlisi, com ara els quadres de comandament, 
aportant una perspectiva que sovint es perd en el dia a dia. Tot i així, es desta-
quen mancances importants pel que fa a coneixements tècnics en aquest 
camp, sobretot pel que fa en nivells de direcció intermedis, així com una man-
ca d’eines que facilitin el seu ús, com podrien ser sistemes d’informació.

Altres competències per a una millor planificació: visió de conjunt i anàlisi 
organitzativa

Finalment, en l’estudi qualitatiu, s’ha destacat la importància de comptar amb 
una visió de conjunt i la capacitat de donar coherència a tota l’acció de la unitat 
organitzativa, tenint en compte l’existència simultània de diferents plans, ja es 
diguin estratègics o no, que no sempre es tenen en compte entre si.
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“És absolutament necessari tenir competència directiva en el sentit més ampli 
de la paraula, en el sentit de posar-te el barret directiu, no el barret de funcional 
del teu trosset, sinó el barret més ampli, amb una visió més àmplia, per poder 
entendre que tu ets una peça en un entramat més ampli. I aquesta funció direc-
tiva a vegades la trobo a faltar, d’aixecar el cap i veure el conjunt.”

Partint d’aquesta visió de conjunt, també es fa necessari comptar amb compe-
tències d’anàlisi organitzativa, incloent tot allò que té a veure amb l’estructura, 
el disseny de l’organització, l’assignació de funcions i el seu dimensionament 
per buscar millorar el funcionament global.

3.2. Resultats en disseny i avaluació de polítiques públiques

El present bloc fa referència a les habilitats i competències dels directius i di-
rectives públiques en relació amb el disseny i avaluació de les polítiques públi-
ques de les quals són responsables. Així, s’exploren qüestions com la conei-
xença de les problemàtiques a les quals la política pública vol donar resposta, 
la participació d’actors en el disseny i millora de la política pública, l’ús d’evi-
dències i aprenentatges sorgits d’altres contextos o experiències, la familiari-
tat amb els diferents tipus d’avaluació disponibles i l’ús de l’avaluació.

Els resultats de l’enquesta mostren com una proporció important de directius 
públics no estan familiaritzats ni fan ús de l’avaluació per aprendre i millorar el 
disseny i implementació de les polítiques públiques. A continuació, analitzem 
els resultats.

Figura 3: Puntuacions en disseny i avaluació de polítiques públiques
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Preguntes del bloc de disseny i avaluació de polítiques públiques:

21.  Conec de forma exhaustiva les problemàtiques a les quals donem resposta, així com el 
tipus de solucions que s’adopten en altres entorns, a nivell nacional i internacional.

22.  Durant les fases de disseny i gestió d’una política pública cal incorporar aspectes 
relacionats amb la seva avaluabilitat.

23.  Estic familiaritzat/da amb els diferents tipus d’avaluació i sóc capaç d’identificar quin 
és més adient per avaluar un determinat programa o política pública.

24.  Estableixo àrees d’actuació prioritàries, identificant possibles riscos i accions de 
mitigació.

25.  Valoro i incorporo aportacions de diferents agents en el disseny de les polítiques 
públiques.

26.  Quan no disposem de recursos suficients, valoro els que tenim i cerco alternatives 
d’actuació noves i factibles.

27.  El disseny de les polítiques que gestiono compten amb evidència científica prèvia que 
les recolza.

28.  Considero que he introduït l’avaluació en el dia a dia del meu Departament o unitat 
organitzativa.

Bona valoració de la participació de diferents agents en les polítiques 
públiques, però impera visió jeràrquica

La incorporació de les aportacions de diferents agents en el disseny de les 
polítiques públiques (pregunta 25) és un aspecte ben valorat per part dels 
directius. Tanmateix, quan demanem que ens descriguin el procés de disseny 
d’una política pública, les persones entrevistades valoren que el debat sobre 
les polítiques que publiquen no arriba prou dins les organitzacions (distància 
entre gestió i decisió). Així mateix, s’entén el cicle de les polítiques públiques 
eminentment com un procés vertical, marcat sobretot per criteris d’oportu-
nitat, i en el qual perceben la falta d’un retorn del coneixement i d’aprenen-
tatges de la pròpia organització. D’aquesta manera, sovint el personal tècnic 
i els càrrecs intermedis coneixen què falla i què no, però l’aprofitament 
d’aquesta informació per modular les polítiques públiques no sempre es 
dona. En aquesta línia, una de les idees que més s’ha repetit al llarg de les 
entrevistes realitzades és la necessitat d’aprofitar el coneixement i l’experi-
ència interna i fer arribar els debats sobre les polítiques públiques dins les 
organitzacions.

L’avaluació i l’ús de les evidències: l’assignatura pendent

Aquelles preguntes que fan referència a l’avaluació de polítiques públiques i 
a l’ús de l’evidència científica (preguntes 27 i 28) són les que obtenen puntu-
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acions més baixes. Aquesta informació és consistent amb les opinions ex-
pressades per les persones entrevistades, les quals mostren la seva visió de 
l’avaluació com una assignatura pendent, en la qual l’Administració se situa 
encara molt lluny d’on consideren que hauria de ser. Al mateix temps, perce-
ben l’avaluació com quelcom del que es parla des del punt de vista teòric, 
però que fins ara ha tingut poques implicacions en el funcionament real de 
l’administració i les polítiques públiques. Per altra banda, sovint es descriu 
l’avaluació des del punt de vista de la qualitat del servei i la satisfacció ciuta-
dana, més que no pas amb altres criteris com necessitats, impacte o el 
cost-efectivitat.

La manca de temps, de cultura d’avaluació i sistemes d’informació, els majors 
impediments per a l’avaluació

Les persones enquestades es mostren d’acord amb la importància d’incorpo-
rar la perspectiva de l’avaluabilitat en el disseny de les polítiques públiques 
(pregunta 22), sent la pregunta més ben valorada d’aquest bloc, i identifiquen 
quins són els elements més rellevants que dificulten que hi hagi un ús genera-
litzat de l’avaluació, sent aquests la falta de temps i l’orientació de les organit-
zacions al dia a dia (83% de les persones enquestades considera que és molt o 
bastant rellevant), la manca de cultura d’avaluació (78,2%), la falta de sistemes 
d’informació adequats (74,4%) i la manca d’unitats específiques que s’hi dedi-
quin (68,3%). La resta de factors s’han considerat menys rellevants: falta d’un 

Figura 5. Elements que dificulten l’ús de l’avaluació segons les persones 
enquestades
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pressupost específic (54,8%), la complexitat tècnica de l’avaluació (52,9%), el 
fet que es pugui considerar una qüestió no prioritària (47,4%), la falta de recep-
tivitat per part de l’equip (44,6%), i, finalment, la falta d’interès per part de la 
persona directiva (13,5%).

Per altra banda, en les entrevistes han sorgit algunes de les idees ja paleses en 
l’enquesta, que podrien explicar les dificultats de fer un ús més ampli de l’ava-
luació, com serien la manca de temps i planificació per l’avaluació o la necessi-
tat d’equips específics amb coneixements d’avaluació.

“El dia a dia, quan un directiu entra, els arbres no et deixen veure el bosc, i el 
dia a dia se’t menja i no et deixa fer avaluació. Tampoc tens un staff amb uns 
bons coneixements per fer... cada Departament hauria de tenir un staff d’avalu-
ació de les polítiques públiques. Hi ha el gabinet tècnic, que ja fa uns mínims 
d’indicadors, i el gabinet del conseller, que és absolutament polític.”

Per altra banda, també s’ha apuntat la importància de la institucionalització 
d’espais on es pugui parlar i debatre críticament sobre les polítiques públiques 
(espais que ara serien improvisats) i de la necessària millora de les condicions 
d’avaluabilitat de les polítiques públiques.

3.3. Resultats en direcció de persones i lideratge

Aquest bloc fa referència a les habilitats i competències relatives a la direcció 
de persones i el lideratge directiu, incloent qüestions com l’organització i distri-
bució de les responsabilitats i tasques, el reconeixement del treball, la comuni-
cació de la missió, visió i valors, la construcció de consensos i el desenvolupa-
ment professional de les persones.

Els resultats de l’enquesta mostren puntuacions majoritàriament altes per a la 
majoria dels aspectes relatius a aquest bloc excepte pel que fa al reconeixe-
ment del treball, el compromís i l’assoliment de resultats per part de les perso-
nes de l’equip. A continuació, analitzem els resultats.
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Figura 6. Puntuacions en direcció de persones i lideratge

Preguntes del bloc de direcció de persones i lideratge:

31.  Soc conscient del meu nivell de coneixements i competències, i em mantinc actiu en la 
detecció i aprofitament d’oportunitats per la seva millora.

32.  Comunico regularment la visió, missió i valors de l’organització a l’equip i als 
col·laboradors.

33.  Em mantinc obert i predisposat al debat amb col·laboradors i altres persones de 
l’organització per buscar solucions compartides.

34.  Organitzo i distribueixo responsabilitat i tasques segons les competències de les 
persones i els equips, potenciant el treball col·laboratiu i en equip.

35.  Compto amb mesures de reconeixement del treball, el compromís i l’assoliment de 
resultats per part de les persones i els equips.

36.  Assumeixo els errors de l’equip com a propis i comparteixo els reconeixements 
públics.

37.  Em comunico amb l’equip per convèncer i construir consensos, i negocio amb grups 
externs per arribar a acords favorables per l’organització.

38.  Intervinc en negociacions amb persones, entitats o grups heterogenis, arribant a 
acords amb una àmplia acceptació de l’equip de govern, dels equips directius i dels 
representants dels treballadors.

39.  Aplico diferents estils de direcció, en funció de la persona i la situació.
40.  He detectat i impulsat oportunitats d’aprenentatge per a l’equip.
41.  Els altres comandaments s’alineen amb la meva visió de l’organització i comparteixen 

una missió comuna dins l’àmbit de la seva responsabilitat i de l’organització.
42.  Les persones de l’Equip creixen, tant a nivell personal com a nivell professional.
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El reconeixement i la recompensa per l’esforç: el punt més feble

La pregunta sobre la disponibilitat de mesures de reconeixement de l’esforç, el 
compromís i l’assoliment de resultats per part de les persones i els equips és la 
que clarament compta amb puntuacions relatives més baixes (pregunta 35). 
Aquesta informació es veu reforçada per allò recollit en les entrevistes a direc-
tius públics, els quals han expressat la rellevància d’aquesta qüestió i la dificul-
tat d’abordar-la. Es considera que el reconeixement és quelcom poc habitual, 
però que el directiu hauria de practicar regularment.

“Sentir-se reconegut és molt important, a vegades és tan important com que 
els diguin que fan la feina bé. No és habitual a l’administració, la gent se sent 
molt sola...”

Tanmateix, cal diferenciar reconeixement de recompensa, qüestió en la qual 
no es compten amb eines suficients segons les persones entrevistades. En 
aquest sentit, cal destacar que no es poden donar recompenses salarials, però 
s’apunten alternatives, com el fet de poder oferir un curs de formació o donar 
més responsabilitat a algú. Així mateix, es proposa introduir nous criteris per 
valorar els mèrits dels treballadors públics, valorant activitats com la participa-
ció en espais de treball voluntaris, fer propostes de millora o transmetre conei-
xement als companys en espais de formació més informals. En qualsevol cas, 
es posa de manifest la importància de reconèixer i recompensar aquelles per-
sones que mostren un major compromís, i es revela que aquesta qüestió és un 
repte encara no resolt.

“Tenim molt pocs elements de recompensa (...), els pocs que teníem ja no els 
tenim (remuneració).”

Informacions contradictòries pel que fa a la comunicació de missió, visió i 
valors

Segons l’enquesta, la majoria dels directius consideren que comuniquen regu-
larment la missió, visió i valors (pregunta 32). Tot i així, quan se’ls pregunta di-
rectament sobre aquesta qüestió, es mostren més aviat escèptics i remarquen 
la necessitat de fomentar una identitat i sentiment de pertinença, així com 
mostrar la visió d’on l’organització serà al cap d’uns anys malgrat els vaivens 
polítics. Per tal d’aconseguir-ho, es considera que cal ser capaç de transmetre i 
fer imaginar el futur als treballadors, tant el seu futur professional com el de 
l’organització.
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La importància de la formació, acompanyament i suport als directius

Si bé en l’enquesta queda palesa una predisposició dels directius davant la for-
mació contínua i la millora de les seves competències (pregunta 31), en les en-
trevistes es destaca la manca de temps disponible a mesura que una persona 
puja en el nivell directiu i de responsabilitats. Al mateix temps, es posa de ma-
nifest que l’aprenentatge es produeix, sobretot, en base a experiència pràcti-
ca. En aquest sentit, es considera que esdevenir directiu o directiva pot gene-
rar situacions d’incertesa que obliguen a “buscar-se la vida” per aprendre a 
desenvolupar les noves funcions. Donant resposta a aquesta situació, es recull 
el suggeriment que caldria disposar, no només d’una oferta formativa d’orien-
tació molt pràctica, sinó també d’eines i pautes a la disposició dels directius, 
així com d’accions de suport i acompanyament. Una de les persones entrevis-
tades apunta la idea d’aprofitar aquestes accions per homogeneïtzar els estils 
de direcció i crear una cultura pròpia de l’administració pública catalana, en 
què les funcions directives siguin mínimament homologables entre diferents 
institucions, departaments o unitats.

Per altra banda, una altra de les persones entrevistades apunta a la idea que la 
dedicació de recursos i esforços a la formació directiva sovint xoca amb una 
cultura organitzativa que ho veu com un privilegi innecessari.

“Les nostres organitzacions no tenen la cultura que invertir en formació directi-
va és un actiu. És com: ‘a sobre que ets cap i cobres més, t’hem de formar? Ho has 
de portar de sèrie!’. Però és una contradicció: si tu optes perquè entrin des de 
dins i creixin, de sèrie no t’ho porten.”

Enllaçant amb els punts anteriors, es percep dificultat per planificar la carrera 
laboral de les persones que ocupen càrrecs directius, degut a que les oportuni-
tats són conjunturals i poc estables. S’apunta a la necessitat de definir una car-
rera laboral de l’administració pública que permeti i incentivi les persones a 
desenvolupar-se professionalment, i que pugui ser tant vertical com horitzon-
tal, de manera que no hagi de passar exclusivament per ascendir, sinó que 
també pugui tenir a veure en assumir responsabilitats i lideratges en projectes 
i espais transversals.

Direcció de persones i equips: distribució del treball

D’entre les competències de direcció de persones en destaquen l’organització 
i distribució de la feina (pregunta 34), que a l’enquesta obté una valoració alta. 
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Les persones entrevistades han parlat d’aquesta qüestió posant de manifest la 
idea que “delegar no és treure’s de sobre una responsabilitat” sinó que és 
guiar, indicar cap on cal anar, i acompanyar a la vegada que es vetlla per man-
tenir l’equip cohesionat. Aquest acompanyament s’entén de forma individua-
litzada, des de la coresponsabilitat i el suport.

Fent referència al nivell operatiu de l’organització, algunes de les persones en-
trevistades consideren que el coneixement sobre el funcionament de les orga-
nitzacions està molt dividit entre les persones, i que això dificulta la distribució 
de tasques. En aquest sentit, es defensa que cal fer aflorar el coneixement per 
guanyar visió de conjunt. Així, estandarditzar processos i compartir informa-
ció, per tal de “veure qui entra i qui surt en cada moment”, facilitaria no només 
l’anàlisi i ordenació de la feina, també la seva distribució entre persones, equips 
o departaments, a la vegada que hauria de facilitar la transparència i el traspàs 
de coneixement enfront del treball per parcel·les aïllades on cadascú “es guar-
da la informació per un mateix”.

“Si no podem visualitzar tot el circuit de feina, es fa difícil que puguis ordenar 
les feines (...) S’acaba especialitzant molt la persona per temàtiques, i això ens 
fa molt captius. L’aprenentatge el fa una persona, no vàries, i no queda a l’orga-
nització. Quan se’n va, ho perds.”

“...l’abandonament afavoreix els regnes de taifes, que la gent s’apropiï el que 
fa per seguretat, que vulgui acotar-ho al màxim i no es vulguin posar en altres 
qüestions, i tot acaben sent compartiments petitons que es parlen poc entre 
si.”

Importància del diàleg, la col·laboració i les decisions compartides

Una de les afirmacions que genera més acord en aquest bloc de l’enquesta és 
la que fa referència a mantenir-se obert i predisposat al debat amb col·labora-
dors i altres persones (pregunta 33). Per la seva banda, les entrevistes han per-
mès explorar què s’entén per aquesta qüestió. Així, les persones entrevistades 
han descrit com el debat amb altres persones pot ajudar a assolir decisions tèc-
nicament més bones i viables, gràcies al consens i coneixement del que sorgei-
xen. En aquesta línia, es destaca la capacitat d’empatia i el tarannà diplomàtic 
que ha de tenir la persona directiva, sabent combinar la lleialtat a la feina ben 
feta i al rigor tècnic amb l’orientació i adaptació als altres i a les possibilitats de 
l’entorn. Per sobre de la capacitat de negociar, es destaca la de saber escoltar, 
traient el millor del que sap cadascú, per prendre millors decisions.
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“La competència negociadora, en aquest entès de la feina diplomàtica (...) és 
un element superimportant (...). No pots ser directiu sense aquesta capacitat 
d’empatia, negociació, de buscar l’altre, de buscar un punt de consens, punts 
en comú... si no hi és fracasses segur, segur.”

“Hi ha una competència que és la capacitat d’adaptació sense deixar de ser ri-
gorós en la teva feina.”

3.4. Resultats en governança, innovació i gestió del canvi

Aquest bloc fa referència a les habilitats i competències relatives a la gover-
nança, innovació i gestió del canvi. Per governança entenem la forma com els 
directius perceben els límits de les seves unitats i organitzacions i la interacció 
que es dona entre diferents actors per a la presa de decisions i gestió públi-
ques. Per altra banda, en relació amb la innovació i la gestió del canvi, desta-
quem qüestions com la identificació, reconeixement i consolidació de noves 
formes de treball i la promoció de la possibilitat d’experimentar i assumir ris-
cos. Les puntuacions resultants de l’enquesta són força homogènies per 
aquest bloc, tanmateix destaquem dificultats en la gestió del canvi i mancan-
ces en relació amb la planificació de la comunicació. A continuació, presentem 
els resultats.

Figura 7. Puntuacions en governança, innovació i gestió del canvi
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Preguntes del bloc de governança, innovació i gestió del canvi:

44.  Conec de manera exhaustiva els recursos i capacitats de la meva organització i les del 
meu entorn.

45.  He identificat el conjunt d’agents implicats en el propi àmbit de responsabilitat amb 
qui cal mantenir espais de comunicació.

46.  Considero que cal fomentar el treball en equip, la polivalència i la interdisciplinarietat 
per tal d’assolir objectius compartits entre diferents àrees.

47.  Comunico de forma proactiva els resultats assolits, amb dades tangibles i mesurables, 
adaptant l’estil de comunicació i de discurs a diferents tipus d’audiència.

48.  Desenvolupo xarxes i col·laboracions més enllà dels límits de la unitat, departament o 
organització per desenvolupar solucions creatives i aconseguir objectius comuns.

49.  Promoc la cultura del canvi com quelcom positiu, encoratjant les persones a pensar 
creativament, experimentar i assumir riscos.

50.  Faig la funció de representar l’organització, participant en xarxes i espai de debat a 
nivell nacional i internacional, creant sinergies amb altres actors.

51.  Informo, mantinc contacte, tinc en compte i estic disponible per treballar amb la 
ciutadania i els seus representants.

52.  Identifico i reconec nous mètodes de treball i/o noves actuacions que suposen una 
millora.

53.  Responc a les demandes d’informació que pugui rebre i asseguro de l’acompliment 
de les obligacions de publicitat activa i el dret d’accés a la informació pública.

54.  Contribueixo a la consolidació de nous mètodes de treball i/o noves actuacions que 
suposen una millora.

55.  Comunico d’acord amb un pla que preveu els objectius, els canals i sistemes de 
comunicació i la periodicitat.

Bona valoració de la importància del treball en equip

La valoració del treball en equip, la polivalència i la interdisciplinarietat per as-
solir objectius entre diferents àrees és una de les qüestions més ben valorades 
i que genera més consens (pregunta 46), així com en el bloc anterior ho era el 
diàleg i treball col·laboratiu (pregunta 33). Per altra banda, les persones entre-
vistades entenen que el treball en equip requereix una actitud oberta a la col-
laboració, i que ha d’anar més enllà de la relació del directiu amb els seus col·la-
boradors, sinó que també s’ha de veure reflectida en les relacions entre 
diferents nivells i unitats organitzatives, en contraposició al treball en compar-
timents aïllats.

S’espera que això ha d’aportar agilitat i reduir les rigideses mitjançant l’establi-
ment de confiances mútues que permetin abandonar un excés de garantisme. 
Es repeteix la idea del treball per projectes transversals i l’obertura i institucio-
nalització de nous espais col·laboratius, on les jerarquies pesin menys i es tren-
qui l’aïllament de les unitats.
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“La meva visió no s’allunya del que diuen tots els manuals: Deixar participar a 
totes les persones, treballar amb transversalitat, treballar col·laborativament i 
cooperativament. Els Departaments han de deixar d’estar aïllats.”

Una proporció important dels directius no fan funcions de representació

Una de les qüestions que pot sorprendre dels resultats de l’enquesta és el fet 
que una proporció important de directius considera que no realitza funcions 
de representar l’organització i participar en xarxes i espais de debat a nivell 
nacional i internacional (pregunta 50). Aquest resultat és consistent amb allò 
expressat en les entrevistes realitzades, en les quals aquesta funció s’ha mos-
trat com quelcom menys prioritari en comparació amb les altres competències 
i habilitats identificades.

Dificultats en la gestió del canvi: cultura de la culpabilitat vs. cultura de la 
innovació

Si bé la majoria de directius no valoren malament el seu comportament en rela-
ció amb la promoció de la cultura del canvi, l’experimentació i l’assumpció de 
riscos (pregunta 49), les persones entrevistades han descrit dificultats en 
aquest àmbit, apuntant causes com la dinàmica de la pròpia organització, resis-
tències internes o limitacions que imposa la interpretació de la normativa. Així 
mateix, es considera que hi ha pocs espais en els quals poder “provar coses 
noves”, a la vegada que hi ha por a “que no funcioni”. Una de les persones en-
trevistades considera que en general “gestionem malament l’error i el fracàs” i 
“volem minimitzar el risc, fins i tot quan és sabut que no és cost-eficient fer-
ho”. De la mateixa manera, es percep que quan es descobreix que hi ha alguna 
cosa que ha anat malament, es tendeix a buscar una persona culpable, fet que 
propicia que les persones busquin protegir-se, reduint el seu marge de discreci-
onalitat i iniciativa.

“Costa ser atrevit, no es propicia massa, hi ha una certa estabilitat i fer invents 
és una mica complex.”

“Si el teu cap té bona tolerància al canvi i no li importa assumir el risc de canviar 
i equivocar-se (...) la gent s’atreveix més. Si no es dona aquest espai, la gent no 
s’atreveix, i es manté encara que sigui una mala decisió, es manté per segure-
tat. Perquè clar, cada vegada hi ha més demandes, querelles per coses que 
s’han fet malament, i la gent agafa por.”
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D’aquesta manera, decisions i formes de treballar que és ben sabut que disten 
de ser òptimes poden mantenir-se per evitar els costos i riscos d’iniciar un can-
vi. Davant d’aquest diagnòstic, algunes de les persones entrevistades apunten 
que cal recuperar la iniciativa, i que l’actitud i predisposició al canvi per part de 
la persona directiva és un factor clau per arrossegar, o permetre, que l’organit-
zació innovi.

La necessitat de generalitzar la innovació

Enllaçant amb el punt anterior, es percep que la innovació generalment és 
puntual i aïllada, i que entremig resten espais en els quals no s’han fet can-
vis durant molts anys i on hi ha un gran terreny de millores per recórrer. Per 
posar un exemple que se’ns ha plantejat: La digitalització de la signatura no 
només estalvia costos de desplaçament i gestió, també hauria de permetre 
una resolució més ràpida dels procediments administratius. Tanmateix, sen-
se modificar normatives, els terminis de resolució continuen sent els matei-
xos. Així, es considera que no només cal promoure la innovació, sinó que cal 
adaptar les normes per aprofitar els beneficis derivats de la innovació. Una 
altra de les persones entrevistades considera que per maximitzar els benefi-
cis derivats de la innovació, cal trobar l’equilibri entre 1) el que demana la 
societat, 2) el que podem fer normativament i 3) el que volem fer. Considera 
que la convergència d’aquests tres corrents no sempre és fàcil d’aconse-
guir.

Al mateix temps, s’identifica el que s’ha anomenat “innovació de guerrilla”, 
que consisteix en diversos espais que tenen per objectiu promocionar la inno-
vació, i que treballen de forma desconnectada entre sí. Així, s’observen diver-
ses experiències d’aquest tipus, però amb un abast limitat. Un exemple 
d’aquest tipus d’espais seria el merCAT de la DGAC, un espai de compartició 
de coneixement de la Direcció General d’Atenció a la Ciutadania on treballa-
dors públics intercanvien idees i experiències o consells que no siguin d’àmbit 
laboral.

El lideratge des de la xarxa

Seguint el fil dels punts anteriors, en les entrevistes realitzades es recull la idea 
que l’Administració ha de liderar des de la xarxa, esdevenint un node d’aques-
ta, i no tan des de la jerarquia, passant d’unes relacions d’autoritat a unes al-
tres on la confiança i la voluntat de treballar plegats tinguin més pes. Per això 
es considera que la persona directiva ha de ser capaç d’exercir la suficient inici-
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ativa per arrossegar i articular als actors rellevants en cada àmbit, a la vegada 
que transmetre-ho al seu equip i col·laboradors.

“Una organització no pot perviure si no entén com funcionen la resta d’orga-
nismes, tant interna com externament. (...) No hi ha processos verticalitzats, 
estan intrincats els uns amb els altres. Saber governar això, és com saber go-
vernar una societat al s. XXI, has de portar un xip de persona xarxa.”

4. Recomanacions

Partint de la constatació que les valoracions mitjanes obtingudes són altes, i al 
mateix temps, tenint en compte l’existència d’oportunitats de millora, es plan-
teja la necessitat d’ajustar l’oferta formativa a les necessitats detectades i con-
tinuar reforçant les estratègies per aconseguir que els resultats de la formació 
reverteixin en el conjunt de les organitzacions públiques i contribueixin a la 
seva millora. Per donar resposta a aquests reptes, presentem les següents re-
comanacions:

Formació d’orientació pràctica

A efectes que la formació a directius públics sigui útil per l’exercici de les seves 
funcions, recomanem continuar avançant cap a una oferta d’orientació pràcti-
ca i aplicada, en la qual els alumnes puguin veure i treballar sobre situacions en 
les quals s’hi vegin reflectits. En aquest sentit, es recomana treballar amb ca-
sos reals i comptar amb la participació de persones que els coneguin de prime-
ra mà.

Pel que fa al format de les formacions, recollim la proposta d’oferir píndoles 
formatives adreçades a les directives que disposen de poc temps, així com 
oferir-la en espais més horitzontals, d’intercanvi de coneixement, en què els 
directius exposin problemes amb els quals es troben i puguin intercanviar 
punts de vista i consells amb l’acompanyament d’una persona experta o refe-
rent. Aquests espais haurien de permetre que les persones que ocupen càrrecs 
directius puguin agafar una major perspectiva per abordar qüestions no ur-
gents, però de gran importància, com ara l’estratègia, l’avaluació i la comunica-
ció.
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Establiment d’estàndards comuns

Recollint una de les propostes expressades durant les entrevistes realitzades, 
es recomana avançar cap a l’establiment d’uns coneixements i competències 
mínimes amb els quals es consideri que hauria de comptar qualsevol persona 
directiva, així com d’un estil propi de l’administració pública catalana. En 
aquest sentit, caldria oferir unes pautes i referències sobre conceptes i eines 
de gestió, tals com què ha de tenir un document de planificació estratègica, 
com fer un pla de comunicació o com distribuir responsabilitats en un equip de 
treball.

Prioritzar determinades àrees

Malgrat que cal donar resposta a tot tipus de necessitats formatives, en base 
als resultats obtinguts en l’enquesta i les entrevistes realitzades, recomanem 
posar una especial atenció en les àrees de planificació estratègica, avaluació de 
polítiques públiques, el reconeixement i la recompensa a l’esforç dels equips i 
el treball en xarxa.

Continuar treballant en la coordinació dels espais d’innovació

Partint de la idea de la “innovació de guerrilla”, entesa com els diferents espais 
autònoms entre si de promoció de la innovació, considerem que seria benefici-
ós estudiar-los amb la voluntat d’extreure’n aprenentatges i augmentar els es-
forços per aconseguir una major coordinació entre si. Així mateix, també es 
podrien identificar idees sorgides d’aquests espais que siguin escalables o re-
plicables en altres punts de les administracions públiques catalanes.

Abordar la gestió del coneixement

Un dels aspectes que s’ha posat de manifest en vàries entrevistes és la impor-
tància d’aprofitar el talent i coneixement intern. Es considera que hi ha molt 
coneixement dins les administracions públiques, però que aquest sovint està 
compartimentat, poc articulat o no està preparat per ser transferit. Conside-
rem que és important abordar aquesta qüestió, donant eines i dotant als direc-
tius d’habilitats per poder detectar i fer aflorar el talent i el coneixement que 
es troba amagat dins dels equips de treball. En aquest sentit, una altra vegada, 
fóra bo impulsar la institucionalització d’espais on poder detectar talent i reco-
llir coneixement, com podrien ser espais de debat sobre gestió i polítiques pú-
bliques, on la participació no vingui condicionada per les jerarquies.
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Impulsar canvis normatius i culturals

Finalment, volem destacar una altra de les idees recollides: la necessitat de 
promoure canvis normatius i culturals “en les regles actuals del joc”. Es consi-
dera important acompanyar així l’impuls de la formació, per tal que els seus 
aprenentatges derivats tinguin un major impacte en el funcionament de l’ad-
ministració pública. En aquest sentit, es destaca la percepció que els reptes de 
l’administració no es poden abordar només com una qüestió d’habilitats i com-
petències, sinó que calen canvis més profunds.

Bibliografia

Government Accountability Office (2013). MANAGING FOR RESULTS. “Agenci-
es Have Elevated Performance Management Leadership Roles, but Additio-
nal Training Is Needed“ Washington.

ANNEX 1. Marc professional de la funció directiva

Tenir ben definides les funcions professionals (què fa el professional) i les 
competències transversals (com ho ha de fer) permet, també, definir la for-
mació més adequada per al seu desenvolupament professional. Aprendre a 
ser competent denota que el professional practica i desenvolupa diferents 
capacitats i aptituds amb l’objectiu de donar resposta a les situacions proble-
màtiques que se li plantegen, sigui en l’entorn formatiu sigui en el seu entorn 
organitzatiu. El domini dels continguts funcionals (tècnics i procedimentals) 
han d’anar acompanyats del domini de les competències transversals (mane-
res de fer i ser professionals, i la relació amb els altres). Amb la definició 
d’aquest Marc professional de la funció directiva i amb el futur pla de desen-
volupament corresponent, esperem donar un salt qualitatiu en l’oferta for-
mativa adreçada al personal directiu públic de Catalunya i posar a la seva dis-
posició eines de desenvolupament competencial que reverteixin en la millora 
de la gestió pública, sempre en benefici de la ciutadania i de la societat en 
general.

En els següents quadres, es detallen les funcions i les competències que con-
formen el Marc professional de la funció directiva:
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FUNCIONS

F1 Participar en la definició de les polítiques públiques del seu àmbit, tot garantint-ne 
l’adequació a la realitat i la viabilitat pràctica.

F2 Participar en la governança del seu àmbit de responsabilitat i promoure’n relacions 
nacionals i internacionals rellevants.

F3 Dur a terme la planificació estratègica a seguir i fixar-ne els objectius operatius.

F4 Impulsar l’execució de les accions necessàries per a l’assoliment dels objectius 
establerts, fer-ne el seguiment i emprendre, quan calgui, accions de millora.

F5 Gestionar els recursos materials, tecnològics i econòmics amb criteris d’eficàcia, 
eficiència i sostenibilitat social, financera i mediambiental.

F6 Liderar, dirigir, coordinar i desenvolupar els equips professionals propis del seu 
àmbit.

F7 Avaluar l’eficiència dels processos, l’acompliment professional i els resultats assolits, 
per facilitar la presa de decisions i per retre comptes.

F8 Vetllar per una comunicació pública clara, veraç i transparent.

F9 Liderar polítiques d’innovació en el seu àmbit d’actuació.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

PE
RS

O
N

A
LS

ACTUALITZACIÓ 
PROFESSIONAL

Mantenir al dia el coneixement respecte al contingut de les 
seves funcions i cercar maneres millors de fer que assegurin 
una major efectivitat i qualitat del servei.

VISIÓ ESTRATÈGICA Identificar oportunitats i tendències de futur en l’entorn, 
adoptant decisions que permetin anticipar-se i preparar 
millor la seva àrea de responsabilitat per a aquests escenaris.

CAPACITAT D’ANÀLISI Analitzar les situacions de manera objectiva, explorar-ne les 
causes i cercar possibles alternatives de solució, per tal de 
triar la més adequada d’acord amb la situació concreta, les 
possibilitats d’implementació, les conseqüències que se’n 
derivin i els riscos associats.

PRESA DE DECISIONS Escollir entre diferents opcions una vegada valorades les 
possibles alternatives, els seus efectes i riscos. Actuar en 
conseqüència, assumint la responsabilitat de la decisió.
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RE

LA
CI

O
N

A
LS

LIDERATGE Projectar tant internament com externament una visió 
estimulant, un propòsit ferm i una direcció clara, de manera 
que amb això motiva la consecució dels objectius comuns 
mitjançant una acció decidida, implicada i compromesa per 
part de l’organització.

DIRECCIÓ DE 
PERSONES

Aconseguir que les aportacions de les persones 
contribueixin a la consecució de resultats de l’organització: 
fixant objectius, distribuint tasques i responsabilitats, 
donant pautes d’execució, supervisant l’acompliment i 
generant un clima de treball positiu.

DESENVOLUPAMENT 
DE PERSONES

Identificar les potencialitats i les necessitats de 
desenvolupament dels membres del seu equip i aplicar 
polítiques que ajudin les persones de l’equip a créixer, tant a 
nivell personal com a nivell professional (formació, suport, 
oportunitats i experiències).

NEGOCIACIÓ Saber escoltar, analitzar i conciliar punts de vista diferents, 
tenint sempre en compte les prioritats polítiques i l’interès 
general, però també les necessitats i raonaments de les 
altres persones o institucions per arribar a acords 
satisfactoris per a totes les parts en les millors condicions 
possibles.

COMUNICACIÓ 
INTERNA

Transmetre missatges de manera estructurada dins 
l’organització, emprant el llenguatge més adient, segons la 
situació i l’interlocutor, i el canal més adequat per tal que el 
missatge sigui efectiu amb l’objectiu de mantenir 
informades i implicades les persones.

COMUNICACIÓ 
EXTERNA

Transmetre missatges de manera estructurada fora de 
l’organització o àmbit, emprant el llenguatge més adient, 
segons la situació i l’interlocutor, i el canal més adequat per 
tal que el missatge sigui efectiu, amb l’objectiu de fer 
efectiva la transparència i el dret a la informació de la 
ciutadania.

TREBALL EN EQUIP I 
EN XARXA

Treballar i col·laborar amb un grup de persones per 
aconseguir un objectiu comú i construir relacions 
professionals de confiança en l’Administració pública i altres 
entorns.
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COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
FU

N
CI

O
N

A
LS

PLANIFICACIÓ I 
ORGANITZACIÓ

Determinar eficaçment les fites i les prioritats dins el seu 
àmbit d’actuació tot establint els projectes i les accions del 
seu equip, fixant-ne els terminis, els recursos necessaris, els 
criteris d’execució i l’assoliment d’objectius.

ORIENTACIÓ ALS 
RESULTATS

Prendre decisions per tal d’assolir amb eficiència els 
objectius de l’organització i complir amb les expectatives 
dels ciutadans o clients interns, mitjançant l’aplicació de 
coneixement tècnic, l’anàlisi de problemes i l’avaluació de 
riscos.

ORIENTACIÓ A LA 
QUALITAT I A LA 
MILLORA CONTÍNUA

Orientar la pràctica professional pròpia i del seu equip 
envers la millora contínua i l’excel·lència en els resultats per 
tal que tinguin un impacte positiu i rellevant en el servei 
públic.

ORIENTACIÓ A LA 
CIUTADANIA

Orientar les polítiques per respondre a les necessitats 
actuals i futures de la ciutadania, situant-la en el centre del 
sistema, tot promovent una actitud de servei.

INNOVACIÓ I GESTIÓ 
DEL CANVI

Prendre iniciatives, buscar solucions originals i eficaces, i 
cercar oportunitats en els seus àmbits de competència, tot 
fomentant una cultura i un esperit creatiu en la seva 
organització.

DOMINI DE L’ENTORN 
DIGITAL

Fer un ús creatiu, crític i segur de les tecnologies de la 
informació i la comunicació per assolir els objectius 
relacionats amb el seu àmbit de responsabilitat, el propi 
aprenentatge i la participació en les xarxes socials.

ÈT
IQ

U
ES

IDENTIFICACIÓ AMB 
L’ORGANITZACIÓ I EL 
SERVEI PÚBLIC

Compartir els valors inherents al servei públic i actuar amb 
vocació de servei, professionalitat, imparcialitat, objectivitat 
i integritat.

INTEGRITAT Actuar d’acord amb les normes ètiques i de conducta de 
l’Administració, amb honestedat i en coherència amb els 
valors personals.
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ANNEX 2. Perfil de la persona directiva

L’enquesta ha estat resposta per 312 persones que ocupen càrrecs de direcció 
a les administracions públiques catalanes.

La proporció d’homes i dones està força equilibrada, apropant-se a la paritat 
(47,8% de dones i 52,2% d’homes).

Figura 1. Percentatge d’homes i dones

Majoritàriament, les persones que han respost treballen a la Generalitat de Ca-
talunya (81,7%), mentre que una menor proporció treballa a altres organismes 
del sector públic (11,9%) i a ens locals (6,4%). D’entre els que treballen a la Gene-
ralitat, estan distribuïdes en els seus diferents Departaments. Destaca el De-
partament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda (11,9% de les respostes), 
que de forma destacada és el qui ha aportat més respostes. Per altra banda, el 
departament que ha aportat menys respostes és el de Cultura, seguit de Salut. 
Només dues persones han indicat que treballen en un departament que no 
apareixia com una opció de resposta.
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Figura 3. Departament de la Generalitat en el qual treballen

Pràcticament totes les persones enquestades tenen un nivell formatiu univer-
sitari. Més d’una tercera part de les respostes indiquen un nivell de Màster o 
postgrau (38,5%), i hi ha una proporció important que ha obtingut un doctorat 
(9,6%).

Figura 4. Nivell formatiu dels directius públics

Pel que fa a l’àmbit formatiu, la meitat dels directors s’han format en l’àmbit 
de les ciències socials (51,3%), mentre que la resta es distribueixen entre les ci-
ències humanes i de la cultura (13,8%), les tecnològiques (11,5%), les de la Salut i 
la vida (10,9%), i comunicació i mitjans audiovisuals (1,3%). Un 11,2% de les perso-
nes enquestades ha indicat que la seva formació pertany a una altra categoria.
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Figura 5. Àmbit formatiu dels directius públics

Quan s’ha demanat a les persones que indiquin el seu lloc de treball actual, la 
majoria s’ha descrit com a subdirector o subdirectora (26,6%), seguit de direc-
tor o directora general (20,2%) i cap (14,4%).

Figura 6. Lloc de treball actual dels directius públics

Finalment, el 41,7% dels directius van accedir al càrrec durant el darrer any i 
mig, entre el 2016 i 2017. Així mateix, un 28,8% ho han fet entre els anys 2010 i 
2015, i hi ha una proporció decreixent de persones com més lluny mirem, fins a 
trobar-nos amb un 5,4% que conserven el lloc de treball des de l’any 2000 o 
abans.
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Figura 7. Any en el qual va començar a exercir el càrrec
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GOVERNANÇA I QUALITAT INSTITUCIONAL

Joan Anton Font Monclús
Professor de règim jurídic de l’ordenació del territori i dret urbanístic de la URV de 

Tarragona

Cada vegada que la tirania intenta sotmetre la massa d’un poble a la voluntat 
d’una de les seves parts, compta entre els seus mitjans amb els prejudicis i la igno-
rància de les seves víctimes.1

Resum

Governança i qualitat institucional són conceptes que avui en dia estan estretament 
relacionats amb la participació ciutadana amb la presa de decisions, corresponsabi-
litzant els diferents actors de la societat amb el govern, i amb l’avaluació de la gestió 
pública, a tots els nivells. Allò que és important no és tan sols el correcte disseny de 
polítiques públiques, sinó la seva correcta avaluació, i un règim de responsabilitats 
polítiques i de gestió en relació amb els resultats obtinguts.

La cultura de gestió pública del nostre país barreja els rols de definició de políti-
ques públiques i de la seva gestió i aplicació, obviant la professionalització de 
la gestió i obviant a la pràctica eines de participació en el seu disseny. Per 
exemple, podem constatar com la major part de les potestats reglades de les 
administracions públiques recauen en òrgans de naturalesa política, fet que 
comporta la desprofessionalització de la gestió pública.

La normativa de transparència, malgrat preveure-ho, no ha provocat la implan-
tació d’un model transparent de la gestió, molt menys una cultura de l’avalua-
ció de les polítiques públiques.

La causa de la incorrecta aplicació d’un model de Governança i de govern 
obert, que incorporen els conceptes de transparència, participació, administra-
ció electrònica, dades obertes i avaluació permanent de la gestió administrati-
va, és que s’estan implantant tots els seus instruments de forma aïllada i des-
connectada. Només podrem afrontar un model realment transparent, eficient, 

1.  CONDORCET, «Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, 1793”. Extret 
del llibre Dret d’accés a la informació pública i transparència, editat per l’Oficina Antifrau de 
Catalunya. Abril de 2013.
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responsable, si som capaços d’implantar models interrelacionats que enten-
guin com una unitat el procés íntegre de la gestió pública, que s’inicia en el 
disseny de les polítiques públiques i conclou amb la seva avaluació i les respon-
sabilitats que se’n deriven, amb un suport tecnològic que sota el principi d’on-
ce only sigui capaç de donar una visió clara i transparent de tot el procés, possi-
bilitant un model real de govern obert.

1. Marc normatiu europeu

El concepte de Governança gira al voltant de les relacions que s’estableixen 
entre diferents actors que participen en la presa de decisions i la implementa-
ció de polítiques públiques. Sobre aquest concepte, el que és més o menys mo-
dulable és la identificació dels actors i l’àmbit i marge de participació d’aquests 
en el procés de presa de decisions.

Actualment, el concepte de govern obert tendeix a completar el de governan-
ça, fins i tot a substituir-lo, per tal d’assegurar que el procés de presa de decisi-
ons és transparent i participatiu en el sentit de donar cabuda a la participació 
de tots els sectors que en puguin resultar afectats. És en aquest sentit que la 
nova normativa reguladora del procediment administratiu comú i del règim ju-
rídic de les administracions públiques, així com la normativa sobre transparèn-
cia, accés a la informació pública i bon govern, han consolidat un marc teòric 
de model de governança. I dic un marc teòric, perquè malgrat que està previst 
a la llei, dista molt d’aplicar-se en el seu sentit, ja que la major part d’actors de 
l’àmbit públic no han assumit com a propis els principis que es desprenen del 
concepte de govern obert, utilitzant-los com una mena d’aparador de correc-
ció formal, que no es tradueix en un model de govern obert real.

Probablement, una anàlisi de les fonts normatives del concepte de governança 
l’hem de cercar a l’article 15.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, 
quan fa referència al principi d’obertura d’acord amb el qual han d’actuar les 
institucions, òrgans i organismes de la Unió2. Tot i que l’origen el trobem al lli-
bre blanc de la governança europea elaborat per la Comissió de les Comunitats 
Europees el 25 de juliol de 2001, motivat, entre d’altres, per la desconfiança 

2.  1. A fin de fomentar una buena gobernanza y de garantizar la participación de la sociedad civil, las 
instituciones, órganos y organismos de la Unión actuarán con el mayor respeto posible al princi-
pio de apertura.
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dels ciutadans europeus amb les institucions i els polítics. Els canvis que es pro-
posen al llibre blanc (adreçats a la Unió) són:

1. Un major grau de participació i obertura, reforçant la interacció amb or-
ganismes regionals, locals i la societat civil3.

2. Millors polítiques, millors normatives i millors resultats4.

3. Governança mundial. En aquest sentit, s’afirma que el llibre blanc supera 
la perspectiva d’Europa, contribuït al debat sobre la governança mundial5.

4. Centrar les institucions6.

El llibre blanc defineix cinc principis que constitueixen la base d’una bona 
governança, aplicable a tots els nivells de govern, mundial, europeu, nacio-

3.  En aquest sentit la Comissió haurà de:
 –  A través de asociaciones nacionales y europeas, establecer un diálogo más sistemático con los 

representantes de los organismos regionales y locales en una fase precoz de la elaboración de 
las políticas.

 –  Introducir una mayor flexibilidad en los métodos de aplicación de la legislación comunitaria 
que permita tener en cuenta las peculiaridades regionales y locales.

 –  Establecer y publicar un conjunto de normas mínimas de consulta sobre la política de la Unión 
Europea.

 –  Establecer acuerdos de asociación que vayan más allá de las normas mínimas en determinados 
ámbitos y comprometan a la Comisión a un mayor nivel de consulta, a cambio de mayores ga-
rantías de transparencia y representatividad por parte de las organizaciones consultadas.

4.  Per aquest motiu la Comissió haurà de:
 –  Fomentar un mayor uso de los distintos instrumentos de acción publicopolíticos (reglamen-

tos, directivas marco, mecanismos de corregulación).
 –  Simplificar ulteriormente el Derecho comunitario existente y animar a los Estados miembros a 

simplificar las reglamentaciones nacionales de aplicación de las disposiciones comunitarias.
 –  Publicar directrices sobre la obtención y utilización de la opinión de los expertos, de manera 

que quede claro cuál es el dictamen emitido, de dónde procede, cómo se utiliza y qué otras 
opiniones alternativas existen.

5.  La Comissió haurà de:
 –  Mejorar el diálogo con los agentes gubernamentales y no gubernamentales de los terceros países 

en el marco de la elaboración de propuestas políticas que revistan una dimensión internacional.
 –  Proponer una revisión de la representación internacional de la Unión para que ésta pueda ex-

presarse más a menudo con una sola voz.
6.  La Comissió haurà de:
 –  Intensificar los esfuerzos tendentes a garantizar la coherencia de las políticas e identificar ob-

jetivos a largo plazo.
 –  Presentar ante la próxima Conferencia Intergubernamental propuestas destinadas a centrar 

la responsabilidad ejecutiva de la Comisión.
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nal, regional i local: obertura, participació, responsabilitat, eficàcia i cohe-
rència7.

Per tant, un model de governança ens hauria de permetre la participació de la 
societat civil i grups d’interès en el procés de presa de decisions i d’implantació 
de polítiques públiques, facilitant la més àmplia informació de l’actuació dels 
poders públics (transparència, accés a la informació pública), i en base a mesu-
res que en permetin avaluar el seu impacte, el seu grau de compliment, i la 
responsabilitat en els mateixos. I això fer-ho d’una manera comprensible i co-
herent.

En l’àmbit de l’administració electrònica, la Comissió Europea ha adoptat una 
nova estratègia denominada “e-commission 2012-2014”, que pretén, entre d’al-

7.  Apertura. Las Instituciones deberían trabajar de una forma más abierta. Junto con los Estados 
miembros, deberían desarrollar una comunicación más activa sobre la labor de la UE y sobre las 
decisiones que ésta adopta. Deberían asimismo utilizar un lenguaje que resultara accesible para 
el público en general. Este aspecto reviste una especial importancia si se quiere fomentar la con-
fianza en unas instituciones de por sí complejas.

 Participación. La calidad, la pertinencia y la eficacia de las políticas de la Unión implican una am-
plia participación de los ciudadanos en todas y cada una de las distintas fases del proceso, desde 
la concepción hasta la aplicación de las políticas.

 Una participación reforzada debería generar una mayor confianza en los resultados finales y en 
las Instituciones de las que emanan las políticas. La participación depende esencialmente de la 
adopción de un enfoque integrador de este tipo por parte de las Administraciones centrales en 
la concepción y aplicación de las políticas de la UE.

 Responsabilidad. Es preciso clarificar el papel de cada uno en los procesos legislativo y ejecutivo. 
Cada una de las Instituciones de la UE debe explicar su acción en Europa y asumir la responsabili-
dad que le incumba. Pero también se precisa una mayor claridad y una mayor responsabilización 
de los Estados miembros y de todos los agentes que participan en el desarrollo y aplicación de las 
políticas de la UE en los distintos niveles.

 Eficacia. Las medidas deben ser eficaces y oportunas, y producir los resultados buscados sobre la 
base de unos objetivos claros, de una evaluación de su futuro impacto y, en su caso, de la expe-
riencia acumulada. La eficacia requiere también que la aplicación de las políticas de la UE sea 
proporcionada y que las decisiones se tomen al nivel más apropiado.

 Coherencia. Las políticas desarrolladas y las acciones emprendidas deben ser coherentes y fácil-
mente comprensibles. La necesidad de coherencia de la Unión es cada vez mayor: sus tareas son 
cada vez más complejas y la ampliación aumentará la diversidad; desafíos tales como el del cam-
bio climático o la evolución demográfica rebasan las fronteras de las políticas sectoriales que 
han cimentado la construcción de la Unión; las autoridades regionales y locales están cada vez 
más implicadas en las políticas comunitarias. La coherencia requiere un liderazgo político y un 
firme compromiso por parte de las Instituciones con vistas a garantizar un enfoque coherente 
dentro de un sistema complejo.
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tres, la reducció de càrregues administratives , la millora de la transparència i la 
supressió de les barreres digitals, establint els següents principis8:

– Enfocament central en l’usuari.

– Efectivitat i eficiència.

– Simplificació i proporcionalitat.

– Seguretat i privacitat.

– Transparència i accessibilitat.

– Obertura

– Reutilització

– Convergència.

Més tard, l’any 2009, es redacta el llibre blanc del Comitè de les Regions de la 
UE sobre la governança multinivell9, que la defineix com l’acció coordinada de 
la Unió, els Estats membres, els ens regionals i locals, basada en l’associació i 
destinada a elaborar i aplicar les polítiques de la UE. Aposta per la coparticipa-
ció dels diferents nivells de governança en l’elaboració de polítiques. Es fona-
menta en el respecte al principi de subsidiarietat, pel que fa a les competències 
dels diferents nivells de poder (i, per tant, apostant sempre pel més proper al 
ciutadà), i la interacció. En conseqüència, podem concloure que el concepte de 
governança multinivell està dissenyat i pensat més per la participació dels dife-
rents poders en l’elaboració de polítiques i de normativa, que no pas en la par-
ticipació de tots els actors afectats per les mateixes.

2.- Marc Normatiu Espanyol i Català

La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment administratiu de les 
administracions públiques catalanes (LRJPAC) va començar a configurar a tra-
vés de la llei un model cap a la governança. En aquest sentit, el seu article 22, 
dins el capítol dels drets dels ciutadans, incorpora el dret a una bona adminis-

8. Extret de la tesi doctoral de Francesc Mancilla i Muntada, “la configuració del dret a la bona 
administració en l’ordenament jurídic de la Unió Europea i la seva projecció en el dret públic es-
panyol i català”. La major part de l’anàlisi sobre governança i dret europeu s’inspira en aques-
ta tesi doctoral, de molt recomanable lectura.

9. Informat per la Mesa del Parlament de Catalunya en la seva sessió de 24 de novembre de 2009.
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tració, que entra d’altres preveu el dret a participar en la presa de decisions, 
així com l’obligació de les administracions públiques catalanes de fomentar la 
participació ciutadana mitjançant un procés previ de debat i d’informació10.

Entre els principis generals d’actuació de les administracions públiques catala-
nes, l’article 31 preveu de forma expressa els d’eficiència, proximitat, simplifi-
cació, transparència i accessibilitat i participació ciutadana, tots ells relacionats 
amb el concepte de governança.

A partir d’aquestes previsions genèriques, el major desenvolupament del concep-
te de governança el trobem amb les lleis de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern11, que ens obren un nou concepte, similar i inclusiu d’aquell, 
com és el de govern obert, perquè incorpora els principis bàsics de la governança: 
la transparència, la participació, l’avaluació i qualitat, i l’administració electrònica.

Podríem definir el govern obert com la conjunció de quatre elements:

1. Transparència.

2. Participació.

10. Article 22
 Dret a una bona administració
 1. El dret dels ciutadans a una bona administració inclou:

a) El dret que l’actuació administrativa sigui proporcional a la finalitat perseguida.
b) El dret a participar en la presa de decisions i, especialment, el dret d’audiència i el dret 

a presentar al·legacions en qualsevol fase del procediment administratiu, d’acord amb 
el que estableix la normativa aplicable.

c) El dret que les decisions de les administracions públiques estiguin motivades, en els 
supòsits establerts legalment, amb una referència succinta als fets i als fonaments jurí-
dics, amb la identificació de les normes aplicables i amb la indicació del règim de recur-
sos que escaigui.

d) El dret a obtenir una resolució expressa i que se’ls notifiqui dins del termini legalment 
establert.

e) El dret a no aportar les dades o els documents que estiguin en poder de les administra-
cions públiques o dels quals aquestes puguin disposar.

f) El dret a conèixer en qualsevol moment l’estat de tramitació dels procediments en què 
són persones interessades.

 2.  Les administracions públiques de Catalunya han de fomentar la participació ciutadana en 
les actuacions administratives de llur competència, per tal de recollir les propostes, els su-
ggeriments i les iniciatives de la ciutadania, mitjançant un procés previ d’informació i debat.

11. Llei Estatal 19/2013, 19/2013, i Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre. El concepte de govern 
obert es desenvolupa de forma especial a la llei catalana.
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3. E-administració.

4. Dades obertes.

L’exposició de motius de la Llei 19/2014 en fa una referència explícita:

Des d’aquesta perspectiva, adquireixen especial rellevància principis com són el de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, com a principis bàsics 
que permeten avaluar la qualitat democràtica del funcionament de les administra-
cions públiques. I també la té el de govern obert, com a concepte que permet 
aprofitar els avantatges dels mitjans electrònics per a configurar un sistema de re-
lacions entre les administracions i la ciutadania més interactiu i més participatiu...

7. La facilitat d’interrelació entre l’Administració i la ciutadania que afavoreixen 
els mitjans electrònics permet aplicar el govern obert, entès com un sistema d’ac-
tuació i gestió dels afers públics que fa possible un diàleg permanent entre l’Ad-
ministració i els ciutadans, la participació i la col·laboració d’aquests en la defini-
ció de les polítiques públiques i una millor transparència en el retiment de 
comptes i l’exigència de responsabilitats.

Per tant, els mitjans electrònics són l’instrument, i un sistema interactiu i parti-
cipatiu de les relacions entre les administracions i la ciutadania, l’objectiu.

El concepte de govern obert, com a sistema d’actuació i gestió dels afers pú-
blics, incorpora:

– Un diàleg permanent entre l’administració i els ciutadans.

– La participació i col·laboració dels ciutadans en la definició de polítiques 
públiques.

– Millor transparència en el retiment de comptes i l’exigència de responsa-
bilitats.

En sentit similar, l’article 2.e de la Llei, que defineix el concepte de govern 
obert:

e) Govern obert: les mesures per a establir una relació i un diàleg perma-
nents i bidireccionals entre l’Administració i les persones a l’hora de defi-
nir i aplicar les polítiques públiques, i per a introduir i desenvolupar instru-
ments de participació i col·laboració ciutadana en els assumptes públics.
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L’article 65 de la Llei 19/2014 en defineix els principis:

a) El diàleg permanent entre l’Administració pública i els ciutadans.

b) La presa de decisions públiques tenint en compte les necessitats i les 
preferències manifestades pels ciutadans.

c) La participació i la col·laboració ciutadana en la definició de les políti-
ques públiques més rellevants, de caràcter general i sectorial.

d) La transparència i la informació pública com a marc de referència per a 
fer possible l’efectivitat del govern obert.

e) La millora continuada de la qualitat dels serveis.

f) L’avaluació permanent de la gestió administrativa i dels processos de 
participació, per mitjà d’indicadors objectius en l’establiment dels quals 
cal garantir la participació d’experts independents i dels ciutadans.

g) El retiment de comptes i l’assumpció de responsabilitat davant els ciu-
tadans derivada de les decisions adoptades.

El segon punt de l’article 65 preveu l’impuls del govern obert preferentment 
(que no exclusivament) amb l’ús de mitjans electrònics i les tecnologies de la 
informació i la comunicació.

Podem observar com la llei prescindeix del concepte de dades obertes. No 
obstant, es pot entendre incorporat en el proposat de diàleg permanent i bidi-
reccional entre l’administració i les persones. Malgrat això, la llei només desen-
volupa instruments de participació i col·laboració ciutadana.

L’article 66 de la Llei regula les mesures de foment del govern obert, totes 
elles encaminades a la participació dels ciutadans en el procés de definició i 
aplicació de polítiques públiques, el seu seguiment i avaluació, i amb uns ins-
truments de participació i col·laboració de caràcter generalista, adreçats a tota 
la ciutadania12.

12. Article 66
 Mesures de foment del govern obert
 1.  Els ciutadans poden intervenir, de manera individual o col·lectiva, per mitjà d’entitats de ca-

ràcter representatiu, en la definició i l’aplicació de les polítiques públiques.
 2.   L’Administració pública ha de fomentar la participació i la col·laboració ciutadanes en la 

presa de decisions públiques i en el seguiment i l’avaluació de l’aplicació d’aquestes decisions.
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Segons l’article 67 de la llei 19/2014, l’administració pública té l’obligació d’esta-
blir procediments de participació i col·laboració ciutadana en elaboració de 
plans i programes de caràcter general i en la definició de les polítiques públi-
ques més rellevants. En l’àmbit local això afectaria als pressupostos, als instru-
ments de planejament, programes plurianuals d’actuació i d’inversió, plans es-
tratègics plurianuals, plans estratègics de subvencions, entre d’altres13. Les 
obligacions concretes pel que fa a procediments de participació i col·laboració 
ciutadana són:

a) Donar informació, amb antelació suficient, sobre les propostes sotme-
ses a la consideració dels ciutadans.

b) Subministrar d’una manera adequada, sistemàtica i entenedora la infor-
mació relativa a les propostes que sigui necessària per tal de poder-les 
valorar adequadament.

c) Valorar el resultat del procés participatiu en el moment de la presa de 
decisió.

d) Informar els ciutadans que han participat en el procés sobre les decisi-
ons adoptades i els motius que les justifiquen.

L’article 68 de la Llei 19/2014 remet a la legislació de règim jurídic i procediment 
administratiu, la normativa de règim local, la de participació ciutadana i la sec-
torial, l’establiment dels procediments de participació i col·laboració ciutada-
nes.

Les lleis 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques (LPA) i 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 

 3.  Els instruments i les formes de participació i col·laboració ciutadanes s’han de donar a conèi-
xer per mitjà del Portal de la Transparència i de la resta de canals de difusió per a permetre’n 
un coneixement tan generalitzat com sigui possible.

 4.  Els instruments de participació i col·laboració s’han d’adreçar al conjunt de la ciutadania, i 
l’Administració ha de posar a la seva disposició les eines de formació pertinents perquè en 
pugui dominar l’ús. També es poden destinar als sectors de la ciutadania i d’entitats directa-
ment afectats per les polítiques públiques.

13. En l’àmbit urbanístic aquesta participació ciutadana està ben desenvolupada a través dels 
programes de participació ciutadana regulats als articles 59 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei d’Urbanisme, i 16 i següents del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
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(LRJ), no fan una referència expressa al concepte de Governança14, tot i que 
del seu articulat se’n poden desprendre alguns dels seus principis.

Així, per exemple, l’article 3 LRJ fa referència als principis de responsabilitat 
per la gestió pública, planificació, control de la gestió, avaluació de resultats 
(entre d’altres), que han de respectar les administracions públiques. La LPA 
regula abastament la participació ciutadana en el procés d’elaboració normati-
va.

L’article 71.1 LPA sembla apostar per un model de govern obert, ja que esta-
bleix que l’impuls del procediment ho ha de ser per mitjans electrònics i res-
pectant els principis de transparència i publicitat. L’art. 75 LPA preveu que els 
actes d’instrucció s’han d’efectuar per mitjans electrònics. Les aplicacions i sis-
temes d’informació que s’utilitzin han de permetre el control de temps i de 
terminis, la identificació dels òrgans responsables i la tramitació ordenada dels 
expedients, així com facilitar la simplificació i publicitat dels procediments. Se-
gurament aquesta publicitat està directament relacionada amb els conceptes 
de transparència i d’accés a la informació pública.

L’article 133 LPA, que fa referència al procediment d’elaboració normativa, pre-
veu una actuació prèvia de participació ciutadana, a afegir als tràmits procedi-
mentals d’audiència i informació pública. En aquest sentit, preveu que amb ca-
ràcter previ a l’elaboració d’un projecte de reglament s’ha d’efectuar una 
informació pública mitjançant el portal web per obtenir l’opinió de subjectes i 
organitzacions representatives referents a:

14. Tan sols a l’exposició de motius de la LRJ:
 L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (d’ara endavant OCDE), ha 

valorat de manera molt positiva la reforma administrativa empresa per la CORA. En l’informe 
emès sobre aquella, assenyala que el paquet de reforma és resultat d’un procés rigorós de recol-
lecció de dades, diàleg entre professionals i diagnòstic de les debilitats de les administracions 
públiques espanyoles. L’OCDE considera que el conjunt d’afers polítics inclosos a la reforma (per 
exemple, govern electrònic, relacions de governança multinivell, bona regulació, reformes pres-
supostàries), juntament amb les iniciatives paral·leles adoptades en els dos últims anys en àrees 
com estabilitat pressupostària, transparència i regeneració democràtica, explica un dels proces-
sos de reforma més ambiciosos portats a terme en un país de l’OCDE. Aquesta Llei, per tant, no 
representa l’únic instrument normatiu que materialitza la reforma, però sí que constitueix, jun-
tament amb la que ha de disciplinar el procediment administratiu, de tramitació paral·lela, i les 
ja aprovades sobre transparència i bon govern i estabilitat pressupostària, la pedra angular so-
bre la qual s’ha d’edificar l’Administració Pública espanyola del futur, al servei dels ciutadans.
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– Problemes que es pretenen solucionar.

– Necessitat i oportunitat de l’aprovació.

– Objectius de la norma.

– Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

A més, quan la norma afecti a drets i interessos legítims de persones, se n’ha 
de publicar el text al portal web per donar audiència als ciutadans afectats. 
Aquesta actuació que es preveu com a preceptiva, a Catalunya la podem consi-
derar ja contemplada a l’article 10 de la Llei 19/2014. A més, i de forma potesta-
tiva (entenc que en base al principi de bona regulació, s’hauria de fer sempre), 
s’hi poden dirigir directament.

Aquesta consulta i informació pública ha de possibilitar que els destinataris po-
tencials de la norma facin aportacions i puguin emetre la seva opinió.

En el Butlletí Oficial de l’Estat de 14 de novembre de 2017 es va publicar el R.D. 
931/2017, de 27 d’octubre, pel qual es regula la memòria d’anàlisi d’impacte 
normatiu.

Tot i que aquest reial Decret només és d’aplicació a l’Estat, ja que desenvolupa 
les previsions de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, en el que fa 
referència a la memòria d’anàlisi d’impacte normatiu que ha d’acompanyar els 
avantprojectes de llei o projectes de reials decrets llei, legislatius o normes re-
glamentàries, les seves previsions ens poden servir de guia en aplicació dels 
principis de bona regulació en l’exercici de la potestat reglamentària regulats a 
l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques (LPACAP).

D’acord amb l’article 129 LPACAP, en l’exposició de motius o preàmbul del re-
glament s’haurà de justificar la seva adequació als principis de necessitat, eficà-
cia, proporcionalitat, seguretat jurídica transparència i eficiència, com a princi-
pis de bona regulació. S’haurà de justificar la iniciativa identificant les finalitats 
perseguides i la seva relació amb l’interès general.

L’article analitza cadascun dels principis esmentats i com es compleixen cor-
rectament:

– Principis de necessitat i eficàcia:
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• Justificació per una raó d’interès general.

• Identificació clara dels fins perseguits.

• Justificar que és l’instrument més adequat per assolir els fins.

– Principi de proporcionalitat: la regulació haurà de ser la imprescindible 
per satisfer les necessitats a cobrir.

– Principi de seguretat jurídica:

• Ha de ser coherent amb l’ordenament jurídic nacional i europeu.

• Si s’estableixen nous tràmits de procediment, s’ha de justificar per la 
seva singularitat o necessitat.

– Principi de transparència:

• S’ha de possibilitar l’accés senzill, universal i universal a la normativa 
en vigor i als documents del seu procés d’elaboració. D’acord amb l’ar-
ticle 7 de la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació i bon 
govern, i article 10 de Llei Catalana 19/2014, s’ha de publicar en el por-
tal de transparència:

•	Normes aprovades per l’administració pública.

•	Procediments normatius en curs d’elaboració, indicant-ne l’estat de 
tramitació.

•	Memòries i documents justificatius de la tramitació de projectes nor-
matius, els diferents textos i les valoracions dels documents originats.

• Definició clara dels objectius de la norma i justificació en el preàmbul o 
exposició de motius.

• Possibilitar la participació activa dels destinataris de la norma.

– Principi d’eficiència: S’han d’evitar càrregues administratives innecessàri-
es o accessòries i racionalitzar la gestió de recursos públics.

Si la norma pot comportar despeses o ingressos, s’han de quantificar i valo-
rar-ne les repercussions i efectes. En tot cas, se supediten als principis d’estabi-
litat pressupostària i sostenibilitat financera.

També s’ha de tenir present que, d’acord amb l’article 130 LPACAP, s’ha d’efec-
tuar una avaluació periòdica de la normativa en vigor per adaptar-la als princi-
pis de bona regulació descrits, i l’emissió d’un informe en aquest sentit, que 
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s’ha de fer públic. La periodicitat d’aquests informes la fixa l’administració cor-
responent.

L’article 132 LPACAP preveu que anualment les administracions faran públic un 
pla normatiu amb les iniciatives legals o reglamentàries que vulguin tramitar 
l’any següent. Aquest es publicarà en el portal de transparència. No obstant, 
no es preveuen les conseqüències de l’incompliment d’aquest requisit, que in-
terpreto que no afectaran ni a la capacitat normativa ni a la validesa dels regla-
ments aprovats.

Doncs bé, per a l’aplicació d’aquests principis pot ser de gran utilitat el RD 
931/2017, que dissenya l’estructura i contingut de la memòria d’anàlisi d’impac-
te normatiu, i que s’adequa plenament als principis de bona regulació. En con-
seqüència, aquest contingut es pot utilitzar perfectament en la documentació 
de justificació en l’exercici de la potestat reglamentària i de la seva adequació 
als esmentats principis.

L’article 2 RD 931/2017 preveu que la memòria ha de tenir els següents apar-
tats:

a) Oportunitat de la proposta, que ha d’incloure:

 1. Identificació de finalitats i objectius.

 2. Adequació als principis de bona regulació.

 3. Anàlisis d’alternatives.

 4. Previsió (o no, i justificació en altre cas) en el pla anual normatiu.

b) Contingut i anàlisi jurídica, resumint principals novetats i la seva relació 
amb la normativa d’aplicació.

c) Adequació de la norma a l’àmbit competencial.

d) Impacte econòmic i pressupostari.

e) Detecció i mesurament de les càrregues administratives de la proposta

f) Impacte per raó de gènere, en la infància i adolescència i en la família.

g) Altres impactes.

h) Anàlisi (potestativa) dels costos i beneficis de la norma.
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i) Descripció de la tramitació i consultes, fent referència al resultat del 
procediment de participació aplicat.

j) Avaluació ex post de la norma. Es pot preveure com s’avaluaran els re-
sultats de l’aplicació de la norma.

Com es pot constatar, aquest Reial Decret incorpora les previsions sobre go-
vernança en el procediment d’elaboració de normes, preveient conceptes com 
poden ser els de transparència, eficiència, participació i avaluació.

3. La confusió entre política i gestió

Aquest punt l’analitzaré des d’una òptica local, pel motiu de la meva especialit-
zació professional. El punt de partida de la tesi que defensaré és una coincidèn-
cia entre tots els que han estudiat la funció directiva en l’àmbit local: la necessi-
tat d’institucionalitzar la funció directiva professional. Fins i tot, hi ha 
coincidència en les característiques principals d’aquesta funció directiva:

– Capacitat de gestió, que comporta atribució o delegació de poders.

– Responsabilitat en la gestió, en base a indicadors que s’han d’avaluar.

– Professionalitat, que requereix uns coneixements i unes habilitats.

Si per les característiques essencials15 hi ha coincidència, en teoria, no hauria 
d’ésser excessivament difícil trobar solucions d’encaix de les diferents postu-
res, estudiat en un article publicat per Carles Ramió al número extraordinari de 
2014 de la Revista d’Estudis CUNAL16, en el qual posa sobre la taula els princi-
pals defectes d’ambdues teories i s’aventura a possibles solucions.

Ramió distingeix entre tres rols professionals en el nivell estratègic dels ens lo-
cals17:

15. On no hi ha coincidència és en la temporalitat (per uns, règim estatutari, per altres, limitat en 
el temps) i pel sistema de selecció.

16. El títol de l’article publicat és “Direcció pública: model gerencial versus model institucional in-
tel·ligent. El rol de les habilitats estatals.”

17. Ramió opina que amb aquests tres rols es pot aconseguir un còctel institucional perfecte: le-
gitimitat i visió política, seguretat jurídica i manejament. Però al mateix temps, comparteixen 
un mateix espai estratègic, generant-se lluites de poder i conflictes. Tot i que aquests conflic-
tes afirma Ramió que són més corrents entre polítics i FHN que els arraconen per poder ac-
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– El polític, que té legitimitat democràtica, però no té coneixements de 
matèria de gestió púbica.

– Els FHN, amb els coneixements tècnics, jurídics i econòmics necessaris.

– Gestors a nivell estratègic, capacitats en l’àmbit funcional, incorporant 
gerents i/o directors generals. És el rol menys regulat, basat en la legiti-
mació professional i la confiança política.

Tot i que la majoria de corporacions locals no tenen massa crítica suficient per 
tenir aquests rols. En aquests supòsits, segons Ramió, el rol de gerent, normal-
ment, l’assumeix el secretari-interventor18.

En l’anàlisi dels problemes de la direcció pública professional, Ramió emfatitza 
que per aconseguir eficàcia, eficiència, intel·ligència i ètica professional, es re-
quereixen bons professionals intel·ligents i amb bons valors, tot i que no és 
suficient. Es requereix a més, lideratge institucional, amb la dualitat de liderat-
ge polític (aporta legitimitat democràtica) i lideratge professional (aporta co-
neixements tècnics de gestió i capacitat operativa). Aquest doble lideratge pot 
comportar condicionants negatius19. Per aquest motiu, per evitar aquests con-
dicionants, Ramió opina que s’ha de regular la direcció pública professional, 
regulació totalment inexistent a l’estat espanyol20. Els motius de la falta de re-

tuar amb una absoluta discrecionalitat, que moltes vegades comporta irregularitats formals i 
corrupció. Aquests conflictes no són usuals entre polítics i gerent, perquè la supervivència 
d’aquests últims depèn dels primers: això en garanteix la complicitat.

18. Coincideixo plenament amb aquesta afirmació, des de la meva pròpia experiència professio-
nal, en municipis petits (Camprodon, Montblanc i Vilanova de Prades), mitjans (Valls) i grans 
(Tarragona). Els ajuntaments petits s’estructuren en base a Alcalde (i pocs regidors), algun 
funcionari de perfil auxiliar o administratiu (entre un i tres, quan no són laborals), i el Secreta-
ri-interventor (quan el tenen). El Secretari-Interventor no només aporta coneixements, sinó 
que efectua les tasques generals de direcció de serveis, de recerca de finançament, d’anàlisi 
d’actuacions, a més de les funcions reservades, cada vegada més complexes pel que fa a les 
tasques directament relacionades amb la tramesa d’informació a l’administració de l’Estat.

19. Ramió ho resumeix amb la frase “l’inexpert dirigeix a l’expert”, ja que el polític dirigeix al pro-
fessional, que és el que té els coneixements.

20. Ramió identifica 4 grans problemes a nivell de lideratge institucional, provocats per aquesta 
manca de regulació: el travestisme institucional, entès com la transmutació de rols entre polí-
tics i funcionaris (opina que a Espanya aquesta confusió de rols és espectacular); l’infantilis-
me, entès com no assumpció de responsabilitats per part dels directius públics polítics i pro-
fessionals (molts càrrecs polítics han fet de la política una professió, de la qual en depèn el 
seu benestar econòmic); falta d’intel·ligència institucional, entesa com a manca de capacitat 
analítica per ser proactius, definir problemes i dissenyar estratègies, i, finalment, mala gestió 
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gulació de l’espai directiu públic, opina que són dos: manca de generositat ins-
titucional de la classe política (volen continuar gaudint de la discrecionalitat), i 
manca de motivació dels empleats públics per tenir una aristocràcia directiva.

En la implantació del model gerència, incorporant les tendències de la Nova 
Gestió Pública, Ramió opina que hi ha hagut un greu problema de fons, que ha 
estat la confusió entre organització i institució. Els únics problemes semblava 
que només eren de caràcter organitzatiu, i així, mitjançant instruments de ges-
tió, es permetria reforçar les institucions. Però s’ha obviat que una administra-
ció, a més de prestar serveis sota criteris d’eficàcia i eficiència, és una institució 
pública.21 L’eficàcia i eficiència no s’han d’assolir a través de la reducció de la 
seguretat institucional i jurídica. Els postulats de la Nova Gestió Pública condu-
eixen, a través de la recerca de la flexibilitat i la discrecionalitat, a la desregula-
ció i impliquen desinstitucionalització. Per tant, la solució és abordar les qüesti-
ons d’organització i de gestió, en paral·lel a les estratègies d’enfortiment 
institucional.22

Tenint en compte que un dels grans problemes del lideratge institucional des-
crits per Ramió és la manca d’intel·ligència institucional, proposa que a les ad-
ministracions públiques s’hi incorporin gestors de la informació professionals i 
la utilització de dispositius tecnològics que fomentin la intel·ligència institucio-
nal. I això per la falta d’informació sobre costos econòmics reals de programes, 
sobre impactes de polítiques, sobre les percepcions dels ciutadans, o sobre el 

de l’amor, que comporta desmotivació. Afirma Ramió que ser directiu o funcionari implica 
més que una professió, una vocació i un sentiment, ha de ser un “enamorat” del servei pú-
blic, però quan no hi ha retorn, acumula desenganys, provocant el directiu “passota” o, fins i 
tot, generant “l’odi” a l’administració.

21. Segons Ramió aquesta institució pública té com a objectiu fonamental aportar a la societat 
seguretat institucional i jurídica per fomentar i afavorir el desenvolupament econòmic de la 
ciutat, per assolir el màxim desenvolupament humà i el major índex de felicitat dels ciuta-
dans.

22. Ramió ho descriu en un exemple gràfic molt clar: “... Vamos a utilizar otra metáfora: las mejo-
ras por la vía de la organización y la gestión son como unas lentes para mirar de cerca que permi-
ten mejorar las operaciones, los procesos, las estructuras, etc., permiten leer con mayor claridad 
la letra pequeña de las administraciones públicas. Esas lentes son totalmente necesarias e im-
prescindibles para la mejora administrativa. Pero, en paralelo, debemos utilizar otras lentes para 
mirar lejos, para poder percibir los problemas y las soluciones de carácter institucional que re-
quieren una visión más general, más estratégica, más política, más social e incluso histórica del 
fenómeno. Hay que utilizar al alimón las lentes para mirar de lejos y las lentes para mirar de cerca 
(para algo existen en el mercado conceptual las lentes bifocales o las progresivas), poseer a la 
vez una visión institucional y una visión organizativa.”
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funcionament i resultats de les entitats a les quals s’externalitzen serveis. 
Aquest dèficit d’informació genera una manca d’intel·ligència institucional23. 
Per tant, per resoldre aquest problema, s’ha de crear un nou perfil professio-
nal, els gestors de la informació, que segons Ramió pot ser protagonitzat en 
municipis petits per secretaris-interventors, i pels interventors en els municipis 
mitjans i grans24.

En conclusió, podem constatar com un model de gestió pública professional 
ens apropa més cap a un model de governança, que permeti aportar expertesa 
en el procés de presa de decisions i de disseny i implantació de polítiques públi-
ques, sobre el seu seguiment, avaluació i millora, i, en definitiva, per al mante-
niment i gestió de la intel·ligència institucional a la qual s’ha fet referència.

4. La irreal implantació d’un model de governança

Tot i que la normativa, sobretot la desenvolupada a Catalunya, però també a 
l’Estat espanyol a través de la transparència, dissenya un model de govern 
obert, la realitat de la pràctica de les administracions està força allunyada de la 
seva implantació real.

Hauríem de ser capaços d’analitzar si els actuals portals de transparència com-
pleixen amb aquests objectius de forma clara i segura. I si els procediments de 
participació són generals i tenen efectes sobre la definició o implantació de po-
lítiques públiques.

També hauríem de ser capaços d’implantar processos realment participatius. 
Fernando Pindado ho defineix com la dimensió dialògica25, que s’expressa en 

23. Com a exemple gràfic, afirma que els polítics han de tenir capacitat suficient per fer el power-
point, i als empleats públics els correspon escriure el word, o sigui, el relat tècnic per assolir 
els objectius descrits al powerpoint. Però sempre ens oblidem de l’excel, que justifica els im-
pactes de les actuacions.

24. Els instruments que permeten una major intel·ligència institucional, segons Ramió, van des 
de la comptabilitat analítica fins al warehouse (magatzem de dades de sistema integrat d’in-
formació de dades, que permet creuar les bases de dades d’una organització), l’open data 
(dades obertes: les dades han d’estar disponibles de forma lliure) i el big data (tractament i 
anàlisi de grans repositoris de dades).

25. Al Capítol I de l’obra col·lectiva de Quim Brugué, Fernando Pinsado i Óscar Rebollo, Democrà-
cia local en temps d’incertesa, de la col·lecció d’estudis locals, editada per l’ACM (juny de 
2015).
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els debats que els representants polítics “haurien d’establir de manera ordinà-
ria i continuada per preguntar i escoltar les opinions, propostes i iniciatives de la 
ciutadania”.

L’àmbit local és on més s’ha experimentat en procediments participatius. En 
aquest sentit, entre els anys 2005 i 2010, la Generalitat de Catalunya va subven-
cionar més de 1.000 projectes promoguts per ens locals26. Tot i que aquestes 
experiències han tingut escassa incidència sobre les polítiques locals27.

Pel que fa als procediments de participació i col·laboració ciutadana, per ara 
estan desvinculats dels procediments administratius. Això dificulta la implanta-
ció d’un veritable model de participació, més enllà dels tràmits obligatoris d’in-
formació pública previstos a la normativa de procediment. Segurament es re-
quereix un canvi de mentalitat pel que fa a forma de govern, que incorpori 
com a metodologia la participació ciutadana en totes aquelles fases en què 
pugui ser efectiva (fase de proposta, d’elaboració, de tramitació, d’implantació 
i d’avaluació i de revisió)28. Per tant, hauríem de ser capaços d’incorporar-los 
en els propis procediments administratius en els àmbits afectats i des d’un ini-
ci. Tenint en compte que aquests es tramiten electrònicament, s’ha de preveu-
re també, des del moment inicial, la seva publicació en els portals de transpa-
rència.

I és aquí on adquireixen rellevància els conceptes d’administració electrònica i 
de dades obertes: la major part de dades dels portals de transparència prove-
nen de procediments: ja sigui de constitució d’entitats i organismes, ja siguin 
de contractació, pressupostaris, de planificació... La incorporació de l’adminis-
tració electrònica hauria de possibilitar els mecanismes i automatismes neces-
saris per tal que les dades que es desprenen dels procediments tramitats elec-
trònicament s’incorporin de forma automàtica al portal de transparència, si 
n’han de formar part, i al mateix temps passin al sistema de dades obertes, si 
en contenen. És la idea que una dada només es tracta una vegada (once only), 

26. Óscar Rebollo, Capítol III obra col·lectiva citada.
27. Rebollo la descriu com a participació anecdòtica que en molts casos ha servit per legitimar el 

que el govern volia fer.
28. Quim Brugué, al Capítol IV de l’obra col·lectiva esmentada, fa referència a una necessitat de 

transformació de l’administració, revolucionar la seva manera de treballar: “La participació en 
aquest sentit, no és només una manera d’escoltar als de fora sinó, també, una forma diferent de 
treballar des de dins. La participació és l’argument que articula una administració que incorpora 
la transparència, la transversalitat o el bon govern.”
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ja que com més processos manuals hi hagi, més possibilitat d’error o manipula-
ció.

Per tant, l’administració electrònica esdevé estratègica, per tal de dissenyar-la 
no només com un gestor electrònic d’expedients o documental, sinó com la 
part d’un tot, que és el govern obert i que permet, de forma automàtica, trac-
tar totes les dades, oferir-les a les persones, ja sigui per la seva utilització, ja si-
gui pel seu coneixement, ja sigui per possibilitar la seva participació en els pro-
cediments de disseny i implantació de polítiques públiques.

Malgrat tot, ens trobem davant d’una carrera d’obstacles difícils de vèncer, tot 
i que a mitjà termini, amb la implicació dels governs respectius, tot és possible. 
Són diferents els obstacles per aconseguir-ho:

– La normativa de protecció de dades, excessivament rigorosa, i que fa 
prevaldre la dada personal, tot i que intranscendent, sobre la informació 
pública o la seva utilització pública. Ens trobem en el contrasentit que 
molta gent cedeix les seves dades a les xarxes socials, sense cap mena 
de pudor, però és rigorosament gelosa de l’ús de les seves dades per 
part de l’administració. I la normativa de protecció de dades coadjuva a 
aquesta percepció, limitant de forma important la transparència i l’accés 
a la informació pública.

– La manca de definició d’un model global de govern obert. No em referei-
xo a una definició només conceptual, sinó d’entorn tecnològic. Les bases 
i els instruments tecnològics de govern obert haurien de ser únics per a 
totes les administracions catalanes. I això per una qüestió de costos, de 
possibilitat d’accés a les millors tecnologies i d’unitat d’imatge de l’admi-
nistració davant les persones.

– La possible fractura digital. Si tot es basa en administració electrònica, 
podem privar l’accés a la informació i la participació a un sector impor-
tant de la població, provocant una manca clara d’accessibilitat. a l’actua-
ció de les administracions per part d’un sector de la població. Per tant, 
s’ha de preveure i habilitar els mecanismes que possibilitin la participació 
directa i l’accés a la informació per part d’aquest sector de població.

– La manca de cultura de la governança. El model de presa de decisions 
estratègiques de les administracions no preveu de forma efectiva la par-
ticipació de tots els actors implicats o afectats. Entre els actors polítics, 
protagonistes directes de la presa de decisions, no s’ha incorporat enca-
ra la necessitat ni la voluntat d’obrir el model a d’altres actors. Actual-
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ment es fonamenta en programes polítics, moltes vegades incomplerts 
sense una sistemàtica clara pel que fa a formació, seguiment, implanta-
ció i avaluació. Aquest canvi de cultura només es pot produir a través 
d’un canvi de sistema polític, que afecti a les lleis fonamentals que regu-
len el nostre sistema democràtic: Llei Orgànica 5/1985, de 19 juny, de rè-
gim electoral general; Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polí-
tics, les lleis de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
la mateixa Constitució espanyola, entre d’altres.

– La manca d’un model de gestió professional, que provoca masses vega-
des una manca de metodologia i desconeixement en el procés de disseny 
i implantació de polítiques públiques.
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ASIGNATURA PENDIENTE: LA EVALUACIÓN 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA

José García Montalvo
Catedrático de Economía. Universitat Pompeu Fabra

Resumen

En este trabajo se analiza la importancia de realizar evaluaciones detalladas de las 
políticas públicas, entendidas en sentido amplio (infraestructuras de transportes, in-
fraestructuras científicas, inversión en capital humano, vivienda, etc.), para poder 
entender el alcance de su impacto y su deseabilidad relativa en términos de sus be-
neficios sociales. El trabajo se centra en el campo de las políticas de vivienda por 
motivos de espacio, pero se puede aplicar a todas las políticas públicas.

“Hasta la fecha ha habido muy poca evaluación de la política de vivienda en Fran-
cia a pesar de su elevado coste (40.000 millones en 2010) ”, Trannoy y Wasmer 
(2013)

• “Sorprendentemente, a pesar de su volumen, no se ha cuestionado la efi-
ciencia de las ayudas a la vivienda en Francia”, G. Fack (2006)

• “A pesar de representar casi un 2% del PIB, no sabemos prácticamente nada 
sobre el impacto de la política pública de vivienda en España”, García Mon-
talvo y Mas (2000)

Las citas que inician esta sección muestran el significativo peso de la política de 
vivienda en los presupuestos públicos y la escasez en la evaluación de sus re-
sultados sigue siendo un ejercicio escasamente practicado. El problema de la 
evaluación no se circunscribe a la política de vivienda: prácticamente no se eva-
lúa ninguna política pública1. Mientras que sería impensable que un nuevo me-
dicamento no pasará por una evaluación estricta de su eficacia comparada y la 
ausencia de efectos secundarios negativos, en las políticas públicas no se sigue 
el mismo criterio. En la política educativa, infraestructuras, vivienda, etc. sue-
len primar los intereses políticos y los a priori por encima de la evidencia cientí-

1. Uno de los escasos ejemplos existentes de evaluación rigurosa de programas de vivienda es 
el “Informe de evaluación integral de las políticas de vivienda” del Departamento de Vivienda 
del Gobierno del País Vasco.
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fica. En el mejor de los casos, muchos gestores públicos tienen buenas inten-
ciones, pero pocos conocimientos y mucha ingenuidad. Por desgracia, se ha 
demostrado muchas veces que la aseveración de Camus en La plaga: “El mal 
que hay en el mundo proviene casi siempre de la ignorancia y las buenas intencio-
nes pueden hacer tanto daño como las malas si falta el conocimiento”.

1. Instrumentos de la política de vivienda

La intervención pública debe venir explicada por unos objetivos que la justifi-
quen. En general, las políticas públicas tienen tres objetivos que se pueden 
aplicar también al caso de la intervención pública en el caso de la vivienda:

• Eficiencia: corregir alguna externalidad. Por ejemplo, en zonas donde 
predominan los propietarios hay mejores escuelas, más capital social, 
menos crimen, más amenities, etc.

• Redistribución: acceso a la vivienda de colectivos con renta baja.

• Estabilización: creación de empleo a partir del sector de la construcción y 
el sector de actividades inmobiliarias.

En este caso, también se puede utilizar la política de vivienda como comple-
mentaria de otras políticas públicas2 como por ejemplo:

• Promover el ahorro, derivado del pago hipotecario y la acumulación de 
riqueza.

• Promover objetivos de política social: prevención de la pobreza y la ex-
clusión; igualdad de oportunidades e inclusión en el mercado laboral; 
promover urbanismo.

• Mejorar la eficiencia energética, lo que reduce las emisiones y el consu-
mo de combustible.

• Incentivar la repoblación de áreas rurales abandonadas, como las últimas 
modificaciones propuestas a principios de 2018 en el Plan de Vivienda de 
España.

2. No es ni mucho menos evidente que la política de vivienda sea un buen instrumento para 
conseguir algunos de estos objetivos “complementarios” como, por ejemplo, la repoblación 
rural.
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Las políticas de vivienda se implementan a través de un conjunto de instru-
mentos que aparecen sintetizados en el cuadro 1.

Cuadro 1. Instrumentos de las políticas de vivienda.

Subsidios a la  
propiedad

Garantía del pago de hipoteca

Intermediación en la titulización de hipotecas de algunos 
compradores

Precios regulados para viviendas con protección pública

Subsidios a los intereses para viviendas con protección 
pública

Desgravaciones fiscales (intereses y/o capital)

Subsidios a la construcción de viviendas

Alivio para compradores con problemas hipotecarios

Esquemas rent-to-buy

Subsidios a la eficiencia energética

Subsidios y desgravaciones para la rehabilitación

Imposición reducida a la propiedad/transacción de la  
vivienda

Subsidios para el  
alquiler privado

Subsidios en forma de dinero o de cupones

Alquiler social Alquiler social

Imposición sobre el alquiler social

Subsidios a la construcción de alquiler social

Apoyo al alquiler y 
regulación

Subsidios a la construcción de viviendas en alquiler

Imposición sobre las viviendas en alquiler

Desgravaciones fiscales para inquilinos

Desgravaciones para propietarios en las rentas del alquiler

Controles de renta en el sector privado

Procedimientos de garantía de renta

Leyes de arrendamiento urbano
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No todos estos instrumentos son utilizados con la misma intensidad o frecuen-
cia. El proyecto QuASH (OCDE, 2016) presenta una síntesis del grado de utiliza-
ción de cada uno de estos instrumentos como aparece reflejado en el gráfico 1.

Gráfico 1. Utilización de los diferentes instrumentos en los países de la OCDE

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Subsidios en forma de dinero o de cupones
Subsidios a la eficiencia energé�ca y/o…

Subsidios a los intereses para viviendas con…
Alquiler social

Desgravaciones fiscales (intereses y/o capital)
Controles de renta en el sector privado

Precios regulados para viviendas con…
Medidas para propietarios con problemas…

Subsidios a la construcción de viviendas
Subsidios a la construcción de alquiler privado

Esquemas rent-to-buy
Subsidios a la construcción de alquiler social

Procedimientos de garan�a de renta y…
Desgravaciones fiscales para inquilinos

Fuente: OCDE (2016)

De los países de la OCDE que reportaron información para el proyecto QuASH 
(OCDE, 2016) se pueden obtener las siguientes conclusiones:

• La mayoría de los países utilizaban al menos 6 de todas las políticas ex-
puestas en la tabla anterior.

• Todos los países de la OCDE que dieron información (29) proporcionan 
algún tipo de soporte a la propiedad bien en la forma de subsidio a la 
compra, asistencia financiera (subsidio a los intereses) o desgravaciones 
fiscales.

• 22 de los países proporcionan vivienda social bien en forma de provisión 
directa o a través de subsidios a los proveedores.

• Alrededor de 1/3 de los países que proporcionan información también 
usan subsidios a la promoción de viviendas en alquiler.

• El control de rentas se utiliza en el 50% de los países.

• Excepto en Corea y Turquía, todos los países reportan algún tipo de 
transferencia directa a las familias para el pago del alquiler.

001-780 ponenciasEIX6.indd   284 11/07/2018   9:36:02



285

José García Montalvo

2. La Sociedad de los Propietarios (ownership society)

Una política generalizada en muchos países es la promoción de la propiedad. El 
argumento técnico es que la propiedad puede generar externalidades positi-
vas (reducción de la tasa de criminalidad, aumento de la educación, mantiene 
la calidad del entorno, etc.), aunque el motivo habitual para este tipo de políti-
ca es el efecto politicoelectoral de la promoción de la compra de vivienda. Téc-
nicamente la política de fomento de la propiedad se entendería como un subsi-
dio Pigouviano para internalizar una externalidad. Por eso el objetivo de 
muchas políticas es la promoción de la propiedad frente al alquiler. Sin embar-
go, estas ventajas no son tan claras:

• No es evidente que el acceso a la propiedad genere más beneficios so-
ciales que el alquiler. Por ejemplo, la propiedad reduce sustancialmen-
te la movilidad laboral, lo que puede ser muy perjudicial en países con 
altas tasas de desempleo y muy desigualmente repartidas territorial-
mente.

• En cualquier caso, las ventajas dependerán de las condiciones económi-
cas y la edad de las personas.

• Ciertamente el objetivo de promover el ahorro o la acumulación de ri-
queza se podría alentar, pero en términos redistributivos los efectos po-
drían no ser los deseados. Además, parece que existen otros instrumen-
tos más adecuados para promover el ahorro que embarcar a los 
ciudadanos en una hipoteca muy elevada cuando son jóvenes apalancan-
do su inversión en vivienda y, por tanto, despreciando completamente el 
principio de diversificación.

Quizás el impacto colateral negativo más importante de la propiedad, al me-
nos a una edad temprana, es la falta de movilidad. David G. Blanchflower y 
Oswald (2013) muestran, con datos de Estados Unidos, que una elevada tasa 
de propietarios de vivienda afecta negativamente al mercado laboral y, varios 
años después, aumentan las tasas de desempleo. Incluso controlado por la 
idiosincrasia de cada Estado, las zonas con mayor proporción de propietarios 
son las que tienen menor movilidad laboral. Los Estados donde la proporción 
de propietarios de vivienda es mayor, el tiempo de traslado hasta el puesto de 
trabajo también es mayor. Los Estados donde existe mayor proporción de pro-
pietarios de vivienda son también los que tienen unas tasas de creación de em-
presas menores.Muchos estudios encuentran una relación positiva entre el ca-
pital (precio menos deuda) y la movilidad. El Lock-in effect (reducción de la 
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movilidad laboral) de la deuda hipotecaria y los tipos de interés (Ferreira, 
Gyourko y Tracy, 2010) se ve reflejado en varios resultados:

– Si la hipoteca es mayor que el valor de la vivienda, los dueños de vivienda 
son un 33% (4 puntos porcentuales) menos móviles que el resto.

– Por cada 1.000 dólares adicionales anuales de coste de la hipoteca, la mo-
vilidad se reduce alrededor de un 12%.

En sentido contrario, si la deuda hipotecaria es mucho mayor que el valor de la 
vivienda, se podrían producir ejecuciones hipotecarias y movilidad forzosa. Sin 
embargo, Andersson y Mayock (2014) muestran que la reducción de la movili-
dad voluntaria por la caída del equity es muy superior al aumento de la movili-
dad involuntaria por las ejecuciones hipotecarias: la movilidad se redujo en un 
25%.

De hecho, en muchas ocasiones, se produce una contradicción entre políticas y 
se alienta simultáneamente el alquiler y la compra. En el caso español general-
mente se ha producido un apoyo a la compra con desgravaciones a la vivienda 
(incluso si no era primera vivienda e incluyendo no solo los intereses sino tam-
bién el capital) que, en ocasiones, han coexistido con desgravaciones al alqui-
ler. Además, dependiendo del tipo de instrumento utilizado y la intensidad de 
los incentivos económicos, las políticas de promoción de compra de vivienda 
podrían tener efectos secundarios contraproducentes. Un ejemplo claro se 
produjo en los años de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Tanto los 
presidentes Clinton como Bush impulsaron el concepto de ownership society. 
De esta forma aumentaron la capacidad de Freddy Mac y Fannie Mae, agencias 
esponsorizadas públicamente que garantizan créditos hipotecarios, para redu-
cir las restricciones necesarias para obtener estas garantías: se empezaron a 
aceptar jumbo credits (crédito de tamaño muy grande), se aumentó la partici-
pación en el mercado subprime de las agencias, se incrementó la participación 
en titulizaciones, etc. El resultado, como muestra el gráfico 2, fue el esperado: 
entre 1995 y 2005 la proporción de propietarios aumentó, pasando del tradi-
cional 64-65% al 69%. Como muestra el gráfico 2, este incremento fue temporal 
puesto que en el año 2015 la tasa de propietarios había vuelto a su nivel habi-
tual. Por el camino se han producido millones de desahucios, ejecuciones hipo-
tecarias, etc. que han desequilibrado financieramente a muchas familias gene-
rando también enormes conflictos sociales.

El gobierno de EE. UU. tuvo en marcha durante mucho tiempo un programa 
de modificación de créditos hipotecarios y refinanciación subsidiado por el 
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Tesoro para intentar hacer frente a los problemas generados por la insisten-
cia en the ownership society. En el peor momento había 3,3 millones de ejecu-
ciones hipotecarias y 6,7 millones de viviendas en alguna etapa de morosidad/
embargo. En el peor momento, el 30% de las viviendas que se vendían eran 
fruto de subastas de casas embargadas. ¿Es adecuado perseguir este objetivo 
cuando la estructura económica y financiera de un país no puede soportar 
una tasa tan elevada de propietarios? ¿Es lógico buscar el supuesto beneficio 
de estas externalidades a costa de quebrar financieramente a millones de fa-
milias?

Gráfico 2. Evolución de la tasa de propietarios de vivienda en Estados Unidos

Fuente: FRED.

3. Los incentivos fiscales a la compra de vivienda

La literatura económica ha reconocido hace mucho tiempo los efectos colate-
rales negativos de los incentivos fiscales a la compra de vivienda. Poterba 
(1984) señala que las desgravaciones a la compra de vivienda hicieron la com-
pra muy atractiva en EE. UU. durante los 70. Este efecto puede explicar un 30% 
del incremento de precios. García Montalvo (2003, 2007) muestra cómo estas 
desgravaciones acaban capitalizándose en los precios y debían ser eliminadas 
cuanto antes. Hilbert y Turner (2014) señalan que la desgravación de los intere-
ses no tiene un impacto significativo sobre la tasa de propietarios. Sin embar-
go, tiene un efecto negativo en áreas con oferta inelástica: se capitaliza en los 
precios. Sommer y Sullivan (2018) han mostrado recientemente que la elimina-
ción de la deducción por intereses de las hipotecas reduce los precios, aumen-
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ta la tasa de propietarios, reduce la deuda hipotecaria y mejora el bienestar, 
por el contrario de la visión simplista de muchos políticos y comentaristas3.

4. El impacto de los subsidios al alquiler

Una de las medidas más populares en política de vivienda, como se ha comen-
tado en la primera sección de este trabajo, es el subsidio de los alquileres. Exis-
ten algunos trabajos sobre el efecto de estos subsidios. Susin (2002) señala 
que los cupones o cheques para alquilar una vivienda en EE. UU. hicieron subir 
el precio del alquiler para todas las familias con bajos ingresos y resultó en una 
transferencia para los propietarios. Laferrè y Le Blanc (2002) encuentran, con 
datos de Francia, un efecto de los subsidios al alquiler sobre el precio del alqui-
ler en Francia (efecto estadísticamente significativo). Gibson y Manning (2003) 
muestran una reducción de los precios de alquiler tras la reducción de los sub-
sidios a los nuevos receptores en el Reino Unido. Fuck (2006) muestra que un 
euro adicional de subsidio al alquiler aumenta el precio del alquiler en 0,78 eu-
ros por metro cuadrado y solo el 22% de la ayuda redujo el alquiler de las fami-
lias de baja renta. Los subsidios explican un 58% del incremento de los alquile-
res de los inquilinos con bajas rentas. La conclusión de toda esta evidencia es 
que la oferta de vivienda es bastante inelástica y los propietarios de vivienda 
extraen gran parte del subsidio que reciben las familias con bajos ingresos para 
pagar por los alquileres.

5. Moving to opportunity

Además de las medidas estándar que aparecían en el cuadro 1, existen multi-
tud de programas innovadores o especializados. El problema, en general, es 
que no existen buenas evaluaciones del efecto de estos programas. Una ex-
cepción a esta regla general, aunque obviamente no la única, es el programa 
Moving to opportunity de Estados Unidos4. Es un buen ejemplo de cómo plan-
tear un programa para poderlo evaluar adecuadamente con posterioridad.

3. A pesar de la confirmación reiterada de estos efectos, la reciente reforma fiscal en Estados 
Unidos, que inicialmente proponía la eliminación de las desgravaciones de intereses de los 
créditos hipotecarios, finalmente evitó eliminar estas ventajas fiscales a la compra de vivien-
da.

4. El programa Help to buy inglés también dispone de diversas evaluaciones bastante creíbles.
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En EE. UU. la política de vivienda de los años 50 y 60 de vivienda social en cen-
tral cities generó un aumento sustancial de segregación residencial por renta y 
raza, con persistencia en dicha segregación. Esta segregación afecta a la igual-
dad de oportunidades por la influencia de los peers en el comportamiento de 
los jóvenes y por la correlación de muchas características con la riqueza (cali-
dad de los colegios y seguridad frente al crimen). El deseo de las familias de 
pagar un sobreprecio del alquiler para moverse a vecindarios con vecinos más 
ricos y acceso a mejores escuelas. No obstante las diferencias en los resultados 
de los jóvenes por tipo de vecindario también podría ser consecuencia de dife-
rencias no medidas en el background familiar de los jóvenes. El programa Gau-
treaux de Chicago (1976) sugiere que moverse fuera de los suburbios aumenta 
el nivel de educación alcanzado por los jóvenes, las perspectivas en el mercado 
laboral y las tasas de empleo de las madres. El programa daba asistencia para 
que afroamericanos pobres se movieran a otras partes de la ciudad de Chicago 
donde hubiera menos del 30% de afroamericanos. La evaluación del programa 
Gautreaux se hizo suponiendo que la localización geográfica (urbano versus 
suburbano) era aproximadamente como una asignación aleatoria, lo que no 
resultaba razonable.

No obstante, los resultados preliminares del Gautreaux se usaron para que el 
Departamento de Vivienda de EE. UU. desarrollara el programa MTO (moving 
to opportunity) que explícitamente usa asignación aleatoria en un experimen-
to de movilidad:

• Participaron cinco ciudades: Baltimore, Boston, Chicago, Los Ángeles y 
Nueva York.

• Se crearon dos grupos experimentales:

• Grupo tratado 1: recibieron un cheque restringido para pagar un alquiler 
privado, pero solo en un área con bajo nivel de pobreza (sección censal 
con un nivel de pobreza inferior al 10%). También recibieron la ayuda de 
un asistente social para organizar su búsqueda de vivienda y ajustarse al 
nuevo vecindario (project based assistance).

• Grupo tratado 2: se les dio 6 meses para solicitar la aprobación de un 
apartamento que quisieran alquilar usando el cheque (tenant-based assis-
tance).

• Grupo de control.
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Katz, Kling y Liebman (2001) analizan el experimento de Boston usando entre-
vistas con 520 participantes, encuestas pre- (baseline) y post- (follow-up) cam-
bio de domicilio, características de las secciones censales relacionada con la in-
formación geocodificada del domicilio inicial y final de los participantes y datos 
administrativos del Estado de Massachusetts sobre sus ingresos y la recepción 
de asistencia pública. La razón principal para cambiar de domicilio y salir de las 
viviendas sociales fue el miedo a la criminalidad en su domicilio original. El va-
lor medio de los cheques fue de 700 dólares por mes. El coste neto de la provi-
sión de servicios sociales para ayudar en la búsqueda de un apartamento y 
amoldarse al nuevo vecindario en el grupo tratado 1 fue de 1.827 dólares. Apro-
ximadamente el 48% del grupo tratado 1 y el 62% del grupo tratado 2 se trasla-
daron a un alquiler privado. Ambos grupos experimentaron una mejora pareci-
da en la calidad media del vecindario medido por características de las 
secciones censales. Aunque en el grupo tratado 1 menos gente se movió, aque-
llos que lo hicieron terminaron con mayor probabilidad en una zona suburbana 
con bajo nivel de pobreza. Los principales resultados se pueden resumir en 
cuatro puntos:

• Los grupos tratados 1 y 2 experimentaron un desarrollo mayor del capital 
humano medido en términos del comportamiento y la salud de los niños. 
En ambos casos se redujeron los problemas de comportamiento de los 
niños, aunque no en las niñas.

• Los niños y niñas de los grupos tratados experimentaron menos lesiones 
y ataques de asma.

• No se encontraron diferencias en el empleo, la suficiencia económica o la 
necesidad de ayudas sociales entre los adultos.

• Gran mejora en los grupos tratados respecto a la seguridad del vecinda-
rio y la salud de los adultos.

6. Conclusiones

A pesar de los significativos presupuestos que se invierten en política de vi-
vienda, prácticamente no se evalúan de forma adecuada sus efectos (con ex-
cepciones en Reino Unido y EE. UU.). Sin embargo, es fundamental saber si los 
programas son efectivos, eficientes y si tienen efectos colaterales y de largo 
plazo. A pesar de saber que algunas políticas son claramente ineficaces para 
conseguir los objetivos finales, se sigue preconizando su utilización por moti-
vos de ganancia electoral o simplemente desconocimiento.
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Para poder realizar un análisis, al menos ex ante, es fundamental analizar los 
incentivos que los programas generan en todos los agentes que participan de 
los programas. Finalmente, es importante no pensar que programas que han 
funcionado en una determinada ciudad o país funcionarán en otras ciudades 
muy diferentes en su estructura inmobiliaria y en los incentivos de los distintos 
agentes. Menos aún cuando dichas medidas o programas no han sido evalua-
dos adecuadamente.
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L’EFICIÈNCIA EN LA GESTIÓ: BALANÇ I 

PERSPECTIVES DEL SECTOR PÚBLIC LOCAL

Jaume Renyer
Secretari General de l’Ajuntament de Reus

1. Introducció

El sector públic local català està integrat pels serveis públics i les activitats eco-
nòmiques en règim de lliure competència que exerceixen els governs locals 
per si mateixos o mitjançant els ens instrumentals que en depenen, els primers 
gestionats conforme les normes del dret públic i els segons d’acord amb les 
del dret privat, bàsicament tot i que, excepcionalment, les societats mercantils 
han d’aplicar les normes especials sobre empreses públiques (article 255.3 del 
Decret legislatiu 2/2003m de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya).

El balanç i perspectives de les experiències acumulades des del 1979 ençà en 
aqueixos dos àmbits hauria de ser objecte d’un tractament conjunt i multidisci-
plinari comprensiu de tres aspectes essencials interrelacionats: la planta terri-
torial, l’abast competencial i la capacitat financera que, òbviament, per la seva 
dimensió, superen les possibilitats d’aquesta ponència.

Ens centrarem, doncs, dins del segon aspecte (el competencial), en dues ves-
sants estretament interrelacionades: les formes organitzatives del sector pú-
blic local i les aptituds directives dels seus gestors, ja que el factor humà (iden-
titat, valors, formació i ideologia) i el factor tècnic (instruments jurídics, 
viabilitat econòmica i condicionats polítics) cal tenir-los en compte adequada-
ment a l’hora d’abordar l’estudi d’aqueixa matèria. Atesa aqueixa perspectiva, 
la bibliografia existent és escassa, raó per la qual em limitaré a fer una breu 
aproximació al marc normatiu estatal, les tendències manifestades dins del 
marc competencial (autonòmic i local) català, per finalment entrar en el ter-
reny de l’assaig a l’hora d’extreure conclusions cara un futur immediat.
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2. Marc normatiu estatal

A les darreres quatre dècades de vida municipal hi ha hagut una diversitat de 
factors (ideològics, polítics, econòmics, corporatius, identitaris...) que han in-
fluït en les tendències que successivament han anat marcant els canvis en els 
organismes actuants i els seus models de gestió: fa aproximadament trenta 
anys va estar en voga la fugida del Dret públic per part d’un bon nombre d’or-
ganitzacions administratives que van optar per sotmetre la seva actuació al 
Dret privat creant ens instrumentals aptes per a actuar en aqueix àmbit i 
oferint la seva direcció a gerents formats en les habilitats directives pròpies del 
sector privat, donant com a resultat l’emergència de la denominada Nova Ges-
tió Pública.

Amb aqueixa denominació hom identifica les reformes del sector públic brità-
nic impulsades durant l’etapa de govern del Partit Conservador encapçalat per 
la Primera Ministra Margaret Tatcher (1979-1990) que altres estats de la UE, 
(entre els quals el Regne d’Espanya sobretot durant els anys de govern del Par-
tido Popular presidit per José María Aznar, 1996-2004) van mirar d’extrapolar 
al seu si amb la pretensió de bastir un conjunt de recomanacions orientades a 
la millora de l’eficiència i l’eficàcia de l’Administració estatal.

El procés de creació de personificacions instrumentals es va estendre a totes 
les administracions públiques (estatal, autonòmiques i locals) abastant go-
verns de tot l’espectre polític (des del PP al PSOE, passant per CiU) i va tenir 
dues vessants: d’una banda, la pretensió d’imitar la gestió privada especial-
ment amb la constitució d’empreses de capital íntegrament o parcialment pú-
blic, (amb la pretensió apriorística que desagregant-los del tronc comú hom 
assoliria una major eficiència i eficàcia a través de l’especialització organitzati-
va) i, d’altra banda, potenciant la visió gerencial amb l’objectiu de promoure 
entre el personal directiu al front de les mateixes d’una cultura de responsabili-
tat per resultats.

En el cas espanyol, aqueix fenomen es desenvolupa sense alterar el model cen-
tralista i intervencionista afaiçonat per una cultura burocràtica i política ances-
tral fermament ancorada a l’essència mateixa de l’Administració estatal, on els 
cossos superiors de la funció pública han mantingut substancialment invaria-
ble una posició de comandament que el desplegament legislatiu operat a par-
tir de la Constitució del 1978 ha consolidat com un component imprescindible 
per a la cohesió mateixa de l’Estat.
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L’impacte relatiu de les teories de la Nova Gestió Pública en la configuració 
d’aqueix nucli funcionarial dirigent de l’Administració de l’Estat es concreta en 
la innovació que s’introdueix en aprovar-se la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Orga-
nització i Funcionament de l’Administració General de l’Estat, quan s’obre la 
porta a estructurar els òrgans d’alta administració en dues categories: els 
superiors i els directius.

Una derivada del capteniment manifestat a la Llei 6/1997 es concreta en la mo-
dificació de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, operada per 
la Llei 57/2003, de mesures per la reforma del govern local, per introduir la fun-
ció directiva en els municipis de gran població. Concretament, l’article 130. 1. B) 
conceptua com a òrgans directius: els coordinadors general d’àrea o conse-
lleria, els directors generals de les distintes àrees, el titular de l’òrgan de suport 
a la junta de govern local i el conseller-secretari de la mateixa, el titular de l’as-
sessoria jurídica, el secretari general del ple, l’interventor general i el titular de 
l’òrgan de gestió tributària, si s’escau.

Aqueix és un esquema directiu híbrid que permet la combinació polièdrica de 
càrrecs electes, funcionaris d’administració local amb habilitació estatal i funci-
onaris o personal laboral de qualsevol de les Administracions públiques, i ex-
cepcionalment professionals provinents del sector privat amb una experiència 
mínima de cinc anys prevista a l’article 85. bis. b, en el cas dels organismes au-
tònoms i entitats públiques empresarials que “se regirán, respectivamente, por 
lo dispuesto en los artículos 45 a 52 y 53 a 60 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado”, als 
quals afegeix un llarg reguitzell d’especificacions.

El dictamen número 256, del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya, 
de 17 de febrer de 2004, sol·licitat pel Govern de la Generalitat, en relació 
amb la Llei 57/2003, va trobar inconstitucional el fet que es fixin amb tant de 
detall les especialitats relatives al contingut dels estatuts dels organismes 
autònoms locals i de les entitats públiques empresarials, ja que no deixa 
pràcticament marge per al desenvolupament normatiu del legislador autonò-
mic i a la potestat d’autoorganització dels ens locals. Aqueixes pretensions 
no van prosperar ja que el Tribunal Constitucional no les va prendre en consi-
deració.

El primer pas en la regulació del personal directiu el va donar la Llei 7/2007, de 
12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, d’una manera imprecisa i força 
limitada, molt allunyat de l’estatut del directiu professional que mira de fer-se 
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un espai entre el personal eventual (dit de confiança política) i els funcionaris 
de carrera i el personal laboral.

Un segon pas envers la superació d’aqueixa regulació precària i d’obertura de 
lloc d’alta direcció administrativa a professionals provinents del món privat es 
dona amb la Llei 28/2006, que creava les agències estatals per a la millora dels 
serveis públics que havia d’erigir-se en paradigma, això és, “la fórmula organi-
zativa hacia la que, progresivamente, se van a reconducir aquellos Organismos 
públicos existentes en la actualidad”, segons diu l’exposició de motius de la llei.

El personal directiu veia reconegut el seu paper en la figura del director de 
l’agència, segons queda configurat a l’article 11 de la llei, un òrgan executiu que 
és nomenat i separat pel Consell Rector a proposta del president entre perso-
nes que compleixin les qualificacions necessàries per al càrrec, segons els esta-
tuts de la mateixa Agència. A finals de 2011, el nombre d’agències estatals era 
de 8 i el balanç de l’experiència la resumia Encarnación Montoya amb la se-
güent reflexió: “un paradigma fracasado» (“Reflexiones sobre el sector público 
instrumental en un contexto de crisis económica: la inaplazable hora de la raci-
onalización”, ponència presentada al VII Congreso de la Asociación Española 
de Profesores de Derecho Administrativo, duta a terme a Tarragona el febrer 
de 2012, pàgina 77 de l’original).

L’actual marc de regulació –escàs, dispers i imprecís- i els intents fallits d’una 
regulació completa no són ni casuals ni el resultat (com passa en altres àmbits) 
d’una certa inèrcia o indecisió del legislador, sinó la conseqüència directa de la 
pressió de lobbys i grans despatxos influents als nivells superiors de l’Adminis-
tració estatal per tal que no existeixi un marc normatiu ben definit amb la in-
tenció que la direcció pública professional sigui un camp obert a la discreciona-
litat política, per tal que trobin cabuda al sector públic personal seleccionat 
sense l’establiment d’uns criteris mínims de mèrit, capacitat i publicitat. Un es-
pai d’incertesa normativa és camp abonat per la interpretació interessada i en 
últim terme a “la organización del desgobierno” a la qual al·ludia ja fa molts 
anys Alejandro Nieto com una de les característiques del sistema polític i admi-
nistratiu espanyol.

La Llei 27/2013 no ha desenvolupat pas la figura del directiu professional més 
enllà d’introduir l’article 32 bis dedicat al personal directiu de diputacions, Ca-
bildos i Consells Insulars: «El nombramiento del personal directivo que, en su 
caso, hubiera en las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares deberá efectuar-
se de acuerdo a criterios de competencia profesional y experiencia, entre funcio-
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narios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las Entidades 
Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o esca-
las clasificados en el subgrupo A1, salvo que el correspondiente Reglamento Orgá-
nico permita que, en atención a las características específicas de las funciones de 
tales órganos directivos, su titular no reúna dicha condición de funcionario.”

A més, la modificació de la Disposició addicional dotzena de la Llei 7/1985 limita 
el nombre i les retribucions del personal amb contractes d’alta direcció al sec-
tor públic local. Per contra, en el conjunt de l’articulat, s’aprecia un significatiu 
augment de les funcions dels interventors municipals.

No s’escau en aqueixa ponència fer balanç de les experiències organitzatives i 
directives a l’àmbit espanyol, simplement apuntar pel que fa a l’Administració 
de l’Estat, que és on aqueix fenomen de la proliferació dels ens instrumentals 
ha assolit proporcions descomunals, que l’actual executiu presidit per Mariano 
Rajoy va prendre l’acord en data 16 de març de 2012 d’aprovar un Plan de rees-
tructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional esta-
tal (desenvolupat per una Orden del Ministerio de Hacienda y Administracio-
nes Públicas publicada al BOE el 24 de març del mateix any) per mirar-ne de 
corregir la tendència expansiva.

Unes pretensions similars han inspirat les reformes introduïdes per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administra-
ció Local que no han fet més que accentuar el verticalisme imposat per les di-
rectrius de l’Administració estatal a les altres administracions públiques: les 
competències locals han estat redefinides a la baixa, reduïdes a les pròpies i les 
delegades per altres Administracions, i limitant la potestat d’iniciativa econò-
mica local en règim de lliure competència.

Una segona mesura clau és la reordenació dels ens instrumentals que integren 
el sector públic local tot modificant la Disposició Addicional Novena de la LR-
BRL, relativa al seu redimensionament. D’entrada es tracta d’impedir la partici-
pació o la constitució d’ens instrumentals per part dels ens locals subjectes a 
un pla economicofinancer o a un pla d’ajust. Pel que fa als ens ja existents en 
situació deficitària, hom prescriu el seu sanejament i, si no és possible, la seva 
dissolució. I, finalment, es prohibeix en tot cas la creació d’ens instrumentals 
de segon nivell, això és, dependents d’altres que al seu torn emanen de les en-
titats locals, restant obligades a ser dissoltes les ja existents.
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La interpretació combinada d’ambdues mesures (restricció competencial i pro-
hibició dels ens instrumentals de segon grau) aboquen als governs locals a ini-
ciar una accelerada reordenació de les formes organitzatives de la prestació 
dels serveis públics locals i la reducció de l’exercici de les activitats econòmi-
ques en règim de lliure concurrència empresarial en favor de la iniciativa priva-
da a qui la llei malda per afavorir retornant als agents públics que actuen se-
gons les regles de l’economia de mercat a un paper subsidiari.

En resum, el sistema d’organització i de direcció en l’àmbit espanyol respon a 
una mentalitat jurídica i política en essència centralitzada, tot i que tendent a la 
compartimentació, més jeràrquica, més gerencial i burocràtica, amb la preser-
vació de la cohesió de l’estat unitari com a prioritat absoluta.

3. Tendències dins del marc competencial català

El sistema funcionarial espanyol esquemàticament descrit amb anterioritat ha 
esdevingut un contramodel que històricament ha afavorit la recerca d’alterna-
tives innovadores adequades a les necessitats de la gestió pública a Catalunya 
tant pel que fa a les eines organitzatives de la gestió dels serveis públics com 
pel que respecta a la mentalitat en la qual s’ha mirat de seleccionar i formar els 
responsables polítics i administratius.

La creació de la Mancomunitat de Catalunya és la primera experiència d’auto-
nomia administrativa que permet formulacions innovadores en molts àmbits, 
essent el naixement de l’Oficina d’Estudis Jurídics (fruit d’un encàrrec d’Enric 
Prat de la Riba a Francesc Maspons i Anglasell) i l’Escola d’Administració Públi-
ca dues de les més reeixides, ja que permetran l’eclosió d’un grapat de juristes 
dedicats al món municipal (Lluís Marquès Carbó, Frederic Culí Verdaguer, Josep 
Maria Escofet Milà i Josep Maria Pi i Sunyer, entre d’altres) que en el període de 
la Generalitat republicana tindran un paper crucial en l’elaboració de la legisla-
ció de règim local i, posteriorment, durant el franquisme mantindran viu l’es-
perit que el va dur a intentar el renaixement dret públic català contemporani.

Quan hom restableix la Generalitat de Catalunya, l’any 1977, aqueix llegat troba 
dificultats per a ser desenvolupat i actualitzat atès que les competències bàsi-
ques en matèria de funció pública i règim local resten en mans de l’Administra-
ció de l’Estat sense que els successius governs autònoms trobin marge compe-
tencial per dissenyar un model propi en aqueixos àmbits sinó que les iniciatives 
innovadores s’han d’emmotllar de manera subsidiària a l’ordre estatal existent.
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Per tant, els elements subjectius que integren els llocs de comandament de les 
administracions públiques catalanes són els funcionaris dels cossos superiors 
de les administracions locals (amb habilitació estatal i tècnics d’administració 
general), el personal directiu format -i promocionat- per les escoles privades 
de negocis per exercir una funció gerencial en el món local, i el personal even-
tual d’assessorament als electes municipals, que, tot i no tenir legalment com-
petències executives, tenen un influència real en el procés de presa de decisi-
ons dels governs locals.

Atès que l’àmbit competencial de l’Administració de la Generalitat ha estat res-
tringit a la reproducció del model funcionarial estatal, la tendència dels succes-
sius governs de Catalunya ha estat inclinar-se per afavorir el desenvolupament 
del model de directiu gerencial promogut per les escoles de negocis radicades 
al nostre país tot facilitant la incorporació d’efectius d’aqueixa procedència als 
àmbits de gestió dependents del govern català.

Especialment en el sector sanitari català, local i autonòmic, s’ha consolidat un 
col·lectiu de gestors caracteritzats per una actitud refractària a tot allò essenci-
al a la funció pública (controls econòmics d’intervenció, controls de legalitat...) 
percebuts com a contraposats a l’agilitat i l’autonomia de gestió. El denominat 
model sanitari català, desenvolupat a partir de l’any 1981 quan la Generalitat va 
rebre les transferències estatals en aqueix àmbit (INSALUD i INSERSO), s’ha 
caracteritzat per una combinació de centres públics i concertats que ha afaiço-
nat una peculiar variant del gestor sanitari (consagrat a l’article 20 de la Llei 
8/2007, de 30 de juliol, de l’ICS) que s’ha complementat des de l’any 1983 amb 
la creació del Consorci Hospitalari de Catalunya (avui denominat Consorci Soci-
al i Sanitari de Catalunya) agrupant els hospitals de titularitat municipal.

Un compendi d’aqueix capteniment d’aqueix sector està resumit a la conferèn-
cia de Josep Maria Via a ESADE el 28 de juny de 2012 titulada “Governança i au-
tonomia de gestió a la sanitat pública” (www.parcdesalutmar.cat/mar/text_
conferencia.pdf), que ha estat assumit per les associacions professionals de 
directius emanades d’aqueixos cercles (l’Associació Catalana de Gestió Públi-
ca, per exemple) que fan una tasca divulgativa molt efectiva de les seves vir-
tuts i aspiracions gremials.

El discurs liberalitzador de les funcions reservades de control ha fet fortuna a 
Catalunya més per la carrega ideològica que els seus propagandistes han sabut 
afegir-hi, que no pas a la realitat dels resultats pràctics adequadament contras-
tats d’aqueix capteniment. Durant el mandat del president Pujol, es va crear 
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una comissió assessora per a la modernització de l’Administració (Decret 
30/1998, de 4 de febrer) integrada per responsables dels diversos departa-
ments de la Generalitat encapçalats per Josep Maria Via, aleshores secretari 
general del Govern i hores d’ara un dels més actius propagandistes de les vir-
tuts de la Nova Gestió Pública. Al cap dels anys no es coneix un balanç contras-
tat de les conclusions d’aqueixa comissió que permeti anar més enllà d’unes 
tesis inaprehensibles.

Per la seva part, i en la mateixa línia de l’anterior, Francisco Longo, director de 
l’Instituto de Gobernanza y Dirección Pública d’ESADE signa a La Vanguardia del 
diumenge 1 d’abril de 2012 un article titulat “Administración mas controlada y 
eficiente?”, on reitera els coneguts avantatges dels directius amb formació em-
presarial al front de les administracions públiques en detriment dels cossos de 
funcionaris als qui correspon la responsabilitat del control jurídic i econòmic.

La perspectiva dels autors d’aqueixes opinions respon a un capteniment molt 
estès entre la classe política autòctona (llevat dels partits més estrictament ad-
dictes a l’ordre establert espanyol que en defensen la continuïtat del model 
funcionarial intervencionista i burocràtic) que oscil·la entre l’actitud adversa i 
el mal menor envers a les funcions exercides per secretari, interventors i treso-
rers d’Administració local percebuts com agents aliens a un anhelat model per 
gestionar la vida pública local. Sense els controls previs de caràcter econòmic i 
jurídic dels actes de govern que aqueixos funcionaris tenen per missió. La sin-
tonia entre electes i directius és molt més intensa que la que es percep entre 
els primers i els funcionaris amb habilitació estatal que presten serveis als ajun-
taments de Catalunya.

Per això sobta l’argumentació emprada, invertint la realitat, per Francisco Lon-
go a l’article “Qui té por dels directius públics?” (El Periódico, 10 de juliol de 2012) 
com si fossin els partits majoritaris als governs locals de Catalunya els qui impe-
dissin la irrupció renovadora dels directius professionals formats a les escoles 
de negocis privades. En una línia similar s’expressa Rafael Jiménez Asensio (“La 
reforma del govern local”, també a El Periódico del 24 de juliol del mateix any) 
disparant contra els interventors municipals (l’enemic a batre per tots els defen-
sors de la gestió pública sense controls interns jurídics i econòmics previs) equi-
parant-los a comissaris pel tractament revaloritzat que la llei per a la racionalit-
zació i la sostenibilitat de l’Administració local atorga a aqueix col·lectiu.

Per part dels òrgans col·legiats que agrupen els funcionaris locals amb habilita-
ció de caràcter nacional existeix, majoritàriament, un sentiment corporativista i 
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una adhesió incondicional al model d’estat espanyol que garanteix la seva per-
vivència com a cos superior (com s’ha vist en les mostres d’espanyolisme mili-
tant en els posicionaments públics del Col·legi de Secretaris Interventors i Tre-
sorers de l’Administració Local en contra del procés sobiranista català en curs).

Atesos aqueixos antecedents, les dinàmiques de col·laboració entre directius i 
aqueixos funcionaris són escasses i asistemàtiques atesa la manca de clarifica-
ció de la vinculació entre la direcció pública professional i exercici de les funci-
ons que descriu el “ressuscitat” article 92 de la llei de bases de règim local. Al-
trament dit, què passa quan al directiu públic professional local se li atribueixen 
funcions que es poden encabir en allò que la Llei defineix com a “participación 
directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas”?

La definició d’allò que constitueix exercici de potestats públiques és, encara, 
terreny força complex, però no es pot negar que la jurisprudència ha anat po-
sant, espaiadament, límits i topants diversos a aquesta indefinició. I davant 
això, és innegable que hi ha espais de decisió en els quals la funció directiva 
entra en col·lisió amb l’exercici d’aquestes potestats. En aquests supòsits, els 
governs locals tenen plena llibertat per definir el tipus de vincle dels seus direc-
tius públics? Són preguntes que hores d’ara encara no tenen resposta.

Durant el mandat del president Pasqual Maragall, el departament de Governa-
ció de la Generalitat va enllestir el Llibre Blanc de la Funció Pública de Catalu-
nya (2005) que no es va acabar de concretar en cap projecte legislatiu especí-
fic. Només hi va haver intent desregulador de les funcions de control 
reservades als funcionaris amb habilitació de caràcter estatal durant el debat 
del projecte d’Estatut d’Autonomia de 2006, en el qual es va intentar introduir 
una Disposició Addicional que no va arribar a reeixir i que suposava a la pràcti-
ca l’extinció de les funcions reservades a Catalunya.

L’oposició frontal del cos de secretaris, interventors i tresorers i les divergènci-
es polítiques i la dificultat jurídica d’una excepció territorial com la que suposa-
va aquell precepte van deixar en no res la proposta; però va ser simptomàtic 
d’aquest discurs que en aquella època (i encara més avui) tenia notables de-
fensors en les forces polítiques més representatives del país.

Sota el mandat del president Artur Mas, es va crear per Ordre de 18 de febrer 
de 2013 una Comissió d’Experts per a la Reforma de l’Administració Pública i el 
seu Sector Públic, que efectivament va arribar a lliurar un report genèric sobre 
la matèria també sense resultats pràctics. Es traca d’un text excessivament 
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breu (trenta-sis pàgines) si es té en compte l’ampli abast de l’encàrrec, frag-
mentari, (ja que no abasta el conjunt de l’Administració pública catalana), i ar-
bitrari pel que fa a les recomanacions dels canvis a introduir, (centrades exclu-
sivament en la figura dels directius professionals). Malgrat que la comissió la 
presideix el catedràtic d’economia de la UPF Guillem López-Casanovas, i entre 
els altres quatre membres n’hi ha un -Carles Ramió- que ha estat director de 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, el gruix argumental de l’informe 
reflecteix les tesis sobre la Nova Gestió pública que defensa el professor d’ESA-
DE, Francisco Longo.

La perspectiva analítica i l’orientació de les propostes no conté un balanç con-
trastat de l’aplicació a Catalunya d’aqueixes teories centrades en la crítica -jus-
tificada- de les inèrcies del model burocràtic derivat de l’administració estatal. 
Tampoc han tingut en compte en cap moment la situació real ni les potenciali-
tats de la funció pública local existent hores d’ara a Catalunya.

En tercer lloc, la comissió d’experts dona per suposat que cal mantenir el des-
proporcionat sector públic instrumental (consorcis, empreses, fundacions) 
que caracteritza el teixit administratiu català, prescindint de tota recomanació 
efectiva adreçada a reduir-lo. El text conclou amb una sèrie de recomanacions 
tendents a estimular la cooperació publicoprivada per afrontar les inversions 
en grans infraestructures i els principals serveis públics, però obviant també 
tota referència a la dialèctica entre control i eficàcia.

No serà fins al 21 de juliol de 2015 que el Govern de la Generalitat aprovarà el 
projecte de llei del sistema de direcció pública professional de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, que no s’ha arribat, però, 
a tramitar efectivament al Parlament de Catalunya.

En aqueix context de falta de regulació la preeminència assolida pel model di-
rectiu gerencial ha anat associada a l’expansió dels ens instrumentals tant en el 
sector públic dependent de la Generalitat com en el propi dels governs locals, 
almenys fins a la crisi multidimensional (econòmica, financera i política) inicia-
da l’any 2007.

El Govern català va reaccionar tardanament a la proliferació injustificada d’ens 
instrumentals aprovant el Decret-llei 4/2010, de 3 d’agost, de mesures de racio-
nalització i simplificació de l’estructura del sector públic de la Generalitat, al 
qual ha seguit la Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector 
públic per a agilitzar l’activitat administrativa.
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L’exposició de motius de la llei ofereix una desoladora manca de criteris pel 
que fa als objectius i les prioritats de la pretesa reestructuració, i a més el seu 
articulat conté disposicions contradictòries amb la simplificació d’estructures 
que consta com a una de les finalitats a l’article 2, com és la creació de nous 
ens, l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana de l’article 155. I encara més con-
tradictòria resulta la previsió continguda a l’article 28 que habilita l’ICS per cre-
ar consorcis i entitats en qualsevol forma admesa en dret prèvia autorització 
del Govern.

Una altra mesura contradictòria amb la política de reducció del nombre d’ens 
instrumentals creats per les administracions és facilitar el creixement del sec-
tor fundacional al qual acudeixen un nombre creixent d’ajuntaments –i també 
el mateix Govern de la Generalitat- ara que s’ha estroncat per l’acció restrictiva 
estatal el desenvolupament del sector empresarial públic. La Llei 4/2008, de 24 
d’abril, aprovada pel Parlament de Catalunya modificant el llibre tercer del 
Codi civil per tal d’afavorir la creació de fundacions tot reduint-ne fins a 30.000 
euros la dotació inicial no és una mesura assenyada quan hom predica la racio-
nalitat administrativa.

Després de la sentència del Tribunal Constitucional, 31/2010, de 28 de juny, que 
liquida de fet l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, als successius Go-
verns de la Generalitat no els ha estat possible actualitzar harmoniosament ni 
la regulació de la pròpia funció pública, ni la funció directiva, ni el conjunt de les 
quatre lleis vertebradores del règim local català aprovades l’any 1987, tot hi 
haver-ho intentat. Entre els anys 2010 i 2012, el departament de Governació va 
designar els membres d’una comissió d’experts universitaris per estudiar la re-
forma del règim local català que no va arribar ni a publicar les seves conclusi-
ons, sobre aqueixa base la consellera Joana Ortega va gosar presentar al Parla-
ment de Catalunya un projecte de llei de governs locals que no va arribar ni a 
tramitar-se. Un dels punts que va ser refusat de manera gairebé unànime per 
tots els grups polítics va ser la (tímida) regulació que es va proposar de la ge-
rència del consell comarcal, que recollia la necessitat d’articular-la al voltant 
d’una direcció pública professional, amb un model d’accés i de control de re-
sultats que sembla que no van agradar, ja que a la majoria dels partits polítics 
els resultava molt més plaent un model de gerència assimilat als càrrecs even-
tuals o de confiança.
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4. Experiències diverses en el món local nostrat

L’Ajuntament de Barcelona ha estat històricament capdavanter en el procés 
de modernització del règim local català tot al llarg del segle XX en els àmbits 
organitzatius i directius. A més de les experiències de l’etapa republicana ja a 
l’època de l’alcalde Josep Maria de Porcioles, concretament a l’any 1960, a 
l’empara del règim especial de la ciutat de Barcelona, aprovat per llei de 23 de 
maig, es va crear la figura dels delegats de servei, nomenats lliurement per l’al-
calde per realitzar tasques de direcció en àmbits diversos –fins a un màxim de 
sis- de l’administració municipal. Els resultats positius d’aqueixa experiència 
s’han consolidat amb la regulació de la funció gerencial a la Carta municipal de 
Barcelona aprovada per Llei 22/1998, del Parlament de Catalunya, i s’han ex-
pandit cap a d’altres governs locals.

La Carta estableix un ordre competencial específic que abasta un ampli ventall 
de matèries, des de l’urbanisme al transport urbà de viatgers passant per les 
telecomunicacions que seran exercides mitjançant una organització municipal 
executiva establerta al Títol V que estableix un sistema específic de formes 
d’organització per a la gestió dels serveis i les activitats municipals destacant 
l’article 45 establint que:

«Les formes de gestió directa són les següents:

1) Gestió indiferenciada.

2) Gestió desconcentrada.

3) Gestió funcionalment descentralitzada, mitjançant la creació de:

 a) Organismes autònoms de caràcter administratiu o econòmic.

 b) Entitats de dret públic que han d’ajustar llur activitat al dret privat.

 c)  Societats mercantils amb capital íntegrament o majoritàriament apor-
tat per l’Ajuntament, per algun dels organismes esmentats per les lle-
tres a i b o per altres societats amb participació municipal exclusiva o 
majoritària.»

L’article 49.1, al seu torn, preveu que ordinàriament l’exercici d’activitats eco-
nòmiques (previstes a l’article 87 de la mateixa Carta) haurà d’adoptar la forma 
de societat mercantil amb participació íntegra o parcial de l’Ajuntament, d’or-
ganismes autònoms, d’entitats i d’altres societats municipals. I en l’apartat 2 
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d’aqueix mateix article s’introdueix una disposició innovadora en preveure que 
un mateix ens instrumental pugui realitzar alhora activitats econòmiques i 
prestar serveis públics complint determinades condicions:

“No obstant el que estableix l’apartat 1, i d’acord amb llurs estatuts, els organis-
mes autònoms de caràcter econòmic, les entitats de dret públic subjectes a dret 
privat i les societats municipals, a més de l’activitat principal de servei públic, po-
den exercir activitats econòmiques de mercat relacionades amb aquella, sempre 
que compleixin les condicions següents:

a) Que l’activitat principal de servei públic i l’activitat econòmica de mercat 
tinguin règims econòmics separats i

b) Que ni els recursos generals per a la gestió del servei públic ni les aportaci-
ons econòmiques de l’Ajuntament no s’apliquin a l’activitat econòmica de 
mercat.”

Una altra innovació introduïda per la Carta són els denominats consorcis legals, 
que és la fórmula consensuada entre l’Ajuntament i la Generalitat després d’un 
llarg procés negociador per complementar les actuacions sectorials respecti-
ves que coincideixen a la ciutat de Barcelona.

La Carta de Barcelona és una de les poques normes del dret públic català con-
temporani que superen els estrets marges del dret autonòmic concebut com 
una simple variant subsidiària del dret administratiu espanyol, ja que perme-
tent una efectiva potestat d’autoorganització pel que fa a les formes de gestió 
dels serveis públics locals enllaça amb la tradició jurídica autòctona fonamen-
tada en els principis d’equitat, pragmatisme i flexibilitat que contrasten amb la 
rigidesa i sentit restrictiu de les reformes de la legislació estatal bàsica en ma-
tèria de règim local dels anys 2003 i 2013, succintament ressenyades amb ante-
rioritat.

Aqueixa doble capacitació competencial, autoorganitzativa i directiva, ha fet 
del cap i casal un model d’èxit sostingut en el temps i amb governs municipals 
de diferents ideologies i un referent per a la resta de governs locals del país. 
Segons dades corresponents a l’exercici de l’any 2008 estudiades per Pilar Sol-
devila i Mònica Domínguez (“Estructura organizativa instrumental de la Admi-
nistración Local. El caso del Ayuntamiento de Barcelona (una aproximación ju-
rídica y económica)”, Revista de Estudios Locales, número 127, febrer de 2010), 

l’Ajuntament de Barcelona havia creat quaranta-quatre societats (nou de capi-
tal íntegrament públic i la resta de capital mixt), vuit organismes autònoms, 
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quatre entitats públiques empresarials, participa de quaranta-cinc consorcis i 
catorze fundacions, essent l’ajuntament de Catalunya que més ha diversificat 
els seus ens instrumentals.

L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat a partir de 2011 un procés de reestructu-
ració voluntària (no forçada per mals resultats econòmics o de gestió com ha 
estat el cas d’altres ajuntaments) dels seus ens instrumentals que s’ha concre-
tat al juliol de 2012 en la reducció del conjunt d’empreses que tenien encoma-
nada l’execució de les urbanístiques a la societat matriu Barcelona d’Infraes-
tructures Municipals.

Un cas ban diferent és el de l’Ajuntament de Reus que va promoure com cap 
altre de Catalunya, fora del cas ja esmentat de Barcelona, la creació generalit-
zada d’ens instrumentals tant per gestionar els serveis públics municipals com 
les activitats empresarials que s’estenien a poblacions limítrofes. Entre els anys 
2003 i 2012 una societat matriu, INNOVA, actuava com a holding de tot aqueix 
entramat que es dirigia per part del personal directiu incorporat a l’efecte, es-
pecialment per potenciar l’àmbit de la gestió sanitària local i supracomarcal 
que s’ha demostrat insostenible, significativament pel que fa al cas de l’em-
presa municipal que gestiona el nou hospital de la localitat i que ha hagut de 
reconduir-se per tal d’evitar la causa de dissolució de l’empresa cap a un con-
sorci amb participació majoritària de la Generalitat per assegurar-ne la continu-
ïtat.

Sense entrar a valorar aspectes que encara estan sota secret d’investigació ju-
dicial i sotmesos a procediments de responsabilitat comptable i sense que en-
cara s’hagi fet una avaluació multidimensional d’aqueixa experiència, sí que es 
pot dir que la viabilitat de bona part de les entitats creades no tenia acreditada 
la seva necessitat ni estava prou contrastada la seva viabilitat, raó per la qual 
van ser objecte d’un procés de reestructuració que ha reduït el seu nombre 
dels ens dependents existents del 2011 a l’any 2018 d’acord amb el següent 
quadre:

Tipus ens dependent: 2011 2018 Variació

Societats mercantils públiques i EPEL 20 10 -10

Organismes Autònoms 5 3 -2

Fundacions i Consorcis 10 8 -2

Totals 35 21 -14
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L’any 2012 també es va modificar substancialment el sistema de funcionament 
encomanant-se a la intervenció i la secretaria de la corporació que efectuessin 
el control previ dels actes de contingut econòmic de totes les societats mer-
cantils dependents de l’ajuntament i que els titulars d’aqueixes funcions o els 
seus delegats assistissin als consells d’administració de totes les empreses pú-
bliques locals.

A partir d’aquella data s’ha implantat un sistema de complementarietat entre 
funcionaris d’habilitació estatal i personal directiu que harmonitza les funcions 
de control previ de legalitat i economicofinancer i la planificació estratègica i la 
gestió gerencial del conjunt de l’administració municipal i dels ens instrumen-
tals que en depenen que ha resultat reeixit com es pot constatar comparant 
l’evolució de l’endeutament municipal consolidat (Ajuntament més ens depen-
dents) l’any 2011 i 2018:

Deute pendent Variació acumulada en %

Any 2011 405.416.008,00  

Any 2018 (previsió) 210.616.018,67 -48,05

Any 2019 (previsió) 184.994.875,02 -54,37

A banda dels dos casos contraposats de Barcelona i Reus, la resta d’ajunta-
ments catalans arran de la crisi econòmica iniciada l’any 2007 han optat per re-
duir significativament el nombre d’ens instrumentals creats la dècada prece-
dent en temps en què l’enginyeria organitzativa i financera facilitava la seva 
proliferació per passar a un període en el qual només mereixeran subsistir les 
empreses públiques que efectivament prestin serveis i productes que el seus 
respectius pressupostos o el mercat (en el cas de les activitats exercides en rè-
gim de lliure competència) permeti finançar.

L’informe de fiscalització del Tribunal de Cuentas sobre el sector públic local al 
conjunt del Regne d’Espanya corresponent als anys 2006, 2007 i 2008, publicat 
el 24 de març de 2011, assenyala que moltes societats municipals s’han creat 
sense cap altra fonamentació que la presumpció apuntada. El que ara surt a la 
llum deixa en evidència la manca de justificació de raons d’interès públic a l’ho-
ra de crear ens instrumentals, la d’informació de les seves activitats i la dificul-
tat a l’hora d’assumir responsabilitat pels mals resultats assolits.
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Pel que fa a l’administració local catalana, a data 1 d’agost de 2012 al Registre 
d’ens locals del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, hi 
consten inscrits: 670 ens de gestió i 76 societats públiques, dues categories 
que no coincideixen amb les formes gestores dels serveis locals, a les quals cal 
afegir 300 consorcis i 69 mancomunitats i un nombre indeterminat de fundaci-
ons creades per ens locals d’entre les 2.494 inscrites al Registre de Fundacions 
del Departament de Justícia de la Generalitat. Al febrer d’enguany, hi consten 
198 consorcis, 67 mancomunitats, 29 fundacions i 469 ens de gestió.

A diferència de fa trenta anys, quan la tendència predominant fou la fugida del 
Dret Administratiu i l’adopció de tècniques de gestió pròpies de l’empresa pri-
vada, hores d’ara la preferència sembla inclinar-se envers la denominada “re-
municipalització” dels serveis públics locals concessionats a operadors privats 
i retornar a les formes de gestió directa. La decisió sobre una forma de gestió 
directa o indirecta pot oferir resultats molt diferents si l’àmbit competencial 
es limita a un sol terme municipal o n’abasta una pluralitat: la recollida d’es-
combraries per part d’una societat mercantil de capital íntegrament públic pot 
ser inviable per un ajuntament, però convenient si n’aplega uns quants, per 
exemple. El mateix raonament es pot aplicar a l’abastament domiciliari d’aigua 
potable o al transport de viatgers. L’oportunitat i la conveniència d’optar per 
formes de gestió directes o indirectes rau en l’adequada realització de la me-
mòria justificativa que exigeix el ROAS prèviament a tota decisió de canvi pres-
tacional.

Sobta que després de gairebé quaranta anys d’ajuntaments democràtics la fór-
mula d’empresa mixta amb capital privat sigui excepcional a Catalunya, quan 
és una alternativa usual a França, per exemple. Molt pocs ajuntaments han op-
tat per una variant que ofereix moltes potencialitats innovadores: la desconne-
xió entre gestors públics i directius privats té causes ideològiques i corporati-
ves que no es corregeixen atesa l’absència dels estímuls  assenyalats en 
l’apartat primer. Les administracions del futur immediat hauran de ser més re-
duïdes, amb capacitat d’iniciativa estratègica conjuntament planificada amb 
els emprenedors privats que comparteixen els seus interessos amb els gene-
rals. Aqueixa reconversió ideològica i organitzativa no serà gens fàcil de fer ni 
ràpida d’aplicar, però és una línia de treball a tenir en compte, potser no l’úni-
ca, en aqueixa maltempsada que estem travessant.
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5. Conclusions

Hom troba a faltar des de fa anys un espai de reflexió aprofundida i conjunta 
entre Govern de Catalunya, governs locals, entitats municipalistes, les associa-
cions representatives de funcionaris i directius, els sectors acadèmics públics i 
privats vinculants a aqueix àmbit sobre el model de sector públic i d’adminis-
tració que s’escau al conjunt del país per molt urgents que siguin les necessàri-
es mesures immediates. Més enllà d’aqueixa consideració de caràcter general, 
els raonaments anteriorment exposats es poden resumir en aqueixos punts.

En primer lloc, les formes organitzatives (i el seu nombre) a l’abast del sector 
públic instrumental pot resultar un debat formalista i abstracte si no es con-
necta amb l’element substancial que els hi ha de donar sentit: la finalitat (en 
últim terme política, de model de societat i de país) a la qual han d’estar orien-
tades. La fugida del Dret Administratiu i ara el retorn a la gestió directa dels 
serveis públics són dues vogues conjunturals que no s’han de validar o descar-
tar en abstracte per raons ideològiques, sinó en funció de l’aptitud concreta 
als interessos generals en cada moment històric.

Per si mateixa, l’adopció de mètodes de treball, formes organitzatives i ele-
ments personals del món de l’empresa privada no és una solució estructural a 
l’atzucac del món local d’ara mateix. Per encetar el debat sobre la reforma del 
sector públic caldria començar per canviar la concepció segons la qual la funció 
de control és aliena a la gestió pública i un entrebanc a l’eficiència. Justament 
és el contrari, el punt de partida ha de ser que les funcions de control jurídic i 
econòmic intern de les administracions són un factor imprescindible per a l’efi-
ciència de la gestió pública. Solament a partir d’aqueixa premissa les adminis-
tracions públiques podran dotar-se de la capacitat de previsió i intervenció que 
hores d’ara la crisi ha demostrat que els ha mancat.

La funció de control és condició per a l’eficiència, sense el primer no hi ha la 
segona. Els països amb una economia puixant com Alemanya, Israel o Corea 
del Sud tenen tots ells, cadascú a la seva manera, sistemes de supervisió prèvia 
-i evidentment, posterior- de la gestió pública. A Catalunya, en nom de l’auto-
nomia local i de la no ingerència estatal s’ha mirat de reduir a la mínima expres-
sió la funció dels secretaris, interventors i tresorers i s’ha afavorir el rol del per-
sonal directiu professional, quan potencialment són compatibles si hi ha un 
model integral de gestió pública pensat en funció dels interessos generals del 
comú dels ciutadans catalans. La inhibició, perllongada en el temps, a l’hora de 
prendre decisions transcendents sobre la forma i els elements subjectius que 
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han de gestionar els serveis competència de les administracions catalanes, ha 
deixat el camp obert a actors (escoles de negocis, grups empresarials, partits 
polítics, despatxos d’advocats influents a l’entramat de poder madrileny) inte-
ressats en solucions no sempre coincidents amb el bé comú.

En segon lloc, i dissortadament, l’eficiència del sector públic català no només 
és una qüestió d’habilitats tècniques, com es va demostrar a l’època de la Man-
comunitat i la Generalitat republicana és una qüestió de mentalitat i de valors 
cívics lligats a la catalanitat. Dissortadament, no hi ha hores d’ara cap persona-
litat en el món jurídic català que tingui una autoritat moral equiparable a la que 
Francesc Maspons i Anglasell va assolir al període de la Generalitat republicana 
i, per tant, estigui en posició d’intentar influir com ell va provar de fer en els 
esdeveniments polítics en curs. Tampoc el seu pensament no ha tingut conti-
nuïtat més enllà del reduït nucli de juristes que integren l’associació que duu el 
seu nom. Entre la comunitat universitària i els operadors jurídics d’avui predo-
mina la percepció que el dret públic català és el generat per les institucions au-
tonòmiques, un subproducte del dret espanyol i prou.

Els juristes instal·lats, conscientment o inconscientment, en aqueixa percepció 
(i els directius formats a les escoles de negocis ubicades a Catalunya) reprodu-
eixen acríticament l’ordre polític i jurídic establert que deriva de la concep-
ció castellana del poder i del dret. Ignorant que la gestació d’un dret propi i de 
les institucions jurídiques que en són els instruments fou determinant per a la 
construcció mateixa de la nació catalana tan important com la llengua que ex-
pressa una mentalitat col·lectiva singular. La predominança de l’esperit de la 
norma sobre la seva literalitat configurava l’equitat com a principi rector de 
l’ordenament jurídic nostrat i es contraposa a la concepció castellana formalis-
ta i abstracta que prima la literalitat del text per sobre d’altres consideracions. 
Aqueixa és una contradicció profunda entre dues concepcions antagòniques, 
una dogmàtica i l’altra pragmàtica, d’allò que ha d’ésser la funció legislativa és 
ben perceptible des de fa tres segles, com hom pot constatar encara avui dia.

Aqueixa mancança es percep en l’absència d’una participació estructuralment 
planificada i efectiva del món acadèmic públic i l’Escola d’Administració Pública 
en la formació i selecció dels quadres dirigents de les administracions del país. 
Les escoles de negocis (malgrat l’existència d’una càtedra de lideratge i gover-
nança democràtica a ESADE) no assumeixen avui la responsabilitat d’enllaçar 
amb els esforços d’èpoques precedents anteriorment assenyalats. Ètica, equitat, 
innovació, sentit de la responsabilitat envers la comunitat nacional catalana no 
tenen lloc entre el corporativisme funcionarial i l’elitisme gerencial avui imperant.
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Els successius Governs de la Generalitat no han tingut la prioritat, malgrat les 
constriccions competencials anteriorment assenyalades, de crear una escola 
d’empleats públics adaptats a les necessitats i la mentalitat del país. Ni tan sols 
el Departament de Governació va reaccionar a la derogació per part de la LR-
SAL de la Disposició Addicional Segona de l’EBEP que atorgava competències a 
les comunitats autònomes en la selecció i formació dels funcionaris d’habilita-
ció estatal, ni va proposar a l’executiu català impugnar aqueix precepte quan 
va presentar recurs davant el Tribunal Constitucional.

Catalunya avui té com a norma principal un Estatut d’Autonomia que no és el 
que va ser referendat per la ciutadania i, arran de l’aplicació de les mesures 
adoptades pel govern espanyol en virtut de l’article 155 CE no té ni govern pro-
pi en el moment d’escriure aquest treball. Així doncs, hem prescindit en aquei-
xa ponència d’especular amb projectes de reforma legislativa irrealitzables a 
curt termini en els àmbits objecte d’anàlisi mentre duri aqueix atzucac instituci-
onal que de cap de les maneres poden acceptar com a normal o encara pitjor, 
inhibir-se’n o justificar-lo com fan bona part dels actors als quals hem fet refe-
rència.

Per posar dos exemples, Carlos Losada, també professor d’ESADE, es va posici-
onar en contra de una eventual independència de Catalunya en un article al 
suplement Diners, de La Vanguardia, del 17 de febrer de 2013. Entre altres coses 
afirma: “a) la culpa dels nostres mals no és Espanya, tot i que necessitem cons-
truir amb la resta d’Espanya un marc de convivència més harmònic i funcional 
que l’actual; b) la independència no resoldria de cop dèficits i problemes pro-
pis de la societat catalana i de les seves institucions”. I, Joaquín Tornos, refe-
rent dels administratius espanyols, és l’autor intel·lectual de la impostura del 
“cop d’estat jurídic” atribuït a les institucions catalanes que divulga des de la 
presidència de la comissió jurídica del Fomento del Trabajo Nacional en un in-
forme contra la llei de referèndum d’autodeterminació aprovada pel Parla-
ment de Catalunya el setembre de l’any passat.

Hores d’ara, després del referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre del 
2017 i la proclamació de la República catalana del 27 del mateix mes i la conse-
qüent reacció del govern espanyol, el conflicte jurídic i polític entre l’ordre es-
tatal i les institucions catalanes és total i la situació és de bloqueig legislatiu per 
un temps indeterminat. En aqueixa circumstància l’acció del Govern de la Ge-
neralitat autonòmic que es pugui arribar a formar i les Diputacions catalanes 
(el SAM de la de Tarragona s’hauria de reorientar i deixar de ser una sucursal 
provinciana de l’INAP) podrien dedicar les potestats formatives a reprendre la 
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línia encetada per la Mancomunitat i formar servidors públics amb aptituds i 
mentalitat per a un futur deslliurat del sucursalisme paralitzant en el qual l’or-
dre polític i jurídic espanyol ha enclaustrat les institucions catalanes. Editar 
manuals de formació, estimular aspirant a empleats públics des de les universi-
tats catalanes, estudiar l’evolució del sector públic en països avançats de l’en-
torn són algunes mesures.
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Resum

Aquest estudi examina les percepcions que els alcaldes i els interventors catalans 
tenen sobre el marc legislatiu que regula la sostenibilitat financera. S’analitza la utili-
tat de la regulació tenint en compte els resultats aconseguits, el seu impacte sobre 
la presa de decisions i benestar de la ciutadania, la seva flexibilitat i també possibles 
alternatives. Les respostes obtingudes indiquen que l’aplicació de la nova normativa 
ha donat resultats tangibles en els primers anys, però això no es podrà mantenir en 
el temps i caldria major flexibilitat, que hauria de traduir-se en la consideració de la 
situació financera particular de cada ajuntament.

1. Introducció

Com a resultat de la recent crisi financera global, la sostenibilitat financera del 
sector públic ha esdevingut un assumpte de la màxima preocupació (Rodrí-
guez-Bolivar et al. 2016). Dins de la Unió Europea (UE), on la crisi ha afectat espe-
cialment, s’han desenvolupat lleis i regulacions específiques per protegir la sos-
tenibilitat dels estats membres (per exemple, el Six Pack, el Two Pack i el Fiscal 
Compact). Aquestes regulacions posteriorment es van haver d’introduir en la le-
gislació dels estats membres fins arribar al nivell de l’administració local. Al ma-
teix temps que aquestes lleis tracten de fer front a l’impacte de la crisi, també 
estan basades en l’austeritat i han provocat retallades d’inversions i una disminu-
ció del nivell de serveis proveïts a la ciutadania (Bracci et al., 2015, Schmidt 2016).
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En aquest context, l’any 2012 el govern espanyol va desenvolupar la Llei Orgà-
nica 2/2012 (en endavant, LO 2/2012), de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, amb l’objectiu d’aconseguir la sostenibilitat financera 
dels ens públics, incloent tots els ajuntaments de l’estat. Aquesta pressió insti-
tucional envers els ajuntaments ha tingut un innegable impacte positiu en la 
situació global dels mateixos, havent limitat el seu nivell d’endeutament i elimi-
nant el dèficit (FMC, 2017). Al mateix temps, però, s’ha generat molt debat so-
bre la seva rigorositat i els límits que han afectat al marge d’actuació dels ajun-
taments; especialment en el moment en què els ajuntaments s’estan 
recuperant de la crisi (FMC, 2017).

L’objectiu d’aquest treball és el d’examinar els punts de vista dels alcaldes i dels 
interventors dels ajuntaments sobre aspectes relacionats amb la legislació relati-
va a la sostenibilitat financera. Com que els ajuntaments són els ens públics més 
propers a la ciutadania (Rodríguez Bolivar et al., 2014), també resulten ser les 
entitats més fiscalitzables per part dels seus votants (Hong, 2017). A més a més, 
els ajuntaments també han de rendir comptes als governs centrals pel que fa a 
la implementació de la legislació (Frølich, 2011). Per aquest motiu, s’ha preparat 
un qüestionari per examinar diferents aspectes relacionats amb la sostenibilitat 
financera, adreçat als alcaldes i interventors dels 947 ajuntaments catalans.

Els ajuntaments catalans constitueixen un conjunt molt interessant per estudi-
ar aquests aspectes, ja que Catalunya és un territori caracteritzat per una impli-
cació molt activa pel que fa a les reformes financeres, actuant com a motor no 
tan sols a Espanya, sinó també dins de la UE (Almendral, 2013). Els ajuntaments 
catalans han aconseguit presentar uns resultats molt satisfactoris en els últims 
anys, al mateix temps que han demanat de forma insistent que es suavitzés 
l’aplicació de l’estricta legislació espanyola relativa a la sostenibilitat financera 
dels ajuntaments; la reacció dels ajuntaments ha estat reflectida en un recent 
informe elaborat per la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). En aquest 
informe, els ajuntaments demanen que es reconsideri la legislació més relle-
vant, per aconseguir de nou la seva independència a l’hora de prendre decisi-
ons relacionades amb les polítiques d’inversió i de despesa.

Aquest article s’organitza de la següent manera: en el següent apartat es fa un 
repàs de la literatura més rellevant relativa a la sostenibilitat financera en el 
sector públic. Després es fa una presentació de la legislació més rellevant i es 
descriu el cas català, a continuació l’aproximació metodològica i els resultats 
de l’estudi. Per acabar, es descriuen les principals conclusions i la principal limi-
tació de l’estudi.
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2. Aconseguint la sostenibilitat financera en el sector públic

La sostenibilitat financera dels ens que conformen el sector públic ha estat un 
aspecte cabdal durant la recent crisi financera. Generalment, la sostenibilitat 
financera es defineix com la capacitat que té un ens per mantenir la seva capa-
citat financera a llarg termini (Bowman, 2011). En el context del sector públic 
això implica que els ens públics puguin mantenir de forma consistent la provi-
sió de serveis, tant en quantitat com en qualitat, al mateix temps que són capa-
ços de fer front a les crisis econòmiques (Ryan et al., 2000, Sontag-Padilla et al., 
2012). Això posa de manifest la importància que té la provisió de serveis quan 
es parla d’ens públics. Per tant, quan es defineix la sostenibilitat financera del 
sector públic, no tan sols s’han de tenir en compte els ingressos i les despeses 
o el volum d’endeutament, sinó també el manteniment d’un determinat nivell 
de provisió de serveis (Cabaleiro et al., 2013, Grossi i Cepiku, 2014).

La qualitat i la quantitat dels serveis públics prestats estan directament relacio-
nats amb el benestar de la ciutadania. Els ciutadans que viuen en municipis 
amb una situació financera sanejada tenen més probabilitats de gaudir d’una 
major qualitat de vida, degut al fet que aquesta situació financera permet que 
es puguin establir i mantenir, per part dels ajuntaments, uns nivells de provisió 
de serveis satisfactori (Cuadraro-Ballesteros et al., 2014). En aquest sentit, la 
sostenibilitat financera també s’ha definit com la capacitat que l’administració 
pública té de mantenir el benestar de la ciutadania, amb la utilització dels re-
cursos disponibles (García-Sánchez et al., 2012). Així mateix, també hi interve-
nen altres factors, com, per exemple, la capacitat de mantenir un nivell de 
pressió fiscal estable (Cuadrado-Ballesteros et al., 2016) i un nivell d’endeuta-
ment estable i viable (Cabaleiro et al., 2013).

La recent crisi financera global ha tingut un impacte enorme en l’economia dels 
governs locals. La resposta que han donat els estats membres de la UE ha estat 
bàsicament la de fer front a la situació mitjançant l’adopció de mesures d’aus-
teritat (Bracci et al., 2015). Com a conseqüència, aquestes polítiques han obligat 
a molts governs locals a limitar la provisió de serveis i les inversions (Brӧthaler 
et al., 2015; Barbera et al., 2016). Per tant, al mateix temps que s’intentava pro-
tegir els governs locals, un dels pilars importants de la sostenibilitat financera, 
com és la provisió de serveis, ha estat afectat per la legislació. A més a més, du-
rant les recessions financeres la demanda de serveis pot incrementar a la vega-
da que cau la capacitat dels ens públics de proveir-los, cosa que provoca un di-
ferencial creixent entre l’oferta i la demanda (Arnold i Carnes, 2012). En 
qualsevol cas, set anys després del punt àlgid de la crisi, els governs locals po-
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den pensar que ja han superat els perills i que poden tornar a una situació més 
normal pel que fa al seu funcionament. Però la normativa vigent encara els res-
tringeix. Aquesta és exactament la situació dels municipis catalans.

3. El cas espanyol

Espanya és un dels estats membres de la UE que s’ha vist greument afectat per 
la recent crisi financera. El llarg període de creixement que va començar a la 
dècada dels 90 i que va durar fins l’any 2008 va tenir com a resultat la manca 
d’una política governamental explícita per gestionar la reducció de la despesa 
(DiMascio i Natalini, 2015). Amb l’esclat de la crisi, l’any 2008, el govern espa-
nyol va començar a reduir la despesa pública. Així doncs, la resposta del govern 
espanyol a la crisi es va centrar en l’austeritat, cosa que va ser reforçada en 
gran mesura per la UE i el Banc Central Europeu (Randma-Liiv i Kickert, 2016). 
Les mesures per fer front a la crisi es van caracteritzar per retallades, i centra-
des en la reducció d’empleats públics i una centralització de les relacions inter-
governamentals (DiMascio i Natalini, 2015), mentre que no hi va haver un com-
promís genuí per portar a terme reformes estructurals (Kickert i Ysa, 2014).

Les primeres lleis que regulaven l’estabilitat pressupostària a Espanya es van 
aprovar a finals de 2001 (Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat 
pressupostària i Llei Orgànica 5/2001, de 13 de desembre, complementària a la 
Llei general d’estabilitat pressupostària). El propòsit d’aquestes dues lleis era el 
de garantir la consolidació fiscal i, posteriorment, l’any 2007 es van refondre mit-
jançant l’aprovació del Reial decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària. Aquesta nor-
mativa regulava l’estabilitat pressupostària, però no la sostenibilitat financera.

El mes de setembre de 2011 el govern central va procedir a la modificació de 
l’article 135 de la Constitució espanyola, amb la introducció d’una regla fiscal 
amb l’objectiu de limitar el dèficit públic estructural i l’endeutament públic, 
abans que se signés el Fiscal Compact (Almendral, 2013). Aquest va ser el punt 
de partida perquè el govern central aprovés la LO 2/2012, llei que complia amb 
el tractat de la Comissió Europea anomenat Fiscal Compact. D’acord amb Al-
mendral (2013, pg. 195) la LO 2/2012 copia el marc europeu i el Fiscal Compact, ja 
que tracta els governs autònoms com a estats membres.

La LO 2/2012 va introduir per primera vegada el concepte de sostenibilitat fi-
nancera, a més a més de l’estabilitat pressupostària. Aquesta llei orgànica va 
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derogar les lleis anteriors i es va aprovar bàsicament degut a l’impacte de la 
crisi econòmica. De fet, la crisi va posar de manifest la ineficàcia dels mecanis-
mes disciplinaris de les lleis anteriors, com ho demostra el fet que el dèficit pú-
blic del conjunt de les administracions públiques va representar un 11,2% del PIB 
l’any 2009.

Pel que fa a l’administració local, a part de l’aplicació de la LO 2/2012, també es 
va aprovar posteriorment la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització 
i sostenibilitat de l’administració local, amb l’objectiu d’adaptar alguns aspec-
tes organitzatius i de funcionament de l’administració local i millorar el seu 
control econòmic i financer.

Per entendre millor l’impacte de l’aplicació de la llei en els ajuntaments espa-
nyols en termes de dèficit i d’endeutament, a continuació es mostren uns grà-
fics clarificadors. El gràfic 1 mostra l’evolució dels dèficit/superàvit dels ajunta-
ments espanyols (en termes SEC 2010) durant el període 2007-2016.

El gràfic anterior reflecteix l’efectivitat directa que va tenir l’aplicació del nou 
marc normatiu per corregir els dèficits dels ajuntaments espanyols i conver-
tir-los en superàvits. Això mateix es pot observar si s’analitza l’evolució de l’en-
deutament municipal en el mateix període (gràfic 2).

Gràfic 1. Dèficit/superàvit (en milions d’euros) dels ajuntaments espanyols 
(2007-2016)

Font: Federació de Municipis de Catalunya, 2017.
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Una vegada més, és evident que l’aplicació de la nova legislació va provocar 
que el nivell d’endeutament dels ajuntaments es reduís. Per tant, els anys que 
van seguir a la seva aplicació, el nivell de deute va anar disminuint.

En general, els ajuntaments presenten una situació financera positiva des de 
l’any 2013, havent aconseguit els objectius d’estabilitat pressupostària i de sos-
tenibilitat financera fixats per la legislació (FMC, 2017). Més específicament, si 
ens fixem amb l’estabilitat pressupostària, els ajuntaments presenten un 
superàvit situat entre el 0,3% i el 0,5% del PIB. Pel que fa a la sostenibilitat finan-
cera, el volum d’endeutament dels ajuntaments és del 2,9% del PIB, que és infe-
rior al límit fixat del 3%. La immensa majoria d’ajuntaments també compleixen 
amb el període màxim de pagament a proveïdors fixat per la normativa (menys 
de 30 dies des de l’aprovació de la despesa).

4. Els ajuntaments catalans

Catalunya està formada per 947 ajuntaments. Poc després de l’aprovació de la 
LO 2/2012, el govern català va ser un dels primers en desenvolupar una llei es-
pecífica (Llei 6/2012, de 17 de maig, d’estabilitat pressupostària) aplicable en 
l’àmbit de l’administració de la Generalitat. Pel que fa als ajuntaments catalans, 

Gràfic 2. Deute (en milions d’euros) dels ajuntaments espanyols (2007-2016)

Font: Federació de Municipis de Catalunya, 2017.
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al llarg del període que va des de l’inici de la crisi fins a l’actualitat, sempre s’ha 
aconseguit obtenir superàvit pressupostari, a la vegada que el nivell d’endeu-
tament s’ha gestionat i controlat amb èxit. A continuació (gràfic 3), es pot ob-
servar la variació del superàvit en el període 2008-2015, ja que no hi ha hagut 
cap any amb dèficit per als ajuntaments catalans.

Gràfic 3. Superàvit (en milers d’euros) dels ajuntaments catalans (2008-2015)

Font: Ministerio de Hacienda y Función Pública, 2017.

El gràfic 4 mostra l’evolució de l’endeutament dels ajuntaments catalans des 
de 2008 fins a 2015.

Gràfic 4. Endeutament (en milers d’euros) dels ajuntaments catalans  
(2008-2015)

Font: Ministerio de Hacienda y Función Pública, 2017.
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La visió general que ens proporcionen els gràfics anteriors mostra com la 
majoria dels ajuntaments catalans van prendre mesures per absorbir l’im-
pacte de la crisi, i van ser, per tant, capaços de respondre a les mesures res-
trictives imposades per llei. Això pot ser ratificat pel relatiu baix nombre 
d’ajuntaments que van tenir problemes per aconseguir els objectius esta-
blerts per la legislació. El següent gràfic (gràfic 5) ens mostra el nombre 
d’ajuntaments catalans que no van aconseguir algun dels objectius des de 
2013 fins a 2017, i van haver d’elaborar un pla econòmic financer específic, 
tal com estableix la llei.

Gràfic 5. Ajuntaments catalans subjectes a un pla econòmic financer  
(2013-2017)
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Nombre total d’ajuntaments catalans: 947
Font: Ministerio de Hacienda y Función Pública.

5. Metodologia

L’àmbit d’aquest treball consisteix en examinar quina és la percepció que els 
alcaldes catalans i els interventors municipals tenen sobre el marc legislatiu 
espanyol relatiu a la sostenibilitat financera. Amb aquest objectiu es va pre-
parar un qüestionari en línia que es va adreçar a tots els alcaldes i interven-
tors dels 947 ajuntaments catalans. Les preguntes podien ser tant en format 
d’1 a 5 de l’escala de Likert, com també en format sí/no, o bé en format obert 
quan es pretenia que els enquestats proporcionessin més informació. 
Aquest qüestionari en línia va restar obert durant el període de maig a se-
tembre de 2017.
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6. Resultats

6.1. Característiques de la mostra

El qüestionari es va enviar per correu electrònic als 947 ajuntaments catalans i 
anava dirigit tant als alcaldes com als interventors. Finalment es van rebre 178 
qüestionaris complets que representaven a 170 ajuntaments. Això equival 
aproximadament a un percentatge de respostes del 18%. La diferència entre el 
nombre de respostes i el nombre d’ajuntaments es deu al fet que en alguns 
casos van respondre tant l’alcalde com l’interventor del mateix ajuntament.

El gràfic 6 mostra la classificació dels 170 ajuntaments segons el seu nombre 
d’habitants.

Gràfic 6: Nombre d’ajuntaments segons el nombre d’habitants

<5.000
5.001-20.000
20.001-50.000
>50.000

108
(63.6%)

14
(8.2%)

10
(5.9%)

38
(22.3%)

De les respostes obtingudes es va observar que 68 ajuntaments han hagut 
d’aprovar un pla econòmic financer en el passat recent –després de l’aprova-
ció de la LO 2/2012- degut a l’incompliment d’algun dels tres requisits.

Gràfic 7. Ajuntaments que han hagut d’aprovar un pla econòmic financer des 
de l’aplicació de la LO 2/2012

Sí No

68
(40%)

102
(60%)
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6.2.  Utilitat de la legislació per millorar la situació financera dels 
ajuntaments

Pel que fa a la utilitat que l’aplicació de la legislació ha tingut en la millora de la 
situació econòmica i financera dels ajuntaments, els enquestats consideren 
que va ser d’escassa magnitud (taula 1). Més específicament, consideren que 
en general no hi ha hagut un impacte positiu derivat de la legislació pel que fa a 
la situació financera dels seus ajuntaments, ja que ho valoren per sota de la 
mitjana. Pel que fa a les tres condicions específiques derivades de la legislació, 
els enquestats no troben que cap d’elles hagi estat útil per millorar la situació 
financera, essent la pitjor valorada la regla de la despesa, seguida per la limita-
ció de l’endeutament i per la limitació del dèficit. Els enquestats també consi-
deren que mantenir el marc legislatiu actual no és necessari. A més a més, tam-
bé apareixen objeccions relatives al nivell de claredat de les directrius 
establertes per la legislació, amb una baixa puntuació per part dels enquestats.

Taula 1. Utilitat del marc normatiu en la millora de la situació financera

1 2 3 4 5
Mitjana Desviació 

estàndard

La situació va millorar pel 
nou marc legal en 
general?

41 51 47 37 2 2.48 1.096

La situació va millorar 
per l’aplicació de la 
regla de la despesa?

58 61 33 25 1 2.16 1.051

La situació va millorar 
per la limitació de 
l’endeutament?

62 38 41 35 2 2.31 1.174

La situació va millorar 
per la limitació del 
dèficit?

56 47 40 32 3 2.32 1.147

És necessari mantenir 
el marc legislatiu 
actual?

54 58 42 20 4 2.22 1.071

Com de clares trobeu 
les directrius 
establertes per la 
legislació?

19 54 69 34 2 2.70 0.938

1-5 escala de Likert (1: gens, 5: extrem).
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6.3.  Impacte de la legislació sobre la presa de decisions, la flexibilitat i el 
benestar dels ciutadans

La següent taula (taula 2) indica quin és l’impacte que segons els enquestats té 
la legislació en la seva presa de decisions i també sobre la seva llibertat d’actu-
ació, que ells troben que és significant. És interessant la constatació segons la 
qual troben que la legislació és injusta amb els ciutadans (votants) dels seus 
municipis. Malgrat això, però, resulta que els ajuntaments no han hagut de re-
duir en gran mesura ni la qualitat ni la quantitat dels seus serveis. Aquest resul-
tat controvertit probablement indica que malgrat que els ajuntaments no han 
hagut de reduir de forma important ni la qualitat ni la quantitat dels serveis 
oferts, no estan autoritzats a proveir més o millors serveis degut a la legislació 
vigent, la qual cosa pot ser injusta pels ciutadans a llarg termini.

Taula 2. Impacte de la legislació sobre la presa de decisions, la flexibilitat i el 
benestar dels ciutadans

1 2 3 4 5
Mitjana Desviació 

estàndard

Impacte sobre la presa de 
decisions

6 26 50 76 20 3.44 0.987

Impacte sobre la llibertat 
d’actuació

4 28 52 78 16 3.42 0.937

Com de justa és la legislació 
pels ciutadans?

39 79 46 13 1 2.20 0.888

Heu hagut de reduir la 
qualitat dels serveis?

62 56 42 16 2 2.10 1.021

Heu hagut de reduir la 
quantitat dels serveis?

69 53 38 15 2 2.03 1.025

1-5 escala de Likert (1: gens, 5: extrem).

A part d’analitzar l’impacte que va tenir l’aplicació de la nova legislació sobre el 
nivell de provisió de serveis, també es va estudiar l’impacte que va tenir sobre 
les inversions. Per tant, als enquestats també se’ls va demanar que indiquessin 
si havien hagut de renunciar a inversions específiques. Els resultats indiquen 
que més de la meitat dels ajuntaments van haver de renunciar a alguna inver-
sió degut a l’aplicació de la legislació.
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Figura 8. L’ajuntament va haver de renunciar a determinades inversions?

Sí No

86
(50.6

%)

84
(49.4%)

Entre les inversions que es van haver de limitar, principalment es van esmentar 
les següents: inversions relatives a la pavimentació de carrers, de caràcter soci-
al, renovació d’espais públics i sòl urbà, xarxa de distribució d’aigua potable, 
enllumenat públic, compra d’edificis, mobiliari, infraestructura, equipaments 
informàtics, contractació de personal, gent gran, activitats culturals, transport 
públic i transport escolar, treballs de manteniment i activitats esportives. To-
tes elles estan considerades per la llei com a financerament sostenibles.

6.4.  Diferents estratègies proposades per part dels alcaldes i dels 
interventors

Finalment, es va preguntar als enquestats si ells haguessin triat una estratègia 
diferent per reforçar la situació financera dels ajuntaments, en comparació 
amb les normes imposades per la legislació. Basant-nos amb les respostes, la 
gran majoria (63%) dels enquestats haguessin triat una estratègia diferent. 
Malgrat tot, també és important remarcar que el 37% dels enquestats no van 
oferir cap opció alternativa.

Figura 9. Els alcaldes i els interventors haurien proposat una estratègia 
diferent?

Sí No

112
(63%)

66
(37%)
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En els casos en què van respondre “sí” a la pregunta anterior, se’ls va demanar 
posteriorment, en una pregunta oberta, quins serien els punts principals de la 
seva estratègia. Ambdós grups van coincidir en què les seves estratègies es 
basarien en tenir en compte les característiques específiques de cada ajunta-
ment tant pel que fa a la seva dimensió com a la seva situació financera parti-
cular. Més específicament, proposen una aplicació més dura de la legislació a 
aquells ajuntaments que encara presenten una situació financera pobra o uns 
pobres resultats deguts a una mala gestió. Per contra, proposen permetre una 
major flexibilitat a aquells ajuntaments ben gestionats que controlen de forma 
eficient la despesa i el deute, i que presenten una situació financera sanejada; 
aquesta flexibilitat s’hauria de traduir en la possibilitat que se’ls permetés por-
tar a terme majors inversions, i poder utilitzar el romanent de tresoreria per 
millorar els serveis prestats i crear nous llocs de treball. Els interventors també 
van fer referència a l’eliminació per complet de la regla de la despesa. Pel que 
fa a les dimensions dels ajuntaments, tant els alcaldes com els interventors es-
tan d’acord amb que s’ajudés als ajuntaments petits per permetre’ls que les 
seves necessitats quedessin cobertes i que poguessin oferir tots els serveis bà-
sics a la seva població. En aquest sentit, molts interventors proposen que s’in-
centivi més la cooperació entre ajuntaments per poder oferir determinats ser-
veis de forma mancomunada per aconseguir reduir el cost del servei, i inclús 
proposen la fusió de municipis petits. Dos alcaldes van proposar l’increment 
dels impostos locals per aconseguir majors ingressos, a la vegada que sis inter-
ventors van suggerir la cobertura d’un major percentatge del cost dels serveis 
a través de subvencions i també la possibilitat de refinançar el deute. Final-
ment, els interventors van esmentar que la legislació que existia prèviament –
abans de la LO 2/2012 i de la Llei 27/2013- ja era suficient i adequada, i s’hagués 
pogut seguir aplicant de forma similar o amb alguns petits ajustos. De tot l’an-
terior, sembla que en general els dos grups estan d’acord en els aspectes bà-
sics de les estratègies a seguir, que es podria resumir en permetre una major 
flexibilitat a aquells ajuntaments que són capaços de gestionar-se amb èxit per 
si mateixos, i tenir en compte les particularitats derivades de la dimensió de 
cada municipi.

7. Conclusions

Aquest treball examina la percepció que els alcaldes i els interventors tenen 
sobre aspectes de la legislació relacionada amb la sostenibilitat financera dels 
ajuntaments. Tenint en compte que els ajuntaments són el nivell de l’adminis-
tració pública més propera al ciutadà, tant els alcaldes com els interventors es 
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troben en una situació en què han d’actuar amb l’obligació de rendir comptes 
de la seva actuació davant de la ciutadania, però també davant del govern cen-
tral, com a resultat de la legislació a la qual estan sotmesos.

En el cas dels ajuntaments catalans, malgrat que els resultats obtinguts amb 
l’aplicació de la legislació són excel·lents tant pel que fa a l’eliminació dels dèfi-
cits com a la reducció del deute, s’observa un debat important. Els ajuntaments 
consideren que han sabut gestionar les turbulències causades per la crisi finan-
cera i, per tant, demanen una major flexibilitat per gestionar inversions, despe-
ses i utilitzar els romanents de tresoreria, derivats principalment dels superà-
vits aconseguits. Els ajuntaments han aconseguit millorar la seva situació 
financera com ho demostra el fet dels romanents de tresoreria que han anat 
generant degut a l’aplicació rigorosa de la nova legislació. Però degut a aques-
ta legislació, precisament, els alcaldes no poden utilitzar aquest romanent per 
incrementar la despesa o portar a terme més inversions.

Per tot això, consideren que seguir aplicant aquesta legislació és innecessari. 
Això també es pot explicar per l’impacte que ha tingut l’aplicació de la legislació 
sobre els processos de presa de decisions i sobre la flexibilitat per operar, fets 
que han destacat tant els alcaldes com els interventors i que ressalta la impor-
tància que han tingut les limitacions imposades. El que cal destacar és el fet que 
la legislació posa en perill el benestar dels ciutadans. La meitat dels ajuntaments 
que han respost l’enquesta han hagut de renunciar a inversions que es conside-
raven per llei financerament sostenibles. Malgrat tot, la qualitat i la quantitat 
dels serveis oferts no s’han hagut de reduir d’una forma massa important. Sem-
bla que aquests ajuntaments tenen restriccions pel que fa al desenvolupament 
de noves inversions i a oferir serveis addicionals als ciutadans, que podrien mi-
llorar la qualitat de vida dels mateixos. A més a més, diversos enquestats van 
suggerir solucions alternatives a aquelles proposades per la llei. Van remarcar 
sobretot la importància de tenir en compte les característiques específiques de 
cada ajuntament en termes de situació financera i dimensió, premiant aquells 
que estan ben gestionats i castigant els que presenten una mala gestió.

Finalment, es podria dir que probablement mantenir l’actual legislació per un 
període llarg de temps és massa dur pels ajuntaments. La seva aplicació ha do-
nat resultats tangibles durant els primers anys, però probablement seria el mo-
ment de reconsiderar aquestes normes per fer-les més flexibles. Aquesta ma-
jor flexibilitat voldria dir tenir en compte les característiques particulars 
relatives a la situació financera i la dimensió de cada ajuntament. Aquest tre-
ball té una limitació principal, degut a què les respostes dels enquestats podri-
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en estar en part influïdes per l’actual situació de la relació entre Catalunya i Es-
panya, cosa que podria provocar que es tingués una perspectiva més 
esbiaixada envers qualsevol legislació provinent del govern central de l’estat.
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SOSTENIBILITAT DE LES FINANCES 
PÚBLIQUES. ESPECIAL REFERÈNCIA A 

CATALUNYA1

Montserrat Bassols i Santamaria
Departament de la Vicepresidència i d’Economia  

i Hisenda Generalitat de Catalunya

1. Introducció

L’anàlisi de la sostenibilitat financera resulta crucial en èpoques de crisi com la 
viscuda en els darrers anys. Són diversos els motius de la importància d’aquest 
concepte: pels impactes intergeneracionals que comporten la necessitat d’ac-
cés al deute i perquè els governs i les administracions públiques han de ser 
capaces d’ajustar-se a imprevistos, com poden ser els efectes dels cicles eco-
nòmics, sense posar en perill la prestació de serveis públics.

En termes generals, es pot definir la sostenibilitat financera com la capacitat 
que ha de tenir un govern per poder fer front a les seves despeses corrents i 
altres polítiques de despesa a llarg termini sense amenaçar la seva solvència. 
Aquest fet implica poder afrontar el servei del deute, és a dir, els interessos i 
les amortitzacions. Un dels indicadors clau de la sostenibilitat del deute és la 
seva ràtio en relació amb el PIB. Quan en una administració aquesta ràtio és 
estable o decreixent en el temps i el seu import és baix, es pot afirmar que és 
sostenible.

La normativa de la UE determina un llindar del 60% del PIB com a objectiu de 
deute. En el cas espanyol, la normativa actual estableix que aquesta ràtio s’ha 
de distribuir per nivells de govern en un 44% per l’administració central (AC), un 
13% per les comunitats autònomes (CA) i un 3% per les corporacions locals (CL). 

1. Els escenaris de sostenibilitat que es presenten son fruit d’un treball conjunt de diverses uni-
tats del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Finances. Concretament, hi ha par-
ticipat la Direcció General d’Anàlisi Econòmica, la Direcció General de Política Financera, Asse-
gurances i Tresor i la Direcció General de Pressupostos. Les projeccions d’ingressos i despeses 
de la Generalitat han estat elaborats per Esther Pallarols i Llinàs i Valèria Molina Pacheco de la 
Direcció General de Pressupostos.

Sostenibilitat de les finances públiques. Especial referència a 
Catalunya
Montserrat Bassols i Santamaria
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Tal com es veurà més endavant, la situació actual està lluny d’aquests imports, 
fins i tot s’ha arribat a un deute públic del 100% del PIB.

Per altra part, la Comissió Europea estableix diversos indicadors per avaluar la 
sostenibilitat dels països de la UE. En aquest sentit ha definit tres indicadors 
per avaluar el risc de cada país, aquests indicadors es diferencien pel seu àmbit 
temporal: quan s’avalua el risc a curt termini (S0), a mitjà termini (S1) i a llarg 
termini (S2). La Comissió Europea calcula cadascun d’aquests indicadors per a 
cada país i determina si hi ha un risc baix, mig o alt. Així per exemple, les darre-
res dades mostren que Espanya presenta un risc baix a curt termini, alt a mitjà 
termini i baix a llarg termini. (European Comission, 2016, 2018)

L’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) és l’organisme inde-
pendent que ha de vetllar pel compliment dels principi d’estabilitat i avalua el 
cicle pressupostari i l’endeutament de les administracions públiques. Pel que 
fa a la sostenibilitat financera, elabora documents i indicadors per l’anàlisi de la 
sostenibilitat de les finances pels diferents nivells de govern de l’administració 
pública.

En aquest document es pretén exposar elements per a valorar la sostenibilitat, 
fent un tractament més específic de l’àmbit autonòmic i més especialment a 
Catalunya. Es vol mostrar la rellevància d’analitzar aspectes a llarg termini per 
avaluar si les tendències dels ingressos i de les despeses públiques condueixen 
a una situació de sostenibilitat financera. És a dir, es tracta d’un instrument per 
determinar la necessitat de dur a terme reformes que condueixin a la sosteni-
bilitat. A curt i mitjà termini, aquestes reformes es materialitzen en canvis de la 
política fiscal i, a llarg termini, es tractaria de fer reformes estructurals.

En primer lloc, es presenten algunes dades sobre la situació del deute públic a 
Espanya, dedicant més atenció a les dades de les comunitats autònomes i en 
especial a Catalunya. En segon lloc, es fa referència a la capacitat que té la Ge-
neralitat per determinar polítiques tant d’ingressos com de despeses, per des-
prés exposar una exercici sobre la quantificació de la sostenibilitat de les finan-
ces de la Generalitat a llarg termini. Per últim, es presenten les conclusions 
acompanyades d’unes consideracions de cara al futur.
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2.  La situació del deute públic a Espanya: una referència especial a les 
comunitats autònomes

Les darreres dades del Banc d’Espanya del tercer trimestre de 2017 mostren 
que el deute públic sobre el PIB és d’un 98,7%. Fins l’any 2007, aquesta ràtio va 
tenir un comportament decreixent, assolint un punt mínim del 35,6%, poste-
riorment i a arrel de la crisi econòmica, aquesta ràtio va iniciar un procés ascen-
dent fins assolir el 100,4% l’any 2014, a partir del qual ha tingut una lleugera da-
vallada. Per nivells d’administració, s’observa que mentre les CL i la SS han 
tingut unes ràtios estables, l’AC i les CA han vist incrementat notablement el 
seu deute sobre el PIB.

Gràfic 1. Deute públic respecte PIB
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Font: Banc d’Espanya.

Entre les CA s’observa que presenten una tendència similar, amb una estabili-
tat fins al 2007 i un increment en els anys posteriors. En el gràfic 2 es mostra 
l’evolució del deute de diferents CA amb l’objectiu de situar la de Catalunya 
respecte la CA amb una ràtio més alta (València), les CA amb ràtios més baixes 
(Madrid i el País Basc) i el global de totes les CA.

001-780 ponenciasEIX6.indd   331 11/07/2018   9:36:05



332

Sostenibilitat de les finances públiques. Especial referència a Catalunya

Gràfic 2. Deute públic de les CA respecte el PIB
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Si bé les tendències són similars entre les CA, existeixen fortes diferències en-
tre el pes del deute sobre el PIB que tenen. Les darreres dades del III trimestre 
de 2017 mostren que a Catalunya el pes del deute és d‘un 34,9%, mentre que en 
el total de CA el pes és d’un 24,7%.

Gràfic 3. Deute públic CA respecte el PIB (III trim. 2017)
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València, Castella-la Manxa, Catalunya, Balears i Múrcia són les CA que tenen 
un deute viu per sobre del total, mentre que el País Basc i Madrid tenen unes 
ràtios de deute inferiors al 15%. Com es pot deduir, aquesta situació queda molt 
allunyada de l’objectiu del 13%.

Les causes o factors determinants de l’evolució del deute de les CA i de les 
seves diferències s’han estudiat en diverses ocasions. Mussons (2009) analit-
za la relació del diferent volum de deute de les CA, destacant factors com les 
diferències en el moment temporal del traspàs a la CA de serveis com la sani-
tat o l’educació, l’accés o no a fons específics de desenvolupament i als re-
cursos del model de finançament. Per la seva banda, i més actual, trobem 
Delgado-Tellez, et al. (2017) on cerquen la relació del deute del nivell subcen-
tral a partir de determinants econòmics i institucionals. Variables econòmi-
ques com el PIB i l’evolució dels preus; factors institucionals i polítics, com la 
ideologia del Parlament (esquerra-dreta), el cicle electoral, l’existència o no 
d’escenaris de consolidació fiscal establerts en la normativa; i factors relacio-
nats amb el federalisme fiscal, com el pes dels ingressos amb capacitat nor-
mativa, el pes de les despeses en ensenyament, el de les inversions. També 
l’IVIE (2018) presenta un document en el qual determina que el deute de les 
CA és el resultat d’insuficiències financeres més que no pas de despeses ex-
cessives.

Per últim, comentar que l’AIReF, en el seu observatori del deute, presenta una 
sèrie d’indicadors de sostenibilitat pels diferents nivells d’administració i per 
cada CA. En el seu darrer informe posa l’alerta en la dificultat d’assolir l’objec-
tiu del 13% assignat a les CA, i, concretament, per a Catalunya, Castella-la Man-
xa i València no preveu que assoleixin aquest objectiu abans del 2047. Per altra 
banda, hi ha CA posicionades millor que assoliran l’objectiu en el termini pre-
vist (País Basc, Madrid i Canàries). En conjunt, les CA assolirien aquest 13% d’ob-
jectiu l’any 2037. Els informes de l’AIReF posen de relleu la impossibilitat de 
complir els objectius el 2020, tal com estableix la normativa actual, i exposa la 
necessitat d’una revisió de la senda que, tot i ser exigent, pugui ser alhora rea-
lista.

Per altra part, també calculen el risc a mitjà termini, i conclouen que aquestes 
mateixes CA, juntament amb Múrcia, presenten un risc molt alt de sostenibili-
tat financera. L’avaluació d’aquest risc a mitjà termini que efectua l’AIReF(2017) 
té en compte 5 factors que determinaran el nivell de risc de sostenibilitat. 
Aquests factors són:
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1. El nivell de deute.

2. El saldo pressupostari.

3. La capacitat de pagament.

4. L’espai fiscal disponible.

5. Les condicions econòmiques generals, com la situació del mercat de tre-
ball.

3. Anàlisi de la sostenibilitat de les finances de la Generalitat

La situació actual de les finances de la Generalitat fa necessària una anàlisi de la 
sostenibilitat a partir de projectar els ingressos i les despeses a llarg termini 
per veure l’evolució tendencial d’aquestes variables i quins resultats se’n deri-
ven. Després d’un intens període de consolidació fiscal en el qual es varen 
adoptar mesures tant en la banda dels ingressos com en les despeses, arriba el 
moment de prendre més perspectiva i projectar les finances de la Generalitat a 
un termini més llarg. (Departament d’Economia i Coneixement, 2016).

Aquesta anàlisi és fonamental per tal de ponderar les decisions futures i ha de 
ser un instrument perquè el govern i el parlament prengui les decisions opor-
tunes per tal de no posar en perill la sostenibilitat de les finances de la Genera-
litat. Sobre aquest aspecte resulta fonamental, també, veure si la Generalitat 
té capacitat d’incidir i de quina magnitud i si pot determinar una política fiscal 
que ajudi a reconduir les finances. En aquest sentit és important analitzar en 
quin grau es poden modificar les polítiques d’ingressos i de despeses, prenent 
en consideració que la Generalitat disposa de poca capacitat per fer reformes 
estructurals, que bàsicament estan en mans del govern central.

Per aquest motiu en primer lloc s’exposa de forma breu quines competències 
té la Generalitat per poder decidir sobre els ingressos i sobre les despeses. En 
segon lloc, s’exposen els resultats obtinguts en uns escenaris a llarg mitjà i 
llarg termini sobre l’evolució tendencial dels ingressos i despeses de la Genera-
litat.

3.1. La capacitat normativa de la Generalitat

Les dades sobre els ingressos i despeses de les administracions subcentrals 
mostren que Espanya és un dels països més descentralitzats del món, no obs-
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tant això, una anàlisi més profunda d’aquestes dades confirma que no és exac-
tament així.

En termes generals, la descentralització d’un país es mesura per la distribució 
de la despesa que té cada nivell d’administració; de manera que quan les des-
peses dels governs subcentrals tenen un pes relatiu elevat en el conjunt del 
sector públic, es dedueix que el país en qüestió disposa d’un nivell elevat de 
descentralització. Aquesta distribució també se sol fer per la banda dels ingres-
sos públics. Segons les dades de la Intervenció General de l’Estat (IGAE), les 
despeses de les comunitats autònomes representen el 31,9% del total i els in-
gressos el 16,8%. No obstant això, aquest és un indicador que no té en compte 
molts altres elements que determinen la capacitat real dels governs subcen-
trals de modificar i alterar tant els ingressos com les despeses. Així, per tal de 
perfilar més el nivell de descentralització d’un país, cal comptar amb matisos 
que ajudin a determinar realment el grau en què un país està descentralitzat.

Pel que fa als ingressos, cal avaluar la capacitat de decisió que disposen les CA 
i, en particular, la Generalitat, per poder modular i dur a terme una política fis-
cal. En aquest sentit, cal avaluar si del total d’ingressos es poden modificar al-
guns aspectes dels tributs i en quina mesura, si se’n poden crear de nous i tam-
bé quina capacitat hi ha sobre la gestió tributària. Així, es podrà quantificar el 
possible impacte de les decisions que es puguin prendre sobre aspectes nor-
matius de cada tribut i sobre elements relatius a la gestió tributària com ara 
programes de millora de la gestió, de lluita contra el frau, etc.

La Generalitat i totes les CA de règim comú (és a dir, excepte les CA forals) te-
nen capacitat de modificar alguns elements dels tributs cedits de l’Estat i tam-
bé poden crear tributs propis, sempre seguint les condicions que estableix la 
normativa vigent. Les limitacions per crear tributs són les següents: no es po-
den gravar fets imposables ja gravats per una altra administració, no poden 
suposar un obstacle a la lliure circulació de persones, mercaderies i capitals, no 
poden subjectar-se a elements patrimonials situats fora del territori de la co-
munitat autònoma i no poden gravar actes o fets realitzats fora del territori de 
la comunitat autònoma.

Pel que fa als tributs cedits, la Generalitat disposa de capacitat sobre alguns 
elements dels tributs cedits totalment i sobre el tram autonòmic de l’IRPF equi-
valent al 50%. I no hi ha cap poder de decisió sobre el percentatge cedit de l’IVA 
i dels impostos especials. Pel que fa a la capacitat de gestió d’aquests tributs, la 
Generalitat només recapta directament alguns dels tributs cedits totalment.
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Tot això traduït en xifres suposa que del total d’impostos del pressupost de 
la Generalitat, que representen un 76% dels recursos no financers, un 57,2% 
dels quals es disposa de capacitat per modificar el tipus i les deduccions (el 
més important dels quals és el tram autonòmic de l’IRPF), d’un 14,5% es dispo-
sa de capacitat de gestió i només un 12% és recaptat directament per la Gene-
ralitat.

Per la banda de les despeses, la quantificació resulta molt més complexa. No 
obstant això, s’hi pot deduir la rellevància a partir de diversos aspectes. Així, 
per exemple, l’Estat determina aspectes com l’increment dels sous dels treba-
lladors públics, el percentatge de reposició del personal; en matèria de salut 
determina la cartera bàsica de prestació de serveis de sanitat i la relació de 
medicaments finançats pels serveis públics i els seus preus de referència. En 
matèria d’ensenyament, determina els mòduls econòmics dels centres concer-
tats, la ràtio alumne/aula, la jornada lectiva i la taxa de reposició dels docents. 
En matèria de serveis socials, l’Estat determina també les diferents prestacions 
de la dependència, els graus i el calendari d’implementació.

A Blöchliger, H. (2015) s’exposa la problemàtica per mesurar el grau de descen-
tralització i la capacitat de decisió i a Bach, S., et al. (2009) s’expliquen els resul-
tats d’un programa pilot per avaluar la capacitat de decisió sobre les despeses 
que es van efectuar a diversos països de la UE.

Per tant, quan s’avalua la sostenibilitat de les finances de la Generalitat i la ne-
cessitat de prendre mesures de política fiscal, caldrà tenir present l’existència 
de capacitat per modificar els ingressos i les despeses i en quin grau, i el possi-
ble impacte quantitatiu de les mesures a adoptar.

3.2.  Metodologia dels escenaris de sostenibilitat de les finances de la 
Generalitat

L’elaboració d’uns escenaris dels ingressos i despeses de la Generalitat a llarg 
termini resulta fonamental per tal d’avaluar les tendències d’aquestes dues 
magnituds i dels resultats que se’n desprenen.

L’obtenció dels saldos del deute de cada any vindrà determinada per la formu-
lació següent:

Dt = Dt-1 - SNFPt + It +VAFt
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Dt: Saldo del deute any t
Dt-1: Saldo del deute any t-1
SNFPt: Saldo no financer primari any t
It: Interessos any t
VAFt: variació actius financers any t

Per a la seva elaboració, s’han pres de base les dades de l’any 2016 i s’han pro-
jectat fins al 2030, a partir de l’escenari macroeconòmic previst, les projeccions 
de població i les previsions de tipus d’interès. A l’annex es presenten les dades 
de l’escenari macroeconòmic i de població emprades.

3.2.1. Els ingressos

Els escenaris de projecció dels ingressos es basen en les previsions macroeco-
nòmiques de creixement del PIB i en l’aplicació d’elasticitats per alguns dels 
impostos. Cal tenir present que aquests escenaris, al ser tendencials, no con-
templen cap modificació de la política fiscal, és a dir, no es preveu cap alteració 
dels elements que configuren els impostos, cap creació de noves figures tribu-
tàries, ni cap modificació de l’actual model de finançament.

Pel que fa a les projeccions dels impostos, per a l’IRPF es pren una elasticitat 
de l’1,07 (Mussons, 2016) i per l’IVA i els impostos especials, d’1,05 (Programa 
d’Estabilitat d’Espanya). Per l’impost sobre transmissions patrimonials i actes 
jurídics documentats (ITPAJD) s’ha fet una estimació amb l’objectiu d’assolir la 
recaptació tendencial de l’etapa prèvia a la bombolla immobiliària (1986-1997) 
aplicant els tipus impositius vigents actualment. Aquesta estimació suposa que 
mentre a l’any 2016 aquests impostos tenen un pes sobre el PIB del 0,7%, en el 
darrer any de la projecció (2030) assoleixin l’1% del PIB. Cal recordar que 
aquests impostos estan estretament vinculats al mercat immobiliari, amb la 
qual cosa l’esclat de la bombolla immobiliària va suposar una important dava-
llada de la recaptació d’aquests impostos.

En el gràfic 4 es mostren els resultats dels ingressos no financers respecte del 
PIB, els quals segueixen una lleugera tendència a l’alça, fins que a l’any 2030 
assoleixen el 10,2% del PIB.
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Gràfic 4. Ingressos no financers respecte PIB (%)
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3.2.1. Les despeses

La projecció de les despeses s’elabora separant la despesa d’interessos de la 
resta de despeses, és a dir, en primer lloc, es projecte la despesa primària i des-
prés els interessos derivats de les necessitats d’endeutament.

S’han fet dos escenaris de despesa primària:

– Escenari 1: que segueix la regla de despesa.

– Escenari 2: que segueix la despesa tendencial des de 2003.

Atès que cadascun d’aquests dos escenaris en resulta un dèficit no financer 
primari diferent, també se’n deriven dos escenaris d’interessos diferents.

Les despeses en interessos s’han estimat suposant que els mecanismes actuals 
de finançament del Fons de Liquiditat Autonòmic continuen vigents amb les 
mateixes condicions. En aquest sentit, el tipus d’interès s’estima aplicant els 
mateixos criteris que els del FLA i la corba de tipus d’interès prevista en el mo-
ment d’elaborar els escenaris.

Escenari 1

L’escenari 1, que segueix la regla de despesa, es configura com un escenari de 
control per tal d’avaluar si l’escenari tendencial compleix o no aquest condicio-
nant de la regla de despesa.
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La regla de despesa és un dels instruments que tenen per objectiu garantir la 
sostenibilitat de les finances. Amb aquesta regla es determina una taxa de crei-
xement que limita l’augment de les despeses no financeres d’una administra-
ció. Concretament, les despeses objecte de compliment d’aquesta regla són 
totes les despeses no financeres excepte els interessos i les despeses finança-
des amb fons finalistes d’altres administracions. Per a l’Estat tampoc compu-
ten les prestacions d’atur.

Escenari 2

L’escenari 2 ve determinat per la tendència de les despeses primàries des de 
2003. Per tal d’elaborar aquestes projeccions, s’ha desglossat la despesa en 4 
grans blocs: sanitat, educació, dependència i resta de despesa. La projecció de 
la població per trams d’edat ha permès quantificar la tendència de cada bloc 
de despesa. És important assenyalar que els resultats d’aquestes projeccions 
mostren la tendència de les despeses, és a dir, sense incorporar noves actuaci-
ons ni noves polítiques de despesa.

La despesa en sanitat s’estima projectant la despesa per càpita ponderada per 
7 grups d’edat amb l’increment tendencial de la despesa i la població de cadas-
cun dels grups d’edat. Per la seva banda, la despesa en educació s’ha fet de la 
mateixa manera aplicant a la despesa per càpita de cadascun dels nivells edu-
catius l’increment tendencial i la població de les edats corresponents a cada 
nivell educatiu. La despesa en dependència s’ha estimat segons la ràtio de co-
bertura de les actuals prestacions de dependència per trams d’edat i s’ha pro-
jectat d’acord amb els escenaris de població. La resta de despesa s’ha projec-
tat amb la tendència i la població.

Gràfic 5.
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En el gràfic 5 es mostren els resultats de les despeses no financeres respecte el 
PIB de cadascun dels escenaris. En primer lloc, les despeses primàries de cada 
escenari i després la totalitat de les despeses un cop inclosos els interessos. Cal 
destacar que la despesa tendencial presenta un creixement superior al permès 
segons la regla de despesa. Aquest serà un primer element a tenir en compte, 
ja que mostra que el creixement tendencial de les despeses en els darrers anys 
supera el de la regla de despesa.

3.3. Resultats dels escenaris de sostenibilitat de les finances de la Generalitat

Les magnituds a analitzar per avaluar la sostenibilitat del deute, és a dir, per 
veure si la ràtio deute sobre PIB és creixent, constant o decreixent, són els sal-
dos primaris i els interessos. Aquestes dues variables mostren la necessitat de 
recórrer al deute cada any.

El gràfic 6 mostra l’evolució del saldo primari respecte el PIB a cadascun dels 
escenaris. En l’escenari de regla de despesa, es parteix d’un saldo primari nega-
tiu, si bé a partir del 2019 s’inicia una tendència positiva amb saldos primaris 
positius, fins assolir un valor de 0,4% l’any 2030.

Gràfic 6. Saldo primari respecte PIB (%)
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L’escenari tendencial mostra un comportament més negatiu, tal com feia pre-
veure l’evolució de les despeses tendencials. En aquest cas es produeixen sal-
dos negatius fins l’any 2026 i s’assoleix un saldo primari del 0,2% del PIB l’any 
2030.

Pel que fa als interessos, el gràfic 7 presenta la seva evolució, on es mostra que 
en l’escenari tendencial arriben a assolir el 0,8% del PIB l’any 2030 i en l’escena-
ri regla de despesa assoleixen el 0,7%.

Les necessitats d’endeutament de cada any venen determinades per les dues 
variables anteriors: saldos primaris i interessos. En el gràfic 8 es mostren els 
resultats, on es pot observar que en tot el període existeix un dèficit no finan-
cer, superior en l’escenari tendencial respecte el de regla de despesa. Per al 
2030 l’escenari tendencial presenta un dèficit no financer del 0,6% del PIB i el 
que segueix la regla de despesa presenta un 0,3%.

Gràfic 7. Interessos respecte PIB (%)
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Una primera conclusió seria que en cap dels dos escenaris s’assoleix un equili-
bri del pressupost, que ve condicionat de forma important per la càrrega d’in-
teressos.
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Gràfic 8. Dèficit no financer respecte PIB (%)
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Per tal d’avaluar la sostenibilitat de les finances, s’ha elaborat finalment la ràtio 
de deute sobre el PIB que resultaria d’aquestes projeccions fins l’any 2030. El 
gràfic 8 mostra aquest resultat. Com es pot observar, tots dos escenaris mos-
tren una trajectòria descendent de la ràtio deute/PIB. Per al 2030 l’escenari 
tendencial assoleix el 28,5% i el de regla de despesa el 24,8%; per tant, es pot 
deduir que la disminució d’aquesta ràtio mostra una sostenibilitat de les finan-
ces. Respecte aquests resultats, cal mencionar que, tal com s’ha indicat abans, 
l’AIReF (2017) efectua les seves pròpies simulacions i pel cas de Catalunya obté 
que un escenari neutral el deute de la Generalitat sobre el PIB se situaria l’any 
2030 en un 23% i el d’una política no canviant, en un 33%.

Gràfic 9. Deute respecte PIB (%)
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Ara bé, cal tenir en compte altres aspectes com, per exemple, observar si 
aquesta tendència resultant és suficient per assolir els objectius de deute mar-
cats per la normativa vigent. Cal recordar que l’objectiu és el de tenir una ràtio 
deute/PIB del 13%. Amb aquests resultats, ja es veu la dificultat d’assolir aquest 
objectiu. De fet l’AIReF ha calculat que fins al 2047 la Generalitat no aconsegui-
ria aquesta ràtio del 13%.

Els diferents factors que determinen l’evolució de la ràtio del deute sobre el 
PIB es poden classificar en:

– Saldo primari.

– Interessos.

– Creixement real PIB.

– Inflació.

– Mesures one-off.

El saldo primari i el dèficit determinen el volum de les necessitats de finança-
ment (numerador de la ràtio), el creixement real del PIB i la inflació determinen 
el PIB en termes nominals (denominador de la ràtio) i les mesures one-off són 
aquelles operacions d’ingrés o despesa que només afecten en el resultat d’un 
sol any (ampliació del perímetre SEC, incorporació d’inversions efectuades per 
associacions publicoprivades d’anys anteriors...).

A continuació, es mostra gràficament el pes de cadascun d’aquests factors en 
l’evolució de la ràtio deute PIB, en primer lloc per l’escenari 1 i en segon lloc per 
l’escenari 2. La comparació d’ambdós escenaris permet visualitzar les diferèn-
cies i similituds que es donen entre ells.

En tots dos escenaris el creixement del PIB i la inflació suposen una reducció 
de la ràtio deute/PIB. Pel que fa al saldo primari, quan és positiu, explica una 
millora del deute i quan és negatiu un empitjorament. Els interessos sempre 
suposen un increment del deute.

El gràfic 10 permet visualitzar com el saldo primari comença incrementant el 
deute i, a partir de 2019, comença a ajudar a reduir-lo perquè passa de ser dèfi-
cit primari a superàvit primari. El gràfic permet veure també la rellevància dels 
interessos en el procés de creixement del deute.
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Gràfic 10. Escenari 1: regla despesa
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El gràfic 11 mostra les mateixes variables, però en aquest cas per l’escenari ten-
dencial. A diferència de l’anterior, però, s’inclou el factor envelliment per aju-
dar a explicar el creixement del deute, ja que té una importància creixent en 
les necessitats de recursos. No es pot oblidar la rellevància de la despesa en 
salut de la Generalitat íntimament vinculada a l’envelliment de la població. Així, 
el gràfic 11 incorpora l’envelliment i permet avaluar la rellevància que té en el 
creixement del deute.

Gràfic 11. Escenari tendencial
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4. Conclusions i consideracions de cara al futur

En aquest treball s’ha volgut posar de manifest la necessitat d’abordar el tema 
de la sostenibilitat financera a mitjà i llarg termini per tal de detectar la necessi-
tat de dur a terme polítiques, tant d’ingressos com de despeses, que contribu-
eixin a enfortir les finances de la Generalitat.

En aquest sentit, l’exercici que es presenta s’ha d’entendre com un primer tre-
ball que permet avaluar les tendències dels ingressos i despeses de la Generali-
tat a partir d’un determinat escenari macroeconòmic i de població. És, per 
tant, un exercici que caldrà anar millorant, actualitzant les noves previsions 
macroeconòmiques i de població. No obstant això, resulta útil per calibrar les 
projeccions del dèficit i del deute públic en un entorn en el que la sostenibilitat 
financera ha de ser un punt clau de cara al futur.

Els resultats obtinguts demostren una persistència del dèficit en les finances 
de la Generalitat, el que suposa un continu augment dels saldos de deute viu. 
Si bé, gràcies al creixement de l’economia, la ràtio deute/PIB mostra una lleu-
gera tendència decreixent, resta lluny de l’objectiu marcat per la normativa vi-
gent.

El que queda clar és que un escenari tendencial de les despeses resta per sobre 
del que marca la regla de despesa i, per tant, condueix en un incompliment 
d’aquest objectiu. Cal tenir present que l’escenari tendencial implica la conti-
nuació de les polítiques vigents, sense fer cap increment en la prestació de ser-
veis públics, només el que exigeix l’increment poblacional i els canvis en la seva 
estructura per edats.

Aquests resultats mostren, doncs, la necessitat de dur a terme polítiques fis-
cals que contribueixin a la sostenibilitat de les finances. En aquest punt cal for-
mular la pregunta sobre quin és el marge de decisió que disposa la Generalitat 
per modificar els ingressos i les despeses públiques.

Sobre els ingressos, la Generalitat, igual com les CA de règim comú, disposa de 
certa capacitat per modificar alguns dels tributs cedits per l’Estat i la possibili-
tat de crear tributs propis, sempre sota la normativa vigent que limita l’espai 
fiscal que disposen les CA per crear la seva pròpia tributació. L’espai fiscal que 
han ocupat les CA és, majoritàriament, la imposició mediambiental, si bé el ren-
diment d’aquests impostos no és molt elevat. Per altra banda, no es pot obviar 
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el continu conflicte competencial que interposa el govern central contra les 
decisions autonòmiques de creació i establiment d’impostos propis, que en 
molts casos han suposat la suspensió de l’impost i el conseqüent retorn als 
contribuents dels ingressos recaptats.

Si les CA i la Generalitat en particular han de vetllar per la seva sostenibilitat 
fiscal és del tot necessari un increment de la capacitat de decisió sobre els im-
postos, deixant un major espai fiscal tant per crear impostos propis com per 
possibilitar ampliar el grau de decisions sobre els elements dels tributs cedits. 
No menys important és la necessitat d’intervenir en la gestió i aplicació dels 
impostos. En l’actualitat l’agència estatal recapta la major part dels tributs, 
sense que la Generalitat ni les CA de règim comú puguin intervenir-hi ni pren-
dre decisions per millorar el rendiment dels impostos. La gestió tributària tam-
bé permet un major coneixement de la realitat fiscal, el que permet decidir po-
lítiques fiscals amb major grau d’informació.

Pel que fa a les despeses, si bé les CA gestionen un terç de tota la despesa pú-
blica, la seva capacitat de decisió és força més reduïda. Perquè l’Estat determi-
na la normativa de moltes de les despeses, perquè la consideració de despesa 
bàsica s’ha vist fortament incrementada i cada cop més s’intervé en aspectes 
relatius a les despeses de les CA. Aquest aspecte ha d’anar acompanyant ne-
cessàriament d’una anàlisi de l’eficiència de la despesa i introduir elements 
d’avaluació econòmica de qualsevol decisió futura sobre les despeses.

Amb tot, la necessitat d’assegurar la sostenibilitat financera de la Generalitat 
passa, en primer lloc, per fer una avaluació continuada de l’estat de les finan-
ces, per determinar aquelles actuacions que cal modificar, però sens dubte cal 
un major nivell d’una veritable autonomia financera que permeti decidir els as-
pectes més rellevants de la política fiscal d’acord amb les necessitats i prefe-
rències dels ciutadans.
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Annex. Escenari macroeconòmic i de població

FLA Prudència financera
Curt Llarg

2016 2,90 0,96 3,89 -0,10 1,59 0,80 0,25 0,24 7.430
2017 2,70 1,27 4,01 1,20 1,97 1,07 0,38 0,38 7.430
2018 2,70 1,60 4,34 1,50 2,43 1,51 0,58 0,76 7.427
2019 2,30 1,90 4,24 1,80 2,91 2,01 1,14 1,30 7.432
2020 1,90 1,90 3,84 2,00 3,06 2,37 1,66 1,59 7.442
2021 1,52 1,90 3,45 2,00 3,21 2,57 1,73 1,79 7.457
2022 1,56 1,90 3,49 2,00 3,32 2,80 2,05 2,45 7.475
2023 1,59 1,90 3,52 2,00 3,40 3,00 3,07 3,23 7.495
2024 1,61 1,90 3,54 2,00 3,45 3,06 3,60 3,77 7.517
2025 1,62 1,90 3,55 2,00 3,49 3,06 4,15 3,38 7.540
2026 1,62 1,90 3,55 2,00 3,51 3,00 2,78 2,78 7.562
2027 1,63 1,90 3,56 2,00 3,52 3,17 2,97 2,97 7.585
2028 1,63 1,90 3,57 2,00 3,53 3,40 3,16 3,16 7.609
2029 1,64 1,90 3,57 2,00 3,53 3,54 3,36 3,36 7.634
2030 1,65 1,90 3,58 2,00 3,54 3,67 3,57 3,57 7.659

Població 
(milers)

1 Per a l'estimació s'han agafat les dades del PIB potencial 2011-2019 publicades pel Ministeri d'Economia i 
2 El tipus FLA correspon al tipus del Tesoro (vida mitjana 6,5 anys) i els tipus de prudència financera corresponen a 
curt=Tesoro a 1 any+30punts bàsics i llarg=tesoro a 2 anys+20punts bàsics.

PIB real
(% de 

variació)

Deflactor 
PIB

(% de 
variació)

PIB 
nominal

(% de 
variació)

IPC
(% de 

variació)

Regla de 
despesa1

(% de 
variació)

Tipus d'interès (%)2
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Sumari

L’objectiu de l’article és oferir una descripció del sistema de finançament de la Gene-
ralitat i fer-ne una anàlisi crítica. Les seves principals deficiències, entre altres, són: la 
insuficiència de recursos que comporta el desequilibri vertical existent; la manca de 
capacitat normativa i de gestió sobre els tributs cedits per part de l’Estat, i l’absència 
d’equitat horitzontal i de l’acompliment del principi d’ordinalitat. El futur hauria de 
conduir a un pacte bilateral entre la Generalitat i l’Estat espanyol que comportés un 
model específic de finançament per a Catalunya amb molta més autonomia tributà-
ria, tant normativa com de gestió, i amb una contribució a la solidaritat que no repre-
sentés el sobreanivellament actual.

1. Introducció

Des que es va reinstaurar la Generalitat de Catalunya després de la dictadura 
franquista, la Generalitat ha gaudit de diversos models de finançament, però 
sempre dins del sistema aplicat a les comunitats autònomes (CA) de règim 
comú. El govern de la Generalitat ha anat liderant les reformes del model, però 
encara no ha aconseguit un sistema satisfactori. L’objectiu d’aquest article és, 
doncs, oferir una descripció dels ingressos actuals de la Generalitat i fer-ne una 
anàlisi crítica. També es dibuixen les grans línies cap on hauria d’anar encami-
nada la hisenda de la Generalitat en el futur més immediat.

L’article està dividit en sis apartats, sent el primer aquesta introducció. El se-
gon apartat consisteix a descriure d’on provenen actualment els ingressos 
de la Generalitat. El bloc principal el proporciona el model de finançament 
autonòmic, mitjançant els tributs cedits (total i parcial) i les transferències 
de recursos. Un segon bloc el constitueixen els ingressos propis de la Gene-
ralitat (tributs propis, ingressos patrimonials, etc.), que tenen un pes molt 
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reduït. El tercer bloc el forma l’endeutament. A més d’aquests tres blocs, es 
poden trobar altres transferències procedents bàsicament de l’Estat, però 
que no entren dins del model de finançament, essent baixa la seva importàn-
cia relativa. Alhora de tots aquests ingressos es proporciona la seva quantia i 
pes relatiu.

El tercer punt versa sobre les mancances del model de finançament de la Gene-
ralitat. S’analitzaran les següents qüestions, entre altres: la insuficiència de re-
cursos que comporta el desequilibri vertical existent, quantificant-se; la manca 
de capacitat normativa i de gestió sobre els tributs cedits per part de l’Estat; 
l’absència d’equitat horitzontal i de l’acompliment del principi d’ordinalitat que 
condueix a uns resultats totalment injustos i arbitraris. En aquest apartat s’ofe-
reixen dades dels resultats actuals no només per a Catalunya sinó per a la resta 
d’autonomies, i es posa en relleu la posició en recursos per habitant de la Ge-
neralitat respecte a la resta de CA de règim comú.

El quart punt fa referència a la situació economicofinancera de la Generalitat, 
al dèficit i a l’endeutament, i s’exposa com aquest té relació amb el mal model 
de finançament a més de la greu crisi econòmica que s’ha passat.

El cinquè apartat es dedica a descriure cap on hauria de derivar la hisenda de la 
Generalitat a curt o mitjà termini. L’article es tanca amb un apartat de conclu-
sions.

2. Estructura dels ingressos de la Generalitat

Els ingressos de la Generalitat venen determinats pel sistema de finançament 
de les CA de règim comú (Bassols et al., 2010). L’actual sistema va ser aprovat 
el 2009 i si bé el 2014 havia d’entrar en vigor una reforma del mateix d’acord a 
la legislació vigent, aquesta encara no s’ha produït.

Els ingressos que provenen de model de finançament representen al voltant 
del 90% dels recursos no financers de la Generalitat. En concret, l’any 2016 re-
presentaven el 91,47% dels ingressos no financers liquidats (quadre 1).
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Quadre 1. Ingressos no financers liquidats de la Generalitat de Catalunya*, 
2016

Milions 
d'euros

% s/ total

MODEL DE FINANÇAMENT 20.618 91,47

Tributs cedits totalment 3.405 15,11 2837,00 13,76

– I. successions i donacions 465 2,06 17.781 86,24

– I. patrimoni 495 2,20 20.618

– I. transmissins patrimonials i AJD 1.653 7,33

– I. mitjans de transport 77 0,34

–  I. especial s/ hidrocarburs (rendiment del 
tipus autonòmic)

214 0,95

– I. electricitat 277 1,23

– Tributs s/ el joc 224 0,99

Tributs cedits parcialment 15.743 69,84

– IRPF 7.753 34,40

– IVA 5.924 26,28

– Impostos Especials 2.066 9,17

Fons de Garantia dels serveis públics 
fonamentals

-826 -3,66

Fons de Suficiència Global 748 3,32

Fons de competitivitat 785 3,48

Fons específics vinculats a la sanitat 122 0,54

Altres recursos (liquidacions exercicis 
anteriors)

641 2,84

ALTRES INGRESSOS NO FINANCERS 1.923 8,53

TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS* 22.541 100,00

(*) Sense transferències a ens locals (PIE)
Font: Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. Generalitat de Catalunya. 

L’actual sistema de finançament de les CA de règim comú està format per una 
cistella d’impostos i un bloc de transferències, entre les quals hi ha la d’anive-
llament fiscal. Pel que fa a la cistella tributària, la componen els tributs que 
l’Estat ha cedit a les CA, en alguns cedeix parcialment el seu rendiment i en 
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d’altres de manera total. Entre els primers hi ha l’IRPF (amb el 50% del rendi-
ment cedit), IVA (50%) i Impostos Especials (58%). Aquests tributs el 2016 repre-
sentaven el 69,84% dels ingressos no financers (quadre 1). Els tributs cedits to-
talment són els següents: Impost sobre Successions i Donacions; Impost sobre 
Patrimoni; Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documen-
tats; Impost sobre Determinats Mitjans de Transport; Impost Especial sobre 
Hidrocarburs (rendiment del tipus autonòmic); Impost sobre Electricitat, i els 
Tributs sobre el Joc. L’any 2016 els impostos cedits totalment representaven el 
15,11% dels recursos no financers de la Generalitat.

Taula 1. Competències de la Generalitat sobre els tributs cedits

Impost %Rendiment Capacitat normativa Gestió

Patrimoni 100% Mínim exempt
Tipus de gravamen
Deduccions i bonificacions de la quota 
compatibles amb la normativa estatal

ATC

Successions i 
donacions

100% Reduccions de la base imposable
Tarifa
Quanties i coeficient de patrimoni 
preexistent
Deduccions i bonificacions de la quota 
compatibles amb la normativa estatal

ATC

Transmissions 
patrimonials

100% Tipus de gravamen sobre:
Concessions administratives
Transmissions de béns mobles i immobles
Constitució i cessió de drets reals, excepte 
drets reals de garantia
Arrendament de béns mobles i immobles
Deduccions i bonificacions de la quota 
sobre els actes dels quals es diposa de 
capacitat sobre els tipus de gravamen 
compatibles amb la normativa estatal

ATC

Actes jurídics 
documentats

100% Tipus de gravamen dels documents 
notarials
Deduccions i bonificacions de la quota 
sobre els documents dels quals es diposa 
de capacitat sobre el tipus de gravamen 
compatibles amb la normativa estatal

ATC
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Impost %Rendiment Capacitat normativa Gestió

Tributs sobre el joc 100% Exempcions 
Base imposable 
Tipus de gravamen i quotes 
Bonificacions
Meritament
Aplicació dels tributs

ATC

Determinats mitjans 
de transport

100% Increment dels tipus de gravamen estatals 
fins a un 15%

AEAT 

Vendes minoristes 
de determinats  
hidrocarburs

100% Tipus de gravamen dintre unes bandes AEAT

Tram autonòmic de 
l'IRPF

50% Mínim personal i familiar amb una banda 
del +-10%
Escala aplicable a la base general 
mantenint una estructura progressiva
Deduccions de la quota per: 
– Circumstàncies personals i familiars
– Inversions no empresarials i aplicació de 
renda
– Subvencions i ajuts públics no exempts 
rebuts de les comunitats autònomes 
(excepte els que afecten al 
desenvolupament d'activitats 
econòmiques o a les rendes que s’integren 
en la base de l’estalvi)
– Augments o disminucions en els 
percentatges de deducció de l'habitatge 
habitual

AEAT

ATC: Agència Tributària de Catalunya.
AEAT: Agència Estatal d’Administració Tributària.

La taula 1 ens mostra la capacitat normativa de què disposa la Generalitat so-
bre els tributs cedits i també qui ostenta la gestió, ja sigui l’Agència Tributària 
de Catalunya (ATC) o l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT). Per 
tant, la Generalitat no té cap mena de capacitat normativa ni de gestió, que és 
feta per l’AEAT, en el cas de l’IVA, els Impostos Especials i l’Impost sobre l’Elec-
tricitat.

L’altre pilar dels recursos del model de finançament són les transferències. En 
primer lloc, cal destacar el Fons de Garantia dels Serveis Públics Fonamentals, 
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que el seu objectiu és l’anivellament fiscal, i que per aquesta raó per a Catalu-
nya resulta negatiu (el 2016 va representar 826 milions d’euros). Una segona 
transferència és el Fons de Suficiència Global, que es va crear el 2009 per man-
tenir l’statu quo i perquè cap comunitat perdés recursos amb el canvi de mo-
del. El 2016 va assolir la xifra de 748 milions d’euros i va representar el 3,32% 
dels ingressos no financers. En tercer lloc, cal mencionar el fons de competitivi-
tat, que va destinat a les CA més perjudicades pel model de finançament (785 
milions d’euros i 3,48% dels recursos). Per últim, cal mencionar els fons especí-
fics provinents de l’Estat vinculats a les competències sanitàries (amb un pes 
del 0,54% dels recursos) i els recursos de les liquidacions dels tributs i transfe-
rències del model corresponents a exercicis anteriors (2,84%).

Al costat dels ingressos derivats del model de finançament autonòmic, la Ge-
neralitat també pot generar recursos propis i rebre transferències desvincula-
des del model de finançament. El 2016 el conjunt d’aquests recursos van repre-
sentar el 8,53% dels ingressos no financers. Entre els recursos propis, s’hi 
comptabilitzen els impostos propis, és a dir, els creats per la Generalitat, les 
taxes i altres ingressos (exceptuant la taxa del joc que figura dins dels recursos 
del model de finançament), els ingressos patrimonials i d’alienació d’inversions 
reals. Els recursos propis representen al voltant del 4% dels ingressos no finan-
cers liquidats.

Finalment, al costat dels ingressos no financers cal mencionar els recursos fi-
nancers provinents de l’endeutament de la Generalitat. El setembre del 2017, la 
Generalitat tenia un deute de 76.381 milions d’euros, dels quals 53.005 milions 
corresponien al finançament obtingut via FLA (Fons de Liquiditat Autonòmi-
ca), és a dir, aquest representava el 69% del seu deute.

El Reial Decret Llei 21/2012 va crear el FLA. L’increment del deute autonòmic i 
els seus venciments, quan s’havien tancat els mercats financers per a les auto-
nomies, posava a aquestes en una situació molt difícil. En aquest context la 
creació del FLA per part del govern central pretenia ajudar les CA a poder 
afrontar els venciments del seu deute. La situació financera de la Generalitat 
va provocar que aquesta es veiés obligada a adherir-s’hi, la qual cosa obliga al 
compliment d’una sèrie de condicions fiscals i financeres. Igualment, cada co-
munitat ha d’elaborar un pla d’ajust que asseguri el compliment dels objectius 
del dèficit i el reemborsament de les quantitats aportades al fons. Aquest pla 
d’ajust s’actualitza anualment i el Ministeri d’Hisenda en fa un seguiment.

001-780 ponenciasEIX6.indd   354 11/07/2018   9:36:07



355

Núria Bosch

3. Mancances del sistema de finançament autonòmic en l’actualitat

3.1. Desequilibri vertical

El gràfic 1 mostra que el grau de cobertura de les necessitats de despesa del 
govern central és més alt que el dels governs autonòmics. Per tant, es pot par-
lar d’un desequilibri vertical.

Així, si bé el govern central realitza el 56% del total de despesa pública de l’Es-
tat, obté el 75% del total dels ingressos impositius. En canvi, els governs auto-
nòmics realitzen el 33% de la despesa pública i obtenen només el 14% dels in-
gressos impositius.

Aquest desequilibri es pot solucionar, tal com recomana la teoria del federalis-
me fiscal i tal com ens ensenya el sistema comparat, a través de mecanismes 
intergovernamentals de subvencions incondicionades o la cessió de més im-
postos als governs autonòmics. És a dir, el govern central transfereix recursos 
al nivell de govern subcentral amb la finalitat d’assolir l’equilibri. En el model 
actual de finançament això es fa a través de transferències (Bosch et al., 2012).

Gràfic 1.

Distribució percentual de les despeses del 
sector públic espanyol per nivells de 

govern, 2015 

Distribució percentual dels impostos del 
sector públic espanyol per nivells de 

govern, 2015

Govern central
56%

CA
33%

CL
11%

Govern central
76%

CA
14%

CL
10%

Font: OCDE

El problema és que aquest desequilibri pot variar amb el pas del temps. En 
aquest sentit es necessiten mecanismes periòdics que restableixin la situació 
que inicialment es va acordar en la distribució dels recursos entre l’Estat i les 
CA.
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L’any 2010, primer exercici en què el model de finançament del 2009 va estar 
totalment desplegat, la distribució dels recursos entre l’Estat i les CA era d’un 
38% a favor de l’Estat i d’un 62% per a les CA (gràfic 2). No obstant això, el 2015 
la distribució havia passat a ser del 45% i del 55%, respectivament. Per tant, l’Es-
tat havia guanyat pes en detriment de les CA. L’acord del 2009 establia que el 
2014 havia d’entrar un nou model revisat, però com que això encara no ha tin-
gut lloc, no s’ha pogut restablir la distribució inicial de recursos (l’equilibri inici-
al).

Aquesta evolució desfavorable per a les CA ha tingut lloc perquè els ingressos 
de l’Estat han crescut a una taxa superior que els de les CA. El quadre 2 mostra 
com entre el 2010 i el 2015 els recursos disponibles de l’Estat van créixer a una 
taxa de variació interanual del 6%, mentre que en aquest mateix període la de 
les CA ha estat negativa, del -0,4%.

Gràfic 2.

Distribució dels recursos entre l’Estat i les 
CA de règim comú, 2010

Distribució dels recursos entre l’Estat i les 
CA de règim comú, 2015

Estat
38%

CA
62%

Estat
45%

CA
55%

Font: Quadre 2

La causa principal de l’evolució negativa dels ingressos de les CA ha estat la 
crisi econòmica que va afectar els tributs cedits no compartits d’una manera 
molt notable, evolucionant durant el període estudiat a una taxa negativa del 
-2,6%. La crisi va incidir principalment sobre l’Impost sobre Transmissions Patri-
monials a l’estar relacionat amb el sector immobiliari. També, cau notablement 
l’Impost sobre Determinats Mitjans de Transport per la caiguda de la venda 
d’automòbils per la crisi i l’Impost sobre Successions i Donacions per l’efecte 
de la pèrdua de valor dels actius i també per les mesures que va aplicar la Gene-
ralitat per disminuir la pressió fiscal de l’impost, que es van intensificar a partir 
de 2011.
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S’estima que si el 2015 s’hagués restablert la situació de l’any 2010 (és a dir, per 
retornar al 38% de l’Estat i al 62% de les CA), caldria haver transferit 14.430 mili-
ons d’euros a les CA.

Quadre 2. Evolució dels recursos disponibles de l'Estat i de les CA de règim 
comú (Milons d'euros)

Estat % de variació 
interanual 
2015/2010

CA % de variació 
interanual 
2015/2010

2010 2015 2010 2015

Tributs compartits 
(IRPF, IVA, IE)

65.778 73.786 2,3 68.728 76.627 2,2

Tributs no compartits 21.851 27.683 4,8 15.800 13.816 -2,6

Total recaptació 87.629 101.469 3,0 84.528 90.443 1,4

Transferències del 
model de finançament a 
CA *

-22.541 -14.482 -8,5 22.541 14.482 -8,5

TOTAL 65.088 86.987 6,0 107.069 104.925 -0,4

(*) Fons de Garantia, Fons de Suficiència Global, Fons de Convergència
Font: Quadre 2.1 a Anàlisi del model de finançament de les comunitats autònomes (2009-
2013), Departament d'Economia i Coneixement, Generalitat de Catalunya, monografia núm. 
18, 2015; Informe Anual de Reaudación Tributaria, 2015, AEAT; Recaudación liquida obtenida 
y aplicada por tributos cedidos gestionados por las comunidades autónomas de régimen 
común, Ministerio de Hacienda y Función Pública, 2015; Liquidación de ingresos de 
Comunidades Autónomas, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 2015; 
Informes sobre la financiación definitiva de las Comunidades Autónomas de régimen 
común, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 2015.

3.2. Autonomia tributària

La taula 1 mostra la capacitat normativa per regular elements dels tributs i la 
capacitat de gestió que té la Generalitat sobre els tributs cedits per l’Estat. La 
capacitat normativa és més o menys àmplia depenent de l’impost o nul·la en 
segons quins casos (IVA, Impostos Especials i Impost sobre l’Electricitat). Pel 
que fa a la capacitat de gestió tributària, només s’exerceix en cas dels següents 
impostos cedits: Impost sobre Patrimoni, Impost sobre Successions i Donaci-
ons, Impost sobre Transmissions Patrimonials, Impost sobre Actes Jurídics Do-
cumentats i Taxes del Joc.
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Gràfic 3. Pes dels tributs en el total d’ingressos del model de finançament. 
Generalitat de Catalunya, 2016

92,87

52,77

13,76

7,13

47,23

86,24

% segons rendiment % segons capacitat
norma�va

% segons ges�ó

Tributs Resta

Font: Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.  
Generalitat de Catalunya.

La valoració que es pot fer de l’autonomia tributària de la Generalitat és que 
encara disposa de poc espai fiscal tant des del punt de vista de capacitat nor-
mativa com de capacitat de gestió. El gràfic 3 presenta el pes dels tributs ce-
dits de la Generalitat dins dels recursos que li proporciona el model de finan-
çament. El 2016, el 92,87% dels recursos del model provenien d’ingressos 
tributaris. No obstant això, els tributs sobre els quals la Generalitat pot deci-
dir algun element tributari (tipus impositiu, mínim exempt, deduccions, etc.) 
només representaven el 52,77% del total d’ingressos del model. Alhora que 
només tenia capacitat de gestió tributària sobre el 13,76% dels recursos 
d’aquest total.

El fet anterior li crea una gran dependència del govern espanyol, ja que aquest 
li ha de transferir tots els recursos que gestiona AEAT a través de bestretes 
mensuals de les previsions de recaptació estimades. El Ministeri d’Hisenda fa 
una estimació dels recursos que transferirà mensualment en forma de bestre-
tes a la Generalitat per als següents conceptes: els impostos compartits (IRPF, 
IVA i Impostos Especials), l’Impost sobre l’Electricitat, el Fons de Garantia dels 
Serveis Públics Fonamentals i el Fons de Suficiència Global. Les bestretes són 
per un import del 98% de les previsions. Al cap de dos anys, quan l’Estat ja co-
neix els recursos definitius dels conceptes anteriors, liquida a la Generalitat la 
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diferència entre els imports definitius i la bestreta realitzada l’any t-2. Per tant, 
si durant l’exercici els ingressos impositius creixen per sobre les previsions, la 
Generalitat no se’n beneficia fins al cap de dos anys, quan es fa la liquidació 
definitiva dels impostos.

A més a més, la manca de competències en gestió tributària dificulta el que la 
Generalitat pugui prendre decisions sobre política tributària, ja que no pot esti-
mar les conseqüències recaptatòries que li poden generar decisions com ara, 
per exemple, canvis en els tipus impositius o en les deduccions impositives. 
També dificulta la rendició de comptes i la perceptibilitat que els ciutadans po-
den tenir sobre els seus impostos.

Per altra banda, les CA també tenen poder per crear nous impostos sempre 
que no gravin fets imposables gravats per l’Estat. Aquest fet fa que sigui real-
ment difícil trobar espais no gravats ja per l’Estat i provoca que molts impostos 
creats per les CA acabin suspesos pel Tribunal Constitucional (TC) per recursos 
presentats per l’Estat. Així doncs, la Generalitat ha creat nous impostos per in-
crementar els recursos, però molts d’ells han estat suspesos pel TC.

Fins a l’any 2012, els ingressos per tributs propis provenen bàsicament de l’im-
post sobre grans establiments comercials. El 2012 es va crear la taxa sobre re-
ceptes mèdiques (euro per recepta) amb la finalitat de ser un tiquet modera-
dor. No obstant això, el TC la va declarar inconstitucional per la sentència 
71/2014, de 6 de maig, obligant a la Generalitat a retornar la recaptació obtingu-
da en els anys de vigència de la taxa.

El 2013 el govern català crea l’impost sobre estades en establiments turístics, la 
qual cosa va provocar un notable increment en els ingressos dels impostos 
propis, passant de 16 milions d’euros el 2012 a 52 milions el 2013.

Per aquest temps també cal mencionar l’impost sobre els dipòsits en les enti-
tats de crèdit, un altre dels tributs suspesos pel TC. L’impost va entrar en vigor 
l’any 2013 i, com que es merita a 31 de desembre, es va començar a cobrar el 
2014. De fet, va ser l’únic any en què es va cobrar. El TC el va anul·lar per la sen-
tència 107/2015, de 28 de maig.

També el 2014 van entrar en vigor, amb efectes recaptatoris a partir de 2015, 
una sèrie d’impostos ambientals: l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a 
l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, l’impost sobre l’emissió de gasos i 
partícules a l’atmosfera produïda per la indústria, l’impost sobre la provisió de 
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continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions elèctriques, 
l’impost sobre la producció d’energia elèctrica d’origen nuclear. No obstant 
això, aquests dos últims han estat suspesos pel TC.

L’any 2015 també va entrar en vigor l’impost sobre els habitatges buits. 
Aquest impost el govern espanyol el va portar al TC i va estar suspès durant 5 
mesos i, passat aquest temps, el TC va aixecar la suspensió. Actualment s’està 
pendent de la sentència. Si fos declarat inconstitucional, s’hauria de retornar 
tot el que s’ha ingressat per l’impost més els interessos.

Finalment, l’any 2017 es van crear més impostos propis: l’impost sobre begu-
des ensucrades, l’impost sobre els actius no productius de les persones jurídi-
ques, l’impost sobre emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció 
mecànica i l’impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i 
transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics, estan aquests dos últims 
suspesos pel TC.

Per tant, les polítiques de consolidació fiscal de la Generalitat per incrementar 
els ingressos s’han vist condicionades per la limitació del seu poder tributari. 
Sobre els grans impostos cedits parcialment, llevat de l’IRPF, no té cap tipus de 
capacitat normativa. La capacitat sobre l’IRPF ja l’ha exercida, exigint un dels 
tipus marginals més alts de l’Estat. Pel que fa als impostos cedits totalment, en 
estar relacionats amb el sector immobiliari, ha caigut notablement la seva re-
captació, malgrat que el govern català ha incrementat el tipus impositiu.

La creació de nous impostos s’ha fet reiteradament, però amb molts casos s’ha 
topat amb els recursos de l’Estat al TC, que els ha acabat suspenent.

3.3. Iniquitat horitzontal

A més dels mencionats desequilibris verticals, en poden trobar d’horitzontals. 
Aquests tenen lloc entre les unitats d’un mateix nivell de govern, com les CA, a 
causa de la manca de correspondència entre la seva capacitat per generar in-
gressos tributaris i les seves necessitats de despesa. Les causes dels desequili-
bris horitzontals poden ser: a) diferències entre les CA en la capacitat fiscal per 
càpita; b) diferències entre les CA en els costos unitaris de subministrar els ser-
veis públics, i c) diferències entre les CA en les necessitats de provisió dels ser-
veis públics per càpita, degut, per exemple, a diferències demogràfiques (més 
població escolar o de la tercera edat, etc.).
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L’equitat horitzontal persegueix corregir els desequilibris fiscals horitzon-
tals. L’objectiu és permetre que les diferents CA puguin prestar un nivell si-
milar dels serveis públics que tenen atribuïts i demanar un esforç fiscal si-
milar als seus ciutadans. Es tracta d’evitar que les CA més pobres es trobin 
en la situació d’haver de prestar un nivell de serveis inferior. L’instrument 
per corregir els desequilibris fiscals horitzontals són les subvencions d’ani-
vellament fiscal. Aquestes es calculen mitjançant una fórmula amb una sè-
rie de variables representatives de la capacitat fiscal i les necessitats de 
despesa.

El sistema d’anivellament ha de reduir les diferències en recursos entre les di-
ferents CA, però sense invertir les posicions. En la majoria de països federals 
una part del que els ciutadans aporten per sobre de la mitjana en recursos tri-
butaris contribueix a incrementar els recursos del govern subcentral i l’altra 
part es destina a la solidaritat. Per tant, el mecanisme d’anivellament hauria de 
canalitzar una part dels impostos que paguen els ciutadans de les CA amb més 
capacitat fiscal al seu govern autonòmic cap a les CA amb menys capacitat fis-
cal perquè puguin prestar nivells similars de serveis públics. Però, en cap cas, el 
mecanisme d’anivellament ha d’invertir les posicions, de manera que les CA 
que realitzen una menor contribució fiscal passin a tenir més recursos que les 
que contribueixen més.

El model de finançament autonòmic del 2009, malgrat que fa un esforç impor-
tant per establir un criteri explícit de solidaritat, no ha aconseguit una millora 
notable en aquest aspecte (Bosch, 2014). El criteri d’equitat del model de 2009 
és el resultat d’anivellar totalment el 75% dels recursos tributaris dels governs 
autonòmics, el que s’aconsegueix a través del Fons de Garantia dels Serveis 
Públics Fonamentals, deixant sense anivellar el 25% restant. No obstant això, la 
consolidació de l’statu quo del model anterior a través del Fons de Suficiència 
Global l’aparta d’aquest criteri d’equitat. A més a més, la introducció dels Fons 
de Convergència introdueix complexitat al model. I després de més de nou 
anys d’aplicació, es comprova que la mateixa dinàmica del nou model no ha 
conduït a una pauta d’equitat acceptable.
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Quadre 3. Compliment del principi d'ordinalitat, 2015 
(Índex sobre la mitjana en població ajustada)

Capacitat
tributària

Ordre Total 
recursos *

Ordre

Madrid 145,4 1 99,2 11

Balears 122,9 2 99,6 10

Catalunya 119,9 3 99,6 9

Cantàbria 109,8 4 129,3 1

Aragó 106,9 5 109,9 4

La Rioja 100,3 6 119,6 2

Astúries 98,3 8 107,0 6

València 98,5 7 95,0 14

Castella i Lleó 91,4 9 107,7 5

Galícia 84,3 10 103,5 7

Múrcia 84,0 11 95,1 13

Andalusia 79,9 12 96,2 12

Castella-la Manxa 79,0 13 100,4 8

Extremadura 70,1 14 112,5 3

Canàries 40,5 15 90,2 15

TOTAL 100,0 100,00

(*) En termes d’homogeneïtat competencial.
Font: Departament d'Economia i Coneixement (Generalitat de Catalunya).

La disfuncionalitat més rellevant dels resultats proporcionats pel model de fi-
nançament actual és que no compleix el denominat principi d’ordinalitat, inspi-
rat en el sistema de finançament que tenen els länder alemanys, on aquest 
principi s’aplica després d’una sentència del Tribunal Constitucional Federal.

El principi d’ordinalitat compara la posició relativa que tenen les autonomies 
en termes de recursos per habitant abans i després que actuï el mecanisme 
d’anivellament o de redistribució territorial. És a dir, si s’ordenen les CA de més 
a menys capacitat fiscal o tributària abans de l’anivellament, l’ordre resultant 
ha de mantenir-se després d’aquest.
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El model de finançament actual vulnera clarament aquest principi, segons ens 
demostren les xifres disponibles. El quadre 3 ho posa en relleu per al 2015, però 
es pot constatar el mateix per als anys anteriors. El quadre 3 ordena les auto-
nomies de més a menys capacitat tributària, que expressa els recursos potenci-
als de cadascuna abans de l’anivellament. Després s’ofereixen les dades dels 
recursos totals, després que actuïn els mecanismes redistributius, en termes 
de població ajustada, que és l’índex de necessitats utilitzat i que se’n farà refe-
rència més endavant. Totes les xifres s’expressen en índex sobre la mitjana. 
Abans de l’anivellament, Catalunya per la seva capacitat fiscal ocupa la tercera 
posició del rànquing d’autonomies. Se situa un 19,9% per sobre de la mitjana. 
Després de la redistribució, passa a la novena posició. En concret, se situa un 
0,4% per sota de la mitjana de recursos del conjunt de CA. També resulten es-
pecialment castigades perquè perden posicions Madrid i les Illes Balears.

En canvi, Extremadura, per posar un exemple, que abans de l’anivellament 
ocupa la penúltima posició del rànquing (té uns recursos impositius al voltant 
d’un 30% per sota de la mitjana), després d’aplicar-se els mecanismes redistri-
butius arriba a ocupar la tercera posició relativa pels seus recursos (un 12,5% 
per sobre de la mitjana). També CA amb una capacitat semblant molt similar, 
com ara Astúries i València, acaben amb uns recursos totals molt diferents.

La vulneració del principi d’ordinalitat implica que les CA amb menys nivell de 
renda passen a tenir més recursos que les CA més riques. Aquest és un fet insò-
lit, que no passa als països federals i el model de finançament del 2009 no ha 
corregit. Aquest problema ha estat una constant del finançament autonòmic.

Ara bé, cal dir que el que distorsiona els resultats del sistema de finançament 
actual són el Fons de Suficiència Global i els Fons de Convergència. Es constata 
que el Fons de Garantia dels Serveis Públics Fonamentals, el fons pròpiament 
dit d’anivellament, va en la direcció correcta.

De la descripció del càlcul del Fons de Garantia es dedueix que només s’anive-
llen el 75% dels ingressos tributaris. En conseqüència, un 25% dels mateixos no 
s’anivella. Això vol dir que la quantia a percebre per cada comunitat autònoma 
per aquest bloc de recursos està directament relacionada amb la seva capaci-
tat fiscal. A més, si s’anivella un 75% dels ingressos tributaris i no s’anivellen el 
25%, l’efecte és que a escala global l’anivellament és parcial, ja que és el mateix 
anivellar al 100% el 75% dels recursos, que anivellar al 75% el 100% dels recursos.
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Quadre 4. Recursos proporcionats pel sistema de finançament, 2015 
(Índex sobre la mitjana en població ajustada)

Capacitat
tributària

Recursos 
després 
FGSPF

Total 
recursos *

Madrid 145,4 110,4 99,2

Balears 122,9 105,2 99,6

Catalunya 119,9 104,6 99,6

Cantàbria 109,8 102,2 129,3

Aragó 106,9 101,6 109,9

La Rioja 100,3 100,1 119,6

TOTAL 100,0 100,0 100,00

València 98,5 99,7 95,0

Astúries 98,3 99,6 107,0

Castella i Lleó 91,4 98,0 107,7

Galícia 84,3 96,4 103,5

Múrcia 84,0 96,3 95,1

Andalusia 79,9 95,4 96,2

Castella-la Manxa 79,0 95,2 100,4

Extremadura 70,1 93,1 112,5

Canàries 40,5 86,3 90,2

(*) En termes d'homogeneïtat competencial. 
FGSPF= Fons de Garantia dels Serveis Públics Fonamentals.
Font: Departament d'Economia iCconeixement (Generalitat de Catalunya).

La segona columna del quadre 4 (recursos després del FGSPF) ofereix els resul-
tats dels recursos anivellats més el 25% dels tributs no anivellats. Si comparem 
aquesta columna amb la primera (capacitat tributària), que és la posició que 
ocuparia cada comunitat si els recursos no s’anivellessin, es pot observar com 
hi ha hagut un procés d’anivellament: els territoris, que pels seus recursos tri-
butaris se situaven per sobre de la mitjana, perden recursos i s’aproximen a la 
mitjana, mentre que els territoris, que se situaven pels seus recursos tributaris 
per sota de la mitjana, els guanyen i també convergeixen cap a la mitjana. Ara 
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bé, el procés d’anivellament no altera en cap cas les posicions relatives de les 
diferents CA, sinó que tant abans com després de l’anivellament les posicions 
relatives són les mateixes.

No obstant això, el model no acaba aquí, sinó que hi ha altres fons a distribuir 
entre les autonomies. Un d’ells és el Fons de Suficiència Global. Aquest té com 
a objectiu que, amb el procés d’anivellament anterior, cap comunitat autòno-
ma hi perdi i que totes experimentin un guany pel nou model. Aquest fons ga-
ranteix l’statu quo de 2009, és a dir, els resultats de l’antic model de 2009, més 
el que correspon a cada autonomia dels recursos addicionals aportats pel go-
vern central. El model es tanca amb els fons de convergència: Fons de Compe-
titivitat i Fons de Cooperació. El de Competitivitat va ser creat per compensar a 
aquelles autonomies que estaven castigades pel sobreanivellament del model 
anterior o més mal tractades. El Fons de Cooperació va dirigit a les autonomies 
relativament més pobres per aconseguir el desenvolupament regional.

La tercera columna del quadre 4 (total de recursos) mostra el resultat final del 
model, un cop afegits el Fons de Suficiència Global i el Fons de Convergència. 
El primer que s’observa és que les posicions relatives de les diferents CA canvi-
en i ja no es manté l’ordre existent abans de l’anivellament, amb les arbitrarie-
tats que ja s’han comentat.

El model de finançament autonòmic de 2009, malgrat que va fer un esforç im-
portant per establir un criteri explícit de solidaritat, no ha aconseguit una millo-
ra en aquest sentit. Com s’ha dit, el criteri d’equitat del model de 2009 és el re-
sultat d’anivellar totalment el 75% dels recursos tributaris dels governs 
autonòmics, el que s’aconsegueix a través del Fons de Garantia dels Serveis 
Públics Fonamentals, deixant sense anivellar el 25% restant. Ara bé, la consoli-
dació de l’statu quo del model anterior a través del Fons de Suficiència Global 
l’aparta d’aquest criteri d’equitat. A més a més, la introducció dels Fons de 
Convergència introdueix complexitat al model. En concret, el funcionament 
del Fons de Competitivitat és extremadament complex, la qual cosa comporta 
inestabilitat i falta de predictibilitat en els recursos (Departament d’Economia i 
Coneixement, 2015:87).

3.4. Càlcul de la capacitat tributària i de les necessitats de despesa

Per al càlcul del Fons de Garantia dels Serveis Públics Fonamentals i del Fons de 
Competitivitat són necessàries dues variables: la capacitat tributària i les ne-
cessitats fiscals.
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La capacitat tributària s’estima amb el denominat criteri de “termes norma-
tius”, i el problema és que la recaptació normativa dels tributs cedits s’allunya 
de l’evolució de les bases subjectes als diferents impostos. Així doncs, la recap-
tació real no coincideix amb la normativa, de manera que l’evolució d’aquesta 
ha fet que acabi sent més alta que la real. Segons el Departament d’Economia i 
Coneixement (2015:55), el 2013 la recaptació normativa era ja un 4,8% més alta 
que la real.

Les divergències més grans entre recaptació normativa i real corresponen a 
l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, l’Im-
post de Successions i Donacions i la Taxa sobre el Joc.

Un altre aspecte criticable del model és com es calculen els índexs mitjançant 
els quals s’imputen territorialment l’IVA i els Impostos Especials sobre Alco-
hols. Aquests índexs d’imputació, calculats per l’INE, no reflecteixen l’evolució 
efectiva del consum subjecte al gravamen ni la seva incidència en la recaptació 
d’aquests impostos. També és criticable l’opacitat com es calculen aquests ín-
dexs, ja que la seva evolució no es correspon amb la d’altres indicadors macro-
econòmics.

Pel que fa a les necessitats de despesa, en el model de 2009 les aproxima a 
partir de la denominada població ajustada. Aquesta es calcula ponderant 
una sèrie de variables amb uns determinats coeficients: població (30%), po-
blació protegida equivalent (38%), població major de 65 anys (8,5%), pobla-
ció de 0 a 16 anys (20,5%), superfície (1,80%), dispersió (0,60%) i insularitat 
(0,60%).

La teoria ens diu que per al càlcul de les necessitats de despesa s’haurien d’uti-
litzar, per una part, variables que aproximessin les diferències entre les CA en 
les necessitats de provisió dels serveis públics per càpita. Aquestes poden vari-
ar segons la composició demogràfica (més o menys nens en edat escolar, més 
o menys població de la tercera edat, etc.). Per l’altra, l’indicador de necessitats 
de despesa ha de recollir les diferències entre les CA en els costos de proveir 
els serveis que tenen assumits.

La població ajustada no té variables que recullin adequadament les diferències 
en els costos de provisió dels serveis públics entre les CA. Un bon indicador del 
cost diferencial de provisió dels serveis autonòmics és el diferencial de preus 
entre les CA. Segons càlculs del Departament d’Economia i Coneixement (2015: 
52), la desviació estàndard dels recursos proporcionats a les diferents CA en 
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termes homogenis pel model de finançament l’any 2013 era d’un 13,8, i després 
de corregir-se pel diferencial de preus passa a ser de 19,5, la qual cosa demos-
tra que les diferències entre les paritats de poder de compra de les CA són àm-
plies, el que incideix sobre el cost de provisió dels serveis públics. Per tant, 
seria adequat recollir el diferencial de preus entre les CA dins de l’indicador de 
necessitats.

3.5. Altres deficiències del model de finançament autonòmic

Cal fer referència a les deficiències dels mecanismes de seguiment i actualitza-
ció del model, a l’incompliment per part de l’Estat del principi de lleialtat insti-
tucional i a la falta de mecanismes apropiats de coordinació.

Pel que fa als mecanismes de seguiment i actualització, el volum de les transfe-
rències que incorpora el model (Fons de Garantia dels Serveis Públics Fona-
mentals, el Fons de Suficiència Global i Fons de Convergència) s’actualitzen 
anualment en funció de l’ITE (Ingressos Tributaris de l’Estat), així com la capa-
citat tributària en termes normatius de l’Impost de Successions i Donacions, la 
Taxa sobre el Joc i les taxes vinculades als serveis transferits i les competències 
específiques.

El problema és que l’evolució d’aquest índex (ITE) està subjecta a moltes fluc-
tuacions que no responen a l’evolució de la recaptació dels impostos estatals, 
la qual cosa distorsiona la dinàmica dels recursos proporcionats pel model au-
tonòmic. La causa del problema prové de què els ITE es calculen una vegada 
s’han detret dels ingressos impositius estatals les bestretes a compte dels dife-
rents impostos cedits i les liquidacions d’aquests impostos corresponents a 
l’ant t-2. Com es conclou en el Departament d’Economia i Coneixement 
(2015:61): “Una sobreestimació o infravaloració de les bestretes repercuteix en 
els ITE de l’any en curs, però també afecta els ITE dels dos anys següents, quan 
es du a terme la liquidació del model i les xifres previstes en les bestretes dis-
ten (en positiu o negatiu) de les liquidades definitivament”.

També la llei actual que regula el model de finançament autonòmic diu que els 
aspectes estructurals del model seran revisats de forma quinquennal. Formen 
part de l’estructura del model aspectes com: el percentatge dels recursos tri-
butaris que les CA aporten al Fons de Garantia de Serveis Públics Fonamentals, 
fixat en un 75%; les variables i ponderacions utilitzades pel càlcul de l’indicador 
de necessitats i de capacitat fiscal, l’abast de la capacitat normativa dels go-
verns autonòmics sobre els tributs cedits i l’índex d’actualització anual (ITE). 
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No obstant això, aquesta revisió s’ha incomplert reiteradament, ja que el 2014 
ja havia d’haver-se aplicat un model revisat.

Un principi que estableix l’Estatut d’Autonomia de Catalunya vigent és el de 
lleialtat institucional, que es tradueix en el fet que s’ha de valorar l’impacte fi-
nancer, positiu o negatiu, que les disposicions aprovades per l’Estat tinguin so-
bre la Generalitat o les aprovades per la Generalitat tinguin sobre l’Estat, a fi 
d’establir els mecanismes d’ajustament necessaris. Aquest principi també el 
recullen la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOF-
CA) i la llei actual que regula el finançament autonòmic, aprovada el 2009, per 
a l’aplicació al conjunt d’autonomies.

Doncs bé, l’Estat ha deixat de complir aquest principi reiteradament envers la 
Generalitat. És a dir, no ha compensat financerament a la Generalitat per aque-
lles decisions que li han traslladat noves responsabilitats de despesa (entre al-
tres, la llei de dependència, ampliació de la cartera de serveis sanitaris) o que li 
han reduït els ingressos (introducció d’exempcions i beneficis fiscals en l’Im-
post sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i en l’IR-
PF). Per tant, s’hauria de valorar l’impacte quantitatiu de totes aquelles mesu-
res estatals que han representat un augment de les despeses o una reducció 
dels ingressos de la Generalitat i compensar-lo.

En un sector públic descentralitzat hi ha la necessitat d’establir mecanis-
mes de coordinació intergovernamental. Aquests tenen caràcter politi-
coinstitucional i intenten garantir la influència dels governs subcentrals en 
les decisions del govern central. Un bon exemple d’aquests mecanismes el 
constitueix el Senat alemany (Bundesrat). És una càmera genuïna de repre-
sentació territorial. Els länder nomenen els seus membres i per aquesta 
cambra han de passar les lleis federals que els afecten fiscalment. En altres 
països, com Suïssa, Canadà i Austràlia existeixen les conferències de pri-
mers ministres federals i subcentrals que es reuneixen periòdicament per 
tractar temes relatius a les relacions fiscals entre els governs subcentrals i 
la federació.

Actualment, a Espanya cal fomentar els mecanismes de coordinació politi-
coinstitucional que permetin canalitzar de forma adequada el procés de nego-
ciació del model de finançament autonòmic, així com la seva aplicació i desen-
volupament. El Consell de Política Fiscal i Financera, que hauria de complir una 
funció d’aquest tipus, s’ha caracteritzat de vegades per la seva discrecionalitat 
i falta de transparència. A més, el Senat, que hauria de funcionar com una cam-
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bra de representació territorial on canalitzar els possibles conflictes entre terri-
toris, tampoc compleix aquesta funció.

4. Situació financera de la Generalitat

L’evolució dels ingressos no financers de la Generalitat en l’etapa més recent 
ve condicionada pels recursos addicionals que va proporcionar el model de fi-
nançament del 2009, però també per les deficiències que s’han posat en relleu, 
per la crisi econòmica i per les mesures de consolidació fiscal. La crisi es comen-
ça a notar significativament a partir del 2010 per la caiguda dels ingressos im-
positius, ja que el 2009 l’impacte de la mateixa va quedar compensada per 
l’aplicació del nou model de finançament autonòmic. Si el 2007 els ingressos 
no financers de la Generalitat representaven 21.778 milions d’euros, el 2014 ha-
vien disminuït fins a 19.400 milions, malgrat les polítiques de consolidació fiscal 
aplicades per incrementar-los.

Les polítiques de consolidació fiscal aplicades pel govern català per augmentar 
els ingressos impositius es veuen condicionades per la seva limitada capacitat 
normativa. Amb tot, cal destacar que el govern català ha incrementat el tipus 
marginal de l’IRPF i el de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurí-
dics Documentats en diverses ocasions. Però aquest en estar relacionat amb el 
sector immobiliari no s’ha recuperat als nivells de recaptació previs a la crisi. 
També la Generalitat ha creat nous impostos, però molts d’ells han acabat sus-
pesos pel Tribunal Constitucional. Tampoc ajuda a la suficiència impositiva el fet 
que els grans impostos siguin gestionats per l’AEAT i, per tant, es gaudeix del 
seu rendiment a través del sistema de bestretes, que té molts defectes, ja que 
si tenen lloc increments de recaptació impositiva, la Generalitat no se’n benefi-
cia fins a dos anys posteriors, quan es fa la liquidació definitiva dels impostos.

La primera etapa de la crisi econòmica va comportar polítiques expansives de 
la despesa. Així, entre 2007 i 2009, la despesa de la Generalitat creix en passar 
de 28.453 a 35.145 milions d’euros. També en aquest període hi ha l’efecte del 
nou model de finançament de 2009 que va comportar un crèdit extraordinari. 
És a partir de 2010 que la despesa disminueix, ja que es comencen a aplicar po-
lítiques restrictives de consolidació fiscal. La davallada d’ingressos impositius, 
l’increment dels dèficits públics i la llei d’estabilitat pressupostària obliguen a 
aplicar aquestes polítiques. La despesa en béns públics de caràcter preferent 
(sanitat, educació i cultura) passa de 19.106 milions d’euros el 2009 a 13.636 
milions el 2013. A partir d’aquest any es torna a recuperar.
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L’evolució descrita dels ingressos no financers i de les despeses explica el dè-
ficit públic observat durant el període 2007-2016 (quadre 5). El dèficit de la 
Generalitat més alt del període s’obté el 2010, que assoleix la xifra de 4,48% 
del PIB. A partir d’aquest any les polítiques de consolidació fiscal el redueixen, 
fins a arribar al 2016 al 0,93% del PIB. Durant tot el període el dèficit de la Ge-
neralitat ha estat per sobre del de la mitjana de les CA. També s’ha de dir que 
l’Estat espanyol ha centrifugat el dèficit cap a les CA, fixant uns objectius de 
dèficit molt baixos, difícils de complir pel volum i naturalesa de les seves com-
petències. Part de les retallades en la despesa poden venir explicades per 
aquest fet.

Quadre 5. Evolució del dèficit. SEC 2010. Base 2010.  
(En percentatge sobre el PIB)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CATALUNYA -0,85 -2,89 -2,51 -4,48 -4,11 -2,27 -2,15 -2,66 -2,84 -0,93

MITJANA CA -0,32 -1,71 -2,01 -3,17 -3,35 -1,87 -1,58 -1,78 -1,73 -0,84

OBJECTIU -0,02 -0,75 -0,75 -2,40 -0,75 -1,50 -1,30 -1,00 -0,70 -0,70

Nota: El 2007 l’objectiu de dèficit estava fixat en % del PIB nacional. A partir de 2008 es va 
establir en % del PIB regional. 
Font: IGAE.

La conseqüència de la generació del dèficit ha estat l’augment de l’endeuta-
ment per part de la Generalitat, que ha passat del 7,8% del PIB el 2007 al 35,3% 
el 2016 (quadre 6). Per altra banda, el setembre de 2017 el 69% del deute de la 
Generalitat corresponia al finançament obtingut via FLA.

El 2016 Catalunya era la tercera comunitat més endeutada. Són moltes les cau-
ses que determinen l’endeutament de la Generalitat, però a part de la crisi eco-
nòmica hi ha estudis que demostren que les CA menys endeutades són les més 
beneficiades pel sistema de finançament autonòmic i pels fons de desenvolu-
pament regional (Mussons, 2009) (Lago, 2002).

001-780 ponenciasEIX6.indd   370 11/07/2018   9:36:08



371

Núria Bosch

Quadre 6. Evolució de l'endeutament segons el protocol del dèficit excessiu 
(En percentatge sobre el PIB)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CATALUNYA 7,8 10,0 12,7 17,5 22,0 26,8 30,1 32,7 35,4 35,3

TOTAL CA 5,7 6,7 8,6 11,5 13,6 18,2 20,5 22,9 24,4 24,8

OBJECTIU 29,8 32,7 30,4 35,2

CAT/TOTAL CA (%) 25,5 28,0 27,5 28,7 30,2 27,7 27,6 27,1 27,6 27,1

Font: Banco de España i Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Per concloure, es pot dir que la crisi econòmica ha perjudicat greument les fi-
nances de la Generalitat, però també les deficiències del sistema de finança-
ment i les polítiques de l’Estat de consolidació fiscal, centrifugant el dèficit cap 
a les CA, ho ha empitjorat.

5. Cap a on hauria d’anar el finançament de la Generalitat

El 2009 el Centre d’Investigacions Sociològiques va realitzar una enquesta on 
preguntava als ciutadans de les diferents CA en quina posició creien que estava 
l’actual estat de les autonomies espanyol i en quina altra posició els hi agrada-
ria que estigués. Havien de valorar-ho en una escala de zero (màxim centralis-
me) a deu (màxima descentralització). En totes les autonomies, menys en qua-
tre, la descentralització desitjada obtenia una valoració inferior a l’observada 
en aquell moment, és a dir, es preferia menys descentralització. Les tres excep-
cions eren Balears, Catalunya, Navarra i el País Basc, on la descentralització de-
sitjada obtenia més puntuació que l’observada. A més, a Catalunya i al País 
Basc era on la distància entre els dos valors era més gran.

Llevat del fet diferencial que mostren alguns territoris de l’Estat espanyol, les 
dades anteriors constaten que la descentralització i gaudir d’un ampli autogo-
vern no és un objectiu desitjat per la majoria d’espanyols. Aquest fet condicio-
na, en gran mesura, el disseny d’un model de finançament favorable per a Ca-
talunya. Per tant, quan la manca de consens és perfectament delimitable 
territorialment, cal plantejar-se la possibilitat d’aplicar tractaments específics a 
alguns territoris, com sosté Castells (2017:35). Aquesta és la solució que s’ha 
trobat, per exemple, en els casos d’Escòcia al Regne Unit, de Quebec al Canadà 
o de Flandes a Bèlgica.
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En aquest sentit, Catalunya hauria d’aspirar a tenir un model de finançament 
que impliqués molta més autonomia tributària i financera de la que gaudeix 
actualment. La Generalitat hauria de lluitar per un canvi de paradigma en el 
model de finançament actual, que impliqués més poder tributari tant per la re-
gulació com per l’administració dels impostos. Aquest canvi hauria de sorgir 
d’un pacte bilateral entre la Generalitat i l’Estat espanyol que comportés un 
model específic de finançament per a Catalunya, ja que no és realista pensar 
que la resta d’autonomies de règim comú volguessin assumir el grau d’autono-
mia fiscal que aquest model implicaria.

Aquest model d’hisenda amb una àmplia autonomia tributària no és estrany 
en el sistema comparat. Els governs subcentrals dels EUA, Suïssa i el Canadà, 
especialment el Quebec, es pot dir que el gaudeixen. També en la teoria del 
federalisme fiscal es poden trobar arguments per defensar aquest model d’hi-
senda.

Als EUA cada estat gaudeix d’una extensa autonomia fiscal i poder tributari. Es 
pot dir que els estats gairebé poden establir els impostos que volen i també els 
poden administrar. Si bé, per raons d’harmonització, la majoria d’ells han adop-
tat la definició federal de la base imposable de l’impost de renda de persones 
físiques i de l’impost de societats. A Suïssa també els cantons poden aplicar 
qualsevol impost, llevat de l’IVA que està reservat a la federació, alhora que 
se’ls administren. Amb tot, la llei d’harmonització fiscal de 1990, que no es va 
aplicar en la seva integritat fins al 2001, va harmonitzar l’estructura d’alguns 
impostos federals i cantonals. Finalment, les províncies del Canadà es troben 
en una situació semblant. Tenen plena autonomia tributària, poden utilitzar 
qualsevol impost, excepte duanes i impostos sobre no-residents que està re-
servat a la federació. Poden també gestionar els seus impostos, malgrat que la 
federació els administra com a compensació pel fet que les províncies han 
adoptat la base imposable dels impostos federals sobre la renda de les perso-
nes físiques i sobre la renda de les societats. Només hi ha dues excepcions a 
aquesta regla. Alberta que té el seu propi impost de societats i se’l gestiona i la 
província del Quebec, la qual s’administra tots els seus impostos, és a dir, ha 
preferit preservar l’autonomia tributària que estalviar-se els costos de la gestió 
(Zubiri 2010:99-103).

Per tant, en els països mencionats la federació i els estats comparteixen poder 
tributari. S’entén que els impostos que paguen els ciutadans d’un territori per-
tanyen a les institucions que els representen (federals, estatals, locals), i aques-
tes comparteixen el poder tributari i es reparteixen els ingressos. Doncs bé, un 
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dels grans problemes de l’Estat de les autonomies espanyol és que s’ha disse-
nyat un sistema de finançament autonòmic que no ha tingut mai aquesta con-
cepció dels ingressos impositius. El dissenyador del model de finançament de 
les autonomies parteix de la concepció d’un sistema tributari de “caixa única”, 
on tots els ingressos impositius pertanyen al govern central i, en tot cas, dele-
ga un cert poder tributari (molt limitat) a les autonomies i els hi concedeix una 
part del rendiment impositiu. Només en són una excepció a aquest model les 
comunitats forals (Bosch, 2017).

Pel que fa a la teoria del federalisme fiscal, les aportacions que constitueixen la 
Segona Generació d’aquesta teoria (Oates, 2005) defensen que els governs 
subcentrals han de gaudir d’una àmplia autonomia fiscal. Es justifica de la ma-
nera següent (Zubiri 2010: 94-95):

– L’autonomia fiscal, segons Weingast (2007), proporciona als governs 
subcentrals incentius per fer polítiques fiscals que millorin el creixement 
econòmic, ja que així també s’incrementarà la seva recaptació fiscal. Al-
hora, la por a perdre ingressos fiscals reduirà la corrupció i les despeses 
ineficients.

– L’autonomia fiscal augmenta l’accountability. Els votants controlen més 
la despesa pública i castiguen els governs que gasten de forma ineficient.

– L’autonomia fiscal comporta disciplina fiscal. Evita els bailouts.

Amb tot, es pot argumentar que, quan les bases imposables són mòbils, una 
extensa autonomia fiscal pot comportar competència entre els governs sub-
centrals conduint a nivells baixos d’impostos i despesa. No obstant això, tam-
bé es pot argumentar que la mobilitat de les bases limita increments excessius 
d’impostos i augments ineficients de despesa, i aquest efecte serà més intens 
quan la major part de la despesa subcentral es finança amb impostos propis.

Pel que fa a l’equitat territorial o a la solidaritat entre els territoris, els estats 
federals donen una importància diferent d’aquest concepte que en el cas espa-
nyol. En cap cas s’entén el principi d’equitat entre territoris com a uniformitat. 
S’assegura que diferents territoris puguin gaudir de serveis públics similars 
fent també un esforç fiscal similar. Ara bé, aquesta igualtat no s’interpreta com 
a uniformitat, tal com el dissenyador de l’estat de les autonomies espanyol ha 
entès històricament. Tot això ha fet impossible poder dissenyar mai un bon 
sistema de finançament per a Catalunya.
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En conseqüència, aquest model d’àmplia autonomia tributària s’hauria de 
completar amb un bon mecanisme d’anivellament amb la resta de territoris de 
l’Estat i amb un grau d’anivellament que es consideri desitjable i que no ocasio-
ni el sobreanivellament que actualment pateix Catalunya.

6. Conclusions

1. El 2016, el 91,47% dels ingressos no financers liquidats de la Generalitat de 
Catalunya van provenir del model de finançament autonòmic de règim comú. 
La resta es derivava dels recursos propis (entre els que hi figuren els impostos 
propis que ha creat de bell nou la Generalitat) i les transferències desvincula-
des del model de finançament. L’actual sistema de finançament autonòmic 
està format per una cistella d’impostos (tributs cedits) i un bloc de transferèn-
cies, entre les quals hi ha les d’anivellament fiscal. Els tributs cedits per l’Estat 
el 2016 representaven al voltant del 85% dels ingressos no financers de la Gene-
ralitat.

2. Una primera deficiència del sistema de finançament de règim comú és que la 
distribució de recursos entre l’Estat i les CA del primer any en què el model va 
estar completament desplegat, 2010, no s’ha mantingut. Aquesta distribució 
era d’un 38% a favor de l’Estat i d’un 62% per a les CA. En canvi, el 2015 la distri-
bució havia passat a ser del 45% i del 55%, respectivament. Per tant, l’Estat ha-
via guanyat pes en detriment de les CA. S’havia agreujat el desequilibri vertical 
perquè els recursos de l’Estat van créixer a una taxa superior als de les CA. 
S’estima que si el 2015 s’hagués restablert la situació de l’any 2010 (és a dir, per 
retornar al 38% de l’Estat i al 62% de les CA), caldria haver transferit 14.430 mili-
ons d’euros a les CA.

3. Una segona deficiència del model és que la Generalitat encara disposa de 
poc espai fiscal, tant des del punt de vista de la capacitat normativa com de la 
capacitat de gestió. Els tributs cedits sobre els quals la Generalitat pot decidir 
algun element tributari (tipus impositiu, mínim exempt, deduccions, etc.) no-
més representaven el 52,77% del total d’ingressos del model el 2016. Alhora 
que només tenia capacitat de gestió tributària sobre el 13,76% d’aquest total.

4. El fet anterior li crea una gran dependència del govern espanyol, ja que 
aquest li ha de transferir tots els recursos que gestiona l’AEAT a través de bes-
tretes mensuals de les previsions de recaptació estimades. Per tant, si durant 
l’exercici els ingressos impositius creixen per sobre les previsions, la Generali-
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tat no se’n beneficia fins al cap de dos anys, quan es fa la liquidació definitiva 
dels impostos. A més a més, la manca de competències en gestió tributària difi-
culta el que la Generalitat pugui prendre decisions sobre política tributària, així 
com la rendició de comptes i la perceptibilitat que els ciutadans poden tenir 
sobre els seus impostos. Pel que fa a la creació de nous tributs per part de la 
Generalitat, s’ha fet reiteradament, però amb molts casos s’ha topat amb els 
recursos de l’Estat al TC, que els ha acabat suspenent.

5. Una tercera disfuncionalitat del model és que no compleix el denominat prin-
cipi d’ordinalitat. Segons dades de 2015, abans de l’anivellament, Catalunya per 
la seva capacitat fiscal ocupa la tercera posició del rànquing d’autonomies. Se 
situava un 19,9% per sobre de la mitjana. Després de la redistribució territorial de 
recursos que comporta el model, passa a la novena posició. En concret, se situa 
un 0,4% per sota de la mitjana de recursos del conjunt de CA de règim comú. La 
vulneració del principi d’ordinalitat implica que les CA amb menys nivell de ren-
da passen a tenir més recursos que les CA més riques. Aquest és un fet insòlit, 
que no passa als països federals i el model de finançament de 2009 no ha corre-
git. Aquest problema ha estat una constant del finançament autonòmic.

6. El model de finançament autonòmic de 2009, malgrat que va fer un esforç 
important per establir un criteri explícit d’equitat territorial, no ha aconseguit 
una millora en aquest sentit. El criteri d’equitat del model de 2009 és el resultat 
d’anivellar totalment el 75% dels recursos tributaris dels governs autonòmics, 
el que s’aconsegueix a través del Fons de Garantia dels Serveis Públics Fona-
mentals, deixant sense anivellar el 25% restant. No obstant això, la consolidació 
de l’statu quo del model anterior a través del Fons de Suficiència Global l’apar-
ta d’aquest criteri d’equitat. A més a més, la introducció dels Fons de Conver-
gència introdueix complexitat al model. En concret, el funcionament del Fons 
de Competitivitat és extremadament complex, la qual cosa comporta inestabi-
litat i falta de predictibilitat en els recursos.

7. Un quart problema és les deficiències que s’observen en càlcul de les varia-
bles de capacitat tributària i necessitats de despesa. Pel que fa a la capacitat 
tributària, que es calcula de manera normativa, el problema és que la recapta-
ció normativa dels tributs cedits no coincideix amb la real, de manera que la 
primera acaba sent més alta que la segona. Un altre aspecte criticable del mo-
del és com es calculen els índexs mitjançant els quals s’imputen territorialment 
l’IVA i els Impostos Especials sobre Alcohols. Aquests índexs d’imputació, cal-
culats per l’INE, no reflecteixen l’evolució efectiva del consum subjecte al gra-
vamen ni la seva incidència en la recaptació d’aquests impostos.
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8. En relació amb les necessitats de despesa, mesurades per la població ajusta-
da, es constata que aquesta no té variables que recullin adequadament les di-
ferències en els costos de provisió dels serveis públics entre les CA. Un bon in-
dicador del cost diferencial de provisió dels serveis autonòmics seria el 
diferencial de preus entre les CA, ja que les diferències entre les paritats de 
poder de compra de les CA són àmplies, el que incideix sobre el cost de provi-
sió dels serveis públics. Per tant, seria adequat recollir el diferencial de preus 
entre les CA dins de l’indicador de necessitats.

9. Altres deficiències del model es poden trobar en els mecanismes de segui-
ment i actualització d’aquest, en l’incompliment per part de l’Estat del principi 
de lleialtat institucional i en la falta de mecanismes apropiats de coordinació.

10. La crisi econòmica ha perjudicat greument les finances de la Generalitat, 
però també les deficiències del sistema de finançament i les polítiques de l’Es-
tat de consolidació fiscal, centrifugant el dèficit cap a les CA, ho ha empitjorat. 
El dèficit de la Generalitat més alt del període 2007-2016 s’obté el 2010, que 
assoleix la xifra de 4,48% del PIB. A partir d’aquest any les polítiques de conso-
lidació fiscal el redueixen, fins a arribar al 2016 al 0,93% del PIB. Durant tot el 
període el dèficit de la Generalitat ha estat per sobre del de la mitjana de les 
CA i només s’ha complert l’objectiu de dèficit el 2013. També s’ha de dir que 
l’Estat espanyol ha centrifugat el dèficit cap a les CA, fixant uns objectius de 
dèficit molt baixos, difícils de complir pel volum i naturalesa de les seves com-
petències.

11. La conseqüència de la generació del dèficit ha estat l’augment de l’endeuta-
ment per part de la Generalitat, que ha passat del 7,8% del PIB el 2007 al 35,3% 
el 2016. Per altra banda, el setembre de 2017 el 69% del deute de la Generalitat 
corresponia al finançament obtingut via FLA.

12. En el futur, Catalunya hauria d’aspirar a tenir un model de finançament que 
impliqués molta més autonomia tributària i financera de la que gaudeix actual-
ment. La Generalitat hauria de lluitar per un canvi de paradigma en el model de 
finançament actual, que impliqués més poder tributari tant per la regulació 
com per l’administració dels impostos. Aquest canvi hauria de sorgir d’un pac-
te bilateral entre la Generalitat i l’Estat espanyol que comportés un model es-
pecífic de finançament per a Catalunya, ja que no és realista pensar que la resta 
d’autonomies de règim comú volguessin assumir el grau d’autonomia fiscal 
que aquest model implicaria. Aquest sistema d’hisenda amb una àmplia auto-
nomia tributària no és estrany en el sistema comparat. Els governs subcentrals 
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dels EUA, Suïssa i el Canadà, especialment el Quebec, es pot dir que el gaudei-
xen. També en la teoria del federalisme fiscal es poden trobar arguments per 
defensar aquest model d’hisenda. Per últim, aquest model d’àmplia autonomia 
tributària s’hauria de completar amb un bon mecanisme d’anivellament amb la 
resta de territoris de l’Estat que no ocasionés el sobreanivellament que actual-
ment pateix Catalunya.
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Abstract

L’objectiu de la ponència és proposar el disseny d’un sistema fiscal integral que doni 
respostes als grans reptes de futur com són l’augment de la desigualtat, la sostenibi-
litat de l’estat del benestar, la lluita contra el canvi climàtic, la globalització, la digita-
lització i l’evasió i el frau fiscal. Es planteja un sistema fiscal on, a banda d’una refor-
mulació dels principals impostos per a què assoleixin amb la màxima eficàcia els 
objectius recaptatoris i redistributius, hi juguen un paper important els impostos 
més innovadors que tenen per missió corregir les fallades de mercat com són les ex-
ternalitats negatives de caràcter mediambiental, sanitari, social i econòmic.

1. Introducció

El sistema fiscal d’un país és, en gran part, l’expressió de les preferències i ob-
jectius que desitgen els ciutadans que el configuren. Així, l’anàlisi d’un sistema 
fiscal mostra quin és el paper que la societat atorga al sector públic i, en con-
cret, quins són els objectius recaptatoris, redistributius i de creixement econò-
mic que permeten assolir el nivell de progrés econòmic i social que aquella so-
cietat s’ha fixat.

Atès que les preferències dels ciutadans són canviants en el temps i el context 
econòmic i social també, el marc fiscal s’ha d’anar adaptant de manera conti-
nuada per tal de donar resposta a les necessitats i preferències que la societat 
requereix. L’envergadura i la complexitat dels reptes que ens depara el s. XXI 
fan que s’hagi de redissenyar el sistema fiscal en tota la seva integritat. Reptes 
com l’augment de la desigualtat, la sostenibilitat de l’estat del benestar, la llui-
ta contra el canvi climàtic, la globalització, la digitalització i l’evasió i frau fiscal 
requereixen un sistema fiscal modern, eficaç i innovador.

Tal i com estableix l’informe Mirrlees (2011), el millor sistema fiscal seria aquell 
que, per a uns objectius recaptatoris i redistributius donats, s’optimitzés l’asso-
liment de la resta d’objectius com són fonamentalment el de la neutralitat i la 
minimització de costos indirectes, dins de les restriccions que imposa el con-
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text econòmic i polític i la disponibilitat d’informació. En aquest sentit, cal tenir 
present que pràcticament tot els impostos distorsionen en afectar les decisi-
ons econòmiques dels individus i de les empreses, per tant, si cal finançar un 
conjunt de despesa pública i, a més a més, el sistema fiscal ha de tenir un caràc-
ter redistributiu, el sistema fiscal s’haurà de dissenyar escollint entre diferents 
distorsions (consum, estalvi, treball, oci, formació, consums específics, etc.). 
Qualsevol impost genera un cost d’eficiència1, mesurat en termes de pèrdua 
de benestar més enllà de la mera reducció derivada del pagament de l’impost, 
degut al fet que, en alterar la relació de preus relatius, es produirà un efecte 
substitució de l’activitat gravada per la no gravada. És l’anomenat “efecte 
substitució”.

Així doncs, abordar com ha de ser el futur sistema fiscal implica donar resposta 
a qüestions com les següents: Quin ha de ser el nivell de despesa pública que 
desitja la societat? Ja que aquest serà el que haurà de determinar el volum de 
la recaptació impositiva, quin paper se li atribueix al sistema fiscal en la correc-
ció de les desigualtats de renda i riquesa?, quina estructura ha de tenir el siste-
ma fiscal per assolir aquests objectius recaptatoris i distributius de manera el 
més senzilla possible i minimitzant els costos per l’economia? Com es poden 
pal·liar els efectes negatius de la globalització?, quins són els instruments més 
adequats per combatre el frau fiscal? o com es pot augmentar la consciència 
fiscal? entre moltes d’altres qüestions. Òbviament, cadascuna d’aquestes 
qüestions requereix una anàlisi àmplia i profunda que aquí és impossible de 
desenvolupar, per la qual cosa, la ponència se centrarà de manera sintètica en 
els punts bàsics i essencials vinculats a l’estructura i composició del sistema 
fiscal, així com al disseny dels elements tributaris dels principals impostos.

El present article s’estructura en cinc apartats, essent el primer aquesta breu 
introducció. En el segon s’analitzen els reptes recaptatoris i redistributius als 
que haurà de fer front el futur sistema fiscal, en el tercer es dedica a l’estructu-
ra del sistema fiscal, mentre que el quart s’especifiquen quines són les línies de 
reformulació dels principals impostos. Finalment, en el cinquè i darrer apartat 
es recullen les principals conclusions.

1.  Excepte els que graven característiques invariables o difícils de modificar com, per exemple, 
els impostos per càpita o els que graven activitats, béns o serveis amb demandes u ofertes 
totalment inelàstiques.

001-780 ponenciasEIX6.indd   380 11/07/2018   9:36:08



381

Marta Espasa

2.  Objectius recaptatoris i redistributius del sistema fiscal: qüestions a 
tenir en compte

2.1. Objectiu recaptatori

Tal i com s’acaba de comentar, l’objectiu recaptatori dependrà del nivell de 
despesa pública que el conjunt de la societat acordi. No obstant, cara al segle 
XXI cal tenir en compte dos importants reptes que pressionaran de manera 
molt forta i intensa l’increment de la despesa pública. Es tracta de l’envelliment 
de la població i de la reducció de l’ocupació. A títol d’exemple, l’índex de de-
pendència definit com el nombre de persones de més de 65 anys per cada 100 
persones en edat de treballar actualment se situa en 26, és a dir, per cada 100 
persones en edat de treballar n’hi ha 26 en edat de jubilació. Aquest índex es 
preveu que augmenti fins a 55 al 2050, segons estimacions de l’IDESCAT.

D’alta banda, si l’objectiu és ser un país avançat, competitiu i amb un estat del 
benestar plenament desenvolupat, caldrà situar la despesa pública en educa-
ció, sanitat, protecció social, infraestructures, recerca i innovació als nivells 
dels països de referència.

Per tant, la primera qüestió a analitzar és si hi ha marge per augmentar els im-
postos de manera que permetin fer front a aquests increments de necessitats 

Quadre 1. Pressió fiscal dels països de la Unió Europea 15, 2016
PIB per càpita
Dólards-PPC amb co	tzacions sense co	tzacions IRPF IS IVA Especials Riquesa Co	tzacions

Luxemburg 103.352 37,1 26,4 9,2 4,5 6,3 2,7 3,5 10,6
Irlanda 72.772 23,0 19,1 7,3 2,7 4,7 2,2 1,3 3,9
Holanda 51.285 38,8 24,0 7,3 3,3 6,9 3,3 1,5 14,8
Àustria 50.688 42,7 27,8 9,2 2,4 7,8 3,2 0,6 14,9
Dinamarca 49.837 45,9 45,9 24,4 2,7 9,5 4,2 1,9 0,1
Suècia 49.410 44,1 34,1 13,2 2,5 9,3 2,6 1,1 10,0
Alemanya 48.989 37,6 23,4 10,0 2,0 7,0 2,6 1,1 14,1
Bèlñgica 46.760 44,2 30,5 12,3 3,4 6,8 3,4 3,5 13,7
Finlàndia 43.363 44,1 31,3 13,0 2,2 9,1 4,8 1,4 12,8
Regne Unit 43.124 33,2 26,9 9,1 2,8 6,9 3,4 4,2 6,3
França 41.490 45,3 28,5 8,6 2,0 6,9 3,7 4,1 16,7
Itàlia 38.328 42,9 29,9 11,1 2,1 6,2 4,4 2,8 13,0
Espanya 36.443 33,5 22,1 7,2 2,3 6,4 2,7 2,6 11,4
Portugal 30.662 34,4 25,2 6,8 3,1 8,5 4,4 1,3 9,2
Grècia 26.435 38,6 27,6 5,5 2,2 7,3 4,5 2,6 11,0
UE-15 48.863 39,0 28,2 10,3 2,7 7,3 3,5 2,2 10,8
UE-22 42.829 37,6 26,1 8,6 2,6 7,5 3,7 1,8 11,5
Diferència 
Espanya UE-15 -12.420 -5,5 -6,1 -3,1 -0,4 -0,9 -0,8 0,4 0,6

Total impostos

Notes: 1. En paritat de poder de compra
Font: OCDE Statistics
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de despesa. La resposta és clarament afirmativa. Actualment la pressió fiscal 
mesurada com a percentatge dels impostos recaptats en relació al PIB a Espa-
nya, i conseqüentment a Catalunya, és de les més baixes de la UE, al situar-se al 
2016 en tan sols el 33,5%, 5,5 punts percentuals per sota dels països del nostre 
entorn, en concret, la mitjana d’EU-15, (39,0%).

De fet, estem davant d’una paradoxa, ja que per una banda hi ha una pressió 
fiscal baixa i, en canvi, els contribuents estan suportant uns tipus impositius 
nominals elevats. Dues són les principals causes que expliquen aquest fet: el 
frau fiscal i els beneficis fiscals. Pel que fa al frau, els estudis indiquen que pràc-
ticament una quarta part de tota l’activitat econòmica que es realitza a Espa-
nya escapa del control tributari. Però, a més, cal afegir la infravaloració de les 
bases imposables, així com l’ocultació de bases que es troben fora del territori 
espanyol i que s’escapen del compliment tributari. Així, Vaquero et al. (2015) 
estimen que el frau fiscal a Espanya suposa una pèrdua de recaptació de prop 
del 23%, que equival al 6% del PIB.

D’altra banda, els beneficis fiscals provoquen una erosió molt significativa de la 
recaptació. Així, per exemple, els beneficis fiscals que afecten als impostos es-
tatals per a l’any 2017 suposen una pèrdua de recaptació del 31,4%, essent l’IVA 
l’impost amb una major pèrdua de recaptació, el 36,4%, seguit de l’IRPF amb un 
16,9%, hidrocarburs (16,7%) i l’impost de societats amb 8,0%.

Per tant, dues són les vies que cal explorar a l’hora d’incrementar l’eficàcia re-
captatòria dels impostos: la lluita contra l’evasió i el frau fiscal i la revisió dels 
beneficis fiscals.

2.2. Objectiu redistributiu

Un dels grans problemes que afronta la societat actual i que s’ha accentuat 
amb la recent crisi econòmica és l’augment de les disparitats en la distribució 
de la renda i la riquesa. Davant aquesta situació, el sector públic té la missió de 
mitigar i reduir aquestes desigualtats (Musgrave, 1959). En els països desenvo-
lupats els governs tenen aquesta missió, ara bé, la intensitat en la qual els paï-
sos combaten les desigualtats són molt diferents. Responen a les diferents 
percepcions socials i a la valoració respecte a la bondat dels resultats que ge-
nera el mercat en la distribució de la renda (Alesina i Angeletos, 2005).

Aquesta funció redistributiva es du a terme fonamentalment a través de la des-
pesa pública mitjançant prestacions econòmiques (pensions, prestacions per 

001-780 ponenciasEIX6.indd   382 11/07/2018   9:36:08



383

Marta Espasa

atur o malaltia, beques, etc.). No obstant, això no implica que els impostos no 
tinguin un paper rellevant a l’hora d’assolir aquest objectiu. Si bé és cert que 
els impostos són, abans que res, instruments per finançar la despesa pública, 
els impostos també poden configurar-se com instruments redistributius, espe-
cialment els de caràcter progressiu. Segons l’OCDE (2012), la despesa pública 
en transferències va suposar de mitjana el 75% de l’impacte redistributiu del 
sector públic en els països de l’OCDE, mentre que el 25% restant correspon al 
sistema impositiu.

La qüestió a plantejar és si els sistemes fiscals espanyol i català contribueixen a 
assolir aquests objectius redistributius i en quina mesura.

En aquest sentit, l’OCDE (2014) evidencia que entre 2007 i 2010 Espanya va ser 
el país on més van créixer les desigualtats de la renda primària (la que sorgeix 
directament del mercat), un 6%, només superada per Irlanda i, també, el país 
on més va créixer la desigualtat de la renda disponible, és a dir, després de la 
intervenció del sector públic (un 3%), la qual cosa posa de manifest la poca 
d’eficàcia dels instruments emprats (transferències i sistema impositiu) per 
corregir aquesta situació (Ruiz-Huerta, 2014).

Calonge (2017) posa de manifest que, per al 2015, l’efecte redistributiu conjunt 
de les prestacions socials, les cotitzacions a la seguretat social i l’IRPF i l’impost 
sobre el patrimoni va ser del 36,1%, essent les prestacions socials les que do-
minen l’impacte redistributiu (un 67,4% del total), segueixen l’IRPF i l’impost 
sobre el patrimoni amb el 27,4% i, finalment, les cotitzacions a la Seguretat So-
cial amb un 5,2%.

Pel que fa al sistema fiscal espanyol, López Laborda et al. (2016) constaten que 
aquest redueix tan sols un 2,8% les disparitats de la renda bruta de les llars. Evi-
dencien que, en general, el sistema és progressiu, ja que el tipus mitjà efectiu 
creix a mesura que augmenta la renda de les llars, excepte en el cas de les situ-
ades en el primer quintil (és a dir, del 20% de les llars més pobres) que suporten 
el tipus mitjà efectiu més elevat, del 28,2%, només superat pel que suporten el 
10% de les llars més riques. Aquesta important anomalia comporta una pèrdua 
de progressivitat i de capacitat redistributiva del sistema fiscal que caldria cor-
regir (gràfic 2).
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Gràfic 1. Impostos totals de les llars espanyoles al 2013 per trams de renda 
bruta
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Font: López Laborda et al. (2016).

La desagregació per impostos posa de manifest com els indirectes són clara-
ment regressius, augmentant la desigualtat un 4,0%, essent l’IVA l’impost que 
més contribueix a aquest efecte desigualador, en incrementar la desigualtat 
de la renda bruta de les llars en un 3,1%. L’estudi mostra com el tipus mitjà efec-
tiu conjunt de l’IVA i ITPAJD que suporten el 20% de les llars més pobres és del 
14,7%, mentre que el suportat per l’1% de les llars més riques és de tan sols el 
4,1%. Pel que fa als impostos directes constaten un efecte igualador del 6,8%, 
derivat especialment de l’IRPF, impost que redueix un 7,5% les desigualtats. Pel 
que fa a les cotitzacions a la Seguretat Social, destaca l’elevat tipus impositiu 
efectiu que suporten de nou les llars situades en el primer quintil (el 8,40%), 
mentre que l’1% de les llars més riques suporta un tipus de només el 2,66%, de-
gut a l’existència de bases mínimes i màximes.

En definitiva, caldrà dissenyar un nou sistema fiscal que permeti incrementar 
els recursos per fer front a les noves necessitats de despesa i caldrà dotar-lo de 
cert poder redistributiu, atès que la tendència a la polarització fa que siguin 
necessaris a part de polítiques preventives per evitar la desigualtat, polítiques 
de despesa pública i també polítiques d’ingrés que complementin aquesta 
meta redistributiva.
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3. Estructura del sistema fiscal

Una vegada determinades les fites recaptatòries i redistributives, caldrà analit-
zar quina és l’estructura fiscal que permeti assolir-les. En aquest sentit cal tenir 
present que el sistema fiscal cal analitzar-lo en el seu conjunt, perquè no tots 
els impostos són adients per aconseguir tots els objectius. No és necessari ni 
adequat que cada impost compleixi tots els objectius a la vegada, sinó que en 
el seu conjunt s’assoleixin els objectius fixats. Per exemple, no tots els impos-
tos han de ser redistributius si ho fa el sistema fiscal en el seu conjunt. Això 
comporta la necessitat d’establir una estructura impositiva diversificada, cali-
brar el pes específic que es dona a cada impost, dissenyar-los de manera que 
cadascun pugui assolir l’objectiu fixat, i analitzar de manera global les conse-
qüències tant a curt com a llarg termini.

L’estructura de qualsevol sistema fiscal està integrat per impostos directes 
que recauen sobre la renda i la riquesa com l’impost sobre la renda de les per-
sones físiques (de residents i no residents), un impost sobre societats i impos-
tos sobre la riquesa, i impostos indirectes que recauen majoritàriament sobre 
el consum com l’IVA i els impostos especials, dins dels quals han de tenir un 
pes molt rellevant els impostos ambientals que graven les emissions de carbo-
ni i els gasos i partícules d’impacte local. També caldrà incorporar aquells im-
postos que malgrat no tinguin un pes recaptatori important són innovadors i 
permeten corregir externalitats negatives no només de tipus mediambiental 
sinó també de caràcter social, sanitari o econòmic. Exemples d’aquests impos-
tos són l’impost sobre pisos buits, l’impost sobre begudes ensucrades o l’im-
post sobre establiments turístics, entre d’altres.

En relació amb el pes específic que han de tenir els diferents impostos, depen-
drà del nivell de progressivitat que es vulgui dotar al sistema fiscal. Aquesta és 
una qüestió política que la societat haurà de decidir. En aquest sentit, és opor-
tú fer una reflexió amb relació a l’augment de les disparitats sorgides del mer-
cat.

El fet que en la darrera dècada les desigualtats provinents del mercat, és a dir, 
de la retribució dels factors productius bàsicament del treball, són cada vega-
da més grans. Estem davant d’un procés de polarització on les persones amb 
rendes mitjanes cada vegada són menys. En aquesta situació, el sector públic 
que té com a missió corregir aquestes desigualtats cada vegada ha de disse-
nyar instruments redistributius més potents per poder ser eficaç en la lluita 
contra les desigualtats, però si la tendència és a la polarització, serà difícil asso-
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lir els objectius redistributius fixats. Per això cal aprofundir en la necessitat 
d’actuar directament sobre el mercat, per exemple, augmentant el salari mí-
nim interprofessional. Així, Ramos i Royuela (2016) constaten que cada vegada 
hi ha un nombre més gran de treballadors/es per a qui el salari mínim està es-
devenint una referència rellevant, cosa que reforça el paper d’aquesta institu-
ció laboral com a eina clau per reduir la desigualtat. Puig (2016) considera que 
caldria un nivell de salari mínim que perseguís la inexistència de “treballadors” 
pobres a jornada completa.

4. Propostes de disseny dels grans impostos

4.1. Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

L’IRPF és el principal impost dels sistemes fiscals moderns a l’afectar a un gran 
nombre de contribuents, gravar directament la seva capacitat econòmica a tra-
vés de la renda, configurar-se amb tarifes progressives i tenir un caràcter per-
sonal, és a dir, adequar-se a les circumstàncies personals i familiars dels contri-
buents. Aquestes característiques fan que sigui l’impost que millor assoleix els 
objectius recaptatoris i redistributius.

També és l’impost més perceptible per part dels ciutadans i sobre el qual hi ha 
més debat tant en l’àmbit polític com acadèmic. En efecte, les possibles modi-
ficacions en la imposició sobre la renda a fi de millorar la seva neutralitat, equi-
tat i senzillesa, constitueixen temes que de manera recurrent s’han anat plan-
tejant en la pràctica totalitat dels països desenvolupats. A més, el 
desenvolupament de les noves tecnologies, l’obertura dels mercats i la crei-
xent mobilitat dels factors de producció, especialment del capital, han propici-
at una globalització econòmica que també ha incidit com a factor incentivador 
del procés de reforma fiscal.

Si s’analitza l’IRPF des d’una perspectiva internacional i, en concret, amb rela-
ció als països de la Unió Europea dels quinze (UE-15), es constata que l’IRPF 
espanyol és un dels que presenta una recaptació més baixa i un menor nivell 
de progressivitat. Al 2016, els ingressos per IRPF a Espanya van significar el 7,2% 
del PIB, mentre que a la UE-15 el 10,3%, situant-se només per sota Portugal amb 
el 6,8% i Grècia amb el 5,5% (quadre 1). Això suposa que la recaptació va ser un 
30% inferior a la de la mitjana de la UE-15. Pel que fa a la seva progressivitat, 
s’observa que la diferència entre el tipus mitjà a Espanya i el tipus mitjà de la 
mitjana de la UE-15 augmenta a mesura que augmenta la renda (Zubiri, 2017). 
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Per tant, donada aquesta situació de partida, sembla totalment factible incre-
mentar tant el poder recaptatori com el poder redistributiu d’aquest impost.

La qüestió, doncs, és analitzar quin hauria de ser el seu disseny per aconseguir 
assolir aquests objectius amb la màxima neutralitat i amb el mínim cost indirec-
te possible. Per donar resposta a aquesta qüestió, es realitza una anàlisi dels 
principals elements tributaris que el configuren, però abans es durà a terme 
una breu referència a l’actual IRPF.

4.1.1. L’actual IRPF a Catalunya

A Catalunya, segons la memòria tributària del 2014, hi ha prop de 3,5 milions de 
declarants, xifra que s’ha mantingut constant al llarg dels darrers anys. 
D’aquests, 2,9 milions (el 84%) van optar per declaració individual i 545.630 (el 
16%) per declaració conjunta.

La renda total declarada (inclou les cotitzacions a la SS, els drets passius, les 
reduccions sobre els rendiments nets, les despeses fiscalment deduïbles i les 
rendes exemptes) puja a 92.553,8 milions d’euros, xifra que suposa 26.602 eu-
ros per contribuent i el 47% del PIB. La base imposable total ascendeix a 
76.450,4 milions, el 82,6% de la renda declarada i 21.974 euros per contribuent. 
Per components, destaca el gran predomini de la base general amb un total de 
70.508,5 milions (el 92,2%) i la poca importància relativa de la base estalvi amb 
tan sols 5,9 milions (el 7,8%).

El gràfic 1 mostra la distribució de declarants per trams de renda. Es constata 
que el 24% disposa d’una renda bruta de menys de 12.000 euros, declarants 
que a conseqüència de l’aplicació del mínim personal i familiar tenen una quota 
líquida en la major part dels casos igual a zero.

El tram de 12.000 a 21.000 euros de renda bruta inclou el 26% dels declarants, 
els quals acumulen el 16% de la renda declarada i de la base imposable general, 
i aporten el 6% de la quota líquida total.

Els declarants situats en el tram de 21.000 a 30.000 euros representen el 21%, 
tenen una renda bruta i base imposable entorn del 20%, no disposen pràctica-
ment de base estalvi i aporten el 15% de la quota total.

El tram de 30.000 a 45.000 euros acapara el 18% dels contribuents i al voltant 
del 25% de la renda bruta i el 25% de la quota líquida.
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Els contribuents situats en el tram de 45.000 a 60.000 euros representen el 5% 
dels declarants, tenen una base imposable general que suposa al voltant del 
10% del total i és el primer tram on apareix la base estalvi amb tan sols l’1,2%. La 
seva quota líquida total suposa el 13% del total.

Pel que fa al tram de 60.000 a 150.000 euros, els declarants suposen el 5%, te-
nen una renda bruta del 16%, similar a la base imposable general, però és el 
tram a partir del qual existeix capacitat d’estalvi, fet que comporta que acapa-
rin el 33% de la base estalvi. Suporten una quota líquida que equival al 25% del 
total.

Els dos trams superiors representen el 0,6% dels contribuents, disposen d’una 
renda bruta que suposa el 5%, percentatge pràcticament idèntic al que suposa 
la seva base imposable general, però, en canvi, acaparen el 64% de la base es-
talvi. Participen en el 15% de la quota líquida total.

Així doncs, a grans trets, a Catalunya l’IRPF no suposa quota al 24% de la po-
blació, és a dir, la que té una renda bruta inferior als 12.000 euros. Donada la 
progressivitat de la tarifa que aplica a la base general, es constata com a 
mesura que augmenta aquesta base, la diferència entre el percentatge que 
suposa el nombre de declarants i la participació en la quota va augmentant 
de manera considerable, sobretot en el tram de 60.000 a 150.000 euros, 
però a partir d’aquest tram, atès que el pes de la base estalvi és molt elevat i 
la tarifa és pràcticament la meitat, la participació en la quota líquida es redu-
eix, trencant-se, així, la intensitat de la progressivitat de l’impost, especial-
ment en el darrer tram, tal i com es demostra a través del tipus mitjà efectiu 
(gràfic 2).

La quota final de l’IRPF a Catalunya l’exercici 2014 va ser de 14.855,05 milions 
d’euros. Pel que fa a les deduccions, es constata que, amb l’excepció de les 
vinculades a la inversió empresarial, totes les deduccions tenen un cert grau de 
progressivitat. Especialment les deduccions específiques de Catalunya (mal-
grat la seva marginalitat quant a import) i les de maternitat es poden conside-
rar altament progressives. L’efecte redistributiu generat a través de la càrrega 
tributària que determina l’IRPF es xifra en un 5,25%. Aquest valor es pot inter-
pretar com la millora de la desigualtat, reducció que experimenta l’índex de 
Gini, deguda a la recaptació de l’IRPF.
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Gràfic 1. Distribució de declarants per trams de RT

Gràfic 2. Tipus mig efectiu (QLT/RT)
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4.1.2. Disseny dels principals elements tributaris

a) Unitat contribuent

Les noves estructures i relacions familiars cada vegada més complexes i diver-
ses aconsellen que s’opti per elegir l’individu com a unitat contribuent en con-
traposició a la família. Òbviament, el caràcter personal de l’impost ha de fer 
que la càrrega fiscal que suporta el contribuent s’ajusti a les seves necessitats i 
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circumstàncies familiars. En aquest sentit, els mínims exempts i familiars hi ju-
guen un paper fonamental i s’han de calcular tenint en compte el cost real del 
mínim vital del contribuent i de les persones de diferents edats que estan al 
seu càrrec.

b) Base imposable

L’impost sobre la renda del segle XXI hauria d’inspirar-se en la idea inicial de ser 
un impost sintètic, és a dir, gravar amb una mateixa estructura tarifària totes 
les rendes, independentment de quin sigui el seu origen. Aquesta és la manera 
de fer compatibles els objectius d’equitat i d’eficiència de les noves formes 
d’obtenció de rendes (derivades de l’economia col·laborativa, de la globalitza-
ció, de la digitalització, etc.) amb les més tradicionals. Tots els contribuents 
que obtinguin una mateixa renda, provingui d’on provingui, estaran sotmesos 
a un mateix tracte fiscal (equitat horitzontal), i contribuents amb diferents ni-
vells de renda tindran un tracte diferent derivat de l’estructura progressiva de 
l’impost (equitat vertical). A la vegada, gravar totes les rendes amb una matei-
xa estructura tarifaria simplifica la gestió de l’impost, no afavoreix cap tipus de 
renda en relació amb una altra garantint així la neutralitat impositiva i dificulta 
l’elusió fiscal que actualment es produeix al desplaçar l’activitat econòmica 
cap a formes que suportin menys gravamen (Mirrlees, 2011).

També l’objectiu redistributiu aconsella un impost sintètic, ja que la proporció 
de les rendes procedents del capital en relació amb el total de base imposable 
augmenta en augmentar aquesta base, i de manera molt acusada en els trams 
de renda més elevada. En concret, en els contribuents amb una base imposa-
ble superior als 600.000 euros, les rendes procedents del capital (incloent 
plusvàlues) suposen el 59% de la seva base imposable. Aquest percentatge es 
va reduint a mesura que els trams de base imposable són més baixos (Memò-
ria IRPF 2014). Així doncs, l’existència d’una doble tarifa amb tipus impositius 
més baixos per les rendes del capital redueix el poder redistributiu de l’impost. 
En canvi, si totes les rendes tributen sota una única tarifa, com succeeix en un 
impost sintètic, augmentarà el nivell de progressivitat, perquè augmentarà la 
càrrega fiscal que suportaran els individus amb més renda, la qual cosa reper-
cutirà en una millora recaptatòria i redistributiva.

Una qüestió important a tenir en compte és que per garantir aquests principis 
d’equitat i eficiència es requereix que es puguin deduir totes les despeses ne-
cessàries per a l’obtenció de les rendes, ja siguin les procedents del treball, les 
d’activitats econòmiques i les del capital. És evident que en determinats casos 
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no sempre és fàcil distingir la despesa relacionada amb la generació de renda 
de la despesa en consum privat, però aquest hauria de ser el principi que pre-
valgués.

Un dels punts controvertits de l’impost sintètic és la tributació dels rendiments 
del capital i de les plusvàlues. Òbviament, aquestes rendes han de tributar a la 
mateixa escala tarifària que la resta de rendes, si bé es poden articular una sè-
rie de correccions per evitar les problemàtiques més usuals. Així, en el cas dels 
dividends, seria convenient aplicar algun tipus de correcció que fos factible per 
evitar la doble imposició, tot i tenir en compte que l’impost de societats pot 
ser justificat en base al principi del benefici, és a dir, les empreses nacionals i 
multinacionals es beneficien d’una banda de la responsabilitat limitada per 
part dels accionistes, actuant el sector públic com una asseguradora que limita 
el risc dels accionistes i, d’altra banda, de la despesa pública dels països on 
operen (infraestructures de transport, telecomunicacions, policia, sistema judi-
cial i inclús educació i sanitat) i, per tant, es pot justificar gravar el benefici em-
presarial com una contraprestació als serveis públics del país on operen (Albi, 
2017).

El problema de la no correcció de la doble imposició dels dividends és que pot 
comportar el trencament de la neutralitat en l’elecció de les diferents opcions 
jurídiques (assalariat, autònom, empresa) per al desenvolupament de l’activi-
tat econòmica i la percepció dels rendiments. En aquest sentit, seria interes-
sant analitzar si amb el sistema actual, d’establir una tarifa més reduïda per als 
rendiments del capital, no es produeix el fenomen invers, és a dir, un incentiu a 
la creació de societats per traspassar rendes cap a aquelles entitats jurídiques 
que tenen una menor tributació. Per tant, caldria contrastar fins a quin punt la 
no correcció de la doble imposició dels dividends generaria aquest tipus de dis-
torsions. En el cas que hi hagués base empírica que demostrés l’existència de 
canvis en la forma jurídica per reduir la càrrega fiscal, es pot optar per establir 
un sistema de correcció parcial que, d’una banda, respectés el principi del be-
nefici i, d’altra, no interferís en l’elecció de la forma jurídica per dur a terme 
l’activitat.

Un element important a tenir en compte de cara al segle XXI és que globalitza-
ció i la digitalització seran fenòmens molt més comuns i extensos, que provo-
caran una internacionalització dels rendiments dels capitals que percebran els 
contribuents, per la qual cosa implementar mecanismes de correcció total, en 
els quals és necessari conèixer la càrrega fiscal que suporta el dividend de cada 
acció, pot ser excessivament complicat i costós de gestionar i, en la mesura 
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que no s’arribi a una solució correcta, d’infravaloració o sobrevaloració, es po-
den generar de nou problemes d’equitat i eficiència.

Els rendiments provinents del capital també haurien de poder deduir-se les 
despeses necessàries per a la seva obtenció. En aquest cas, l’Informe Mirrle-
es assenyala que la generació de renda futura implica el sacrifici de consum 
present. En aquest sentit, recomana establir una deducció pel cost d’oportu-
nitat del capital prèviament estalviat o invertit, a partir d’una taxa de rendi-
ment “normal”. La rendibilitat normal de l’estalvi s’aproxima pel deute pú-
blic a mitjà termini com un actiu sense risc, i s’implementa com una reducció 
a la base (RRA, Rate of Return Allowance). Així, la taxa de rendiment “nor-
mal” de l’estalvi o inversió no tributa i són els rendiments “excessius” els 
que seran gravats en la seva totalitat. Aquest enfocament minimitza els des-
incentius a l’estalvi i la inversió i l’elusió fiscal. No obstant, tal i com assenyala 
Díaz de Sarralde (2014), aquest plantejament no és pacífic en l’àmbit teòric i 
explicita una sèrie de raonaments que qüestionen aquesta conclusió. D’entre 
ells, destaca el fet que en un context de restricció del crèdit per a la inversió 
en capital humà, la introducció d’una exempció per la rendibilitat normal del 
capital financer fa encara menys atractiva l’opció d’invertir en capital humà, 
trencant la neutralitat. Així, el propi informe Mirrlees conclou que un cert 
gravamen de la rendibilitat normal del capital financer pot ser desitjable 
(pàg. 311).

Pel que fa a les plusvàlues, l’increment de capacitat econòmica sotmesa a gra-
vamen ha de ser òbviament l’increment real i, per tant, és necessari actualitzar 
el valor d’adquisició dels actius. Aquest és un tema tècnic. El fet d’aplicar-se 
una tarifa progressiva a una plusvàlua generada en un període ampli de temps 
pot provocar un excés de tributació, per la qual cosa caldrà establir algun cri-
teri de correcció similar al de les rendes irregulars.

Davant el repte d’envelliment de la població i l’augment de l’índex de depen-
dència, és aconsellable potenciar els plans de pensions, eximint l’aportació en 
el moment en què es realitza i gravant la renda en el moment de la percepció. 
Així, les aportacions obligatòries tant dels treballadors com dels empresaris a 
sistemes de pensions no s’haurien de considerar renda del treballador a efec-
tes fiscals. Les aportacions voluntàries també haurien de complir aquest es-
quema, si bé per aconseguir un cert grau de redistribució seria necessari esta-
blir certes limitacions a les aportacions bonificades. En aquesta mateixa línia, la 
deducció s’hauria d’establir en la quota i no en la base per tal d’evitar una ma-
jor bonificació a les inversions en plans de pensions dels contribuents més rics, 
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atès que la seva renda està sotmesa a tipus marginals superiors i, per tant, el 
seu estalvi fiscal seria més elevat.

Quant al tractament dels rendiments del treball, es considera adequat gravar 
el rendiment net, per tant, es pot preveure una deducció vinculada a la des-
pesa necessària per l’obtenció d’aquests rendiments, la deducció de les cotit-
zacions socials obligatòries, i les aportacions voluntàries a plans de pensions. 
Una qüestió interessant a tenir en compte és conèixer la resposta de l’oferta 
de treball per diferents grups de treballadors i per diferents nivells salarials a la 
càrrega impositiva que suposa l’impost, per tal de poder implementar mesures 
que permetin no desincentivar els col·lectius que presentin una major elastici-
tat (salaris baixos, dones amb fills en edat preescolar, etc.). En aquest sentit, 
seria convenient analitzar la introducció d’algun tipus de bonificació, però 
abans d’implementar una mesura d’aquest tipus és del tot necessària una anà-
lisi prèvia de la sensibilitat d’aquests col·lectius a l’impost i a d’altres mesures 
no de tipus fiscal que poden ser molt més efectives.

Pel que fa a les rendes procedents d’activitats econòmiques que combinen ca-
pital i treball, estarien sotmeses a la tarifa general i es podrien deduir les des-
peses necessàries per l’obtenció d’aquestes rendes. També en aquest cas 
s’hauria d’aplicar l’exempció, total o parcial, per la “rendibilitat normal” dels 
actius afectes a l’activitat, i establir una deducció per utilització de fons propis 
per evitar la falta de neutralitat derivada de l’assimetria del tractament dels 
costos del finançament propi (no deduïble) amb relació al finançament aliè 
(deduïble). Un aspecte molt rellevant a considerar en les activitats econòmi-
ques és que s’ha de simplificar al màxim el tribut per reduir els costos indirec-
tes que la gestió suposa a aquests contribuents, especialment les petites em-
preses i autònoms. Ara bé, aquesta simplificació ha de ser compatible amb 
l’eliminació de l’estimació objectiva. En aquest sentit, la utilització massiva de 
vies de pagament electròniques (targetes, comptes bancaris, mòbils, etc.), 
provocarà que els mecanismes de control siguin molt més fàcils i eficaços.

Altres aspectes que cal analitzar són el tractament de les rendes irregulars, per 
les quals s’hauria de dissenyar un sistema de correcció de l’excés de progressi-
vitat en aplicar-los-hi la tarifa progressiva; també caldria corregir els efectes de 
la inflació sobre les rendes generades a llarg termini; corregir la doble imposi-
ció en les rendes gravades en l’impost sobre societats, i eliminar o reduir al 
màxim els mètodes d’estimació objectiva de la base imposable, cal anar a un 
règim d’estimació directe homogeni.
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c) Tarifa

Un dels elements que més influeix en el nivell de redistribució és el nombre de 
trams de la tarifa i el valor del tipus marginal que s’aplica a cada tram. Actual-
ment, a Catalunya, atesa la superposició de l’escala estatal i l’autonòmica, ope-
ren 10 trams, essent el tipus mínim del 21,5% (12% l’autonòmic més el 9,5% l’esta-
tal) i el màxim del 48% (25,5% l’autonòmic i 22,5 l’estatal). Val a dir que més de la 
meitat dels països de la UE-15 tenen tipus marginals per sobre del 50%, Catalu-
nya se situa a la banda baixa. Pel que fa als tipus mitjans, Catalunya se situa 
també en la franja baixa. Pel que fa al nombre de trams, cal assenyalar que no 
afecta ni a la senzilles ni a l’eficiència de l’impost. L’únic impacte real que té és 
l’augment de la velocitat a la que creix el tipus marginal i, per tant, la progressi-
vitat (Zubiri, 2017).

En aquest sentit, aconseguir majors fites redistributives en l’IRPF passa per ra-
cionalitzar el nombre i la grandària dels trams i també per augmentar el valor 
dels tipus marginals. Per no penalitzar als contribuents treballadors amb ren-
des baixes, l’increment de tipus marginals dels primers trams ha d’anar acom-
panyat d’una bonificació a la quota per als treballadors amb rendes més bai-
xes, bonificació que ha de ser decreixent a mesura que augmenta la renda del 
contribuent (in work benefits). L’objectiu d’aquest esquema és doble, d’una 
banda evitar els desincentius al treball i d’altra, augmentar el nivell de benestar 
dels qui treballen i obtenen un sou molt baix, de manera que els garanteixi que 
qui treballa no viu en la pobresa. Una alternativa a aquesta deducció és aug-
mentar el salari mínim interprofessional.

Amb l’objectiu d’evitar gravar rendes purament nominals, és necessari deflac-
tar la tarifa anualment pel nivell d’inflació.

d) Deduccions

Tal i com ja s’ha comentat en l’apartat anterior, un dels principals problemes 
del sistema fiscal espanyol és el nivell de beneficis fiscals que erosiona el seu 
nivell de recaptació, i atempta contra l’equitat i l’eficiència. En aquest sentit, és 
del tot necessari avaluar l’efectivitat i l’eficiència del conjunt de deduccions i 
establir només les que realment aconsegueixin l’objectiu fixat de manera més 
eficient que per la via de la despesa, que acostuma a ser molt més transparent, 
controlable i avaluable.
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4.1.3. Possibles impactes econòmics

El disseny d’un IRPF que permeti encarar els reptes futurs aportant més recap-
tació i essent més redistributiu haurà de tenir en compte l’impacte sobre el 
comportament dels contribuents de manera que es poden donar desincentius 
que provoquin una reducció a la base i, en conseqüència, una pèrdua d’eficièn-
cia assignativa i una pèrdua de recaptació. Tal i com assenyalen Esteller i Mas 
(2017), els models teòrics identifiquen aquesta relació d’intercanvi entre efici-
ència i equitat en els impostos personals sobre la renda i la riquesa, mesurada a 
través de l’elasticitat de la base liquidable, però la quantificació d’aquestes re-
lacions, que és la variable rellevant a l’hora d’emprendre reformes fiscals, ha 
d’estar avalada per la literatura empírica. I, malauradament, els estudis al res-
pecte ofereixen una àmplia gamma de resultats depenent, entre d’altres fac-
tors, del context on s’apliquen, de les tècniques estadístiques utilitzades, de la 
informació disponible, etc. Una altra manera de quantificar aquesta relació és 
a través de la corba de Laffer, la qual incorpora a part de l’efecte mecànic, 
l’efecte comportament. Així, per exemple, Sanz (2017) demostra que l’aug-
ment dels tipus marginals de l’IRPF fet per l’estat al 2012 va suposar només un 
increment de recaptació de 815 milions d’euros quan s’havia previst un aug-
ment de 5.400 milions, degut a que el govern no va computar l’efecte compor-
tament dels contribuents.

4.2. Impost de Societats

L’impost de societats (IS) és un impost directe que grava la capacitat econòmi-
ca de les empreses a través del benefici. A Espanya l’impost de societats va 
generar una recaptació del 2,3% del PIB l’any 2016, xifra similar a la mitjana de la 
UE-15 (2,7%). Cal tenir en compte que la recaptació d’aquest impost està molt 
lligada a la conjuntura econòmica atès que és un impost amb un component 
procíclic molt rellevant.

Zubiri (2017) mostra una comparativa molt exhaustiva de l’impost de societats 
en els països de la UE-15. L’autor posa de manifest que no hi ha un comporta-
ment homogeni, sinó tot el contrari, existeixen grans diferències en el disseny 
dels elements essencials de l’impost, atès que alguns països han fet de l’im-
post un instrument de competitivitat per millorar la de les empreses nacionals i 
atraure inversions i seus de grans empreses multinacionals. Així, per exemple, 
la divergència en els tipus impositius nominals és notable, des del 12,5% d’Irlan-
da als tipus aplicats a Bèlgica i Alemanya, que superen el 30%, comportament 
que es trasllada al tipus efectiu. La compensació de pèrdues en l’impost de so-
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cietats és raonable des de la perspectiva d’organitzacions amb vocació pluri-
anual, per la qual cosa la majoria de països contempla aquesta possibilitat, si 
bé alguns restringeixen el nombre d’anys i també estableixen límits a aquesta 
compensació. És en aquest darrer cas on es troben més divergències.

Pel que fa als incentius fiscals, el criteri fonamental que hauria de regir és el de 
l’eficiència i, per tant, únicament s’haurien d’incentivar aquelles activitats que 
per imperfeccions del mercat s’infraprodueixen. Aquest podria ser el cas de les 
bonificacions a la inversió en R+D sempre i quan la quantitat d’R+D que produ-
eix el mercat estigui per sota de l’òptim social. De la mateixa manera es pot 
justificar la bonificació als rendiments de la propietat intel·lectual (patent box). 
Si no existeixen aquestes fallades de mercat, la justificació d’aquests incentius 
rau només en la competència fiscal. En alguns països es permet, primer, deduir 
el cost de la inversió en R+D i, posteriorment, deduccions al rendiment de les 
patents (patent box), en canvi, en d’altres només es permet la deducció per 
R+D o per patent box. A banda d’aquestes bonificacions, existeix tota una 
amalgama de deduccions en els diferents països de la UE que caldria revisar, 
així com el tractament dels grups empresarials i la consolidació de resultats 
entre empreses de dins del mateix grup, el tractament dels dividends entre fili-
als i matriu, i les diferents mesures antielusió.

A la vista d’aquesta panoràmica, és evident que l’impost de societats és un im-
post que cal replantejar de manera molt profunda per tal d’adaptar-lo a la nova 
realitat, però a dins de la UE passa inevitablement per establir un cert grau 
d’harmonització, que eviti la deslocalització de beneficis i d’empreses només 
per motius estrictament fiscals. Tal i com està actualment configurat, en la ma-
joria de països desenvolupats mostra evidents signes d’esgotament que es tra-
dueixen en una baixa recaptació i en uns efectes sobre el propi teixit empresa-
rial molt perversos. Com s’ha pogut intuir, aquesta problemàtica és 
conseqüència del fet d’aplicar una normativa tradicional a una realitat econò-
mica altament canviant fruit, entre d’altre factors, de la globalització i de l’eco-
nomia digital. Dos reptes que cal encarar de cara al disseny d’aquest impost.

La globalització es posa de manifest en un augment del grau d’apertura econò-
mica de les empreses societàries cap a nous mercats tant pel que fa a les ven-
des com als processos de producció, en l’increment de la sensibilitat de les in-
versions de capital estranger a l’impost i a la facilitat de deslocalització de 
beneficis cap a països amb baixa tributació, entre d’altres. D’altra banda, l’eco-
nomia digital planteja una problemàtica fonamental com és, per exemple, de-
terminar l’establiment de la residència fiscal o d’establiment permanent, la 
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qualificació de les rendes, les operacions de comerç electrònic, dificultat d’es-
tablir preus de transferència, la utilització de les monedes virtuals, etc.

A la vista de tots aquests reptes, la solució ha de venir d’una harmonització fis-
cal, sobretot en el mètode de càlcul de la base imposable. En aquest sentit, el 
Projecte OCDE/G20 sobre l’Erosió de la Base Imposable i el Trasllat de Beneficis 
(BEPS) i les Directives de la Comissió Europea d’implantació de la Base Imposa-
ble Comuna de l’Impost de Societats (BICIS) i de la Base Imposable Comuna 
Consolidada de l’Impost de Societats (BICCIS) són, malgrat les dificultats que 
comporten, uns importants avenços si s’aconsegueixen dur a la pràctica. En 
aquest sentit, el futur impost de societats hauria de seguir les pautes establer-
tes per aquestes directives europees, que fonamentalment consisteixen en 
simplificar l’impost, fer-lo més estable en el temps, ampliar la seva base impo-
sable eliminant tots els règims especials i establint un únic benefici fiscal per la 
despesa en R+D. D’aquesta manera es pretén establir un gravamen sobre el 
resultat comptable que aproximi el tipus mitjà efectiu al tipus nominal.

L’actual proposta es composa de dues directives: una sobre una base comuna 
de l’impost de societats (BICIS) i l’altra sobre una base imposable consolidada 
comuna (BICCIS). Així, en una primera fase s’estableixen el conjunt de normes 
per calcular la base i a la segona es posa l’èmfasi en la consolidació i reparti-
ment.

La proposta BIC consisteix en establir un conjunt de normes comunes per a cal-
cular la base imposable, és a dir, el benefici fiscal, que no coincideix amb el be-
nefici comptable ni és igual entre els diferents estats membres. Aquest és un 
pas fonamental atès que avui en dia cada país membre té la seva pròpia legisla-
ció, la qual cosa augmenta el cost de compliment de les obligacions tributàries 
per a les empreses que operen en diversos països, però a la vegada els hi per-
met fer enginyeria fiscal per minimitzar el cost que suposa l’impost de socie-
tats. Establir una normativa comuna suposa determinar les exempcions, esta-
blir quins ingressos computen a la base imposable, quines despeses són 
fiscalment deduïbles i quines no. També els criteris de valoració, els d’amortit-
zació, com comptabilitzar les provisions, quina ha de ser la deducció per pèrdu-
es d’exercicis anteriors i fins quants anys, el tractament del cost d’oportunitat 
del capital propi invertit en l’empresa amb relació al cost financer de l’endeuta-
ment. L’objectiu és evitar el biaix existent a favor de l’endeutament, atès que 
en la majoria de països el cost financer és despesa deduïble i, en canvi, el cost 
d’oportunitat del capital propi, no. Per tal de corregir aquesta situació, la Co-
missió vol donar el mateix tracte al deute que al finançament amb capital propi.
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Un altre element tributari que és diferent entre països en l’impost i que afecta 
directament al tipus efectiu són les bonificacions, tant pel que fa a la tipologia 
de deduccions com a la quantia de les mateixes. En aquest sentit, la Comissió 
proposa permetre una deducció del 50% dels costos d’R+D i una superdeducció 
per empreses de nova creació del 100% de deducció en R+D.

En una segona fase, s’establiran un conjunt de normes per la consolidació fis-
cal de les bases imposables individuals en el cas dels grups de societats i la dis-
tribució de la base entre els estats membres mitjançant una fórmula de reparti-
ment. La consolidació permetrà a un grup d’empreses sumar tots els beneficis 
i restar totes les pèrdues de totes les seves companyies en tots els estats mem-
bres, fet que donarà un resultat net de beneficis o pèrdues. Aquesta base im-
posable consolidada s’ha de repartir entre tots els estats membres en què ope-
ri la societat. Aquesta fase del procés és la més complicada perquè suposa 
assignar a cada Estat la base imposable sotmesa a gravamen. La fórmula de 
repartiment entre estats és previst fer-la a partir dels actius, les vendes i del 
nombre de treballadors que l’empresa té en cada país. D’aquesta manera s’eli-
minen els preus de transferència i règims preferencials que avui en dia són els 
principals vehicles per l’evasió fiscal, impedint que les empreses traslladin be-
neficis d’un país a un altre de manera fictícia.

Un element interessant que pot resoldre molts dels problemes que planteja 
l’actual IS, en distorsionar el nivell d’inversió empresarial, és l’opció defensada 
per l’Informe Mirrlees d’aplicar a la base imposable tradicional una deducció 
pel patrimoni net o fons propis (ACS, Allowance for Corporate Equity). El valor 
d’aquesta deducció és el resultat d’imputar un tipus d’interès, nominal, pels 
actius sense risc (representatiu del cost d’oportunitat) a un valor del patrimoni 
net. D’aquesta manera, igual que succeïa amb l’impost sobre la renda pel que 
fa als rendiments del capital, no es grava el rendiment “normal” del capital i 
només tributen per impost de societats les rendes econòmiques (de localitza-
ció o específiques de l’empresa)2. Aquesta mesura no la contempla la directiva 
BIC, però es podria preveure una aplicació de manera gradual de la mateixa a 
mitjà termini.

Un altre punt a considerar és el gravamen a les institucions d’inversió col·lecti-
va (fons d’inversió i SICAV). En aquest cas és del tot necessari fixar unes condi-
cions molt més restrictives per a la determinació dels contribuents que siguin 

2. Per una anàlisi de l’aplicació de l’Informe Mirrlees a Espanya, vegeu Albi (2014).
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considerats partícips efectius d’aquests instruments financers i, d’altra banda, 
incrementar el tipus impositiu efectiu.

4.3. L’impost sobre el valor afegit (IVA)

La imposició sobre el valor afegit es basa en impostos plurifàsics sobre el con-
sum que graven únicament el valor afegit que es genera en cadascuna de les 
fases del procés productiu. En el sentit que, si en una fase del procés productiu 
no es genera valor afegit, no s’aplicarà l’impost. Es tracta, també, d’un impost 
únic, ja que grava el valor afegit una sola vegada i al moment en què es produ-
eix. El destinatari últim d’aquest impost és el consumidor final, les empreses i 
professionals actuen només d’intermediaris entre els consumidors i l’adminis-
tració tributària. D’aquesta manera, l’IVA és un impost neutral que no afecta 
les decisions de consum en la mesura que no altera els preus relatius dels béns 
i serveis. També és un impost que no distorsiona el comerç internacional sem-
pre i quan es puguin aplicar els ajustos en frontera o mecanismes similars que 
permetin a les exportacions ser operacions exemptes amb dret a la deducció 
per l’IVA suportat i a les importacions aplicar l’IVA del país destí. Ara bé, aques-
ta neutralitat es trenca davant les exempcions i l’existència de tipus reduïts o 
superreduïts. Aquests beneficis fiscals s’apliquen per reduir el problema de re-
gressivat que presenta l’IVA, ja que està demostrat que la propensió marginal 
al consum disminueix en augmentar la renda, és a dir, a mesura que els indivi-
dus posseeixen més renda, disminueix la proporció de renda que destinen al 
consum i augmenta la proporció destinada a l’estalvi. Per tant, gravar el con-
sum suposa que els individus més pobres suportin una major pressió fiscal que 
els individus més rics.

Tal i com assenyala Zubiri (2017), a Espanya, la recaptació per IVA, malgrat 
l’augment dels tipus impositius en els darrers anys, continua estant entorn un 
15% per sota de la mitjana de la UE-15. En concret, la recaptació per aquest im-
post suposa el 6,4% del PIB, mentre que a la UE-15 és del 7,3%. Només Itàlia, Lu-
xemburg i Irlanda (en aquest cas perquè una gran part del PIB és propietat 
dels no residents) recapten menys que Espanya. L’escassa recaptació de l’IVA 
és degut als tipus reduïts i exempcions. Un estudi de la comissió europea cons-
tata que, al 2014, Espanya, malgrat presentar els tipus nominals general i reduït 
a l’entorn de la mitjana europea, era el país que tenia el tipus mitjà ponderat 
més baix dels 28 països que configuren la Unió Europea, amb només un 8,6%. 
De fet, segons la memòria de beneficis fiscals que acompanya els pressupos-
tos generals de l’Estat, quantifica en un 36,4% els ingressos d’IVA perduts so-
bre els ingressos potencials, si s’eliminessin els tipus reduïts i les exempcions. 
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Atès que aquests beneficis fiscals tenen un cost recaptatori molt elevat i, en 
canvi, aporten molt poc en termes d’equitat, el model fiscal del segle XXI hau-
ria d’avançar cap a un IVA amb molt poques exempcions i amb una limitació 
important dels béns i serveis gravats a tipus reduïts i superreduïts, centrat no-
més a garantir l’equitat de l’impost.

En aquesta línia, un aspecte rellevant que és imprescindible tractar en un futur 
immediat és la supressió de l’exempció dels serveis financers. Tot i la complexi-
tat que suposa delimitar el valor afegit d’aquests serveis, s’ha d’anar avançant 
en l’estudi de diferents alternatives. L’informe Mirrlees posa de manifest l’ano-
malia que suposa aquesta exempció, i la distorsió que ocasiona atès que les 
entitats financeres no es poden deduir l’IVA suportat, per la qual cosa traslla-
den en part el cost impositiu de l’IVA cap als seus clients. Això provoca un en-
cariment dels serveis financers per a les empreses i professionals i, en canvi, un 
abaratiment pels clients consumidors finals. Per solucionar el problema plante-
ja diverses opcions que van des de l’establiment d’un tipus zero a les operaci-
ons financeres, fins a implantar un impost específic sobre l’activitat financera 
que gravi els salaris i beneficis de les entitats financeres, passant per un impost 
sobre els fluxos de fons generats per les operacions financeres.

Aquest és, sens dubte, un dels desafiaments més rellevants, atès que la com-
plexitat augmenta davant els nous models de negoci financers basats en la 
banca online, la digitalització, la globalització, la irrupció de criptomonedes, 
l’augment imparable d’intermediació creditícia fora de la banca tradicional 
(shadow banking), etc. En aquest sentit, serà imprescindible analitzar la mane-
ra òptima de gravar aquest sector, tenint en compte les seves singularitats, i 
atès que l’IVA és un impost harmonitzat, qualsevol solució dins o fora de l’IVA a 
través d’un impost específic s’ha de prendre com a nivell europeu.

Un altre repte al qual ja s’enfronta l’IVA i que anirà en augment és com gravar 
els béns i serveis que es comercialitzen a través d’internet (e-commerce) i en el 
qual els proveïdors poden situar-se en qualsevol lloc del món. Especialment 
complexa és la fiscalitat que cal aplicar als serveis intangibles o béns immateri-
als que es descarreguen a través de mitjans informàtics. És evident que serà 
del tot necessari adaptar-se a aquestes noves realitats digitals, però caldrà fer-
ho sense que suposin un increment desproporcionat dels costos indirectes 
pels contribuents com ara succeeix amb el règim especial de vendes de l’estat i 
de la UE, en el qual totes les vendes a qualsevol país de la UE tributen en destí 
a partir d’un determinat llindar.

001-780 ponenciasEIX6.indd   400 11/07/2018   9:36:09



401

Marta Espasa

Finalment, assenyalar la necessitat de resoldre un dels problemes clàssics de 
l’IVA com és el frau fiscal vinculat al comerç intracomunitari. Aquest es podria 
solucionar en part si es modifica l’anomenat règim transitori de les operacions 
intracomunitàries basat en el principi del país destí i es passa a un règim de país 
origen. Això posaria fi al fet que les empreses europees tractin de manera dife-
rent les seves compres/vendes nacionals de les quals realitzen amb altres paï-
sos de la Unió i suposaria un pas més cap a la plena integració econòmica. Però 
per establir el criteri de tributació en país origen requereix en primer lloc una 
harmonització dels tipus impositius de tal nivell que es poguessin considerar 
prou similars com per evitar les desviacions de comerç per aquest motiu. 
Aquesta harmonització de tipus requereix al seu torn tres tipus de mesures: 
harmonització del nombre de tipus, establir un llistat homogeni de béns sub-
jectes per a cada tipus i que els tipus impositius no siguin molt diferents entre 
els diferents Estats membres. A banda, existeix el problema de la distribució 
de la recaptació entre països, ja que el que cada país recaptarà passarà a de-
pendre del que es produeix al país en comptes de dependre del que s’hi consu-
meix. Aquest és un problema tècnic que es pot resoldre amb un mecanisme 
d’ajust ex post.

En definitiva, l’IVA del segle XXI haurà de fer front a dos grans reptes. D’una 
banda, incrementar la seva eficàcia recaptatòria, lluitant per la reducció del 
frau fiscal, especialment en les operacions intracomunitàries i revisant els im-
portants beneficis fiscals que existeixen actualment, la qual cosa implica, entre 
d’altres, gravar els serveis financers. L’altre repte és, sens dubte, adaptar-se als 
canvis que suposa l’economia i el comerç digital.

4.4. Impostos especials

Els impostos especials constitueix una de les modalitats impositives més anti-
gues. Grava el consum de determinats béns i serveis de manera selectiva i de 
forma discriminatòria, és a dir, el seu objectiu és discriminar negativament als 
béns i serveis gravats dels quals no ho estan. Es tracta d’impostos parcials, re-
als i ocasionals que incideixen únicament en una sola fase del procés de gene-
ració de valor afegit, generalment en la fase de fabricació (transformació i im-
portació). Es tracta, en la majoria dels casos, d’impostos unitaris que recauen 
sobre unitats físiques.

Els impostos especials són impostos complementaris als tres anteriors que es 
caracteritzen per tenir unes finalitats extrafiscals més importants que el que 
seria la recaptació impositiva, com són les d’incidir directament sobre el com-
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portament dels contribuents en la seva faceta de consumidors o productors. 
La seva principal missió és la correcció d’una fallada de mercat, en concret, 
l’existència d’externalitats negatives que provoquen una assignació ineficient 
dels recursos. Com és sabut, existeixen tot un conjunt de béns i serveis que en 
el seu procés de producció o de consum presenten us costos socials que no 
queden reflectits en el preu de mercat (no s’internalitzen) i, per tant, els indivi-
dus demandaran una quantitat superior a la socialment òptima. Un exemple 
d’aquest tipus d’externalitats són els costos sanitaris, laborals o socials associ-
ats a possibles patologies derivades de l’hàbit al joc, al consum de tabac o de 
viure en un món més contaminat. Aquesta és la lògica econòmica que justifica 
els impostos mediambientals i els que graven hàbits poc saludables.

a) Impostos mediambientals

En els darrers anys, els principals organismes internacionals com la Comissió 
Europea, l’OCDE i l’FMI han assenyalat la importància de potenciar els tributs 
mediambientals com a instruments per mitigar el canvi climàtic i la pol·lució en 
les grans ciutats. Aquest és un dels reptes als quals s’enfronten els poders pú-
blics al segle XXI. Els impostos mediambientals ajuden a internalitzar els costos 
socials mediambientals en complir el principi de “qui contamina paga”.

En relació amb la resta de països europeus, Espanya és un dels països amb una 
tributació per sota de la mitjana pel que fa a aquest tipus d’impostos. El darrer 
informe de la Comissió Europea3 continua incidint en què els impostos medi-
ambientals tenen poca rellevància i caldrà tenir-los molt presents a l’hora d’as-
sumir els compromisos mediambientals en termes d’emissions de CO2 i d’altres 
gasos i partícules.

En aquest sentit, el sistema fiscal del segle XXI haurà de contemplar un incre-
ment dels impostos sobre els hidrocarburs, ja que aquests se situen per sota 
de la mitjana europea, especialment pel que fa al dièsel en el qual Espanya apli-
ca un impost mínim, malgrat que és un dels combustibles més contaminants. 
També serà necessari establir un impost sobre les emissions de CO2 de les acti-
vitats econòmiques que ajudi a complir els compromisos que en matèria de 
canvi climàtic i, en concret, d’emissions de gasos efecte hivernacle, ha esta-
blert la UE pels horitzons temporals 2020 i 2030: un 20% i un 40%, respectiva-

3. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-spain-en.
pdf
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ment, de reducció de les emissions de GEH respecte a les que hi havia el 1990 i 
que han de permetre poder assolir un mínim del 80% en el 2050.

Dins d’aquest paquet de reforma fiscal verda serà també convenient imple-
mentar impostos que recaiguin sobre l’emissió de diòxid de sofre (SO2) i òxids 
nitrosos (NOx). Aquests gasos són els principals causants de la contaminació 
atmosfèrica local, que és la que genera importants danys sobre la salut.

b) Impostos sobre hàbits poc saludables

Els impostos sobre hàbits poc saludables compten amb una llarga tradició dins 
dels sistemes fiscals, sobretot els que graven el tabac i l’alcohol. Els impostos 
sobre el tabac i l’alcohol solen fonamentar-se en la necessitat de corregir els 
efectes externs negatius derivats del consum d’aquests productes, efectes 
que no es recullen en els preus dels mateixos. En aquest cas, l’impost té per fi-
nalitat restringir el seu consum i fer que recaigui una part del cost social del 
mateix en els consumidors. És important subratllar que la regla d’imposició òp-
tima porta al fet que la tributació sobre els diferents tipus de tabac i de begu-
des alcohòliques sigui uniforme per evitar els efectes de substitució entre ells, 
que poden ser considerables.

També compten amb una llarga tradició els impostos sobre el joc, si bé l’expan-
sió de noves modalitats com les apostes i els problemes d’addicció que estan 
generant fa preveure un increment de la seva tributació. En aquest sentit, no 
és descabellat afirmar que l’aparició de noves addiccions, especialment, en 
l’àmbit digital, comportarà la creació de noves figures impositives.

Una innovadora modalitat d’aquest tipus d’impostos que ha sorgit amb força 
en els darrers anys i que pot tenir un important recorregut és la utilització 
d’aquests impostos com a instrument per aconseguir una dieta més sana, gra-
vant aquells aliments i begudes considerats perjudicials per generar sobrepès i 
obesitat. En concret, es tracta d’impostos sobre aliments amb un alt contingut 
de greixos saturats, begudes ensucrades, dolços, etc.

A títol d’exemple, arran de l’informe de l’OMS de 2016 recomanant l’aplicació 
d’impostos sobre les begudes ensucrades per frenar el preocupant ritme 
d’obesitat que s’està instal·lant en les societats avançades, i sobretot en els in-
fants, la Generalitat va implantar aquest impost al maig de 2017. La implantació 
d’aquesta política ha donat uns resultats molt positius degut al fet que s’ha 
obligat a repercutir l’impost al consumidor final i, per tant, hi ha hagut un incre-
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ment del preu de les begudes ensucrades en relació amb la resta. L’increment 
de preu ha produït un canvi d’hàbits especialment en els envasos de gran for-
mat cap a begudes amb menys contingut de sucre o aigua.

5. Conclusions

L’anàlisi realitzat té com a principal objectiu proporcionar propostes de dis-
seny de les principals figures impositives per assolir els grans reptes de futur 
com són l’augment de la desigualtat, la sostenibilitat de l’estat del benestar, la 
lluita contra el canvi climàtic, la globalització, la digitalització i l’evasió i el frau 
fiscal. Es planteja un sistema fiscal on assolir majors fites de recaptació i redis-
tribució, optimitzant l’assoliment de la resta d’objectius com són la neutralitat i 
la minimització dels costos indirectes.
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SOLVÈNCIA DEL SISTEMA FISCAL I 
SOSTENIBILITAT DE L’ESTAT DEL BENESTAR

Guillem López Casasnovas
Catedràtic Universitat Pompeu Fabra1

1. Introducció

La sostenibilitat és un concepte eminentment polític. És opinable la pressió fis-
cal que una economia pot suportar. Depèn de moltes coses. També del retorn 
de serveis públics, el context internacional en el qual es competeix l’escandall 
de costos i l’orientació productiva que té l’economia. Més interessant és la sol-
vència d’un sistema fiscal, en el sentit dels ressorts amb els quals compta la in-
tervenció pública per a fer front a reptes econòmics i socials canviants. Així en 
qüestions de dualitat fiscal o de substitució entre cotitzacions i IVA en situació 
d’atur. O entre impostos generals i cotitzacions socials per a mantenir compro-
misos de pensions.

Solventar problemes requereix mirada ampla: conèixer bé la incidència fiscal i 
el grau de capitalització de cada actuació financera, mantenir una perspectiva 
d’equilibri general de l’economia, de pressupost equilibrat a les finances públi-
ques, de capacitat d’anàlisi de la incidència diferencial dels impostos, al llarg 
del cicle vital, inter i intra generacionalment amb generacions solapades, etc.

Solucionar reptes fiscals com el de la sostenibilitat de l’estat de benestar re-
quereix posar al radar el finançament contributiu i no contributiu, en el qual té 
lògica que vagi a càrrec del contribuent o de l’usuari. Requereix el coneixe-
ment de la tècnica fiscal d’actuacions per la via dels tributs, impostos o preus; 
de les deduccions fiscals o despeses equivalents; del finançament ordinari o 
extraordinari (dèficit i deute sota regla d’or, alienació oportuna d’actius a canvi 
de despesa en inversió o substitució d’endeutament). I, finalment, si l’opció de 
resposta solvent és la impositiva, no ignorar l’excés de gravamen (l’eficiència 
econòmica) lligada a cada categoria impositiva, i com l’equitat es ressent o mi-
llora els seus balanços d’acord l’instrument utilitzat.

1. Agraeixo a Marc Casanova, investigador associat del CRES, la revisió efectuada del text.
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2. La farmaciola fiscal

El sistema fiscal espanyol presenta patologies que van des de les distorsions 
que imposen al bon funcionament econòmic a l’abast de l’elusió i frau fiscal. 
Amb capacitat recaptatòria minvada, la sostenibilitat de l’estat de benestar es 
qüestiona en tota etapa de cicle normal i baix, fora de l’alternativa dèficit i fal-
tats de provisions de reserva. Per altra banda, els seus ressorts de solvència, 
per a resoldre contra i procíclicament, amb bon funcionament d’estabilitza-
dors automàtics i flexibles polítiques fiscals discrecionals, són molt minsos. 
L’objectiu més bàsic és comptar amb informació (que és sempre de naturalesa 
privada) per a poder distingir a l’hora de tributar entre esforç, capacitat indivi-
dual i sort, en un gradient que vagi de menys a més.

A un sistema fiscal danyat i amb una cultura de compliment fiscal deprimida, 
cal considerar l’objecte d’estudi, diagnosi prognosi i tractament. La nostra far-
maciola, botiquí d’urgències quasi bé, està fet de píndoles que es deriven dels 
prospectes de la realitat observada en la trajectòria professional de quaranta 
anys. De manera que les càpsules receptades s’han d’entendre com a dopatge 
crèdul des de l’evidència basada en l’experiència.

La fiscalitat ha recuperat l’interès de la teoria econòmica no tant per la seva 
capacitat redistributiva, limitada pels seus efectes sobre la creació de riquesa, 
com per la seva capacitat potencial d’actuació anticíclica, incidint en la renda 
residual (capacitat de despesa), ja per compensació neta del treball o genera-
ció de fluxos de determinats actius), corregint l’output gap, afectant a l’estatus 
de les ocupacions de l’economia, el timing de les respostes a les correccions i a 
través de les noves formulacions de l’economia digital (millor identificació dels 
contribuents, dels fets imposables, contra el proxit tax shifting o BEPS, i en el 
lligam de les bases de dades fiscals amb la dels beneficiaris de les polítiques 
públiques).

Entre els reptes pendents de l’economia global es troben els zappers de les 
noves formes d’elusió fiscal, el comerç online i el nou software que borra la tra-
çabilitat de determinades operacions. La vulnerabilitat de la ciberseguretat rau 
sempre en la part més dèbil del control i regulació públics.

La complexitat del tractament prové, per una banda, de la realitat econòmica 
observada de la concentració i magnitud dels guanys d’uns pocs que aconse-
gueixen la innovació tecnològica més que la constància en els processos indus-
trials (en el sentit d’esforços recurrents). One winner takes all força a una nova 

001-780 ponenciasEIX6.indd   408 11/07/2018   9:36:09



409

Guillem López Casasnovas

fiscalitat que eviti la polarització i sota la premissa que la utilitat marginal de-
creixent de la renda permeti tipus molt elevats en aquells pocs guanyadors. Cal 
també adreçar que el capital i la robòtica estan reemplaçant part del treball, i la 
fiscalitat del valor afegit hauria de guanyar pes respecte de l’alternativa impo-
sició sobre nòmines. Més sofisticat resulta el repte de seguir els moviments de 
les plataformes de monedes, i del blockchain en particular, i el nomenat com-
puting cognitiu (machine learning). I des de l’òptica de la pràctica del control de 
les transaccions, les oportunitats de canvis de base de localització dels benefi-
cis multinacionals.

La fiscalitat solvent, com a element d’estabilització econòmica de suport a la 
demanda agregada i palanca de creixement, té ancoratge a l’impost de socie-
tats i, en general, en termes d’inversió (estoc de capital físic i de dinàmica de 
negoci d’impostos de flux de caixa neutralitzant l’actual incentiu fiscal a l’apa-
lancament), d’impuls al treball (per a la participació, per exemple, de la dona 
segons tractament de segones rendes), de la productivitat (reduint costos de 
transacció, contra les trampes de fiscalitat per mida i deduccions fiscals més 
dirigides) i de fiscalitat promotora de major inclusió social (a la vista de les tax 
wedges o bretxes fiscals entre ocupació i renda disponible). I tot això en la per-
secució d’un marc legal estable per a no afegir incerteses a l’economia i la mà-
xima coordinació internacional a la vista d’eliminar aspectes procíclics a la fase 
baixa del cicle i mutualitzar shocks asimètrics d’acord amb la naturalesa de 
l’output gap. Podria aquí vincular-se una política de subvencions a la crisi en si-
metria amb la que pugui haver estat a la fase àlgida el funcionament de l’im-
post de societats. Esdevindrien així selectives, premiant el compliment fiscal i 
orientant la despesa contracíclica als qui prèviament tenien millors orientaci-
ons productives. La compensació de pèrdues no és avui prou ajustable al cicle 
ni es considera prou simètrica (contribuir i rebre, no deixar de pagar).

Un aspecte gens menyspreable de la nova fiscalitat solvent és la de base medi-
ambiental i d’estil de vida. I això no tant per la seva capacitat recaptatòria com 
pel seu caràcter de doble dividend: de recaptació a càrrec de l’usuari si la de-
manda es manté inelàstica, o sense generació d’ingressos, però estalviant des-
pesa i millorant benestar, si l’impost incideix en demandes elàstiques. Així, per 
exemple, en el cas dels impostos sobre begudes excessivament ensucrades, 
aliments amb greixos saturats, impostos mediambientals contra la contamina-
ció i ecotaxes per determinats gaudis de la natura i manteniment de l’ecosiste-
ma.
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Un altre element important en la definició de la fiscalitat solvent és aquell que 
defineix les bases de la tributació sobre el fluxos de caixa. No seria així la renda 
i la seva font el que comptaria, en termes generals, sinó la seva despesa o des-
tí. Així a l’impost de societats amb deducció automàtica de les inversions (i no 
amortitzacions) i neutre a la seva font de finançament, ja pròpia o aliena. O a 
l’IVA basat en el principi de destí, neutre a l’exportació i equitatiu per al país 
importador que suporta la càrrega de l’impost. Aquest canvi de paradigma fis-
cal no està exempt, però, d’alguns riscos ja en termes de les oportunitats de 
frau –aquestes no poden ser polítiques d’un sol país-, ja per la incidència redis-
tributiva que ocasioni, segons es reflecteixi en la taxa de canvi de les divises o 
en els nivells de preus interiors. La idea de gravar les importacions i fer exemp-
cions a les exportacions es molt volguda per la nova administració estatuni-
denca, fet que afegeix algunes incerteses addicionals sobre la seva execució 
efectiva. Fora d’això, la contribució de l’IVA al llarg del cicle vital redueix re-
gressivitat i contribueix al balanç fiscal intergeneracional (pel major consum 
absolut de les persones grans).

Finalment, en termes de productivitat, l’objectiu de la nova fiscalitat solvent 
rau en reduir les distorsions en l’assignació de recursos per raó de deduccions 
fiscals no sistemàtiques, no anivellant suficientment el terreny de joc afavori-
dor d’un arbitratge fiscal no volgut, reduir els costos del compliment fiscal i 
eliminar arbitrarietats del tipus tractament de l’endeutament versus finança-
ment propi, entre tipus d’actius i entre els àmbits formals i informals de l’eco-
nomia productiva.

En el prospecte de la farmaciola d’indicacions i contraindicacions, podem asse-
nyalar en aquest darrer apartat les derivades de la imposició òptima. Vet aquí 
unes poques:

1. La superioritat de la imposició no lineal sobre la renda versus la lineal sobre el 
consum (tot i que avui la digitalització permet ‘classificar’ millor els consumi-
dors per preferències evitant en certa manera la linealitat completa que distin-
geix malament el contribuent en capacitats, sort i esforç, tal com hem comen-
tat més amunt).

2. L’impost de societats és el més distorsionador. Tot i que hi ha arguments per 
a mantenir-lo, cal validar l’arbitratge fiscal que en resulta (volgut i no volgut) i 
els perills d’una race to the bottom internacional a falta de coordinació.
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3. L’impost sobre les rendes del capital necessita ser positiu en raó del fet que 
les taxes de descompte, els actius heretats o les donacions i els beneficis dels 
actius augmenten amb la capacitat de guanyar renda. També augmenten amb 
aquesta els shocks positius procedents dels actius transmesos als beneficiaris.

4. Que aquests últims tipus siguin positius no vol dir que d’entrada siguin molt 
alts. Cal, en aquest sentit, posar un ull a l’arbitratge que pot resultar entre for-
mes organitzatives, personals i societàries i entre el tractament de les rendes 
de treball respecte de les de capital com a font de distorsions, en el cost del 
capital i en l’assegurança de les fallides de mercat i de les responsabilitats indi-
viduals i corporatives.

5, L’impost de successions té un paper en tota societat que es vulgui més justa 
i meritocràtica. Ha de gravar increments de capacitat econòmica per renda no 
guanyada. Eximir el primer parentesc pot no ser així suficient. No hi caben, 
però, tipus molt elevats, una jungla de deduccions i exempcions suposada-
ment reparadores d‘arbitrarietats que acaben oferint moltes oportunitats 
d’elusió fiscal que fan que només acabin pagant l’impost els pocs que no són 
els qui haurien, oferint un gran argument d’aval als abolicionistes.

6. A la imposició de jurisdiccions subcentrals ha de guanyar pes l’impost sobre 
la renda de les persones físiques, que és peça clau de la responsabilitat fiscal 
prou visualitzable pels contribuents. Això no implica renúncia a la progressivi-
tat fiscal conjunta que es pot preservar amb l’estructura de l’impost i d’un ani-
vellament horitzontal que cedeixi les diferències entre la proporcionalitat del 
pes mitjà de la renda de la jurisdicció dintre de l’estat i la seva recaptació sobre 
paràmetres de tributació progressiva. Vincular la seva recaptació al finança-
ment de la dependència tindria força sentit tenint en compte que el que fa la 
cobertura pública de la dependència és salvar patrimonis de la liquidació, de 
l’establiment d’anualitats o hipoteques inverses. La recuperació d’aquests en 
tot o en part al final de la vida abans de determinar els llegats mostra bases de 
justícia fiscal prou sòlides.

Tornem ara als aspectes de sostenibilitat financera de la fiscalitat envers de 
l’Estat del benestar. Aquests tenen a veure amb la suficiència per a mantenir 
un bon nivell de despesa, adequada a més al nivell de desenvolupament d’un 
país i d’acord amb les preferències socials en termes de rendes netes disponi-
bles, prestacions complementàries públiques monetàries i en espècie amb o 
sense capacitat de lliure elecció. Aquestes són decisions col·lectives que vincu-
len fiscalitat amb benestar, ingressos públics i despeses, valorades en termes 
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d’eficiència (les pèrdues de la galleda foradada de les transaccions que asse-
nyalava Okun) i d’equitat (el frau de redistribució desitjable). Aquesta decisió 
s’ubica en la valoració social que rebi la problemàtica de la generació inicial, 
primària de la renda procedent del mercat (en assignació en principi vinculada 
al valor de la productivitat marginal dels recursos) i la final una volta el sector 
públic ha actuat amb impostos i despeses. Interferir la primera assignació per 
assegurar una distribució inicial de la renda més igualitària (salaris mínims in-
terprofessionals alts, forçar provisions versus distribució de dividends) té cos-
tos d’eficiència; però no fer-ho fiant-ho tot a la redistribució té costos d’equitat 
per la major dificultat de les correccions i pels costos de transacció necessaris.

3. Fetitxisme en la despesa

Suposo que és per mandra que se sol utilitzar el mantra: a les polítiques públi-
ques dominen els segons potser en raó dels primers. Ser contigus amb la políti-
ca sense adjectius sembla una invitació als seus proponents a creure que tot 
s’hi val. Diem així que “Suècia és encara avui referent de les polítiques socials 
progressistes” i ens quedem tan amples. Afirmem que finançar un servei pú-
blic amb impostos és sempre més equitatiu que fer-ho amb cotitzacions i mi-
rem amb desafiament a qui s’atreveixi a estar-hi en contra. Parlem de taxes 
universitàries i les donem per bones, però si esmentem els copagaments po-
sem el crit al cel. Una despesa que veiem i no ens agrada la critiquem; si va per 
deducció fiscal, que ignorem, callem. Si hom qüestiona l’universalisme per bé 
de ser més selectiu en prestacions, ja se l’acusa d’enterrador de l’estat del ben-
estar. Proclamem l’equitat d’accés i donem per feta la igualtat de resultats, en 
un clar prejudici supremacista. O que la redistribució a Espanya la fan els im-
postos i que la progressivitat la dona l’IRPF quan gairebé en quatre cinquenes 
parts procedeix de les prestacions socials, i sovint de les pensions, i no tant per 
la incidència propobre per euro gastat, sinó per la seva importància absoluta 
(en PIB) i relativa (dintre del total de la despesa social).

4. Atenció als reptes

La política social al nostre país té entre les noves coordenades l’augment de la 
longevitat demogràfica, la transició epidemiològica de les malalties transmissi-
bles a les patologies cròniques i la vulnerabilitat psicosocial d’una proporció 
creixent de la població. En el curs del proper quinquenni, un 20% dels ciutadans 
tindrà més de seixanta-cinc anys, amb una tendència sostinguda a l’augment 
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del nombre d’ells que patirà un trastorn crònic o més d’un, discapacitat i priva-
ció social.

Cara a fer front a aquestes noves tasques per la nostra política social, l’experi-
ència internacional mostra una diversitat de processos de transformació dels 
models convencionals de protecció social. Però tots ells comparteixen algunes 
estratègies de coordinació i d’integració funcional i administrativa. A l’hora 
d’estructurar els dispositius de serveis socials i de salut, coincideixen en el re-
coneixement de la centralitat de l’autodeterminació de la persona, la seva inte-
gritat i els seus valors per sobre de les pautes organitzatives, les inèrcies pro-
fessionals i les resistències burocràtiques d’estructures de provisió assistencial 
sovint caduques. Es requereix per a això, sens dubte, l’impuls innovador dels 
metges de família, els professionals de la infermeria, els treballadors socials i 
les organitzacions cíviques de solidaritat.

L’estat del malestar en el qual es troba avui el nostre estat del benestar no és 
un joc de paraules sinó la constatació de la realitat davant una ciutadania des-
contenta que, en general, s’havia acostumat a esperar més i més de la presta-
ció social sense mostrar disposició a contribuir suficientment per obtenir-la. Un 
estat del benestar que arriba tard — amb la democràcia—, però amb capacitat 
de fagocitar un creixent volum de recursos de la mà de les expectatives dels 
espanyols i el corporativisme polític sindical derivat de la creació d’oferta públi-
ca d’ocupació. La demanda ciutadana, instal·lada en una suposada gratuïtat de 
tot allò que és públic, vol més i millors serveis sense mostrar voluntat per abor-
dar la despesa amb més finançament, i oblidant que no es poden tenir presta-
cions nòrdiques amb impostos llatins, i amb una evasió fiscal o frau que ha 
comptat amb certa acceptació social tàcita.

La crisi econòmica viscuda ha suposat el retorn al passat. Sense creixement de 
la renda i amb disminució dels ingressos fiscals no és financerament sostenible 
ni mantenir el nivell de serveis que es pensava ja consolidat ni, per suposat, 
oferir prestacions noves que es consideraven meritades. Si en el passat la des-
pesa social havia crescut fins i tot per sobre del que ho havia fet la renda, amb 
la recessió aquest creixement s’ha alentit. El fet que la despesa es reduís menys 
del que ho feien els ingressos obria una escletxa financera que empenyia els 
governs a la consolidació fiscal per evitar un dèficit explosiu. Les prestacions 
reals s’han salvat sobretot gràcies als professionals, que han fet més amb 
menys recursos. No s’ha aprofitat doncs la crisi per replantejar inèrcies, i fins i 
tot per fer variar perspectives i cultures.
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Tanmateix, la indignació que ha causat el repartiment dels costos de la reces-
sió, la creixent desigualtat que s’experimenta a la seva sortida, i la percepció 
de que poc o res s’ha fet per immunitzar l’economia d’una nova crisi pandèmi-
ca, ha focalitzat les ires de la població en la contenció de la despesa social. Es 
clama així en mitjans polítics i ciutadans les retallades, sense valorar tot allò 
que s’ha aconseguit, sense qüestionar la forma com s’ha assolit, i si el mateix o 
menys pot ser millor i més raonable davant un potencial malbaratament que 
tard o d’hora acabarà erosionant la sostenibilitat financera i que alimenta cor-
poracions professionals que volen decidir per compte propi i cobrar per comp-
te aliè, i que atemoreixen els espanyols amb la privatització dels serveis públics 
després d’haver privatitzat el seu propi lloc de treball. El clamor ha provingut 
en bona part d’alguns dels seus mateixos protagonistes: els empleats públics, 
sense complicitats amb les dificultats que té actualment el finançador/ocupa-
dor públic. I, tot això, a més en mig d’una elevada politització que ha trobat en 
particular en les polítiques de salut el centre de totes les baralles polítiques. 
Així, s’ha ressentit la percepció sobre la bona “salut” que objectivament té el 
nostre sistema de salut, i molts usuaris i professionals de bona fe estan ater-
rats per una suposada privatització d’un dels serveis més estimats per la nostra 
ciutadania.

Però l’economia és així: els recursos són limitats, cal considerar-los en les seves 
diferents alternatives i no es pot gastar allò que no s’ingressa. De forma que 
sense reconduir el creixement de la despesa social i/o augmentar la pressió fis-
cal, el recurs al dèficit no és altra cosa que un engany comptable i una mostra 
d’insolidaritat cap a futures generacions. Salvar els nostres interessos corrents 
amb una despesa social que trasllada a deute el seu finançament implica que 
els nostres fills i nets hauran d’assumir el cost d’uns serveis dels quals no es 
van beneficiar. Per tant, allò que es podria argumentar en anteriors circums-
tàncies com solidaritat intrageneracional (rics versus pobres) esdevé insolidari-
tat intergeneracional: es produeix una ruptura dels equilibris de l’equitat amb 
les generacions que se solapen. Malestar, privatització i deute són els tres ge-
nets d’aquesta nova apocalipsi que hauríem d’intentar descavalcar per recupe-
rar una anàlisi assossegada sobre allò del nostre estat del benestar que és con-
solidable i allò que és revisable; de la política que és necessària pel benestar 
social i de la que no ho és tant.
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5. Anticipar el futur

Davant allò que és nou no acaba de néixer mentre que allò que és vell no acaba de 
morir. Aquesta podria ser una descripció del impasse en què es troba el nostre 
sistema de protecció social. Aquesta situació produeix incertesa i una certa an-
goixa entre la ciutadania al no poder configurar exactament quines són les xar-
xes públiques de seguretat que la protegeixen.

A falta de dinàmiques internes anticipatòries, la globalització econòmica, tot i 
que sovint sotmesa a canvis conjunturals marcats per la competitivitat i el co-
merç internacional, serà previsiblement el concatenant extern més poderós de 
l’evolució que tindrà el nostre estat del benestar. O aprenem a viure amb 
menys, a dependre més de nosaltres mateixos i a no fiar-ho tot a tercers, o no 
toca altra cosa que créixer, innovar i superar el handicap d’una competitivitat 
global que empeny cap a la convergència econòmica entre països menys i més 
desenvolupats. I tot allò que no ha pogut aconseguir la política i l’acció demo-
cràtica a Europa — la revisió dels estats del benestar a la recerca de la conver-
gència dels espais socials dels seus països membres— pot ser que vingui forçat 
i sense referent explícit per la via de la globalització econòmica, sense full de 
ruta, sense priorització racional, amb múltiples desqualificacions i danys cola-
terals a la cohesió social.

6. Els indicadors de la despesa social

De la despesa social és important tant la seva composició com el seu agregat. 
Els efectes sobre el benestar no són els mateixos si es transfereixen recursos 
(prestacions monetàries, de lliure disposició per a les famílies), que si s’oferei-
xen prestacions en espècie gratuïtes en l’accés (que es perden si no s’utilit-
zen). Com tampoc no és el mateix fer-ho des d’un finançament general a càr-
rec del contribuent o d’un pagament o taxa a càrrec del beneficiari. Alguns 
països intervenen no gastant públicament sinó regulant l’obligació de què la 
despesa s’assumeixi privadament, amb multes i sancions en cas d’incompli-
ment. A més, a vegades allò transferit o obligat està lliure d’impostos o fins i 
tot incentivat amb deduccions fiscals, en altres no. En alguns països, allò que 
no és un benefici per prestació directa ho pot ser indirectament amb preus re-
gulats per a determinats col·lectius, ja sigui amb càrrec a les empreses submi-
nistradores o mitjançant subvencions (transport, llum, aigua). Tot allò, la seva 
naturalesa i composició, acaba afectant el benestar dels ciutadans. Com mos-
tra recentment un estudi de l’OCDE, aquestes qüestions canvien fins i tot el 
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rànquing dels països segons la importància de la seva política social: despesa 
pública, despesa pública neta (després d’impostos), despesa social privada 
(obligatòria i voluntària) i despesa social total neta. Diferències en els ràn-
quings: Dinamarca amb despesa social total neta passa de ser el segon país al 
novè; Espanya del novè al 14è; Regne Unit del 12è al quart, i Estats Units d’ocu-
par el lloc 23 al segon.

De la despesa social importa i molt el seu referent: el diagnòstic no és idèntic si 
es considera en termes per càpita (o de població beneficiària) que en termes 
de PIB. En aquest últim cas, en la comparativa influirà tant l’evolució del nume-
rador (despesa social) com del denominador (PIB). Que la ràtio creixi pot ser 
equívoc: si l’economia va malament, es dispara la despesa en prestacions soci-
als, l’atur, etc., i el denominador baixa. Per tant, tot i que augmenta la ràtio 
despesa social/PIB, no es pot considerar un èxit del sistema de benestar. Tam-
bé acostuma a ser equívoc el terme de comparació: no es poden derivar refe-
rents de sistemes que tenen “genètica” diferent. Si comparem despesa en sa-
nitat o en educació hem de fer-ho amb dades que continguin la mitjana de 
països similars en estructura demogràfica, nivell de desenvolupament i siste-
mes de protecció. No té lògica comparar el nostre sistema de salut, per exem-
ple, amb la mitjana de països de l’OCDE, perquè aquesta mitjana conté, i en 
elevada ponderació, la despesa sanitària de països amb els quals no ens volem 
semblar en protecció social (EUA, Corea, Mèxic o Japó) o que tenen un sistema 
sanitari d’assegurament social (Alemanya, Bèlgica, Àustria, Països Baixos o 
França), o un servei de salut públicament administrat (Itàlia, Portugal, Regne 
Unit o Dinamarca) i que acostumen a ser més cars que els serveis nacionals de 
salut tot i que aconsegueixen millor satisfacció dels seus usuaris. Per tant, hau-
ríem de comparar-nos amb països amb sistemes similars a allò que diuen les 
nostres lleis que hem d’aspirar, i ajustar-ho per la riquesa i demografia que té 
cada un d’aquests països. No es pot criticar al contrari per beneficiar-se dels 
seus suposats errors (l’anomenada ineficiència) per reivindicar virtuts pròpies 
(gastar més).

Si avaluem no “qui” o “què” gasta sinó “per a qui” i “quins resultats” aconse-
gueix la nostra despesa social, hem de canviar la perspectiva d’anàlisi. Pensant 
en els destinataris, en el benestar de la comunitat, no s’hauria d’analitzar la 
despesa social de manera aïllada al que succeeix en el mercat laboral. L’aspira-
ció de tota persona és tenir un treball digne i remunerat, i no viure del subsidi 
social. De manera que workfare i welfare han de coordinar-se millor. I acabar 
amb la idea que es merita el dret “per no treballar”, sinó pel fet de fer-ho (tam-
bé en treball comunitari) i, malgrat això, no aconseguir uns mínims vitals. I vigi-
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lar després que l’empresa no capitalitzi el subsidi al seu favor o que el benefici-
ari entri en situacions de trampa de la pobresa o s’instal·li en l’economia 
submergida. Considerant ambdós aspectes avui, es detecten millor les ruptu-
res dels equilibris en l’equitat de finançament i despesa de les diferents gene-
racions, especialment en el pla intergeneracional dels nostres joves i persones 
grans.

Finalment, en el pla territorial, no es pot exigir a la despesa social de la Genera-
litat de Catalunya allò que s’esperaria d’una comparació entre estats. Cada país 
té la despesa social que es pot permetre d’acord amb la seva capacitat de ge-
neració de renda i riquesa. De fet, els analistes no sabem qué va primer i qué va 
després, si la renda o la despesa: si un país és més pròsper per tenir millors pa-
lanques de despesa social, o té aquestes gràcies a un major nivell de possibili-
tats derivades de la seva renda i riquesa. Però sí sabem que un territori que es 
financiï com Catalunya, en el millor dels casos d’acord amb el seu pes poblacio-
nal dintre d’un estat quan la participació de la seva renda és superior a la mitja-
na, per definició estarà condemnat a tenir una despesa social en percentatge 
del PIB inferior a la mitjana espanyola, o clar està, a veure’s forçat a peatges i 
copagaments per tal que els agregats de la despesa estiguin a l’alçada de la 
demanda poblacional. Pura aritmètica. Per als que critiquen que la despesa so-
cial/PIB a Catalunya està per sota de la ràtio espanyola, no hi cap altra solució 
que reivindicar un finançament de concert econòmic, que depengui dels seus 
propis recursos i no de transferències centrals anivelladores, com si d’un estat 
més es tractés en el concert dels països desenvolupats.

7.  Reformar l’estat del benestar: drets, necessitats i mèrits per a una 
assignació justa i efectiva dels recursos públics

Són diferents les aportacions fetes a l’estudi de com s’assignen i/o s’haurien 
d’assignar els recursos econòmics, limitats de per se, i en especial els recursos 
públics, que mantenen en la seva font i destí una especial responsabilitat soci-
al. Els mecanismes possibles per a una assignació pretesament justa dels recur-
sos públics són en principi quatre, segons si: (i) es considera l’assignació com 
un dret originari del ciutadà, (ii) com una discrecionalitat política, però pauta-
da, ja sigui a una condició de necessitat social (iii) o de mèrit, (iv) o finalment, a 
la vista del resultat assolible (iv) objectivat per l’efectivitat que de la utilització 
dels recursos se’n derivi.
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En el primer cas, la delimitació del dret a rebre per la condició inalienable de 
ciutadà (o la categoria que es vulgui) és dicotòmica (es té o no es té: i si es té, 
res no la fa objectable). Aquest criteri funciona amb la seva major potència 
quan es formula ex ante, en el dret d’accedir (tothom és elegible, cobert de la 
contingència prevista), tot i que no tothom pugui ser finalment elegit (com a 
mínim, a la vista de l’ocurrència o no del cas).

En el segon cas, el concepte de necessitat respon, en principi, a una condició 
marcada per una situació objectiva (ex post, es produeix o no aquella necessi-
tat) i és relativa (algú pot tenir més necessitat que altres).

El que atén al principi de mèrit, al contrari de l’anterior, respon a un filtratge 
individual previ: la situació efectiva s’examina a tall dels antecedents que la 
causaren, i les actuacions dels potencials beneficiaris, en la mesura que l’ha-
gueren o no pogut evitar. Finalment, el criteri d’assignació basat en resultats 
incorpora a la priorització la capacitat de beneficiar-se que puguin tenir 
d’aquells recursos els seus destinataris.

Els anteriors criteris són modulables i sovint s’encavalquen. Però per donar ro-
bustesa, transparència i consistència als principis del que es poden considerar 
assignacions justes, sempre caldrà identificar quin preval i amb quina coherèn-
cia ho fa en cada aplicació. Tant al llarg del temps, si així es vol, com dels dife-
rents casos concrets en cada moment i circumstància financera, ja sigui de re-
tallades en despesa o increments de finançament. I és que sovint la literatura 
de la filosofia de la justícia tendeix a mostrar les múltiples arestes d’aquells cri-
teris, tot i que després, en el desenvolupament normatiu i en la implementació 
de les assignacions d’aquella manera justificades, s’esvaeixen els vincles més 
bàsics. Per exemple, amb els drets universals existeix força confusió del que 
substantivament aquests puguin albergar, ja siguin drets substantius (el dret 
de vot) o no (el dret al treball o a una vida digna), i com aquells drets indiscrimi-
nats acaben sovint identificats amb barra lliure d’accés a béns i serveis, dels 
que siguin disponibles, en cada circumstància i tants cops com vegades es faci 
la cua per accedir-los. En canvi, el criteri de necessitat té més recorregut. Per a 
alguns, qui més necessita és qui més pot apropar-se al seu millor estat (punt 
d’arribada); per altres, simplement, qui més necessita en cada moment respec-
te d’aquell servei, és qui, de partida, pitjor està. No entra a valorar si els guanys 
de qui guanyarien amb una assignació diferent fa per més o menys del que hi 
perdrien els potencials perdedors. No transacciona guanys i pèrdues, és un cri-
teri ortogonal que es despreocupa de la desigualtat i es focalitza només en la 
pobresa. No analitza les raons de l’estat de necessitat: si és o no la seva res-
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ponsabilitat, si l’afectat es va esforçar més o menys per evitar-la. Aquest seria 
l’estereotip del criteri de necessitat aplicat a situacions com la proximitat a la 
mort: la regla del rescat prevaldria respecte de totes les altres. Altres interpre-
tacions apuntarien a que la meritocràcia és necessària i prioritària però no sufi-
cient per anivellar les “condicions de partida”. També en el camí de la reinter-
pretació de “necessitat” hi podem trobar la igualació de les capacitats 
efectives de decisió, fet que requeriria discriminacions subjectives cara a anive-
llar efectivament els terrenys de joc per igualar oportunitats.

Altres perspectives disseccionen les raons subjectives que poden fer que 
aquell estat de necessitat: n’és o no l’individu responsable?, respon a una cir-
cumstància exògena, insuperable, o a una falta d’esforç? L’esforç requerit seria 
el que es correspon al nivell que com a mínim empíricament s’observa per part 
de tots aquells que estan en circumstància similar al de l’afectat. La circums-
tància es corregeix, es neutralitza amb la política pública, però no la falta d’es-
forç que puguin fer ciutadans irresponsables.

En tot cas, a les tres assignacions anteriors hi manca la valoració de l’efectivitat 
d’aquells recursos: és a dir, l’impacte que poden tenir tant en la millora indivi-
dual com en l’agregada. Així, si volem maximitzar la salut, l’esperança de vida, 
reduir mortalitat innecessàriament prematura i sanitàriament evitable, o aug-
mentar els anys de vida guanyats lliures d’incapacitat amb aquells recursos, el 
més comú dels sentits es negaria a abocar recursos a qui més necessitat té, 
però que només mínimament se’n pot beneficiar, o envers aquells que ex ante 
s’han fet mereixedors dels recursos, però que en la seva aplicació concomitant 
generin uns resultats minsos. Però la capacitat de beneficiar-se d’uns recursos 
pot tenir certament una deriva complicada: a la sanitat, la dels tractaments 
que estenen la vida però amb molt baixa qualitat; o que ho fan relativament en 
el cas individual, però molt poc de modus col·lectiu respecte de l’esperança de 
vida, com són els guariments als terminals; o que per naturalesa suposen l’ex-
tensió dels impactes més gran per als joves que per als ancians. D’aquí que al-
guns proposin per a aquell maximand social algunes restriccions explícites. No 
tot valdria, doncs, per a maximitzar-ne els resultats!

8. Els danys colaterals. Crisi i desigualtat

Tot i que no és fàcil afirmar-ho categòricament, solem dir els economistes que 
un fort creixement econòmic sol portar aparellada una major desigualtat. 
Quan es creix molt, es creix desordenadament, aigua tèrbola amb guany de 
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pescadors, i això fa que la desigualtat entre els que més profit treuen i els que 
menys augmenti. Però amb la crisi i l’estancament, també augmenta la desi-
gualtat? Això és el que sembla que apunten també categòricament alguns eco-
nomistes. Sona estrany. Intentem desxifrar objectivant tot el possible. Punt u. 
El que passi en desigualtats en renda monetària, disponible, de la llar té una 
part exògena (primària, del mercat) i una endògena (l’actuació de les políti-
ques públiques): els impostos resten, les transferències monetàries sumen, 
sempre a uns més que als altres, i les prestacions en espècie, que s’imputen 
segons la utilització dels serveis per grups de renda, depèn al seu efecte 
d’aquella utilització. Punt dos. Dels impostos podem endevinar la seva pro-
gressivitat relativa (malament si gravem la renda del treball més que el capital, 
regressivitat d’impostos sobre el consum, etc.); de les transferències més o 
menys sabem quines són més propobre que proric, segons s’orientin cap a 
aquells destinataris més necessitats, siguin contributives (proporcionals a allò 
cotitzat) o universals (tant per a rics com per a pobres). Però notem ja que les 
prestacions en espècie, les imputades (sanitat, educació i serveis socials), se-
ran més o menys redistributives segons sigui la utilització que d’ells facin els 
diferents grups de renda. De manera que si amb una crisi econòmica, d’austeri-
tat en la despesa pública, els rics augmenten l’abonament de les quotes a les 
asseguradores sanitàries o a les universitats i col·legis privats, la desigualtat es 
redueix. Si la crisi porta aparellada tota la resta igual que grups de renda mitja-
na baixa augmentin les seves pòlisses complementàries en un esforç per com-
pensar les deficiències de l’estat del benestar, la igualtat augmenta també. 
Se’ls imputa menys despesa en aquells serveis i la seva distància respecte dels 
rics disminueix. I això es veu empíricament al final; no es pot prejutjar.

Veiem, per tant, que la desigualtat, tal com s’aproxima comunament amb ín-
dexs de Gini, és un concepte relatiu que no distingeix moviments d’acosta-
ment i/o allunyament ni reordenacions, de manera que per això alguns autors 
prefereixen un indicador de pobresa. Amb la globalització, la desigualtat ha 
augmentat, però hi ha menys pobres. És cert. O des d’una visió més global: la 
desigualtat entre països ha disminuït tot i que dins d’alguns països hagi aug-
mentat. També, cert.

Notem finalment la paradoxa de que, fins i tot amb una reducció de fons pú-
blics, l’austeritat imposada pot millorar l’equitat del sistema conjunt de protec-
ció social. Aquest és el cas pel que sembla d’Espanya quan alguns autors 
(D’Agostini P., Paulus A., Sutherland H., Tasseva I. The effect of tax-benefit 
changes on the income distribution in EU countries since the beginning of the 
economic crisi. Núm. EM9/14, EUROMOD Working Papers, 2014) troben que 
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amb les retallades del 2008-2013, de resultes de la doble recessió de l’econo-
mia espanyola i de les seves finances públiques, els canvis en la política social 
van protegir fortament a les pensions, i al costat de la pujada d’alguns impos-
tos, van generar un impacte redistributiu progressiu, de major equitat global 
malgrat les reduccions d’algunes partides de la despesa social.

Contràriament al que s’afirma, la desigualtat avui, malgrat o gràcies a la crisi 
(¡), no és pitjor que la dels anys noranta; ni tampoc tot i la crisi entre 2010 i 2014 
(dades INE, coeficient de Gini entre el 34,0 i el 34,6), ni tampoc els seus indica-
dors de salut (López-Valcárcel B. G., Barber P. Economic Crisis, Austerity Polici-
es, Health and Fairness: Lessons Learned in Spain. Appl Health Econ Health Po-
licy. 2016).

Punt final. Vol això dir que no ens ha de preocupar la desigualtat? No. Però sí 
que un mal argument en utilització de dades pot arruïnar una bona causa.

9. A propòsit de la redistribució de la renda

A la pregunta de si es pot, avui, redistribuir millor la pressió fiscal, i l’IRPF en 
particular, la resposta és, crec, unànime. A la de si per tancar el dèficit fiscal cal 
pujar la pressió fiscal, i de l’IRPF en concret, l’acord no existeix, ni per part del 
govern ni de molts analistes. En primer lloc, perquè la preocupació inicial –que 
és la desigualtat– té un focus diferent si s’orienta a una pujada general d’im-
postos o a la seva redistribució, i no diguem ja si es tracta d’incorporar als qui 
avui l’eludeixen. Es passa així a distribuir més ingrés per gastar més, i no de re-
distribuir l’ingrés actual, a despesa constant. La “pujada” fiscal en aquest dar-
rer cas ja no seria necessàriament general. Contràriament, si fos el primer ob-
jectiu del debat, caldria argumentar respecte de la bondat redistributiva de la 
despesa que es finança en primer lloc, i de quines alternatives per a estendre la 
pressió fiscal a qui ara no paga, o de buscar nou finançament fora de la fiscali-
tat, s’hagin contemplat. Aquesta distinció s’ha obviat al debat per bé suposa-
dament de millor propòsit: la ideologia darrere de redistribuir millor és diferent 
a la de redistribuir més.

Si la qüestió és la distribució de la renda i de la riquesa, hauríem de centrar 
d’entrada el debat en la seva assignació inicial: la que procedeix del mercat. 
Més enllà d’aquesta, i pel que fa a la riquesa, les accions correctores –redistri-
butives- no són immediates (es poden intervenir ex post en el moment de seva 
la transmissió o de la generació de la plusvàlua) i són controvertibles, ja que 
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sovint responen a decisions personals prou honestes (estalviar en lloc de mal-
baratar), de manera que no resulta evident que el patrimoni hagi de ser pena-
litzat amb tributacions reiterades. Pel que fa a la desigualtat a la renda, el que 
ens hauria de preocupar és l’assignació inicial de l’ingrés, rendes de treball i de 
capital, abans que l’Estat hi incideixi –reassignant-, ja que en aquest camp d’in-
gressos declarats les actuacions negligeixen sempre per definició els qui no de-
claren, que són els rics de veritat. I davant les diferències escandaloses en 
aquella generació inicial de rendes –sovint retribucions autoassignades i ren-
des de capital prou especulatives–, no confio jo en altre antídot que no sigui la 
condemna social d’allò que és impossible que legítimament es guanyi, ja que 
intervenir directament el mercat pot fer que el remei sigui pitjor que la malal-
tia. La condemna hauria d’afectar a aquells qui només tergiversant la realitat –i 
els propis mercats– s’atribueixen uns salaris impossibles de justificar pel valor 
real de la seva productivitat marginal. I en aquest combat hi hem de ser tots, 
sense riure les gràcies a cap d’aquells aprofitats.

Pel que fa a la desigualtat de les rendes disponibles, finals, com hem dit, no és 
el mateix justificar una major tributació per a gastar més, que per a igual des-
pesa redistribuir-ne millor les seves contribucions. Aquí el camp de millora és 
encara prou gran, contra els qui eludeixen, fan frau, o per bé dels contribuents 
front dels usuaris.

No mesclem, per tant, el tema de fer créixer la pressió fiscal amb la d’“a igual 
pressió fiscal” redistribuir-ne la càrrega. En aquest darrer cas es tractaria que 
les rendes baixes disminueixin la seva part i les altes l’augmentin; sempre en 
favor de qui menys renda té, qui ha de consumir tot el que ingressa, i compta 
com a resultat després d’impostos amb una capacitat adquisitiva inferior a Ca-
talunya en raó d’uns preus relatius més elevats. Preocupar-se avui per la desi-
gualtat requereix, però, una mirada més ampla que la de la tributació. I si es 
decideix incidir-hi finalment per la via fiscal, hauria de contemplar-se quelcom 
més que gravar la renda. Es pot fer també a través de l’IVA i dels especials, par-
ticularment si es considera el cicle vital del consum de les persones. I d’altres 
impostos, en un context en què amb la revolució tecnològica i les seves massi-
ves aplicacions, uns pocs aconsegueixen les plusvàlues màximes. O dels qui 
amb “poder de mercat” poden tergiversar l’eficient assignació de recursos 
apropiant-se de guanys exuberants. És en aquest context quan la polarització 
social mostra la seva pitjor cara i la distribució perd la “normalitat” (davant de 
la bipolaritat), amb una classe mitjana cada cop més minsa en renda i amb uns 
extrems de la distribució en què uns pocs ho posseeixen gairebé tot i gairebé 
tots amb prou feines posseeixen res. Això té, a més, un efecte col·lateral im-
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portant sobre els valors socials. Cada vegada més percentatge de l’opinió pú-
blica menysprea l’esforç a favor del somni d’un talent innat o una “eureka” so-
brevinguda, inabastable per a gairebé tota la ciutadania. I sorgeix sovint la idea 
que l’èxit en la vida és una loteria (el 60% al nostre país així ho creu) per part 
d’uns pocs “escollits” a una riquesa sideral i no a una renda mitjana del resultat 
del treball esforçat i constant al que tothom pot accedir. Per això, més enllà de 
garantir en la despesa social una meritocràcia efectiva en l’assignació inicial de 
la renda, en la lluita contra la polarització abans comentada, diversos autors 
han arribat a recomanar elevats impostos de fins al 70% sobre els guanys de 
capital en el moment en què aquests són realitzats i el patrimoni deixa de com-
plir la funció de generació de nova renda, o quan com a renda no guanyada 
passa a tercers (herències). L’esmentada tributació estaria especialment legiti-
mada per eficiència i equitat en el moment en què les plusvàlues es materialit-
zen i les rendes deixen de rendibilitzar-les esdevenint guanys liquiditats i sos-
trets dels mercats productius. Aquí, en l’assignació inicial dels ingressos, i en la 
revisió del valor de la despesa que es finança en la seva capacitat de fer real 
una societat més meritocràtica, és on possiblement hi ha la mare dels ous 
d’una redistribució futura més efectiva.

10.  A mode de tancament. El malestar de l’estat del benestar i el seu 
futur

Al meu entendre, el malestar de molts espanyols sobre la implantació i desen-
volupament del nostre estat del benestar es deu a la frustració per les expecta-
tives incomplertes. Un creixement a dos dígits amb un esforç contributiu insu-
ficient no prometia gens favorable. Ni més era millor, ni es podia aspirar a 
prestacions socials d’estats avançats amb impostos entre cinc i deu punts de 
pressió fiscal per sota d’aquella referència. La crisi va fer tocar de peus a terra a 
una societat poc madura nouvinguda encara a la cultura democràtica. Avui no 
sóc optimista. Financem encara amb dèficit la nostra despesa pública traslla-
dant a les generacions futures la nostra despesa social, excessiu pel que dona 
de si l’economia i l’esforç i compliment fiscal ciutadà. A l’altura del segle XXI i 
els corrents ideològics i polítics imperants, em sembla poc pensable que recu-
perem la vella dinàmica del “gratis” total, del que de tots i del que de ningú, 
encara millorant l’economia. La resposta col·lectiva ni ha vingut ni es podria, 
en tot cas, quedar. L’evolució tecnològica proveeix si de cas noves respostes 
més individuals o de grup que col·lectives per al benestar, o el que es creu i 
s’espera d’ell. I les persones tornen a buscar el benestar des de la idea primària 
d’estar a gust de qui s’és i toca fer a la vida per arribar a final de mes. Això és, 

001-780 ponenciasEIX6.indd   423 11/07/2018   9:36:10



424

Solvència del sistema fiscal i Sostenibilitat de l’estat del benestar

en efecte, resultat de decisions -tal com diria John Romer- i de circumstàncies. 
Les primeres són les nostres; les segones, sobrevingudes. Esperaríem així la 
mutualització, la responsabilitat social en la neutralització de les circumstànci-
es i en la cobertura pública de les contingències que d’elles es derivessin; és a 
dir, d’aquells elements que ens toquen i no vam triar: bàsicament el país en 
què naixem, la família que ens acull i el color de la nostra pell. Compensar 
aquests aspectes, que incideixen sens dubte en els gradients socioeconòmics 
de la salut, és la idea de Romer de responsabilitat social, a vehicular en el nos-
tre cas a través de l’estat del benestar. La sort i les diferents capacitats hereta-
des no generen responsabilitat individual; sí l’esforç. Esdevé avui, però, que tot 
esdevé potencialment endogen, i solucionable, compensable... amb diners. 
Pot ser que la mort ja no ens iguali a tots, rics i pobres. Neix el transhumanisme 
per una tecnologia reparadora que remou els límits de la condició humana i 
que permet corregir i millorar circumstàncies incloses. La tecnologia ens fa en 
aquest sentit protagonistes i no resultat de l’evolució. Tot això permet aixecar 
unes tanques individuals més altes, que no són ja les del fitness, entorns salu-
dables, autocura i supremacisme en distingir de la resta, sinó per la capacitat 
de modificacions genètiques que marquin el futur de cadascú. A un cost finan-
cer global prohibitiu -a més de possiblement insensat-, el cost individual 
d’oportunitat del seu accés ja no és l’esforç (a cuidar-se, a sacrificar temps i 
oci), sinó el pagament de primes d’assegurança o pagaments directes. L’ITV 
del manteniment d’un cos, de la “persona objecte de reparació”.

El comportament perd rellevància davant de l’algoritme predictor del què pas-
sarà i com es pot evitar, a partir del big data del gran germà i d’un tecnosiste-
ma que veu superada la relació metge-malalt amb una plèiade industrial, de 
segur, corporatiu, de coneixement i especulació. S’obren dilemes nous, del 
que és necessari i del que és utilitarista, del que és reparador del nascut o de la 
correcció preventiva del nasciturus, de l’exigència de responsabilitat ja per fer 
o per no fer. Tot de tall individualista o de grup. Res a mutualitzar entre sans, 
malalts, rics i pobres. Diluïda la relació biunívoca, del nihilisme resultant emer-
geix l’objectivació del subjecte-objecte, amb els quals es pugui hackejar aquest 
humanoide. Un altre element d’intranquil·litat a l’hora de pensar en l’estat de 
benestar social. Del big data de la biometria pot emergir la possibilitat de con-
trolar emocions identificant reaccions fílies i fòbies, ja dirigides per la dictadura 
prevalent o per l’interès mercantil. De tot això la salut se’n pot acabar portant 
la pitjor part, ja que fa més atractius que en altres terrenys dades a canvi d’una 
compensació que no és monetària, sinó la promesa de beneficiar-se, ni que si-
gui parcialment, d’alguns elements reparadors o de millora. Amb la falsa aspi-
ració no ja de comportar la malaltia, sinó de vèncer-la fins a l’eternitat.
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En aquests nous escenaris els poders públics i la regulació social caminen deso-
rientats i actuen de resultes, a temps passat, cosa que fa poc prometedora la 
recuperació d’un estat de benestar que va poder ser i no va ser i per al qual ara 
ens sembla que serà massa tard.

ReferèncieS

Són font de lectura actuals i interessants dels temes aquí analitzats: Gupta et 
al. Digital Revolution in Public Finance, FMI, 2017, i els Fiscal Monitor FMI World 
Economic & Financial Survey, Abril 2107, Achieving More with Less i de la mateixa 
col·lecció ‘Tacklig inequality’, Set. 2017. I per a la realitat espanyola, Papeles de 
Economía Española, núm. 154 i Teoría económica de la Imposición, FUNCAS, fe-
brer de 2018.
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L’espectacular creixement de l’economia global ha comportat com un efecte 
secundari pervers un augment de l’evasió i elusió fiscal a gran escala. Lamenta-
blement, les administracions tributàries s’han construït en base al control 
d’economies locals tradicionals, amb jurisdiccions territorials i una escassa col-
laboració en l’intercanvi d’informació. Aquesta disfunció està sent molt aprofi-
tada per alguns.

D’una banda, l’economia del segle XXI ha superat ràpidament el control fiscal 
tradicional. Una gran part del comerç mundial és internacional i, a més, es dona 
dins de companyies d’un mateix grup que utilitzen sofisticats sistemes d’engi-
nyeria fiscal per pagar poc o gairebé res, amb el detriment de les economies 
nacionals que llavors augmenten el seu control, però sobre aquells que no po-
den escapar com són les Pimes i les persones físiques. Figures com els Tax Ru-
llings, arran de l’escàndol Luxleaks o el coneguts “Sandvitx holandès” i “cafè 
doble irlandès”, s’han donat a conèixer a l’opinió pública i estan en el debat 
polític. Les últimes filtracions com la dels “Panama Papers “i els “Paradise Pa-
pers” posen sobre la taula la magnitud d’aquest problema. Aquestes eines són 
utilitzades massivament per grans multinacionals, l’anomenada “planificació 
fiscal agressiva”, amb l’objectiu de rebaixar el pagament d’impostos, fet que 
comporta un efecte directe en l’augment de la desigualtat, ja que només són 
determinades les persones i les empreses que es veuen beneficiades de la ine-
ficàcia del control fiscal internacional.

D’altra banda, respecte l’evasió fiscal, mitjançant l’ús de sofisticats sistemes de 
blanqueig, es permet que enormes quantitats de diners que sovint tenen un 
origen delictiu puguin circular pel món i acabar en qualsevol inversió o actiu 
d’un estat que serà incapaç de verificar quin ha estat l’origen d’aquests fons. 
Un autèntic mur en la investigació de xarxes criminals i de corrupció, ja que els 

Frau fiscal. Avaluació dels sistemes de vigilància del 
frau...
Àlex Madariaga

001-780 ponenciasEIX6.indd   427 11/07/2018   9:36:10



428

Frau fiscal. Avaluació dels sistemes de vigilància del frau...

òrgans jurisdiccionals i de control moltes vegades no poden verificar l’origen, 
ni el fruit d’aquest il·lícit, fet que genera una enorme impunitat.

Les reflexions busquen trobar solucions i canviar el paradigma. En base a l’ex-
periència professional com a funcionari del Cos d’Inspecció i Tècnica Tributària 
de l’Agència Tributària de Catalunya, posteriorment com a tècnic avançat d’in-
vestigacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya i com assessor extern de la Co-
missió d’Investigació del Parlament Europeu sobre els papers de Panamà, pro-
poso 6 mesures concretes per aconseguir un control efectiu:

a) Efectuar una diagnosi de la situació, efectuant un seguiment intensiu 
atès els ràpids canvis tecnològics.

b) Disposar d’una voluntat política real per lluitar contra el frau. Un com-
promís polític del més alt nivell resulta imprescindible per adoptar les 
mesures necessàries.

c) Disposar d’un marc normatiu clar i efectiu contra l’abús, que atorgui la 
necessària seguretat jurídica als operadors.

d) Cal que els organismes de control siguin professionals i despolititzats.

e) Dotació de funcions i de mitjans materials i personals necessaris pel 
control del frau.

f) Creació d’una cultura ètica i de responsabilitat social en l’àmbit fiscal.

1. Frau fiscal

L’espectacular creixement de l’economia global ha comportat com un efecte 
secundari pervers un augment de l’evasió i elusió fiscal a gran escala.

El volum d’aquesta economia submergida que escapa del control tributari és 
sempre estimatiu, ja que precisament l’opacitat dels sistemes d’evasió i elusió 
fiscal impedeixen quantificar amb precisió la quantitat exacta. Segons Gabriel 
Zucman, del patrimoni financer privat total mundial de 95,5 bilions USD, es 
desconeixia el parador d’almenys 7,6 bilions. Això vol dir que, en tot el món, el 
8% del patrimoni financer privat es manté en sistemes opacs, els paradisos 
fiscals, fet que suposa pèrdues d’ingressos globals de 190.000 USD, en con-
cret, es calcula que 2,6 bilions USD del patrimoni financer privat d’Europa es 
troben en jurisdiccions extraterritorials, fet que suposa pèrdues d’ingressos 
fiscals globals de 78.000.000.000 USD a l’any (Gabriel Zucman, La riqueza ocul-
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ta de las naciones: la lacra de los paraísos fiscales, Universitat de Califòrnia, 
2015).

D’altra banda, la magnitud del blanqueig internacional de capitals suposa un 
percentatge estimat entre el 2% i el 5% del PIB mundial segons les dades esta-
dístiques d’Eurojust. Totes aquestes dades són estimatives, però a més la ma-
joria d’estudis internacionals d’organismes com l’OCDE, el Parlament Europeu, 
la DEA així com els estudis d’experts independents i plataformes socials (Tax 
Justice Network, Attac, Oxfam Intermón), conclouen que els casos d’evasió i 
elusió fiscal així com el blanqueig de capitals estan augmentant significativa-
ment i que es necessita una resposta coordinada entre múltiples països i terri-
toris per lluitar contra aquests delictes transnacionals.

Cal tenir en compte que no només es tracta de frau fiscal. Els mecanismes uti-
litzats en jurisdiccions opaques per tal d’amagar el capital obtingut per evitar 
el seu comís i posteriorment blanquejar-lo són els mateixos que s’utilitzen per 
part d’organitzacions criminals, així com en els casos de corrupció que tenen 
un impacte negatiu enorme, tant en l’ús fraudulent del poder públic i el benefi-
ci particular, la desviació de fons públics cap a interessos privats, com en la 
imatge reputacional de les institucions i en la conducta ètica i moral de les or-
ganitzacions i de la ciutadania en general. No hi ha cas de corrupció important 
en el qual no es desviïn els fons obtinguts a jurisdiccions opaques així, en cas 
de persecució judicial, es garanteix que no seran embargats, ja que no podran 
ser localitzats fàcilment. En una investigació de corrupció pots arribar a localit-
zar amb certes dificultats una transferència, per exemple, i coneixes el destí 
dels fons, però la cooperació judicial internacional, tot i els avanços dels últims 
anys, és encara molt feble i en tot cas molt lenta, és a dir, que tot i que podem 
saber on s’han desviat uns fons que provenen d’una activitat delictiva, el seu 
comís no resultarà gens fàcil, ja que el moviment de capitals es pot fer amb una 
simple transferència electrònica, en canvi, el comís internacional ha de passar 
pel difícil tràngol processal d’una comissió rogatòria. Aquesta circumstància 
comporta una profunda frustració tant respecte als investigadors, i en aquest 
cas ho dic per experiència pròpia, així com per la percepció social de què el cor-
rupte mai retorna el que ha robat.

La manca de cooperació i coordinació internacional no es dona només en les 
jurisdiccions classificades com a no cooperants (classificació que no és gens 
pacífica), tampoc és molt eficaç entre aquells països que han firmat convenis 
internacionals. De fet, per exemple, Panamà i Espanya tenen un Conveni publi-
cat al BOE el 4 de juliol de 2011, però segons l’AEAT no s’ha rebut cap col·labo-
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ració efectiva per part de Panamà respecte a les peticions d’informació efectu-
ades, fet que va resultar evident a partir de la publicació dels Panama Papers. 
Lamentablement, la cooperació i coordinació internacional en aquesta matèria 
ni tan sols funciona dins dels països de la UE que estan obligats per l’ordena-
ment jurídic comunitari. La conclusió 190 de la Comissió d’Investigació del Par-
lament Europeu sobre evasió i elusió fiscal considera que tot i els avanços en la 
regulació jurídica i en la creació de diferents instruments, la manca de coopera-
ció i coordinació respecte a l’evasió i elusió fiscal i al blanqueig de capitals cons-
titueixen un problema sistèmic dins de la UE.

El més preocupant és que aquesta manca de cooperació internacional és utilit-
zada també per la delinqüència organitzada i pel terrorisme tal com s’ha de-
mostrat en diverses investigacions criminals. Sobre aquest aspecte, per exem-
ple, GUTIÉRREZ LOUSA opina el següent:

...siendo grave sus consecuencias de naturaleza fiscal, resulta más preocupante 
que determinadas actividades delictivas como el tráfico de drogas, armas y per-
sonas, así como la comisión de corrupción y el terrorismo, aprovechen el mercado 
interior y las libertades comunitarias para construir sólidas estructuras de poder 
de consecuencias imprevisibles. (GUTIÉRREZ LOUSA, M.: La libre circulación de 
capitales: implicaciones para las Administraciones tributarias de los países miem-
bros de la Unión Europea (BIB 2009, 3683), Noticias de la Unión Europea, núm. 
299, 2009, pàg.7)

Els mecanismes de control del frau fiscal, les administracions fiscals, s’han cre-
at en base a administracions territorials sota el concepte de sobirania fiscal. 
Aquesta creació en un moment determinat tenia un sentit efectiu perquè l’eco-
nomia era essencialment territorial. Els productors estaven localitzats en un 
lloc concret i les intermediacions i vendes es produïen amb un sistema que per-
metia fàcilment que les administracions de control exercissin el seu poder en 
cada fase del procés productiu. Ara bé, en els últims anys, la globalització eco-
nòmica, la lliure circulació de capitals i la transformació digital han transformat 
i seguiran transformant a gran velocitat el sistema econòmic. El canvi de para-
digma ha superat les previsions de gestió política i administrativa, fet que ha 
comportat que els organismes de control del frau vagin amb anys de retard. 
Quan es descobreix una forma d’evasió fiscal i blanqueig, cada vegada més so-
fisticada a nivell jurídic (s’utilitzen diferents tipus jurídics en funció del territori, 
fundacions, societats offshore, Trusts, que efectuen operacions d’intercanvis 
de serveis ficticis, crèdits, inversions en intangibles, etc.. aprofitant al màxim 
totes les escletxes de la jurisdicció fiscal internacional, l’anomenat Treaty Sho-
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ping) i alhora més senzilla tecnològicament ja que tot és possible fer-ho des 
d’un terminal d’ordinador o un smartphone) la legislació i els òrgans de control 
prenen, en algun cas, les mesures per evitar-la i controlar-la, però els defrauda-
dors ja han trobat amb rapidesa un altre camí, i així successivament.

En el discurs d’intervenció del Fiscal General de l’Estat, en l’acte d’inauguració 
del Seminari Sobre Oficines Nacionals de Recuperació d’actius (ARO’S) dins del 
projecte Fènix, va dir el següent:

Vivimos en un entorno en el que han desaparecido las fronteras en las relaciones 
interpersonales y en el que las nuevas tecnologías permiten realizar transacciones 
inmediatas de bienes entre personas o entidades situadas en diferentes Estados.

Esta situación de fluidez en las transferencias financieras sin duda contribuye al 
bienestar de los ciudadanos, pero también permite que los bienes procedentes 
de actividades criminales se desplacen sin dificultad a un Estado distinto de 
aquel en que se cometió la actividad delictiva o, en todo caso, a un Estado dife-
rente de aquel en el que se tramita el correspondiente proceso penal relativo al 
enjuiciamiento de dicha actividad delictiva.

És evident que la globalització econòmica, la lliure circulació de capitals així 
com l’aparició de les criptodivises generen una profunda transformació en els 
mecanismes de control, ja que els sistemes d’evasió i blanqueig són els primers 
en adaptar ràpidament els seu canals amb l’ús de la tecnologia, tant que actu-
alment s’han convertit en el canal principal, l’anomenat ciberblanqueig:

Los servicios financieros en línea ofrecen la opción de efectuar vertiginosamente 
numerosas transacciones bancarias en todo el mundo. Al igual que el papel mone-
da va dejando paso al dinero virtual, el ciberblanqueo va usurpando el antiguo rol 
del vetusto blanqueo tradicional y aún este carece de virtualidad sino que acaba 
teniendo un necesario posterior eco en el mundo financiero virtual (e-banking). 
En definitiva, no es que el blanqueo y el ciberblanqueo se acaben confundiendo, lo 
que ocurre es que el ciberblanqueo asume como propio, como un mero paso pre-
vio, el blanqueo tradicional. Podemos afirmar, sin incurrir en pueriles reduccionis-
mos, que acabando con el moderno ciberblanqueo, se seca la raíz y razón de ser 
del grueso de la más importante actividad criminal y más en concreto de los deli-
tos de corrupción, tráfico de drogas y prostitución organizada. Vistas las estadísti-
cas sobre masas financieras ilícitas provenientes del art. 301 del CP se nos antoja 
como un artículo pintoresco de muy escasa aplicación y que casi nunca parece 
aplicarse para transferencias telemáticas que han sustituido a los arcaicos viajes 
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con maletas repletas de billetes. Se carece de recursos, ni interés por investigar la 
realidad consistente en el ciberblanqueo por empresas de Online gambling, los 
casinos en línea, cuentas virtuales en oro (e-gold), las ciberempresas fantasmas 
o pantalla, tarjetas prepagadas de sistema abierto, micropagos en masa con 
dinero virtual (bitcoin) o las páginas web tales como Liberty Reserve, que mane-
jaba más de cincuenta y cinco millones de dólares en transferencias diarias, hasta 
que fue detenido su responsable Arthur Budovsky. Se calculó que, solo su página 
manejó unos 60.000 millones $ provenientes de actividades ilícitas. (Faustino, Gu-
dín Rodríguez-Magariños. Ciberblanqueo: sobre tiburones y sardinas. Publica-
ción: Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 906/2015)

Segons afirma l’Europol, les criptodivises suposen un risc de blanqueig de capi-
tals i, per tant, les estratègies antiblanqueig s’haurien de centrar en aquestes 
noves tècniques de blanqueig de capitals (audiència pública de la Comissió 
PANA del 14 de novembre de 2016).

L’Informe anual de 2017 de l’Administració dels Estats Units per al Control dels 
Estupefaents (DEA) va confirmar que s’ha constatat que les criptodivises com 
el Bitcoin o altres més sofisticades com el Monero (criptodivisa de major creixe-
ment des de 2016, ja que s’ha construït precisament per garantir l’anonimat de 
les transaccions) estan sent àmpliament utilitzades per organitzacions crimi-
nals vinculades al narcotràfic.

És a dir, que l’evolució tecnològica així com una regulació deficient constaten 
que els mecanismes de control han d’evolucionar per adaptar-se a aquest en-
torn. Gràcies a les filtracions massives de documentació que s’han produït en 
els últims anys, hem pogut constatar que els mecanismes de control actual es-
tan lluny de ser efectius en aquesta matèria.

En data 3 d’abril de 2016, el Consorci Internacional de Periodistes d’Investiga-
ció (ICIJ) va donar a conèixer simultàniament en 76 països la major filtració 
d’informació sobre blanqueig de capitals i l’elusió i l’evasió fiscals fins a la data. 
Un total de 2,6 terabytes d’informació confidencial filtrats del bufet d’advocats 
i societat amb llicència fiduciària Mossack Fonseca contenien 11,5 milions de 
documents, fet que suposa més dades que WikiLeaks (2010), Offshore Leaks 
(2013), LuxLeaks (2014) i SwissLeaks (2015) junts. Aquestes filtracions han con-
tinuat en altres rellevants com les anomenades Paradise Papers (2017), Baha-
ma Leaks (2016) o Football Leaks, (2016), que posen de manifest que no es-
tem, ni de lluny, en vies d’eliminar aquest fenomen, més aviat al contrari, 
sembla que el seu ús és cada vegada més ampli.
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En base a l’escàndol de la publicació dels Panama Papers, en data 8 de juny de 
2016, el Parlament Europeu va acordar crear una Comissió d’Investigació so-
bre el blanqueig de capitals i l’elusió i evasió fiscal (Comissió PANA), en la qual 
he tingut el privilegi d’assistir com assessor extern. L’esmentada Comissió ha 
conclòs les seves actuacions amb la publicació del seu Informe el 16 de novem-
bre de 2017.

Per poder solucionar un problema, cal analitzar què és el que està fallant i així 
poder trobar el canal adequat per poder evitar que es repeteixi en un futur. El 
Parlament Europeu davant de l’escàndol de Luxleaks el 2014 va crear el primer 
grup de treball que va concloure en el seu informe TAXE 1, amb conclusions 
d’enorme interès com evitar l’ús abusiu dels Tax Rullings i APA’s (acords fiscals 
i acords previs de valoració que s’havien adoptat en secret i que suposaven un 
perjudici evident per l’economia de la UE). Posteriorment, el Parlament també 
ha analitzat l’ús abusiu per part de les multinacionals tecnològiques d’estratè-
gies de planificació fiscal agressiva que comporta que algunes grans companyi-
es amb enorme volum d’ingressos dins de la UE paguin unes quantitats simbò-
liques utilitzant vies legals dins del paraigües de la UE. L’Informe TAXE 2 va 
servir perquè la Comissió Europea hagi considerat que la política fiscal d’Irlan-
da amb Apple li va permetre un estalvi de 13.000 milions d’euros que s’han con-
siderat un ajut d’estat, incompatible amb el dret comunitari.

Així, si bé ni molt menys totes les conclusions del Parlament Europeu es porten 
a la pràctica, almenys es posa en l’agenda política el , i pot servir perquè els 
ciutadans també fiscalitzin l’activitat pública i la presa de decisions. El proble-
ma continua existint tot i que s’ha detectat i sabem la gravetat dels seu efec-
tes, ara falta el necessari compromís polític internacional per evitar-ho.

En aquest sentit considero especialment rellevant algunes de les reflexions de 
l’Informe de la Comissió PANA sobre les amenaces al sistema, els efectes sobre 
la competència i la confiança en les institucions:

V. Considerando que los ingresos que no se declaran y no se gravan reducen los 
ingresos fiscales nacionales y constituyen una amenaza para la estabilidad del 
sistema financiero; que la evasión y la elusión fiscales generan competencia desle-
al, especialmente para las pymes y las grandes empresas que no recurren a estruc-
turas complejas; que el blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales 
dañan la distribución equitativa de la recaudación fiscal en los Estados miembros 
de la Unión y, por lo tanto, distorsionan la competencia en el mercado interior; 
que la elusión fiscal a gran escala por parte de empresas y particulares con gran-
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des patrimonios no solo penaliza al contribuyente de a pie, a las finanzas públicas 
y al gasto social, sino que también supone una amenaza para la buena gobernan-
za, la estabilidad macroeconómica, la cohesión social y la confianza pública en 
las instituciones.

Aquests efectes son especialment nocius en els països en desenvolupament ja 
que detrauen ingressos que han d’anar destinats a corregir les desigualtats so-
cials:

163. Llama la atención sobre la inaceptable situación consistente en que algunas 
sociedades que operan en países en desarrollo recurren a la corrupción, al fraude 
fiscal, a la elusión y evasión fiscales, a la fijación de precios de transferencia y a la 
propiedad anónima de las sociedades para reducir su deuda fiscal o blanquear ca-
pitales, cuando, al mismo tiempo, millones de personas no tienen acceso a una 
alimentación, una salud y una educación adecuada.

Aquesta situació que constata la filtració dels Panama Papers és un símptoma 
que hi ha hagut “una administració deficient”, ja que el seu paper no ha servit 
per evitar aquestes pràctiques abusives. L’informe inclòs considera que en al-
guns casos podem parlar que s’ha produït un abús de poder i inclòs corrupció 
activa i passiva, per exemple, en molts països les més altes autoritats políti-
ques han estat involucrades en aquestes pràctiques, per això potser entenem 
l’escassa efectivitat del mecanismes de control. És evident que el sistema de 
control ha fallat i aquesta primera reflexió ha de servir per marcar el camí de la 
seva correcció. En el considerant C, l’informe diu:

Considerando que por «mala administración» se entiende la administración defi-
ciente o errónea que se produce, por ejemplo, cuando una institución incumple 
los principios de buena administración, y que constituyen ejemplos de ella las irre-
gularidades y omisiones administrativas, el abuso de poder, la corrupción activa 
y pasiva, la falta de equidad, el uso de procedimientos irregulares, el funcionami-
ento deficiente o la incompetencia, la discriminación, los retrasos evitables, la no 
facilitación o la denegación de información, la negligencia y otras deficiencias que 
reflejan un mal funcionamiento en la aplicación del Derecho de la Unión en cual-
quiera de los ámbitos por él cubiertos.
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2.  Avaluació dels sistemes de vigilància del frau. Cap a una eficiència del 
sistema. Costos del sistema

Del resultat dels diferents estudis crec que cal adoptar un procés integral per 
evitar el frau, basat en un conjunt de mecanismes que ens portin a tenir un 
sistema integral d’integritat. Crec que no és suficient amb mesures normati-
ves únicament, ni amb sistemes rigorosos de control, ni tan sols amb sistemes 
de denúncia o la millora del comportament ètic. Entenc que, perquè el sistema 
funcioni i sigui efectiu, cal que sigui un sistema que tingui en compte tots els 
factors necessaris per generar un canvi de cultura en la política fiscal, un siste-
ma que tingui en compte tots els aspectes per tal de construir una societat 
més justa i equitativa en la qual les igualtats d’oportunitats siguin reals i efecti-
ves.

En base a aquests principis, entenc que ens hauríem de dotar d’un sistema in-
tegral de vigilància del frau tant en l’aspecte de prevenció com de control, que 
contingui els elements següents:

a) Diagnosi de la situació

Per poder resoldre un problema, encara que sigui obvi, el primer que cal fer és 
reconèixer la seva existència i a partir d’aquí prendre les mesures correctes ne-
cessàries. Ha estat un comportament habitual per part del poders públics la 
tendència a no reconèixer determinades situacions que o bé li sobrepassen o 
bé és perquè tenen interessos propis en que no se solucionin.

L’existència dels paradisos fiscals és tan antiga com el propi capitalisme, però 
no ha estat mai en l’agenda política fins que no es va demostrar que per aquest 
canal s’efectuava també el finançament del terrorisme. Però reconèixer el pro-
blema té conseqüències. Arran de l’atemptat de les torres bessones l’any 2001, 
l’administració americana va aprovar la Patriot Act, i dins de les seves investiga-
cions va descobrir com s’havien utilitzat estructures financeres offshore per fi-
nançar operacions terroristes, amb la col·laboració d’un banc de tant prestigi 
com el Banc Riggs de Washington. Ara bé, com a resultat inesperat de la inves-
tigació, també es van descobrir uns comptes milionaris del dictador xilè Augus-
to Pinochet (amb uns fons de 21.320.110 de USD) i el finançament poc clar per 
part d’autoritats americanes de les activitats del dictador.
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La crisi financera internacional i els diferents escàndols sobre operacions offs-
hore amb un enorme impacte en l’economia internacional (hipoteques subpri-
me, Lehman Brothers, i anteriorment el cas Enron) van portar els paradisos fis-
cals per primera vegada a l’agenda internacional del G-20 l’any 2009. Va ser 
aquí on el president Sarkozy va afirmar de forma contundent que “L’etapa del 
secret bancari s’ha acabat”.

Tot i que les filtracions massives (Falciani, Panama Papers i Paradise Papers) 
ens acrediten que ni molt menys és així, sí que és cert que el tema està en 
l’agenda política i el primer que s’ha fet és un estudi de la situació actual, es-
sencial per saber què està fallant i per on podem començar a revertir la situa-
ció.

Una de les mancances més evidents és que la fiscalitat internacional no es tro-
ba adequadament adaptada per evitar un ús abusiu per part d’alguns. L’OCDE 
ha desenvolupat un paper clau en els últims anys amb l’impuls dels convenis 
internacionals per evitar la doble imposició. Això, no obstant, l’ús abusiu dels 
convenis, ús abusiu de les despeses financeres, per intangibles, productes hí-
brids, etc. han comportat que la deslocalització de la base imposable a aquells 
països amb sistemes impositius més laxes sigui pràctica habitual, i a més legal, 
dins del sistema generat per l’OCDE. En alguns casos s’ha arribat a parlar de 
forma jocosa dels convenis de cap imposició per referir-se als convenis interna-
cionals.

L’any 2013, l’OCDE publica el seu Informe BEPS (Base Erosion and Profit, Shif-
ting) en el qual, una vegada localitzat aquest ús abusiu dels convenis, es pre-
senta un pla d’acció per evitar aquest ús abusiu, un pla en constant evolució i 
adaptació a l’entorn canviant. La gran part de les mesures proposades en l’in-
forme BEPS i que es podien adaptar a la legislació d’un estat han estat traslla-
dades al nostre ordenament intern en les últimes modificacions de la Llei de 
l’Impost sobre Societats.

El Parlament Europeu ha desenvolupat una tasca significativa tant en diferents 
comissions d’investigació, informes amb recomanacions concretes, algunes de 
les quals han estat portades a terme per la Comissió Europea (desgraciada-
ment molt menys de les que s’han recomanat) així com altres mesures han 
acabat aprovades en Directives i resolucions del Parlament i del Consell.

A nivell espanyol, la diagnosi del problema del frau fiscal i de l’evasió i elusió 
fiscal no ha estat en el primer nivell de l’agenda política. Els estudis més signifi-
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catius d’economia submergida i de l’ús dels paradisos fiscals han estat efectu-
ats per Oxfam Intermón o el Sindicat de Tècnics d’Hisenda (Gestha).

La Generalitat de Catalunya l’any 2017 va efectuar el primer estudi del Tax Gap 
o bretxa fiscal (segons la dentició de l’agència tributaria americana, IRS el Tax 
Gap “és la diferència entre la quota impositiva que els contribuents haurien de 
pagar i la que realment paguen dins del període voluntari”). La conclusió de 
l’estudi respecte els quatre principals impostos que gestiona l’Agència Tributà-
ria de Catalunya (ATC) per l’any 2014 estima que la bretxa fiscal va ser de 789,8 
milions d’euros. Això representa un 26,53% de la recaptació potencial (2.976,63 
milions d’euros), és a dir, de la quota impositiva que els contribuents haurien 
d’haver pagat, d’acord amb la legislació vigent en aquell moment. En l’estudi 
es conclou que és en l’Impost sobre el Patrimoni i en l’Impost de Successions, 
on el tax gap és més gran a conseqüència dels actius financers no declarats 
localitzats a l’estranger. Lamentablement, les competències normatives de la 
Generalitat en matèria fiscal són mínimes d’acord amb la CE, l’EAC i la LOFCA, i 
per això l’estudi se centra en els tributs gestionats per l’ATC, però, en tot cas, 
creiem que és una bona iniciativa començar per posar la magnitud del proble-
ma a la taula.

Ara bé, els canvis en l’ús de les tecnologies avancen molt ràpidament, i per això 
cal efectuar un seguiment continu de com evoluciona el sistema i el seu possi-
ble ús abusiu. Resulta especialment preocupant la velocitat en què està aug-
mentant l’ús de les criptodivises quan les institucions públiques han trigat anys 
en reconèixer simplement la seva existència. De cop, per exemple, tenim un 
atac massiu de rasnomware que segresta milers d’ordinadors en tot el món, i 
veiem com es demana el pagament en Bitcoins. Quan hem comprovat que 
aquest pagament comporta que no es pugui fer el seguiment del perceptor 
dels fons és quan les institucions i els ciutadans comencen a reaccionar. Apa-
reixen les primeres reflexions i les primeres regulacions: les cases d’exchange 
han de complir la normativa antiblanqueig i han d’aplicar la normativa know 
you customer, identificant l’intervinent que canvia divises. Ara bé, això només 
s’aplica a les cases d’exchange radicades dins de la UE, ja que si està en una ju-
risdicció no cooperativa ja no sabem qui adquireix la criptodivisa, i només que 
hi hagi una jurisdicció no cooperant al món tenim un problema. I la situació en-
cara pot ser pitjor si s’accepta de forma generalitzada com a mitjà de paga-
ment, amb la qual cosa no caldrà efectuar operacions d’exchange. I això només 
ha començat. Quan el pagament en criptodivises es generalitzi, fet que segons 
els experts es produirà més ràpid del que es pensa, quan moltes persones vul-
guin utilitzar aquest sistema perquè saben que escapen del control fiscal, o 
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d’embargaments, o simplement per amagar patrimoni, l’ús creixerà de forma 
exponencial.

En conseqüència, atès que el sistema fiscal està construït de forma territorial i 
l’economia és global, i que la tecnologia avança a un ritme molt més elevat que 
el de les institucions, entenc que resulta imprescindible efectuar una diagnosi 
detallada de la situació per part d’experts transversals (economistes, advo-
cats, tècnics. etc.), una diagnosi que ha de ser actualitzada contínuament per 
les circumstàncies que hem comentat anteriorment.

b) Voluntat política real per lluitar contra el frau

Per disposar de mecanismes de control efectiu, resulta imprescindible que hi 
hagi lideratge polític clar, per tal de crear les estructures necessàries que siguin 
efectives. En l’ús d’aquestes pràctiques abusives, cal recordar que tenim enor-
mes estructures de frau amb una gran capacitat econòmica. Només amb el 
compromís polític del més alt nivell serà possible crear mecanismes de control 
efectius. Desgraciadament també ha estat rellevant en la filtració dels Panama 
Papers que s’acredités l’ús d’estructures offshore per part de molts polítics 
d’alt nivell, anomenades segons la terminologia del GAFI persones exposades 
políticament PEP’S, que són precisament els que han de prendre les decisions 
per evitar-ho. Les filtracions han estat rellevants per demostrar fins a quin punt 
ha arribat la contaminació del poder i, per tant, obliga que els ciutadans exigei-
xin de forma insistent i permanent la incorporació a l’agenda política de meca-
nismes efectius de lluita contra el frau.

Per exemple, la Resolució del Parlament Europeu, de 25 de novembre de 2015, 
sobre resolucions fiscals i altres mesures de naturalesa o efectes similars (TAXE 
1) va considerar el següent:

149. Reclama un planteamiento común de la UE con respecto a los paraísos fisca-
les; pide, en particular, a la Comisión que prosiga sus trabajos encaminados a 
desarrollar y adoptar una definición europea, una serie de criterios comunes para 
identificar los paraísos fiscales, independientemente de su ubicación, y sanciones 
adecuadas para aquellos países que cooperen con ellos, sobre la base de su Reco-
mendación de diciembre de 2012 relativa a las medidas encaminadas a fomentar la 
aplicación, por parte de terceros países, de normas mínimas de buena gobernanza 
en el ámbito fiscal (esto es, ir más allá del intercambio de información y la trans-
parencia para incluir una competencia leal en materia fiscal y una fiscalidad efi-
caz), y para aquellas empresas que los utilicen para fines de planificación fiscal 
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agresiva, así como a definir medidas comunes adecuadas aplicables a dichas juris-
dicciones; remite a su antes mencionada Resolución, de 21 de mayo de 2013, sobre 
la lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y los paraísos fiscales, con miras a 
elaborar una lista no exhaustiva de posibles medidas en este sentido; reitera que 
la elaboración de listas verdaderamente europeas, actualizadas periódicamente 
y basadas en indicadores exhaustivos, transparentes, sólidos, objetivamente 
verificables y comúnmente aceptados sería un medio más eficaz de promover la 
buena gobernanza en el ámbito fiscal y un cambio de comportamiento fiscal con 
respecto a estas jurisdicciones y en el seno de las mismas.

També es van proposar mesures coercitives concretes contra els països no col-
laboradors:

Pide a los organismos de la UE que no colaboren con las jurisdicciones considera-
das no cooperadoras en cuestiones fiscales ni con las empresas condenadas por 
fraude fiscal, evasión fiscal o planificación fiscal agresiva; pide a instituciones 
como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Europeo de Reconstrucción 
y Desarrollo (BERD) que dejen de colaborar a través de sus intermediarios finan-
cieros con las jurisdicciones no cooperadoras en materia fiscal; pide, asimismo, a 
los organismos de la UE que se comprometan a no conceder financiación de la UE 
a empresas condenadas por fraude fiscal, evasión fiscal o planificación fiscal 
agresiva.

Bé, desgraciadament estem ja al 2018 i la falta de voluntat política ha fet que 
encara no estigui plenament consensuada una definició europea de paradís fis-
cal, ni tampoc una llista, ni molt menys s’ha aplicat cap mesura restrictiva. El 
que es coneix fins ara són els treballs del Consell filtrats a la premsa on la pers-
pectiva no és gaire engrescadora: llista mínima de països no col·laboradors 
(aquells que es comprometen a complir ja són exclosos, així que països sospi-
tosos com, per exemple, Panamà ja no hi són a la llista) i manca de capacitat 
sancionadora sobre els països incomplidors.

A nivell nacional, hem tingut la tendència a considerar frau com el control 
d’aquells que ja declaren, però costa adoptar mesures efectives sobre l’econo-
mia submergida i l’elusió fiscal a gran escala.

L’alta política ha d’entendre que el seu paper actual serà adoptar les decisions 
oportunes per evitar aquestes conductes fraudulentes, ja que es troba en joc 
la supervivència del propi sistema. Entenc que, haurem de ser els ciutadans els 
que exercim tota la pressió possible perquè es prioritzi i s’actuï, ja que sense 
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voluntat política serà impossible desenvolupar cap dels objectius següents (ni 
marc normatiu, ni organismes de control, ni sistemes de prevenció i alerta, i 
evidentment el context ètic no podrà ser el desitjable si les altes estructures 
no demostren un lideratge clar en la lluita contra el frau).

c) Marc normatiu clar i efectiu contra l’abús

Una de les mancances més evidents és que la fiscalitat internacional no es tro-
ba adequadament adaptada per evitar un ús abusiu per part d’alguns. L’OCDE 
ha desenvolupat un paper clau en els últims anys amb l’impuls dels convenis 
internacionals per evitar la doble imposició així com a l’informe BEPS.

A la UE s’han aprovat un conjunt de directives, de la qual destaquem la IV Di-
rectiva de PBC-FT (Directiva UE 2015/849) ja que el termini de transposició a 
l’ordenament intern va finalitzar el 26 de juny de 2017 sense que el nostre país 
ho hagi fet.

Aquest marc normatiu dona la suficient seguretat jurídica als diferents opera-
dors en una matèria complexa com la fiscal. Cal tenir en compte que, si les nor-
mes no són prou clares, algunes administracions poden aplicar criteris restric-
tius que generen situacions conflictives com és habitual a Espanya entre l’AEAT 
i els operadors jurídics en l’aplicació dels preus de transferència. Necessitem 
unes normes clares i que evitin la conflictivitat. Les figures dels acords previs 
(Tax rullings) o acords previs de valoració de determinades operacions fiscals 
(APA’S) poden ser molt útils sempre que s’apliquin de forma transparent i no 
discriminatòria. Els acords secrets firmats per Luxemburg s’han considerat 
contraris al Dret de la UE, i tal com es va establir en l’informe TAXE 1 del Parla-
ment Europeu, aquestes figures poden ser útils per garantir la seguretat jurídi-
ca sempre que evidentment s’aprovin dins del marc legal de la UE, es publiquin 
i no siguin discriminatoris.

La Resolució del Parlament Europeu, de 6 de juliol de 2016, sobre resolucions 
fiscals i altres mesures de naturalesa o efectes similars, (TAXE 2) va establir el 
següent:

7. Insta a la Comisión a que presente una propuesta sobre una base imponible 
consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) antes de finales de 
2016, acompañada de una clave de distribución adecuada y justa que ofrecería 
una solución global para hacer frente a las prácticas fiscales perniciosas en la 
Unión, aportaría claridad y simplicidad para las empresas, y facilitaría la actividad 
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económica transfronteriza dentro de la Unión; considera que la consolidación es 
el elemento fundamental de la BICCIS...

14. Subraya que el 70% de los traslados de beneficios se lleva a cabo mediante pre-
cios de transferencia y que la mejor manera de abordar esta cuestión es la adop-
ción de una BICCIS plena; pide a la Comisión, no obstante, que presente una pro-
puesta legislativa concreta sobre los precios de transferencia, teniendo en cuenta 
Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a empres-
as multinacionales y administraciones tributarias aprobadas en 2010; subraya, 
además, que puede que se necesiten esfuerzos adicionales para frenar los riesgos 
BEPS entre los Estados miembros de la Unión y terceros países que surjan del mar-
co de los precios de transferencia, en especial los precios de los activos intangi-
bles, y que se deben investigar activamente las alternativas mundiales al actual 
principio del trato en condiciones de igualdad, así como comprobar su potencial 
para garantizar un régimen fiscal mundial más justo y eficaz.

La creació d’una base imposable europea (BICCIS) solucionaria una gran part 
dels problemes actuals de desplaçament de la base imposable, de fet seria un 
sistema similar al que aplica un estat federal com els EUA, però pel que sembla 
finalment no hi ha una clara voluntat política d’avançar per aquest camí. En 
canvi, d’acord amb l’informe BEPS, el camí és que les multinacionals donin in-
formació dels beneficis obtinguts país per país, així com dels impostos pagats. 
Bé, com a mínim tindrem una fotografia de la situació que ens haurà d’ajudar a 
continuar prenent decisions.

Sobre aquest punt resulta rellevant l’aprovació de la Directiva 2014/107/UE del 
Consell de 9 de desembre de 2014 que modifica la Directiva 2011/16/UE pel qual 
es refereix a l’obligatorietat de l’intercanvi automàtic d’informació en l’àmbit 
de la fiscalitat, que amplia el tipus de rendes i subjectes obligats a donar infor-
mació amb caràcter automàtic (sense que s’hagi de considerar rellevant o la 
seva difusió a l’estat d’origen del titular).

Els mecanismes d’intercanvi d’informació automàtics que comencen a ser 
efectius l’any 2018 pot ser, si s’aplica de forma eficaç, un gran sistema de pre-
venció del frau. Si els operadors jurídics saben que la informació de rellevància 
fiscal serà fàcilment compartida pels Estats de la UE de forma automàtica i sen-
se requeriment previ, es podran evitar que alguns, simplement per ser titulars 
d’actius en altres països, escapin de la tributació per la manca de cooperació 
fiscal entre estats. És inadmissible que això encara passi dins del territori de la 
UE, així que, amb els mecanismes d’intercanvi automàtic, en realitat la UE es 
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comportarà com una única entitat de control fiscal. No obstant, cal estar atent 
a la implementació d’aquesta normativa, ja que desgraciadament es troben es-
cletxes per on alguns sempre circulen amb impunitat. Ja va passar amb la im-
plementació de la Directiva 2003/48/CE (directiva de l’estalvi), que només afec-
tava a persones físiques i, per tant, es van efectuar ràpids canvis de titularitat 
de comptes suïssos o de Luxemburg a nom de persones jurídiques radicades 
en un altre estat, i així simplement desapareix el titular real de l’actiu. Cal evitar 
que hi hagi escletxes normatives.

d) Cal que els organismes de control siguin professionals i despolititzats

El lideratge polític en la lluita contra el frau cal que es materialitzi en uns orga-
nismes de control professionals i no polititzats. Lamentablement, al nostre 
país hem arribat a un punt patològic de contaminació política en diversos òr-
gans administratius (i judicials, tal com reflecteix la Comissió Europea que el si-
tua com el país 22 dels 28 de la UE en independència judicial i el Fòrum Econò-
mic Mundial que ubica el nostre país per sota de Botswana en aquesta 
matèria). No hi ha estat de dret si els òrgans de control estan fortament politit-
zats, en aquest cas es converteixen en òrgans innocus que son més un fre a 
l’autèntic control que una garantia pels ciutadans de la igualtat de tracte.

Cal que la meritocràcia sigui l’element definitiu pels nomenaments directius en 
l’àmbit dels òrgans de control, i això està lluny de ser l’estàndard real en el nos-
tre país. Tal com va declarar Miguel Ángel Mayo en la Comissió d’investigació 
sobre el frau fiscal i corrupció del Parlament de Catalunya:

Cuando se utilizan de forma política instituciones como el Ministerio de Justicia, 
la Agencia Tributaria, la Oficina Antifraude o la Oficina Anticorrupción, se genera 
un caldo de cultivo óptimo para el fraude y la corrupción. http://www.lavanguar 
dia.com/economia/20141202/54420968294/fraude-fiscal-catalunya-supone-24- 
6-pib.html

Amb òrgans de control professionals, no s’hauria de produir una situació d’in-
compliment normatiu generalitzat, fet que desgraciadament s’ha donat en 
moltes ocasions. És a dir, en primer lloc, ens costa tenir una normativa clara i 
efectiva en la lluita contra el frau, però una vegada la tenim és essencial que es 
compleixi i que algú pugui reaccionar degudament davant del seu incompli-
ment.
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D’acord amb l’informe de la Comissió PANA, aquest incompliment ha estat ex-
cessivament ampli dins de la UE tal com figura en les seves conclusions:

206. Concluye que, en vista de las constataciones de la Comisión PANA, cabe seña-
lar varios casos de mala administración en relación con la legislación de la Unión, 
en concreto que:

•	las autoridades de los Estados miembros no comunican de forma espontánea 
la información fiscal a otro Estado miembro en caso de que existan motivos 
para suponer que pueden perderse ingresos fiscales en otros Estados miem-
bros (artículo 9, apartado 1, de la DCA), y la Comisión no garantiza la aplicación 
eficaz de la DCA;

•	las autoridades de los Estados miembros no actúan ante la existencia de prue-
bas de falta grave y persistente de identificación de los titulares reales en el 
marco de la diligencia debida con respecto al cliente, y no exigen que se verifi-
que la identidad del cliente y del titular real antes de que se establezca una re-
lación empresarial o se realice la transacción (artículo 8, apartado 1, letra b), y 
artículo 9, apartado 1, de la tercera Directiva antiblanqueo), y la Comisión no 
garantiza la aplicación eficaz de la tercera Directiva antiblanqueo;

•	las autoridades de los Estados miembros no garantizan que pueda exigirse 
responsabilidades a las entidades obligadas por las normas antiblanqueo si se 
infringen las disposiciones nacionales, incluida la comunicación de la informa-
ción sobre los titulares reales a las autoridades competentes (artículo 39, 
apartado 1, de la tercera Directiva antiblanqueo), y la Comisión no garantiza la 
aplicación eficaz de la tercera Directiva antiblanqueo;

•	la Comisión no proporciona una lista de terceros países con deficiencias es-
tratégicas en sus regímenes contra el blanqueo de capitales;

•	las autoridades de los Estados miembros no aplican sanciones administrati-
vas y otras medidas administrativas a las entidades declaradas responsables 
de infracciones graves de las disposiciones nacionales adoptadas con arreglo a 
la tercera Directiva antiblanqueo, tal y como exigen el artículo 67, apartado 1, 
letra o), y el artículo 67, apartado 2, de la Directiva 2013/36/UE (DRC IV), y la 
Comisión no garantiza la aplicación eficaz de la DRC IV;

•	los Estados miembros no colaboran de forma leal en el marco del Grupo “Có-
digo de Conducta” (Fiscalidad de las Empresas) y no cumplen el principio de 
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cooperación leal, tal y como exige el artículo 4 del TUE; la Comisión no actúa 
como guardiana del Tratado.

És significatiu que, una vegada dotat d’instruments jurídics dins de la UE, es 
detecta un ampli incompliment inclòs per part de la pròpia Comissió. Amb or-
ganismes de control professionals i no polititzats entenem que no es produiria 
aquest incompliment massiu de normatius. El control esdevé essencial per po-
der complir de forma efectiva, almenys, la normativa que ja tenim. Si tenim òr-
gans dotats d’àmplies funcions de control i que no estiguin sotmesos al criteris 
polítics, evitarem que la desobediència al dret sigui una pràctica habitual inclòs 
per part dels propis estats i estructures administratives.

e) Dotació de funcions i de mitjans materials i personals necessaris per al 
control del frau

Els òrgans de control han d’estar dotats de les funcions necessàries per poder 
actuar de forma efectiva, ja que en cas contrari es converteixen en operacions 
de màrqueting polític. Podem tenir un òrgan amb un nom contundent, i inclòs 
dirigit per personal independent sense submissió política, però si no es troba 
dotat de mitjans ni de funcions haurà servit de poc.

La Resolució del Parlament Europeu TAXE 2, sobre aquest punt va demanar la 
creació d’un Centre de coordinació i coherència dins de la UE:

57. Pide la creación de un nuevo Centro de coordinación y coherencia de la políti-
ca fiscal de la Unión en la estructura de la Comisión para garantizar un funciona-
miento correcto y coherente del mercado único y la aplicación de normas interna-
cionales; considera que este nuevo organismo debería encargarse de evaluar y 
seguir las políticas fiscales de los Estados miembros al nivel de la Unión, de velar 
por que los Estados miembros no apliquen nuevas medidas fiscales perjudiciales, 
de controlar la observancia por parte de los Estados miembros de la lista común 
de jurisdicciones no cooperativas, de garantizar y fomentar la cooperación entre 
las administraciones fiscales nacionales (por ejemplo, formación e intercambio de 
buenas prácticas), y de poner en marcha programas académicos en la materia; 
opina que, de este modo, dicho Centro podría contribuir a evitar nuevas lagunas 
tributarias derivadas de la falta de coordinación en las iniciativas políticas entre 
Estados miembros y contrarrestar normas y prácticas fiscales que pudieran per-
turbar u obstruir el correcto funcionamiento y la lógica del mercado único o inter-
ferirían con él; cree que este organismo podría servir también como punto de con-
tacto para los denunciantes de irregularidades si los Estados miembros y las 
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administraciones tributarias nacionales no actúan ante la revelación de casos de 
evasión o elusión fiscal o si no llevan a cabo investigaciones adecuadas sobre este 
asunto; considera que el Centro podría beneficiarse de la puesta en común de co-
nocimientos especializados a escala de la Unión y a nivel nacional, a fin de reducir 
la carga que recae en los contribuyentes.

Tampoc s’ha avançat gaire en la creació d’estructures úniques fiscals dins de la 
UE. En el nostre estat, l’AEAT és un exemple d’efectivitat en algunes àrees i al-
gunes de les solucions adoptades han de servir d’exemple per a la creació d’al-
tres organismes com pot ser a Catalunya.

Les característiques que entenc que necessitem en un òrgan de control efectiu 
del frau son:

a) Òrgan dotat d’àmplies funcions efectives: obtenció d’informació, po-
testats d’investigació àmplies i capacitat sancionadora. Un òrgan sense 
un poder actiu real i que només tingui funcions consultives no resulta 
eficaç.

b) L’òrgan ha d’estar dotat del mitjans necessaris. El control actual reque-
reix una tecnologia que permeti processar una gran quantitat de dades, 
que pugui elaborar perfils en base a dades obtingudes des de diferents 
fonts i amb el sistema d’intel·ligència artificial, pot fer que l’actuació 
personal en investigacions sigui altament eficient. Per tant, la inversió 
tecnològica ha de ser prioritària per poder dotar d’eficàcia i eficiència 
les seves actuacions.

c) Alta especialització del personal adscrit. Ateses les funcions de control 
entenc que han de ser desenvolupades integralment per funcionaris de 
carrera amb una elevada especialització i amb formació contínua. El 
control del frau requereix amplis coneixements fiscals nacionals i inter-
nacionals, així com experts en altres disciplines quan siguin necessaris. 
Cal tenir en compte que els defraudadors disposen de l’assessorament 
professional d’experts de tot el món, de fet s’ha constatat com algunes 
multinacionals i entitats financeres efectuen una inversió en planifica-
ció fiscal com si fos una R+D: tenen un departament especialitzat bus-
cant contínuament les escletxes del sistema legal per optimitzar el pa-
gament d’impostos.

d) Cal que els òrgans de control col·laborin amb l’Administració de Justícia 
en la investigació de grans trames de frau. L’especialització en matèria 
fiscal de jutges, magistrats i fiscals normalment no és molt alta, i l’eleva-
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da complexitat d’algunes trames obliguen a comptar amb la col·labora-
ció dels millors experts. Per tant, resulta indispensable poder tenir una 
unitat de col·laboració permanent amb l’Administració de Justícia, in-
clouen la possibilitat de disposar d’una policia fiscal especialitzada.

e) Cal que els òrgans de control estiguin sotmesos a un estricte règim de 
rendiment de comptes, ateses les seves funcions invasives en la intimi-
tat de les persones i el seu poder coactiu. Històricament, el secret ban-
cari va néixer per preservar la intimitat, ja que més avui en dia, per 
exemple, un extracte de moviments bancaris pot atorgar moltíssima in-
formació personal, no tota de rellevància fiscal. El secret bancari dins de 
la UE l’hem de donar per desaparegut amb l’entrada en vigor de la di-
rectiva d’intercanvi d’informació, així com ja va desaparèixer en el nos-
tre estat fa uns anys. Ara bé, disposar d’aquest poder ha d’estar sotmès 
al més estricte règim de confidencialitat i d’accés a les dades que siguin 
estrictament necessàries. Un ús malintencionat de dades es pot utilit-
zar de forma indeguda, i així ha passat en el nostre país, per qüestions 
polítiques, venjança personal o simplement per obtenir poder. Per tant, 
si l’òrgan no està polititzat i està sotmès a un estricte control i rendi-
ment de comptes, ens pot garantir que el seu poder serà utilitzat per 
qüestions d’interès general exclusivament.

En aquest sentit, l’esforç efectuat per l’AEAT en informatització i recollida de 
dades és un bon exemple. També ho és la creació de l’Oficina Nacional de Fis-
calitat Internacional (Resolució de 13 de març de 2013), un òrgan altament es-
pecialitzat.

f) Enfortir el paper dels alertadors. Sistemes de denúncies anònimes

Sens dubte, els elements que han estat més efectius en els últims anys són les 
filtracions massives d’informació sobre paradisos fiscals. De fet, és l’única for-
ma en el context actual d’obtenir determinada informació. Per exemple, si en 
una investigació criminal un jutge espanyol requereix informació d’un altre 
país, s’ha d’atenir al corresponent Conveni d’intercanvi d’informació, via Co-
missió rogatòria, i si, en el millor dels casos, l’estat receptor contesta de forma 
favorable, salvant tots els entrebancs burocràtics que poden ser indescripti-
bles, ens podem trobar finalment que hem de tornar a començar, perquè el ti-
tular d’un determinat compte resulta ser una persona jurídica d’un altre Estat. 
Si continuem, potser en diuen en aquell altre estat que la persona jurídica és 
d’un Trust, o una fundació o d’una altra societat de la que desconeixen el titu-
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lar real perquè així ho permet la legislació d’aquell Estat.

Ara bé, totes les operacions s’efectuen en algun lloc concret. Un despatx d’ad-
vocats, una assessoria, un entitat financera, que en algun moment disposa del 
titular real del bé, o inclòs es descriu l’operativa i la voluntat d’amagar el seu 
origen. Tota aquesta documentació només podria ser intervinguda en aquell 
país amb una ordre judicial, qüestió que actualment esdevé gairebé impossi-
ble. Però en els últims anys hem tingut un altre camí. Alguna persona que té 
accés a aquesta informació la filtra i es pot tenir coneixement de dades que per 
un altre camí seria gairebé impossible d’obtenir: correus electrònics indicant el 
titular real, claus d’accés de determinades persones, relació de testaferros i els 
seus titulars efectius, etc. És un alertador, una figura clau, ja que només gràcies 
a la seva intervenció hem pogut tenir coneixement de dades que fins ara eren 
opaques.

L’informe de la Comissió PANA diu al respecte:

171. Señala que LuxLeaks, los papeles de Panamá, SwissLeaks, Bahamas Leaks, Fo-
otball Leaks y otras muchas filtraciones han demostrado el papel crucial que 
pueden desempeñar los denunciantes de irregularidades a la hora de luchar con-
tra el blanqueo de capitales, el fraude, la planificación fiscal abusiva o la corrup-
ción, o a la hora de arrojar luz sobre comportamientos ocultos; subraya, por lo 
tanto, que la protección de los denunciantes puede contribuir a salvaguardar el 
interés público, fomentar la buena gobernanza y reforzar el Estado de Derecho; 
señala que mientras las entidades obligadas solo corran el riesgo de asumir mul-
tas reducidas por no comunicar o comunicar erróneamente a las autoridades las 
sospechas de blanqueo de capitales, se estará obstaculizando gravemente la pre-
vención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

En la resolució del Parlament Europeu TAXE 2, es diu el següent:

44. Reitera el papel crucial que desempeñan los denunciantes de irregularidades 
a la hora de revelar comportamientos inadecuados, incluidas las prácticas ilegales 
o ilícitas; considera que estas revelaciones, que ponen de manifiesto la magnitud 
de la evasión y la elusión fiscales, son claramente de interés público, como ha que-
dado demostrado en las recientes revelaciones conocidas como “LuxLeaks” y “los 
papeles de Panamá”, que han permitido apreciar la magnitud del traslado de acti-
vos a jurisdicciones con bajos niveles de imposición; recuerda que la posibilidad de 
detectar y enjuiciar a los defraudadores fiscales depende esencialmente de la dis-
ponibilidad y la calidad de los datos.
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Ara bé, no hi ha un règim jurídic de protecció d’aquest alertador. Es tracta de 
persones que es juguen la seva carrera professional i, en moltes ocasions, pa-
teixen represàlies judicials per la seva actuació, fet que ens hauria de fer refle-
xionar. El informe PANA ens diu:

173. Lamenta que en algunos países se recurra a procedimientos judiciales con-
tra los denunciantes como medio para defender la opacidad; considera muy la-
mentable que, hasta el momento, en el caso de LuxLeaks solo se haya actuado ju-
dicialmente contra los denunciantes y periodistas, mientras que no se han 
tomado todas las medidas oportunas respecto de las empresas y los intermediari-
os implicados en las resoluciones fiscales puestas al descubierto por los documen-
tos de LuxLeaks; recuerda que el Parlamento Europeo ha solicitado reiteradamen-
te la mejora de la protección de los denunciantes.

A finals de 2016, el diari alemany Süddeutsche Zeitung va ser contactat per una 
font obstinada a romandre en l’anonimat. La font es va identificar a sí mateixa 
com John Doe i va oferir la possibilitat de filtrar documents i informació del des-
patx panameny de Mossack Fonseca. El Süddeutsche Zeitung va decidir analit-
zar informació en cooperació amb el Consorci Internacional de Periodistes 
d’investigació (ICIJ). En el transcurs de la investigació, la tasca de cooperació 
va abastar més de 100 organitzacions mediàtiques en més de 80 països. La pu-
blicació dels Panama Papers va commocionar tot el planeta: polítics i funciona-
ris públics es van veure forçats a renunciar, va haver-hi una gran repercussió 
mediàtica atesos els noms d’algunes de les persones afectades.

Després de la publicació mundial i la commoció internacional, John Doe va envi-
ar un comunicat que es va publicar al diari alemany, sobre els motius de la seva 
filtració, amb algunes consideracions sobre la protecció de l’alertador:

Los whistleblowers legítimos que sacan a la luz delitos incuestionables, ya sean 
informantes internos o externos, merecen recibir inmunidad contra las represali-
as del gobierno y punto. Hasta que los gobiernos reglamenten una protección le-
gal para los whistleblowers de acuerdo a la ley, las agencias encargadas de hacer 
cumplir la ley simplemente tendrán que depender de sus propios recursos o de la 
cobertura actual por los medios para obtener los documentos.

Mientras tanto, hago un llamado a la Comisión Europea, al Parlamento Británico, 
al Congreso de los Estados Unidos y a todas las naciones para tomar medidas no 
sólo para proteger a los whistleblowers, sino para poner fin al abuso global de 
los registradores de sociedades. En la Unión Europea, todos los registradores de 
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sociedades de cada Estado miembro deben ser accesibles y contar con datos clara-
mente detallados y disponibles sobre los beneficiarios reales de una empresa. El 
Reino Unido puede sentirse orgulloso de sus iniciativas nacionales hasta ahora, 
pero aún tiene que desempeñar un papel esencial poniendo fin al secreto financie-
ro en sus diversos territorios insulares, que son -sin duda- la piedra angular de la 
corrupción institucional en todo el mundo. Y los Estados Unidos ya no pueden 
confiar en sus cincuenta estados para tomar decisiones acertadas sobre sus propi-
os datos corporativos. Ya es tiempo de que el Congreso intervenga e imponga 
transparencia mediante el establecimiento de normas para la divulgación y el ac-
ceso del público.

Necessitem molts John Doe que filtrin tota la informació possible sobre aques-
tes pràctiques que tenen un efecte negatiu en la societat. És urgent una regu-
lació jurídica de protecció, un sistema que garanteixi que la persona no tindrà 
represàlies de cap tipus i, per què no, una adequada recompensa a la seva ac-
tuació, ja que la seva informació sovint comporta la possibilitat de recaptar 
grans quantitats de diner ocult, i també provoca un efecte pànic: la filtració 
ataca l’element essencial del sistema que és l’ocultació del titular real. Sempre 
hi ha algun document, algun correu en el qual queda constància de qui està 
fent l’operació realment. Mentre no tinguem una altra manera d’obtenir-la, la 
veritat és que la filtració és converteix en el mètode de control efectiu.

Resulta rellevant que les filtracions més importants s’hagin produït a mitjans 
de comunicació i no s’hagin fet per canals de denúncia als òrgans de control, 
vol dir que alguna cosa no s’està fent correctament per part d’aquests. En pri-
mer lloc, ha d’existir la necessària confiança per poder filtrar dades sensibles i 
buscar la protecció necessària. Aquesta confiança i protecció no existeix des-
graciadament si ens adrecem a un òrgan de control administratiu i molt menys 
a un òrgan judicial. Cal reflexionar sobre si hem d’adaptar les estructures an-
quilosades dels denunciats del nostre sistema jurídic. D’altra banda, amb quin 
sistema tecnològic podria fer arribar a un òrgan de control 11 milions de docu-
ments?

Cal crear canals públics de denúncia garantint l’anonimat del denunciant, espe-
cialment mentre no tinguem un adequat règim jurídic de protecció. Aquest ca-
nal ha de ser electrònic evidentment, i, per tant, cal adaptar els sistemes admi-
nistratius, Mentrestant entenc que el millor sistema per difondre informació és 
el que ha creat l’estructura del Consorci Internacional de Periodistes d’investi-
gació.
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g) Cultura ètica i de responsabilitat social

Finalment, el sistema de control integral entenc que ha de descansar en un aug-
ment de la cultura ètica i de responsabilitat social per part de les persones, pro-
fessionals i empreses. El millor sistema és el que es basa en un compliment vo-
luntari de la norma, i aquí és on s’observa una enorme diferència entre els països 
del nord i del sud d’Europa. No obstant això, la publicació de les grans trames 
d’evasió i elusió fiscal posen llum sobre pràctiques de multinacionals, empreses i 
persones de tots els països. Aquest fet pot comprovar que el compliment volun-
tari de la normativa fiscal es vegi seriosament afectat si el ciutadà mitjà observa 
com les grans companyies i fortunes no apliquen el mateix rigor en el compli-
ment de les seves obligacions fiscals. Evidentment, afecta significativament a 
cultures més acostumades a “feta la llei feta la trampa” en les quals es justifica el 
frau sense problemes a ser rebutjat socialment. És enormement important actu-
ar per a què hi hagi un canvi de paradigma liderat per l’alta política, amb la crea-
ció d’una normativa clara i d’òrgans de control d’efectius, per tal que el sistema 
cultural estàndard sigui el compliment voluntari de la norma, i que el frau fiscal 
estigui considerat com un frau al conjunt de la ciutadania, ja que afecta tothom. 
Quan l’Estat no recapta per evasió i elusió fiscal, augmenta el control o els impos-
tos a aquells que ja paguen, o bé es disminueixen les despeses, sovint les socials, 
amb l’important efecte sobre la desigualtat que tenen aquestes mesures.

Un comportament ètic ha de començar per les elits polítiques i empresarials 
que no poden considerar el pagament d’impostos com un cos més, sinó com 
un contribució per la construcció d’un Estat just i igualitari. També resulta cru-
cial el paper dels assessors, advocats i entitats financeres, que sovint són els 
cooperadors necessaris d’aquestes trames, de fet, sense la seva intervenció, 
és impossible efectuar-les.

La resolució del Parlament Europeu TAXE 2 es lamenta d’aquesta situació:

33. Lamenta profundamente que algunos bancos, asesores fiscales, bufetes de 
abogados y contables y otros intermediarios hayan desempeñado una función cla-
ve en el diseño de sistemas de planificación fiscal agresiva para sus clientes y que 
también hayan ayudado a Gobiernos nacionales a diseñar leyes y códigos fiscales, 
originándose así un importante conflicto de intereses.

Ha d’existir un canvi de paradigma. La ciutadania pensa que el frau és habitual i 
quan més mitjans disposi, més possibilitats de tenir un assessorament que et 
permeti eludir les obligacions fiscals que altres sí que han de complir. Cal canvi-
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ar aquest concepte, però per aconseguir-ho és necessari modificar l’estructu-
ra, les normes i el component de cultura ètica d’un país. Per aconseguir la col-
laboració dels diferents actors entenc que no és suficient simplement l’ètica, 
sinó també mesures de control i repressives. Però també entenc que és crucial 
que la ciutadania tingui uns valors diferents i que castigui el comportament de-
fraudatori. Ha d’existir un clar rebuig social contundent davant d’aquestes 
conductes.

3. Conclusions finals

Professionalment he treballat a l’Agència Tributària de Catalunya, l’Oficina An-
tifrau de Catalunya i he estat assessor extern de la Comissió PANA del Parla-
ment Europeu. He viscut diferents experiències, positives i negatives, sobre el 
control del frau i la manca de compromís polític real. Una experiència positiva 
sobre el control del frau la vaig viure en els primers anys de l’Agència Tributària 
de Catalunya. Jo prestava els meus serveis com a funcionari en el control de 
l’Impost sobre el Patrimoni, un tribut estatal cedit a la Generalitat, i del qual 
havíem detectat en el seu moment que hi havia un elevat grau d’incompliment. 
En primer lloc, va ser imprescindible una voluntat política i directiva d’iniciar un 
mecanisme de control d’aquest impost. En segon lloc, va ser molt efectiu dis-
posar de les dades necessàries per poder iniciar el control, com va ser la con-
sulta de les dades que ens facilitava l’AEAT. També vam poder utilitzar altres 
dades que podien ser d’utilitat per fer aflorar patrimonis no declarats com l’ad-
quisició de vehicles i embarcacions, així com la consulta de l’índex notarial. Fi-
nalment, vam rebre amb tremenda alegria el poder disposar de les primeres 
dades de filtració sobre frau fiscal, com va ser la llista de titulars reals d’actius a 
Luxemburg i, posteriorment, vam treballar amb molta efectivitat amb l’ano-
menada “llista Falciani”. Amb aquestes dades es va iniciar una campanya de 
control de gestió tributària que va resultar mot efectiva.

Ara bé, no sempre he observat aquesta voluntat real de col·laborar i cooperar. 
No sempre hi ha hagut voluntat política real de lluitar de forma efectiva contra 
el frau. Sovint hem observat declaracions públiques que res tenien a veure 
amb el treball del dia a dia. Hem vist crear organismes i unitats tipus cartró pe-
dra, amb escassa efectivitat real, no dotar de mitjans necessaris a les investiga-
cions més complexes, politització excessiva de les unitats directives de con-
trol, manca de formació i especialització, etc. Per això, amb el convenciment 
de què és molta la gent que vol aconseguir un canvi de paradigma real, crec 
que cal adoptar les mesures proposades.
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Abstract

Análisis del fraude fiscal des de la óptica del nuevo paradigma de la fiscalidad inter-
nacional atendiendo a los tres principales polos normativos (soft law i hard law) 
como son i) la OCDE, mediante, primero, el análisis de las 15 acciones del Plan Base 
Erosion and Profit Shifting (BEPS), con especial énfasis en aquellas que responden a 
la categoría de estándar mínimo que se han de implantar en las legislaciones nacio-
nales y a las de mejores prácticas fundamentalmente centradas en las reglas de di-
vulgación obligatoria y, segundo, la nueva versión del Modelo de Convenio para evi-
tar la doble imposición y la prevención de la evasión fiscal internacional, ii) el 
paquete de transparencia fiscal de la UE, por la vía de las Directivas que establecen 
normas contra las prácticas de elusión fiscal (ATAD 1 y ATAD 2), las Directivas DAC 
sobre el intercambio automático de información tributaria y de cooperación admi-
nistrativa en el ámbito de la fiscalidad, las propuestas de Directiva sobre la base im-
ponible común y consolidada del Impuesto sobre Sociedades (CCTB y CCCTB) y la 
aprobación de la lista PanUE de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal y iii) 
la normativa española especialmente centrada sobre la denominada lucha contra el 
fraude fiscal en base a la evolución de las Directrices Generales de los Planes Anuales 
de Control Tributario y Aduanero y los documentos, aprobados por el Foro de Gran-
des Empresas, sobre el desarrollo del Código de Buenas Prácticas Tributarias y el In-
forme de Transparencia Fiscal Empresarial.
El objetivo del trabajo radica, también, en exponer la puesta en práctica del modelo 
de relación cooperativa como instrumento dirigido a mejorar los niveles del cumpli-
miento voluntario y la prevención del fraude, la elusión fiscal y la planificación fiscal 
agresiva.

1. Globalización y planificación tributaria

La diferenciación entre planificación fiscal (tax planning) y las medidas de tipo 
elusivo (tax avoidance) o fraudulento (tax evasion) han originado la aparición 
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de la expresión aggressive tax planning que, de alguna manera, inspira el plan 
de acción que la OCDE puso en escena en 2014 a través del proyecto sobre 
Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

Tax Avoidance es una práctica estrictamente legal que respeta tanto la legisla-
ción nacional como la internacional, mientras que Tax Evasion es una práctica 
ilegal para no tener que afrontar las cargas fiscales prevista por la ley. El térmi-
no tax shelter, o refugio fiscal, no puede utilizarse como un concepto con el 
que se designe a operaciones que lleven aparejadas meras ventajas fiscales, 
sino que debe reservarse para aquellas transacciones creadas a partir de inter-
pretaciones o esquemas abusivos o fraudulentos con el objetivo de conseguir 
un beneficio que la ley no ofrece a la mayoría de los contribuyentes.

El proyecto BEPS, respaldado también por el G-20, persigue repasar y reformu-
lar de forma coordinada y a nivel global los principios y estándares fiscales que 
configuran el sistema fiscal internacional de manera que se eviten determina-
dos esquemas de planificación fiscal agresiva y mecanismos de transferencia y 
erosión de bases imponibles por las empresas multinacionales (MNE) que ca-
rezcan de adecuada sustancia económica (Calderón Carrero y Quintas Seara, 
2015).

Las diferencias de tributación entre los países, en cuanto a tipos nominales y 
efectivos, los regímenes fiscales preferenciales, los paraísos fiscales y las estra-
tegias fiscales competitivas de los Estados están detrás de toda la estrategia 
de planificación fiscal internacional desarrollada ampliamente por las MNE que 
tratan, lógicamente, de maximizar el beneficio del conjunto de sus operacio-
nes minimizando la carga fiscal.

Ahora bien, en este escenario coexisten dos realidades (Cordón Ezquerro, 
2014): i) que las empresas tratan de minimizar la carga fiscal a nivel global y ii) 
que los Estados ofrecen regímenes fiscales diferentes y competitivos entre sí.

2. El papel de la OCDE

El resultado para la OCDE es la erosión de la base imponible y el traslado de 
beneficios entre países, que dada su cuantía adquiere una dimensión política 
internacional que ha obligado a intervenir a la propia OCDE y al G-20 ante la 
imposibilidad de encontrar soluciones de ámbito nacional o bilateral. Por ello, 
la OCDE publicó dos documentos, uno, la Lucha contra la erosión de la base im-
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ponible y el traslado de beneficios (OCDE, 2013b) y, otro, Plan de acción contra la 
erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (OCDE, 2014).

La globalización ha dado como resultado un cambio de paradigma empresarial 
partiendo de modelos operativos específicos para cada país para dar lugar a 
modelos globales basados en organizaciones de gestión matricial y cadenas de 
suministro integrados que centralizan varias funciones a nivel regional o global.

La creciente importancia del sector servicios y de productos digitales, a menu-
do suministrados por Internet, ha facilitado la localización de muchas activida-
des productivas en ubicaciones geográficas distantes de la ubicación física de 
sus clientes.

Así, gran parte del valor de un bien o servicio se crea fundamentalmente du-
rante la fase previa a la producción del bien o servicio, cuando tienen lugar la 
concepción del producto, las actividades de I+D, o la producción de los compo-
nentes esenciales, o bien en la fase de comercialización y elección de la marca. 
Actividades estratégicamente situadas en las jurisdicciones fiscales correspon-
dientes más ventajosas (Cordón Ezquerro, 2014).

Todo ello, a criterio de la OCDE, ha gestado la exploración de los límites de una 
planificación fiscal aceptable, proporcionando a las MNE la posibilidad de 
adoptar posiciones fiscales más agresivas, creando oportunidades para que 
minimicen enormemente su carga tributaria, en muchas ocasiones, mediante 
la utilización de estructuras artificiosas que logran una baja o nula tributación.

Ello ha traído consigo que:

• Los gobiernos se vean perjudicados por la erosión de las bases imponi-
bles, sobre todo por los efectos de una doble exención (doble desimpo-
sición) o una imposición inferior a la ordinaria.

• Los contribuyentes se vean afectados a título individual al tener que so-
portar una carga tributaria mayor.

• Las empresas se vean perjudicadas desde el punto de vista reputacional 
si su tipo efectivo se considera demasiado bajo.

La baja o nula tributación no son per se causa de preocupación, pero sí lo son 
cuando están asociadas a prácticas que disocian artificiosamente la base impo-
nible de las actividades que la generaron.
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Los Ministros de Hacienda del G-20 pidieron a la OCDE que desarrollara un plan 
de acción para tratar los problemas de la erosión de la base imponible y el tras-
lado de beneficios de un modo coordinado y completo. El objetivo del Plan de 
Acción es, en consecuencia, proporcionar a los países los instrumentos que ali-
neen la potestad impositiva con las actividades económicas.

Las acciones incluidas en el Plan BEPS, descrito por la misma OCDE como un 
conjunto de recomendaciones, recaen sobre los siguientes aspectos:

• Acción 1: Abordar los retos de la economía digital para la imposición.

• Acción 2: Neutralización de los efectos de instrumentos híbridos.

• Acción 3: Refuerzo de la normativa de Transparencia Fiscal Internacional.

• Acción 4: Limitar la erosión de la base imponible por vía de la deducibili-
dad de intereses y otros pagos financieros.

• Acción 5: Combatir las prácticas tributarias perniciosas.

• Acción 6: Impedir la utilización abusiva de convenios fiscales.

• Acción 7: Impedir la elusión artificiosa del estatuto del establecimiento 
permanente.

• Acción 8: Aspectos de Precios de transferencia: Intangibles.

• Acción 9: Aspectos de Precios de Transferencia: Atribución contractual de 
riesgos (acuerdo de reparto de costes, intangibles de difícil valoración y 
Riesgo & Capital).

• Acción 10: Aspectos de Precios de transferencia. Riesgos por gastos de 
gestión (servicios de bajo valor añadido, distribución del resultado, com-
modities).

• Acción 11: Recopilación y análisis de información en BEPS.

• Acción 12: Exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de pla-
nificación fiscal agresiva.

• Acción 13: Guía sobre el nuevo estándar de Documentación de precios de 
Transferencia & Country by Country Reporting.

• Acción 14: Hacer más efectivos los mecanismos de resolución de contro-
versias.

• Acción 15: Desarrollo de un instrumento multilateral para modificar los 
tratados fiscales bilaterales.
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El Plan de Acción BEPS está sustentado en tres pilares fundamentales: i) cohe-
rencia, ii) sustancia y iii) transparencia. De sus recomendaciones destacan la 
investigación sobre la Economía Digital, avance sobre los datos relativos a la 
elusión fiscal a nivel internacional, el desarrollo de disposiciones para la divul-
gación de estrategias de planificación fiscal agresiva y mejorar los requisitos de 
políticas de precios de transferencia.

COHERENCIA SUSTANCIA TRANSPARENCIA

2. Mecanismo Híbridos 6. Abuso CDI 11. Evaluación y seguimiento 
BEPS

3. Normas CFC Controlled 
Foreing Companies

7. EP 12. Revelación de 
mecanismos de planificación 
fiscal

4. Deducción Intereses 8. Intangibles 13. Documentación de 
Precios de Transferencia

5. Prácticas Perniciosas 9. Atribución contractual de 
riesgos

14. Mecanismo de resolución 
de controversia

10. Riesgo por gastos de 
gestión

15. Instrumento Multilateral

Las acciones BEPS tienden a neutralizar los efectos que en la fiscalidad están 
teniendo los cambios a los que nos vemos sometidos en un devenir cada vez 
más global y altamente tecnológico (OCDE, 2013a), poniendo énfasis en la tras-
cendencia del patrón relacional interno que rige para la Administración Tribu-
taria y los administrados sujetos a ella (Alonso González y Menéndez Fernán-
dez, 2015).

3. Coherencia

Un enfoque importante en las Acciones BEPS es el establecer coherencia entre 
los sistemas fiscales de los diferentes países, estableciendo límites más estric-
tos a determinadas deducciones, como los establecidos en la Acción 2 (Neutra-
lizar los efectos de los desajustes provocados por mecanismos híbridos) y la 
Acción 4 (Limitar la erosión de la base imponible por vía de deducciones en in-
tereses y otros pagos financieros).
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A través de la Acción 3 (Fortalecimiento de las Normas CFC) se refuerzan los 
regímenes de compañías controladas, o CFC, para evitar el diferimiento de la 
acumulación de los ingresos generados por las entidades intermediarias en 
manos de la casa matriz. Asimismo, mediante la Acción 5 (Combatir las prácti-
cas tributarias perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia), 
la OCDE busca detener/limitar la provisión de incentivos fiscales a contribuyen-
tes que no tienen una actividad real en los países que otorgan los incentivos, 
así como fomentar y mejorar la transparencia de la información, en particular 
mediante el intercambio obligatorio y espontáneo de rulings emitidos a contri-
buyentes.

3.1. Híbridos (Acción 2)

La Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades (LIS) junto con su desarrollo re-
glamentario se convirtió en una de las pioneras a nivel europeo en integrar en 
el sistema jurídico español gran parte de las acciones previstas en el Plan de 
Acción BEPS, destacando la tributación de los instrumentos híbridos (artículo 
15 j) de la LIS.

En este sentido, se deniega la deducción de los gastos correspondientes a ope-
raciones realizadas con personas o entidades vinculadas que, como consecuencia 
de una calificación fiscal diferente en éstas no generen ingreso o generen un in-
greso exento o sometido a un tipo de gravamen nominal inferior al 10%. Esta me-
dida evita tanto supuestos de doble tributación internacional como de doble 
no imposición, impidiendo el aprovechamiento de ciertas lagunas jurídicas.

La posición de la OCDE en relación con la Acción 2 introduce directrices relacio-
nadas al concepto de transferencias híbridas, definidas como cualquier acuer-
do por medio del cual se transfiere un instrumento financiero donde, como 
consecuencia de los aspectos económicos de la transacción, y de la forma en 
que dicha transacción está estructurada, dos países toman posturas distintas 
respecto de quién es el propietario del activo transferido.

Aún más complicado de identificar y regular son los híbridos importados, bajo 
los cuales resulta una deducción proveniente de un instrumento híbrido pro-
ducido en una jurisdicción y que es importado a una tercera jurisdicción y com-
pensada contra los ingresos obtenidos en dicha tercera jurisdicción.

Como se puede apreciar, estas reglas son sumamente complejas y presumen 
de la disponibilidad de información clara sobre la legislación fiscal de diferen-
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tes países, para determinar si existe o no un (instrumento, entidad o transfe-
rencia) híbrido, lo cual pondrá mucha presión a autoridades fiscales y contribu-
yentes. El mal funcionamiento de la interacción de las legislaciones domésticas 
entre países sin duda resultaría en doble imposición.

3.2. Limitar deducción de intereses como porcentaje de EBITDA (Acción 4)

Una de las propuestas más relevantes de las Acciones BEPS es la inclusión de la 
regla de Proporcionalidad fija, para limitar la deducibilidad de intereses consi-
derando un porcentaje máximo respecto del EBITDA de una compañía.

El Informe Final para la Acción 4 de BEPS reconoce que la volatilidad económi-
ca podría ocasionar dificultades en la proyección financiera y planeación presu-
puestal a largo plazo de las empresas y que, limitar de manera permanente la 
deducción de intereses, podría resultar en una doble imposición (EY TAX Flash, 
2015). Por esta razón, se recomienda a los países que consideren lo siguiente:

• Adoptar una regla de escape de capital complementaria a la regla de Pro-
porcionalidad Fija, que permita la deducción adicional de intereses, siem-
pre y cuando la proporción deuda-capital de la entidad no supere a la del 
grupo multinacional;

• Autorizar la deducción de intereses que no haya sido reconocida en ejer-
cicios anteriores y/o posteriores (carry forward y/o carry back), sujeto a 
ciertas restricciones;

• Establecer excepciones para intereses pagados a terceros derivados de 
préstamos utilizados para financiar proyectos de beneficio público (in-
fraestructura) y a las entidades cuyo gasto neto de intereses sea inferior 
a los límites mínimos; e

• Instaurar reglas específicas que neutralicen cualquier oportunidad de in-
currir en prácticas BEPS.

Adicionalmente, se prevé continuar analizando la aplicabilidad de las recomen-
daciones relacionadas a la limitación de deducción de intereses para ciertas in-
dustrias; tales como bancos, instituciones de seguros u otras entidades finan-
cieras, así como a contribuyentes sujetos a regímenes fiscales especiales, entre 
otras.
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4. Sustancia

Otro principio clave del Proyecto BEPS es el enfoque hacia la sustancia en las 
operaciones de grupos multinacionales y sus transacciones.

Las nuevas Guías de Precios de Transferencia (Acción 8-10) toman como punto 
de partida la relación contractual entre partes relacionadas para la identifica-
ción de la transacción real y su propia consistencia bajo análisis, sin embargo, si 
la conducta de las partes es inconsistente con dicha relación contractual, se 
deberá considerar, para efectos de identificar la transacción y para fines de 
precios de transferencia, la conducta de las partes la cual podrá sustituir o 
complementar a los acuerdos contractuales (EY TAX Flash, 2015).

Un enfoque similar se encuentra en los cambios propuestos al artículo 5 del 
Modelo de Convenio Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la 
OCDE (Modelo de Convenio OCDE) y los Comentarios correspondientes, en re-
lación con el concepto de establecimiento permanente EP (Acción 7 -Impedir 
la elusión artificiosa de la condición de EP-). Por ello, ya no es la forma contrac-
tual la que determinará si una actividad en un país genera la existencia de una 
EP sujeta a tributación, sino que se tomará en cuenta el papel que desarrollen 
las personas que llevan a cabo dichas actividades en el país.

En caso de uso indebido de tratados para evitar la doble tributación (Acción 6 
-Impedir el abuso de convenio-), la OCDE introduce una disposición que niega 
la aplicación de un tratado si el propósito principal de una transacción es buscar 
los beneficios del tratado, aun cuando en texto del tratado resultaría legal la 
aplicación de los beneficios del tratado.

4.1.  Asegurar que los resultados de los precios de transferencia están en 
línea con la creación de valor (Acciones 8 a 10)

El principio de plena competencia (arm´s length principle) fue útil, en su mo-
mento, y un estándar práctico tanto para las Administraciones tributarias, 
como para los contribuyentes al objeto de determinar precios en operaciones 
celebradas entre partes relacionadas. Sin embargo, según la OCDE, hoy en día 
existe una incorrecta aplicación de las reglas de precios de transferencia de tal 
manera que la atribución de beneficios en un grupo empresarial no está alinea-
da con la actividad económica que efectivamente los generó dada una cierta 
manipulación en el enfoque de atribuciones contractuales de funciones, ries-
gos y activos (OCDE, 2015a).
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En las Acciones 8 a 10, la OCDE ha decidido mantener el estándar de plena com-
petencia incluyendo consideraciones que aclaran y fortalecen dicho principio, 
dándose una enorme importancia a la función de control de riesgos en los ne-
gocios y extendiendo el análisis de funcionalidad identificando las transaccio-
nes efectivamente realizadas entre partes relacionadas a través del análisis de 
sus relaciones contractuales junto con la evidencia de la conducta de cada par-
te y la manera en que los beneficios son generados en el grupo.

Se introducen definiciones concretas de Riesgo [efecto que tiene la incerti-
dumbre en la persecución de los objetivos de un negocio], Control de Riesgo 
[:i) capacidad de tomar decisiones de asumir, suspender o declinar una oportu-
nidad riesgosa, junto con la ejecución de la función de toma de decisiones, ii) la 
capacidad de tomar decisiones para responder a los riesgos asociados con di-
cha oportunidad, junto con la ejecución de la función de toma de decisiones y 
iii) tomar las medidas necesarias para mitigar y responder ante la oportunidad 
riesgosa, y Capacidad financiera de asumir riesgos [capacidad de una entidad 
de soportar, basado en activos reales u opciones para acceder a liquidez real-
mente disponibles para la entidad, en caso de asumir o declinar riesgos, así 
como el pago por las funciones necesarias para mitigar dichos riesgos y sopor-
tar las consecuencias en caso de que dicho riesgo se materialice] (OCDE, 2015a) 
incluyendo un nuevo marco analítico de seis pasos para evaluar la atribución 
de riesgo (y el beneficio correspondiente) dentro de las compañías del grupo. 
No debe interpretarse necesariamente que las referencias al control de un ries-
go significan que el propio riesgo pueda verse influido o que la incertidumbre 
pueda ser anulada. Es imposible influir en algunos riesgos, que representan 
una condición general de la actividad comercial que afecta a todas las empre-
sas que desarrollan esa actividad.

Por ejemplo, los riesgos asociados a las condiciones económicas generales o 
los ciclos de precios de las materias básicas suelen estar fuera del alcance de 
influencia de un grupo multinacional de empresas. En su lugar, el control del 
riesgo debe entenderse como la capacidad y autoridad para asumir el riesgo, 
decidir la idoneidad y forma de responder al riesgo, por ejemplo, mediante la 
sincronización de inversiones, la naturaleza de los programas de desarrollo, el 
diseño de estrategias de mercadotecnia o el establecimiento de niveles de pro-
ducción (OCDE, 2015a).

Dicho marco analítico considera la identificación específica de los riesgos eco-
nómicos significativos de la transacción, la determinación de la asignación con-
tractual de estos riesgos y las funciones relacionadas a los mismos, en particu-
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lar ¿qué personas/de qué entidades desempeñan funciones de control y 
mitigación de riesgos?, ¿qué personas/de qué entidades enfrentan las conse-
cuencias positivas y negativas de asumir dichos riesgos? y ¿qué (personas de 
qué) entidades tienen la capacidad financiera para hacer frente a dichos ries-
gos? Una vez que esto es definido, se lleva a cabo la asignación de beneficios y 
finalmente la fijación de las contraprestaciones a las transacciones (EY TAX 
Flash, 2015).

Los importantes cambios relacionados con el tratamiento de intangibles están 
en gran parte en línea con los cambios de la función de control de riesgos. Se 
aclara que la simple propiedad legal de un intangible no necesariamente con-
fiere derechos sobre el retorno económico al considerar que efectivamente 
dichos retornos son generados derivado de su explotación. Asimismo se espe-
cifica que el retorno económico proveniente de los intangibles deberá ser asig-
nado a las entidades que contribuyan con las actividades de creación de valor a 
través del desarrollo, mejora, mantenimiento, protección y explotación de los 
intangibles y que, a su vez, asuman y manejen el riesgo asociado con dichas 
funciones (métrica DEMPE, por sus siglas en inglés, Development, Enhance-
ment, Maintenance, Protection and Explotation).

En general, los cambios que resultan del nuevo modelo de documentación de 
precios de transferencia que está desarrollando la OCDE/G-20, combinados 
con otras medidas del Plan de Acción BEPS que actualizan de forma notable la 
configuración material del arm’s length, demandan un movimiento simétrico 
por parte de los contribuyentes a efectos de adaptarse a un nuevo marco de 
transparencia que, en gran medida, requiere consistencia global y una imple-
mentación más analítica y coordinada de la política de precios de transferencia 
(Calderón Carrero y Palacín, 2015).

4.2. Establecimiento Permanente (Acción 7)

La primera parte del Informe sobre la Acción 7BEPS, presenta las modificacio-
nes de la definición de EP a introducir en el artículo 5 del Modelo de Convenio 
OCDE. Estos cambios tienen como objetivo combatir estrategias para evitar la 
creación de un EP a través del uso del concepto de comisionistas (commission-
naire) y esquemas similares de venta y distribución, resultando en el traslado de 
utilidades fuera del país donde se venden los productos (EY TAX Flash, 2015).

En muchos países, el commissionnaire es un esquema por el cual una persona 
vende productos en nombre propio, pero por cuenta de una empresa extranje-

001-780 ponenciasEIX6.indd   462 11/07/2018   9:36:11



463

Jaume Menéndez Fernández

ra, que es la propietaria de los productos. En determinadas circunstancias, la 
venta de productos bajo este esquema no causaría un EP.

En este sentido, se propone modificar el criterio de la existencia de un EP, no 
solo cuando una persona concluye contratos en nombre de la empresa extran-
jera, sino también cuando la persona asuma la responsabilidad (el rol) principal 
que resulta en la conclusión de contratos concluidos habitualmente, sin modifica-
ción material por la empresa (...). También se modifica la tipificación de la natu-
raleza de agente independiente en el sentido de excluir la aplicación de la ex-
cepción en la norma, cuando una persona actúa (casi) exclusivamente para 
una parte relacionada.

En la segunda parte del Informe de la Acción 7, se propone modificar el criterio 
sobre actividades auxiliares y preparatorias, ya que, según la OCDE, también se 
ha utilizado para (artificialmente) evitar la creación de un EP en un país donde 
se venden productos o servicios (por ejemplo, a través de “fragmentación” de 
actividades), como en casos en los cuales actividades como almacenaje y en-
trega de bienes ya son parte fundamental (core business) de las actividades de 
la empresa extranjera, en particular para empresas que forman parte de la eco-
nomía digital. Para estos efectos, se propone agregar un párrafo que establece 
que cada una de las actividades listadas en la norma debe tener un carácter 
auxiliar o preparatorio, para poder ser considerados como exentos bajo dicha 
disposición.

4.3. Impedir la utilización abusiva de Convenio (Acción 6)

La Acción 6 determina que el treaty shopping es parte fundamental de las es-
trategias BEPS.

En este sentido, se propone la introducción de una nueva disposición en el Mo-
delo de Convenio enfocada en el uso indebido de tratados, que refleja un es-
tándar mínimo para combatir treaty shopping.

Es decir, los países tienen la opción de incluir una cláusula de Limitación de Be-
neficios (LOB) que contiene ciertos requisitos objetivos para poder aplicar los 
beneficios del tratado (por ejemplo, naturaleza, actividades y residencia de ac-
cionistas), en combinación con una cláusula de examen de Propósito Principal 
(PPT). Como segunda opción que pueden tomarlos países para cumplir con el 
estándar mínimo, pueden incluir en sus tratados únicamente la cláusula de 
PPT.

001-780 ponenciasEIX6.indd   463 11/07/2018   9:36:11



464

El fraude fiscal: elusión y evasión. El triángulo OCDE, Unión Europea y España

La cláusula de PPT tiene como gran desventaja que depende de conceptos 
subjetivos (el motivo del contribuyente; propósito fiscal versus razones de ne-
gocios) con un umbral muy bajo para las autoridades fiscales para negar la apli-
cación de un tratado.

La tercera opción para cumplir con el estándar mínimo es la inclusión de la 
cláusula LOB, en combinación con una cláusula para combatir arreglos abusivos 
(conduit arrangements), que son transacciones que involucran terceros (en ge-
neral, bancos).

5. Transparencia

El tercer pilar de las Acciones BEPS es enfocado a la transparencia de informa-
ción, es decir, a crear más visibilidad para las autoridades fiscales de las estruc-
turas de grupos multinacionales, incluyendo a través de la divulgación de es-
trategias fiscales agresivas (transfronterizas) por parte de contribuyentes y 
promotores (intermediarios fiscales) (Acción 12) y la implementación de reque-
rimientos importantes de revelación y documentación en materia de precios 
de transferencia (Acción 13), así como hacer más efectivos los mecanismos de 
resolución de controversias en caso de existencia de doble tributación (Acción 
14), que seguramente existirá si los países implementan las acciones BEPS.

5.1.  Exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación 
fiscal agresiva. (Acción 12)

Los objetivos de la Acción 12 del plan de acción BEPS son i) aumentar la trans-
parencia a través del intercambio de información entre las autoridades fisca-
les, ii) evitar la implementación de esquemas fiscales agresivos, y iii) la imple-
mentación de reportes de información. De igual manera se busca la 
identificación temprana de los promotores y de los contribuyentes asociados a 
esquemas abusivos.

La OCDE también incluye en su recomendación la posibilidad de intercambiar 
la responsabilidad de divulgación entre el contribuyente y el promotor, en caso 
de que el promotor se encuentre en otra jurisdicción. Se propone que la divul-
gación se dé en dos posibles momentos, i) cuando el promotor proporcione el 
esquema fiscal al contribuyente y ii) cuando el contribuyente implementa el 
esquema fiscal proporcionado por el promotor.
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La OCDE recomienda que los reportes contengan lo siguiente:

• Detalles del usuario.

• Detalle de las compañías y/o individuos involucrados en la transacción.

• Detalles del esquema fiscal utilizado (por ejemplo. descripción de cada 
elemento de la transacción, cómo surge, efecto impositivo...).

• Cláusula de divulgación (describe específicas situaciones en las cuales se 
requiere la divulgación).

• Provisiones legales o reglamentarias (describir las provisiones necesarias 
en las leyes locales para solicitar la divulgación de información relevan-
te).

• Detalle del monto esperado del beneficio fiscal.

• Recomienda que la legislación local sancione y establezca consecuencias 
significativas por falta de cumplimiento tanto a promotores como contri-
buyentes.

5.2.  Documentación de precios de transferencia y reporte de país por país 
(Acción 13)

El reporte BEPS Acción 13 establece un enfoque estándar de documentación 
de precios de transferencia que ya fue incluido en la legislación fiscal española 
vigente a partir del 1 de enero de 2016. En el desarrollo reglamentario de la LIS, 
se introdujo como novedad la obligación de presentar la información país por 
país (Country by Country Report o CBCR) de ingresos, beneficios, impuestos 
pagados y algunas medidas de actividad económica para que, junto con la do-
cumentación global del grupo (master file) y la documentación de las operacio-
nes de cada país (local file), las Administraciones Tributarias puedan tener una 
composición completa y global de las operaciones entre partes vinculadas, 
riesgos y funciones asumidos, reparto de márgenes, método de valoración uti-
lizado y análisis y localización de la creación de valor en la cadena de produc-
ción.

En concreto, el reglamento del IS prevé que las multinacionales residentes en 
España con una cifra de negocios superior a 750 millones de euros y que ten-
gan la condición de dominantes en un grupo, estarán obligadas, a partir de 
2016, a suministrar a la Agencia Tributaria información de los impuestos que 
pagan país por país. Aunque la información país por país se refiere ya a perio-
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dos impositivos a partir de 2016, el intercambio de información se hará efecti-
vo a partir de 2017, en coordinación con la OCDE.

5.3.  Hacer más efectivos los mecanismos de Resolución de Controversias 
(Acción 14)

La Acción 14 tiene como objetivo hacer más efectivos los mecanismos de reso-
lución de controversias entre países, y busca desarrollar soluciones en contra 
de obstáculos que impiden que los países resuelvan las controversias relacio-
nadas con los tratados para evitar la doble tributación. El Informe Final de la 
Acción 14 establece un compromiso para implementar un estándar mínimo en 
la resolución de conflictos.

Para tal efecto, se han acordado aplicar tres principios generales que represen-
tan el estándar mínimo que debe prevalecer en un Mutual Agreement Procedu-
re (MAP), ya sea mediante la incorporación de estos principios en la legislación 
doméstica y/o al momento de interpretación o aplicar un convenio para evitar 
la doble imposición. Los principios del “estándar mínimo” incluyen:

1. Permitir el acceso a los contribuyentes a un MAP cuando los requisitos 
para su acceso han sido cumplidos por los contribuyentes.

2. Asegurar que los procedimientos administrativos internos no impidan el 
acceso a un MAP.

3. Implementación por los países del artículo 25 del Modelo de Convenio 
OCDE, bajo el principio de buena fe, según establece la Convención de 
Viena sobre el derecho de los tratados, de 23 de mayo de 1969, los artí-
culos 26 (Pacta sunt servanda: Todo tratado en vigor obliga a las partes y 
debe ser cumplido por ellas de buena fe) y 27 (El derecho interno y la 
observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposicio-
nes de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un 
tratado) sobre observancia de los tratados.

Las disposiciones contenidas en un convenio tributario están sujetas a inter-
pretación y el artículo 31 de la Convención, sobre interpretación de los contra-
tos, establece que los convenios deben ser interpretados de buena fe a la luz 
de su propio objeto y propósito. Existe cierto apoyo al enfoque de que una in-
terpretación de buena fe, consistente con el objeto y propósito de un conve-
nio tributario, llegaría a una conclusión inconsistente sobre el abuso de las dis-
posiciones de los convenios tributarios. Sin embargo, actualmente, el apoyo 
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no es abrumador, y este es un aspecto que debe considerarse muy cuidadosa-
mente antes de que una autoridad tributaria lo plantee (Brian J. Arnold, 2015).

En el ámbito de la transparencia, BEPS desarrolla reglas internas que permitan 
requerir la comunicación de las estructuras de planificación fiscal agresiva. 
Uno de los elementos más conocidos es el denominado CBCR, que lleva apare-
jado la puesta en práctica de la revisión de las guías para la documentación de 
precios de transferencia buscando facilitar la identificación de los posibles tras-
lados de beneficios sustanciales a jurisdicciones fiscales más ventajosas, me-
diante estructuras sin sustancia y faltas de coherencia empresarial.

El CBCR permitirá a las Administraciones tributarias disponer de una fotografía 
global que indicará dónde se declaran los beneficios, los impuestos y las activi-
dades económicas de las empresas multinacionales (OCDE, 2015b), permitien-
do evaluar los riesgos en materia de precios de transferencia y de otras prácti-
cas BEPS, de manera tal que se puedan destinar los recursos de inspección allá 
donde puedan ser más efectivos. Las empresas multinacionales declararán sus 
ingresos, beneficios antes de impuestos, impuesto sobre sociedades pagado y 
devengado, número de trabajadores, capital declarado, beneficios no distribui-
dos y activos tangibles en cada una de las jurisdicciones donde operan. El pa-
quete de implementación ofrece una guía para garantizar el suministro pun-
tual de la información, la protección de la confidencialidad y el uso adecuado 
de dicha información que será exigible a las MNE cuyos ingresos anuales con-
solidados del grupo sean iguales o superiores a 750 millones de euros. El sim-
ple anuncio de este sistema de declaraciones ya ha comenzado a desincentivar 
la planificación fiscal agresiva.

Los países miembros de la OCDE y del G-20 extenderán su cooperación con 
BEPS hasta 2020 para así completar el trabajo pendiente y garantizar una su-
pervisión selectiva y eficaz de las medidas acordadas.

Pero la lucha contra la elusión fiscal y la planificación fiscal abusiva no es solo 
un objetivo de la OCDE, sino que también es una de las prioridades de la UE.

6. El paquete de transparencia fiscal de la UE

El Paquete de lucha contra la elusión fiscal es una iniciativa destinada a reforzar 
la normativa contra la elusión fiscal de las empresas en el ámbito de la UE. La 
Comisión UE presentó, el 18 de marzo de 2015, un paquete de transparencia fis-
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cal como parte de un programa para combatir el fraude y la evasión fiscal, así 
como la competencia fiscal perniciosa en materia de Impuesto sobre Socieda-
des.

Las primeras medidas propuestas, alineadas con los principios básicos del pro-
yecto BEPS, suponen incluso un avance significativo respecto a sus actuales 
recomendaciones, poniendo de manifiesto la pretensión de la Comisión de po-
ner a la UE a la vanguardia en materia de desarrollo de nuevas medidas frente 
al fraude y la evasión fiscal internacional.

Las medidas que propone la Comisión UE en materia de Impuesto sobre Socie-
dades se justifican aludiendo a la necesidad de que las multinacionales paguen 
su fair share of taxes, lo cual se lograría a través de mecanismos que eliminen 
las posibilidades de planificación fiscal agresiva que resultan de explotar los 
agujeros y fallos del sistema de fiscalidad internacional, haciendo referencia a 
las planificaciones fiscales basadas en las especificidades técnicas de un deter-
minado régimen tributario, las asimetrías entre sistemas legales complejos y la 
transferencia artificial de beneficios a jurisdicciones de baja tributación. Y fren-
te a ello se argumenta a favor de una fiscalidad más justa en el sentido de que 
la tributación de la renta tenga lugar allí donde se desarrolla la actividad eco-
nómica y se genera el valor, alineándose en este sentido con las diferentes ac-
ciones del Plan BEPS (Calderón Carrero y Puyol, 2015).

6.1.  El Paquete de Transparencia Fiscal 2015: medidas propuestas por la 
Comisión

• Establecimiento de un estricto sistema de transparencia para decisiones 
fiscales administrativas (rulings) y APA transfronterizos.

• Desarrollo y mejora de los mecanismos europeos de intercambio auto-
mático de información.

• Potencial articulación de nuevos mecanismos de transparencia fiscal en 
relación con la revelación pública de determinada información fiscal cor-
porativa (Country-by-Country Reporting).

• Revisión del Código de Conducta en materia de Fiscalidad Empresarial.

• Desarrollo de mecanismos para cuantificar el impacto del fraude y la eva-
sión fiscal en los Estados miembros.

• Promoción de mayores estándares de transparencia fiscal a nivel interna-
cional.
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El Consejo de la UE modificó la Directiva de 2011 (DAC1), relativa a la coopera-
ción administrativa en el ámbito de la fiscalidad (2011/16/UE), fundamentalmen-
te para que haga frente con mayor eficiencia a la elusión fiscal de las empresas.

Sus objetivos son:

• prevenir la planificación fiscal agresiva.

• aumentar la transparencia.

• crear un entorno más justo para las empresas en la UE.

• Incrementar la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad.

En la sesión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de 12 de febrero 
de 2016 se decidió que se debería llegar a un acuerdo político antes de junio de 
2016 para impulsar el intercambio de información tributaria sobre las activida-
des de las MNE, así como el desarrollo de normas para hacer frente a algunas 
de las prácticas de elusión fiscal más corrientes. El 12 de julio de 2016, el Conse-
jo adoptó la Directiva de lucha contra la elusión fiscal. El 29 de mayo de 2017 
adoptó además su modificación, introduciendo normas para hacer frente a las 
asimetrías híbridas con los regímenes fiscales de países de fuera de la UE.

Los Estados miembros dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2018 para incor-
porarla a sus disposiciones legales y reglamentarias nacionales, en lo que res-
pecta a las normas en materia de imposición de salida, para las cuales tendrán 
hasta el 31 de diciembre de 2019. La Directiva modificada de lucha contra la 
elusión fiscal, que introduce normas para neutralizar las asimetrías híbridas 
con terceros países, debe aplicarse a más tardar el 1 de enero de 2020.

Los Estados miembros que tengan normas específicas que sean igualmente 
eficaces a efectos de las normas de limitación de intereses establecidas en la 
Directiva de lucha contra la elusión fiscal podrán aplicarlas hasta que la OCDE 
alcance un acuerdo sobre unas normas mínimas, o hasta el 1 de enero de 2024 
a más tardar (Consejo de Europa, 2018).

A criterio del Consejo, los Estados miembros de la UE sufren importantes pér-
didas de ingresos debido a las prácticas de planificación fiscal abusiva de algu-
nas empresas multinacionales. Entre otras cosas, esto implica que otros con-
tribuyentes tienen que asumir una carga fiscal mayor. La situación es 
especialmente grave, dado que la UE está saliendo de una crisis económica, 
por lo que existe una necesidad clara de prevenir esas prácticas y de garanti-
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zar que la carga fiscal se distribuya de forma equitativa (Consejo de Europa, 
2018).

Además, una solución uniforme a escala de la UE para este problema será más 
eficaz que la actuación individual que emprendan los Estados miembros por 
separado. Esto se debe principalmente a que las diferencias en las normas de 
los distintos Estados miembros pueden crear resquicios adicionales para los 
planificadores fiscales abusivos o debilitar la eficacia de las normas de otros 
países.

Por último, la diversidad de soluciones podría aumentar la inseguridad, así 
como la carga administrativa que soportan las empresas. Por consiguiente, el 
paquete sobre elusión fiscal es una iniciativa a escala de la UE destinada a ha-
cer frente a distintos aspectos de las prácticas conocidas de elusión fiscal de 
las empresas en la UE.

Evolución de las Directivas sobre Cooperación Administrativa en el ámbito de la 
fiscalidad

ü	DAC1: 2011/16 relativa a la Cooperación Administrativa en el ámbito de la 
fiscalidad.

ü	DAC2: 2014/107 que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere 
a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ám-
bito de la fiscalidad.

ü	DAC3: 2015/2376 que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta 
al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de 
la fiscalidad (Intercambio de Información sobre Tax Rulings).

ü	DAC4: 2016/881 que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al 
intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la 
fiscalidad (CBCR).

ü	DAC5: 2016/2258 que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que se refiere 
al acceso de las autoridades tributarias a información contra el blanqueo 
de capitales.

ü	DAC6: Propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 
2011/16/UE por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio auto-
mático de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los 
mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación (Transparencia 
Fiscal de beneficiario último) COM(2017) 335 final de 21/06/2017. En defi-
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nitiva, establece unas nuevas normas de transparencia que ponen en la 
diana a los asesores fiscales y, en general, para los intermediarios de la 
planificación fiscal (bancos, contables, asesores fiscales y abogados), 
que promuevan estrategias de planificación fiscal.

Es evidente que una economía global sin una coordinación fiscal está condena-
da al fracaso y hay un riesgo muy serio de que la gente se vuelva en contra de 
la globalización. Si queremos que este proceso funcione, debemos tener un 
objetivo fiscal claro y compartido.

Al pasar de modelos operativos específicos a modelos globales, ayudados de 
las nuevas tecnologías de la información, con una mayor relevancia del sector 
servicios, basados en operaciones de gestión matricial y cadenas integradas, 
localizadas regional o globalmente, se traspasa la línea de la planificación fiscal 
aceptable, convirtiéndola en una planificación fiscal agresiva con el único obje-
tivo de minimizar, o anular, el coste tributario a costa de deslocalizaciones fan-
tasma, carentes de cualquier sustancia.

Directivas contra Prácticas de Elusión Fiscal (Anti Tax Avoidance Directive). Las 
ATAD constituyen un ESTÁNDAR MÍNIMO de tal manera que los Estados podrán 
llegar a ser más exigentes.

ü	ATAD1: Directiva 2016/1164 contra las Prácticas de Elusión Fiscal que inci-
den directamente en el funcionamiento del mercado interior.

•	Regla: transposición año 2018 y entrada en vigor 1 de enero de 2019.

•	Excepciones: regulación exit tax (transposición 2019 y entrada en vigor 
1 de enero de 2020). También existe la posibilidad de diferir la aplica-
ción de las reglas de limitación de la deducibilidad de gastos financieros 
a 1 enero de 2024, respecto de EM que ya tuvieran medidas antibase 
erosión igualmente eficaces.

ü	ATAD2: Directiva 2017/952 por la que se modifica la Directiva ATAD1 en lo 
que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países.

•	Regla: transposición año 2019 y entrada en vigor 1 de enero de 2020.

•	Excepciones: regulación “asimetrías híbridas invertidas” (transposición 
2021 y entrada en vigor 1 de enero de 2022).
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CONTENIDO DIRECTIVAS ATAD:

• Limitación de la deducibilidad de costes financieros, en línea con la Ac-
ción 4 BEPS. máximo del 30% del beneficio antes de intereses, impuestos, 
depreciaciones y amortizaciones (EBITDA), aunque se permite la plena 
deducibilidad hasta el umbral de los 3 M€. Incluye una serie de cláusulas 
mediante las cuales los Estados pueden flexibilizar la regla de la limita-
ción de la deducibilidad de intereses.

• Impuesto de salida (Exit Tax) en casos de transferencia transfronteriza 
de activos en el seno de grupos mercantiles, y de traslado de residencia 
fiscal o traslado de actividad de un EP a otro Estado miembro o a un ter-
cer país. (El Estado de origen grava el valor económico de cualquier plus-
valía generada aun cuando esta no se haya realizado).

• Cláusula general Anti-Abuso-Norma general contra las prácticas abusi-
vas. Dirigida a luchar contra acuerdos cuyo propósito principal (o uno de 
los más importantes) sea la obtención de una ventaja fiscal sin tener en 
cuenta la finalidad de la norma. Se incluyen en los sistemas impositivos 
para hacer frente a las prácticas fiscales de este tipo que no se hayan 
abordado a través de la Transparencia Fiscal Internacional para socieda-
des extranjeras controladas, sometidas a un sistema armonizado para 
evitar la deslocalización artificiosa de bases imponibles. Permiten reasig-
nar la renta de una filial controlada sujeta a un bajo nivel de imposición a 
su sociedad matriz. Se determinan las condiciones que deben concurrir 
para que el Estado miembro de un contribuyente considere una entidad 
o un establecimiento permanente cuyos beneficios no estén sometidos a 
imposición o estén exentos de imposición en dicho Estado miembro 
como sociedad extranjera. En este caso se indican los conceptos a incluir 
en la base imponible y se regula el cómputo de la renta de estas socieda-
des extranjeras controladas.

• Instrumentos Híbridos. Combatir las prácticas de evasión fiscal abusivas 
de las MNE, mediante el aprovechamiento de las asimetrías híbridas, con 
países no pertenecientes a la Unión Europea, por disparidades entre las 
legislaciones de dos o más jurisdicciones, a la hora de determinar dónde 
radican y dónde deben tributar determinadas rentas (dobles deduccio-
nes de rentas y de deducciones sin inclusión de las rentas).

Si realmente los países que lideran la OCDE y la UE están dispuestos a acabar 
con ello, BEPS podrá ser una realidad. No hay que olvidar que el propio G-20 
apoyó e impulsó, en su momento, medidas tendentes a liberar de impuestos al 
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capital financiero a partir de la relevancia que le asignaba a su movilidad, y sos-
tuvo la necesidad de eliminar todo tipo de obstáculos a los capitales financie-
ros, sin restricciones, incluyendo tratamientos fiscales especiales a variados 
instrumentos para facilitar la expansión de la actividad económica internacio-
nal.

BEPS y el Paquete de Transparencia de la UE no es solo un tema de índole fis-
cal; es una decisión de carácter político ante una reacción de la población. Los 
bajos índices de crecimiento económico, la disminución del nivel de vida de la 
clase media, la escasa creación de puestos de trabajo, la incertidumbre profe-
sional de la gente joven y el excesivo endeudamiento de las empresas y fami-
lias han convergido hacia el establecimiento del Plan BEPS en beneficio de las 
recaudaciones impositivas de los distintos países y su correspondiente mejora 
en la distribución de la renta y los servicios sociales.

Pero BEPS, en el escenario europeo, debería ir unido a un cambio en la política 
fiscal de la UE con el fin de establecer una UE Fiscal; fomentando una armoni-
zación fiscal también en el ámbito de la imposición directa y en la determina-
ción de una base imponible común consolidada del Impuesto sobre Socieda-
des, desempolvando los borradores que fueron objeto de análisis hace unos 
pocos años.

6.2. Armonización y transparencia en el Impuesto sobre Sociedades

El 25 de octubre de 2016, la Comisión Europea anunció su intención de refor-
mar la forma de gravar las empresas residentes en un Estado Miembro con fi-
liales o establecimientos permanentes (EP) en otro u otros Estados miembros, 
con un importe neto de la cifra de negocios consolidada superior a 750 millo-
nes de euros.

Con esa reforma se pretende poner a punto un sistema del Impuesto sobre 
Sociedades, según el Comunicado de Prensa emitido por la Comisión Europea, 
justo y favorable al crecimiento volviendo a impulsar el establecimiento de dos 
niveles de base imponible común del Impuesto sobre Sociedades (base impo-
nible común -BICIS- y base imponible común consolidada -BICCIS-) que, de for-
ma progresiva, entrarían en vigor en 2019 y 2021, respectivamente.

Ambas propuestas de Directivas están construidas a partir de la Propuesta de 
Directiva de Base Imponible Común Consolidada presentada en 2011 por la Co-
misión, aunque incluyendo un reforzamiento de los mecanismos antielusión 
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fiscal a efectos de limitar la planificación fiscal agresiva en la UE y elevar la ca-
pacidad recaudatoria del impuesto. En este sentido, con las Directivas ATAD 1 y 
ATAD 2 se ha pretendido, también, una cierta armonización del Impuesto so-
bre Sociedades alineando el impuesto con los estándares BEPS transformando 
la UE en hard law el soft law de la OCDE en un tiempo récord, modulando su 
contenido e incluyendo algunas medidas al margen de los estándares interna-
cionales (Calderón Carrero, 2017).

La aprobación de la propuesta de Directiva de BICIS implicaría que todas las 
entidades y EP calcularían sus bases imponibles conforme a las normas de la 
Directiva, sin que afecte a los tipos de gravamen, que quedarían bajo la sobera-
nía de los Estados miembros; por contra la Directiva de BICCIS determinaría la 
base imponible por la suma de las bases imponibles individuales, previa elimi-
nación de las operaciones intragrupo.

De resultar una base imponible positiva, esta debería repartirse entre las dis-
tintas entidades del grupo en base a una fórmula que tomara en consideración 
las ventas en destino, el importe de salarios, el número de empleados y el valor 
de los activos tangibles de dichas entidades respecto del total de dichas mag-
nitudes a nivel consolidado.

Dado que estas Directivas deben aprobarse por voto unánime del Consejo, 
previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, parece 
probable que existan serias dificultades para su aprobación, particularmente, 
por lo que se refiere a la base imponible consolidada.

Como aspectos positivos a reflejar en relación con las propuestas de Directivas 
podríamos señalar, de acuerdo con lo señalado en el Comunicado de Prensa de 
la Comisión Europea:

• Facilitar las actividades de negocio en el mercado único europeo para in-
centivar las actividades favorables al crecimiento, tales como la inversión 
en I+D y la financiación con recursos propios, en apoyo de los objetivos 
más amplios de fomento del crecimiento, el empleo y la inversión.

• Ser una potente herramienta en la lucha contra la elusión fiscal al acabar 
con las asimetrías entre los sistemas nacionales que explotan las empre-
sas que ejercen una planificación fiscal agresiva.

• Reducción de costes de cumplimiento.

• Eliminación de los Precios de Transferencia.
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• La posibilidad de disponer de una norma predecible y sólida.

Adicionalmente, se podría señalar como otros aspectos positivos:

• El desarrollo del proceso BEPS por parte de la OCDE y el G-20, así como la 
creciente presión de la opinión pública en todo lo que se refiere a la tri-
butación de las grandes multinacionales.

• La adaptación normativa globalizadora sobre unas normas que han esta-
do pensadas para un mundo que ya ha dejado de existir ya que, actual-
mente, los Estados se enfrentan a importantes limitaciones para articular 
su ordenamiento tributario nacional.

• La importancia crucial de encontrar el equilibrio entre la transparencia y 
la protección de los intereses comerciales sensibles y el respeto a la pro-
tección de datos; la transparencia, con miras a reforzar la rendición públi-
ca de cuentas por parte de las empresas multinacionales, y el apoyo a las 
Administraciones tributarias en su función de control fiscal pueden tener 
un efecto disuasorio para la aplicación de determinados comportamien-
tos empresariales, tanto por el riesgo reputacional de las empresas, 
como por el suministro de información a las autoridades competentes, 
que podrán adoptar las medidas correctivas y las sanciones oportunas.

Por otro lado, es preciso señalar aquellos aspectos negativos que podrían su-
poner la aprobación de dichas Directivas:

• La drástica pérdida de soberanía fiscal de los Estados al transferirla a ins-
tituciones europeas. La fiscalidad forma parte de la soberanía de los Es-
tados y la aplicación de una base común consolidada reduciría, aún más, 
el margen de maniobra que ostentan los legisladores nacionales al deri-
var hacia una transferencia intracomunitaria de la recaudación del Im-
puesto.

• Resulta más que dudoso que se reduzcan los costes de cumplimiento al 
tener que lidiar con distintos bloques reguladores de la base imponible 
(la ordinaria, la común armonizada y la internacional regida por los están-
dares de la OCDE).

• La UE podría convertirse en una zona fiscalmente poco favorable para la 
inversión exterior como consecuencia de un marco fiscal no ortodoxo in-
ternacionalmente.

• La fórmula de allocation de la BICCIS puede llegar a favorecer a los países 
grandes en contra de los pequeños, por los distintos intereses naciona-
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les. La determinación de dónde se genera el valor añadido empresarial es 
una clave para el posicionamiento de los Estados fuertes.

• Estas propuestas de armonización material de la base imponible y distribu-
ción formularia de las mismas, analizadas en el actual contexto geopolítico 
y de transformación del sistema de fiscalidad internacional, pueden ser 
vistas como excesivamente rupturistas (Calderón Carrero y Muñoz, 2016).

Son importantes las críticas que el proyecto de BICCIS está cosechando desde 
los países interesados en mantener el statu quo, hasta en organizaciones no 
gubernamentales que han destacado cómo la asignación de bases imponibles 
derivada de la BICCIS resulta cuestionable desde una perspectiva de correla-
ción con la actividad económica y traería consigo una reducción de la recauda-
ción del IS a corto y medio plazo.

Asimismo, el hipotético avance en la construcción de ambas Directivas podría 
llegar a plantear puntos de fricción con la aplicación de los CDI concluidos por 
los Estados miembros, así como el encaje con la implementación efectiva del 
Plan BEPS a través del Convenio Multilateral (Calderón Carrero y Muñoz, 2016).

El profesor Clemens Fuest, Presidente del Instituto IFO (Instituto de Investiga-
ción Económico de Munich), en el seno del Foro Fiscal 3.0 del Instituto de Eco-
nomía de Barcelona, manifestó que Europa debe defender sus derechos fisca-
les sin cometer errores en su intento de luchar contra la evasión fiscal 
introduciendo reglas que perjudiquen su competitividad en relación con países 
como EE. UU. o China.

Nos encontramos, pues, ante un cambio en el paradigma de la fiscalidad fruto 
de que las normas actuales han sido pensadas para un mundo que ha dejado 
de existir por efecto de la globalización. Los Estados se enfrentan a importan-
tes limitaciones para articular su ordenamiento tributario y el margen de ma-
niobra que ostentan los legisladores tributarios nacionales es cada vez más re-
ducido.

En mi opinión, no parece previsible que en la UE se alcance el consenso sufi-
ciente para la aprobación de estas Directivas, fundamentalmente la relativa a 
la base común consolidada. Y solo con la base imponible común, no se logra-
rían alcanzar los objetivos perseguidos sobre el sistema justo y favorable al 
crecimiento y el reforzamiento de los mecanismos antielusión fiscal que permi-
tan limitar la planificación fiscal agresiva.
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Hasta que no se asuma la idea de una unión fiscal europea, será difícilmente 
planteable una armonización plena de la tributación directa europea. Llegado 
ese momento, no solo se alcanzaría una base imponible común, sino que se 
llegaría a disponer de un Impuesto sobre Sociedades Común, al igual que de un 
IRPF, un IVA, unas accisas y una tributación medioambiental, comunes; pero 
eso está todavía muy lejos.

Mientras tanto, para superar el reto de recuperar los importes de recaudación 
tributaria que la crisis hundió y que han provocado el movimiento desesperado 
de la OCDE, con el proyecto BEPS, y de la UE, con el desarrollo del paquete de 
transparencia, sería interesante reflexionar sobre aquellos aspectos que más 
han incidido en el descenso recaudatorio vertiginoso de los países: i) una inco-
rrecta o deficitaria utilización de los mecanismos de aplicación de la política de 
precios de transferencia y, fundamentalmente, ii) una falta de transparencia 
fiscal en determinados sectores de actividad empresariales.

7.  La transparencia como modelo de actuación empresarial: La Acción 12 
del Plan de Acción BEPS y el Código de Buenas Prácticas Tributarias 
español

La aplicación de una estrategia fiscal responsable debe considerarse como un 
eje fundamental de la responsabilidad social de las empresas (lo que podría-
mos denominar la responsabilidad fiscal corporativa), en el sentido de enten-
derse como la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad.

Una mayor transparencia respecto de las actividades de las MNE resulta esen-
cial para garantizar el objetivo de las Administraciones tributarias en la lucha 
eficaz contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.

El principal reto al que se enfrentan las Administraciones tributarias es la falta 
de información exhaustiva y pertinente sobre las estrategias empresariales de 
planificación fiscal. Un acceso rápido a esta información les puede brindar la 
oportunidad de responder con prontitud a eventuales riesgos fiscales, ya sea 
mediante la adecuada evaluación del riesgo, las pertinentes inspecciones tribu-
tarias o modificando la legislación y/o regulación aplicables.

El documento que daba publicidad a las quince acciones del plan BEPS señala-
ba que “Las administraciones tributarias no disponen a menudo de información 
completa y relevante sobre las estrategias de planificación fiscal. Sin embargo, la 
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disponibilidad de información específica, completa y temporánea es esencial para 
permitir que los gobiernos identifiquen rápidamente las áreas de riesgo”.

El informe final acerca de la Acción 12 realiza una serie de recomendaciones 
acerca de cómo diseñar los regímenes de revelación obligatoria de información. 
De esta forma se justifica la necesidad de establecer un marco orientativo para 
el diseño de unas normas que previesen la declaración obligatoria de operacio-
nes o estructuras agresivas, con el fin de permitir a las Administraciones tribu-
tarias tener un conocimiento puntual y suficiente de ese tipo de estructuras 
para facilitar i) una mayor exactitud en los análisis de riesgo fiscal, ii) una utili-
zación más eficaz de los medios humanos y materiales de las administraciones 
tributarias, así como iii) una reacción temprana que evitase o limitase los per-
juicios a las haciendas públicas.

Este marco debería estar dotado de la suficiente flexibilidad para asegurar el 
equilibrio entre los beneficios obtenidos por la Administración y los costes de 
cumplimiento tributario impuestos a los contribuyentes.

La Acción 12 de BEPS no acapara tanto la atención mediática como otras accio-
nes. Bajo el título de Revelación de mecanismos de planificación fiscal agresiva, 
en castellano (Mandatory Disclosure Rules, en inglés), la OCDE la ha catalogado, 
dentro de los niveles de compromiso de implantación por parte de los Estados, 
como de Mejores Prácticas, es decir, que se limitan a realizar una serie de suge-
rencias o recomendaciones que podrían, o no, ser seguidas por los Estados.

La mención en el propio informe de la Acción 12 de todos estos antecedentes 
sirve para poner de manifiesto la estrecha relación existente entre los regíme-
nes de revelación obligatoria y los de cumplimiento cooperativo ya que, en defi-
nitiva, los objetivos perseguidos por ambos son, hasta cierto punto, coinciden-
tes, puesto que se orientan hacia la mejora de la transparencia, el análisis del 
riesgo fiscal desde el punto de vista de la Administración y, en definitiva, el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias .

El principal objetivo perseguido por la OCDE a la hora de articular el modelo de 
cumplimiento cooperativo ha sido la reducción del tax gap, estableciendo una 
serie de medidas para mejorar los niveles de cumplimiento voluntario, simplifi-
cando o facilitando tal cumplimiento a los obligados tributarios que adopten 
una posición cooperativa.
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La Acción 12 de BEPS es, sin lugar a dudas, el pilar sobre el que descansa uno de 
los elementos más importantes de BEPS: la transparencia.

Las autoridades fiscales aspiran a obtener transparencia para poder entablar 
una relación cooperativa con la empresa y alcanzar una correcta determina-
ción del perfil de riesgo fiscal de cada empresa en particular y para ello han de 
migrar del modelo tradicional y clásico de gestión fiscal basado en el paradig-
ma de control, al paradigma de la confianza, y deberán competir en términos 
de calidad, eficiencia, previsibilidad normativa e instrumentos de solución del 
conflicto natural en la aplicación de la ley.

Las Administraciones tributarias son, a menudo, consideradas como la ceni-
cienta en la literatura económica sobre la imposición, pero su papel en asegu-
rar el cumplimiento fiscal es clave para garantizar el correcto funcionamiento 
de cualquier sistema tributario (José María Durán Cabré y Salvadori, 2017).

La Administración tributaria debe ayudar a las personas y a las empresas en el 
cumplimiento fiscal, dada la complejidad del sistema tributario, efectuando las 
actuaciones de comprobación e inspección necesarias, e imponiendo las corres-
pondientes sanciones ante el indebido cumplimiento con la finalidad de asegu-
rar que cada contribuyente paga lo que le corresponde de acuerdo con la ley.

Los ciudadanos-contribuyentes han de ser conscientes de que la Administra-
ción tributaria les ayudará en las tareas de cumplimiento, pero también que el 
incumplimiento se perseguirá y castigará. Durán Cabré y Salvadori, concluyen 
que garantizar el cumplimiento voluntario y erradicar el fraude fiscal son, por 
tanto, los objetivos fundamentales de las administraciones tributarias.

Para poder alcanzar estos objetivos, la Administración tributaria necesita me-
dios materiales y humanos que lógicamente tienen un coste, los denominados 
costes de administración de los impuestos.

Asimismo, cumplir con los impuestos genera un coste a los contribuyentes, 
coste adicional al propio pago impositivo, en la medida en que tienen que dedi-
carle un tiempo para realizar las declaraciones o quizá contratar a algún exper-
to fiscalista para que lo haga. Son los denominados costes de cumplimiento de 
los impuestos. Sin embargo, la literatura económica sobre imposición óptima 
omitió en sus inicios todas las cuestiones relacionadas con la administración de 
los impuestos. Los modelos, ya de por sí complejos, asumían unas hipótesis 
simplificadoras, bajo las cuales los costes de administración y cumplimiento de 
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los impuestos o el fraude fiscal no existían. Estas hipótesis alejaban a los mode-
los de la realidad que, por tanto, no podían cumplir su cometido como guías de 
actuación (Slemrod, 2015). Paulatinamente, la literatura económica los ha ido 
incorporando de manera que para maximizar el bienestar social se tengan en 
cuenta todos los posibles costes sociales que provocan los impuestos al trans-
ferirse recursos desde los ciudadanos hacia el sector público.

Por otro lado, las empresas buscan, además de la mejora reputacional, obte-
ner de la Administración tributaria un diálogo constructivo y productivo que 
les permita disponer de mayor certeza y seguridad jurídica para sus decisiones 
empresariales, así como una reducción de los costes de cumplimiento que so-
portan, en especial mediante la adaptación de las actuaciones de control y de 
los procedimientos de comprobación a este nuevo marco de cumplimiento 
cooperativo y al distinto nivel de riesgo que puedan presentar.

Por tanto, la transparencia fiscal debe aportar a la empresa y a la administra-
ción tributaria ventajas en los tres ámbitos mencionados: i) el reputacional, ii) 
la construcción de una relación cooperativa útil y iii) el correcto análisis de ries-
gos fiscales de los contribuyentes.

En el fondo, lo que las empresas buscan es i) el desarrollo del cumplimiento 
tributario con los menores costes de cumplimiento, ii) la máxima simplicidad 
normativa que ayude a dar la mayor seguridad y estabilidad jurídica, iii) que la 
Administración tributaria actúe bajo los principios de conocimiento del entor-
no empresarial, imparcialidad, proporcionalidad, transparencia y agilidad, y iv) 
que se establezcan metodologías de resolución de conflictos que minimicen la 
litigiosidad (OCDE, Forum on Tax Administration, 2008).

La demanda de mayor transparencia no solo se ajusta a las dinámicas interna-
cionales más recientes, sino a la de la propia administración española. La AEAT 
ha publicado un documento en el que destaca el papel de la transparencia fis-
cal como elemento de mejora reputacional y de construcción de una relación 
cooperativa útil, y propone la elaboración, por parte de las empresas adheri-
das al Código de Buenas Prácticas tributarias, de un Informe Anual de Transpa-
rencia Fiscal como elemento para reforzar la confianza mutua.

El documento de Propuesta para el reforzamiento de las buenas prácticas de 
transparencia fiscal empresarial de las empresas adheridas al CBPT (Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria (AEAT), 2016) recoge las múltiples iniciativas 
en materia de transparencia tanto a nivel internacional como nacional.
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En dicho documento se señala que la transparencia en materia de impuestos o 
transparencia fiscal es la forma en la que las empresas comunican su actitud 
ante los impuestos y el importe de los impuestos pagados, así como la forma 
en la que aportan, a sus accionistas y al resto de interesados en su actividad, 
claridad sobre su tributación y seguridad de que ofrecen un cumplimiento fis-
cal responsable en los países en los que operan.

Este nuevo mecanismo no debe convertirse en un modelo de mayor interven-
cionismo y transparencia fiscal por una vía extralegal que opere bajo la amena-
za de sanciones impropias (riesgo reputacional y presión sobre el consejo de 
administración) y que trate de reducir a la mínima expresión la planificación 
fiscal por parte de las grandes empresas, sin que a cambio de todo ello mejore 
sustancialmente la posición fiscal de la empresa en términos de seguridad jurí-
dica o reducción de costes fiscales.

La transparencia, como principal vehículo de este nuevo modelo, y la aplica-
ción de la relación cooperativa como instrumento, deberá asegurar, también, 
la protección de la empresa española frente a su principal riesgo: los conflictos 
fiscales internacionales. Un modelo de cumplimiento tributario que solo pase 
por maximizar la base imponible española y no pivote sobre enfoques globales 
y de cadena de valor mundial y tenga en cuenta los enfoques internacionales 
de otros países está condenado al fracaso y la empresa que lo acepte, a sopor-
tar dobles imposiciones de difícil solución (Calderón Carrero y Quintas Seara, 
2015).

La transición hacia el nuevo modelo de relación cooperativa puede requerir dé-
cadas, ya que estamos ante un cambio estructural de cultura tributaria con 
múltiples implicaciones que afectan a la Administración y a los ciudadanos.

El tránsito hacia este modelo, más localista y menos glamuroso, debe promo-
verse en un marco de calidad tributaria que garantice la asistencia a los contri-
buyentes, les preserve el derecho a la seguridad jurídica, a la libertad de discre-
pancia y planificación fiscal, y a un alto grado de calidad profesional en la 
Administración. Solo una actuación coordinada y consistente entre la Adminis-
tración y los contribuyentes, de igual a igual, pondrá de manifiesto que el mo-
delo cooperativo se convierta en un proyecto exitoso y, con él, el Informe de 
Transparencia Fiscal. Es necesario que todos los implicados, sí y solo sí, resul-
ten ganadores (win-win).
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1. Introducció

Els tres grans objectius dels pressupostos públics són: la disciplina fiscal, l’efici-
ència assignativa i l’eficiència i l’efectivitat de la despesa.

La disciplina fiscal es tradueix en el control del dèficit, del deute i de la despesa 
agregada, variables que es troben limitades, en la majoria de països del nostre 
entorn, a través del que s’anomenen regles fiscals i que tenen per objectiu vet-
llar per l’estabilitat i la sostenibilitat de les finances públiques a llarg termini, 
mentre que a curt termini permeten actuar als estabilitzadors automàtics del 
pressupost, és a dir, permeten al sector públic dur a terme polítiques contrací-
cliques.

L’eficiència assignativa respon a la necessitat de prioritzar la despesa i assignar 
els recursos en funció de la utilitat marginal social de la mateixa. És a dir, si el 
sector públic disposa d’un euro addicional per ser assignat, cal que aquest s’as-
signi on es generarà una utilitat social més gran, és a dir, on incrementi més el 
benefici per a la societat. També es parla de reassignació d’acord amb les prio-
ritats, reduint o eliminant programes de baixa prioritat cap als d’alta prioritat.

L’eficiència i l’efectivitat de la despesa responen a la necessitat de ser eficient 
en la gestió de recursos públics i que la despesa tingui l’impacte desitjat. És el 
que es coneix amb el terme anglosaxó de Value for Money. Pel que fa a l’efici-
ència operativa, cal vetllar per tal que la producció o provisió pública de béns i 
serveis es faci de la forma més eficient, minimitzant el cost de produir-los o 
proveir-los. O, altrament, donat un volum de recursos disponibles (ja siguin hu-
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mans, econòmics o tecnològics), la producció pública sigui màxima. Però l’efi-
ciència no és l’única condició que es requereix a la despesa, sinó que també ha 
de ser efectiva, és a dir, ha de solucionar el problema pel qual es va decidir dur 
a terme una determinada despesa. Si l’eficiència de la despesa pública es pot 
mesurar a través de la comptabilitat analítica o comptabilitat de costos i d’al-
tres eines d’anàlisi econòmica, l’eficàcia de les polítiques públiques s’ha de me-
surar utilitzant tècniques d’avaluació de polítiques públiques. A través de l’ava-
luació d’impacte de polítiques públiques es pot mesurar quins canvis s’han 
produït en la societat deguts exclusivament a una determinada política, de ma-
nera aïllada de la resta de factors que poden haver influït en un determinat re-
sultat. I amb l’avaluació econòmica podem mesurar si una intervenció pública 
és cost efectiva o si els beneficis econòmics i socials superen els costos.

En funció del moment del cicle econòmic en què ens trobem, l’èmfasi que es 
posa en un objectiu per sobre d’un altre ha anat canviant. Així, abans de la crisi 
econòmica de la segona meitat dels noranta, es va posar molt l’accent en l’efi-
ciència i efectivitat de la despesa. El moviment de la nova gestió pública anava 
en aquesta línia, adoptant tècniques de la gestió privada i apostant per la pres-
supostació per resultats.

Durant la recent crisi econòmica i financera de meitat dels 2000, la disciplina 
fiscal va adquirir un gran relleu com a principal objectiu de la política pressu-
postària i va anar molt lligada als processos de consolidació fiscal (reducció de 
dèficit i deute) que van tenir lloc a molts països de la Unió Europea (UE).

En el període posterior a la crisi, la disciplina fiscal continua centrant una part 
substancial de la política pressupostària. En l’àmbit de la UE, els països s’han 
dotat d’instruments per poder-la fer efectiva: regles fiscals, escenaris a mitjà 
termini, sostres de despesa pluriennals. D’entre les regles fiscals destaca la re-
gla de despesa que impedeix que els ingressos més volàtils es puguin traslladar 
a despesa estructural.

Les normatives europees sobre estabilitat assenyalen com a principis bàsics: 
l’estabilitat, la sostenibilitat, la pluriennalitat i l’eficiència en l’assignació de re-
cursos. Aquests principis regeixen les finances públiques a la UE i dibuixen el 
marc en què s’han d’enquadrar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
en els propers anys.

En aquest context, els escenaris pressupostaris en els propers anys estaran 
molt condicionats per l’aplicació de la regla de despesa. Els increments de des-
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pesa seran molt minsos malgrat els augments dels ingressos i, de ben segur, 
no cobriran les necessitats de la societat que ben aviat haurà de fer front a 
grans reptes com l’envelliment de la població. En una situació de baix incre-
ment de la despesa i atesa la rigidesa dels pressupostos públics que són hereus 
de moltes decisions preses en el passat, caldrà treballar en tres àmbits: (1) dis-
posar d’uns escenaris pressupostaris pluriennals que indiquin quin és el sostre 
de despesa compatible amb les regles fiscals, (2) buscar marges, espais fiscals, 
per fer noves coses o per reprioritzar dins els límits que imposin els sostres de 
despesa i (3) millorar l’eficiència i eficàcia de la despesa que sigui prioritària.

Actualment, la Generalitat ha iniciat una línia de treball per avançar en els àm-
bits 2 i 3 a través d’un procés de revisió de despesa i mitjançant l’impuls de 
l’avaluació de polítiques públiques. De forma simplificada, un procés de revisió 
de la despesa consisteix en revisar allò que s’anomena “pressupost base” per 
identificar opcions d’estalvi. Aquestes opcions poden venir de revisions estra-
tègiques, o tàctiques i d’eficiència. L’anàlisi ex ante de noves propostes de des-
pesa ja s’ha anat sistematizant a partir d’avaluar l’impacte econòmic i social, 
anàlisi d’opcions, impacte pressupostari, etc. Tanmateix, el pressupost base 
(és el pressupost tendencial o de continuïtat, és a dir, el cost futur de les políti-
ques actuals, sense cap decisió política) no ha estat fins ara objecte d’escrutini. 
Això ha conduït sistemàticament a pressupostos incrementalistes (o decre-
mentalistes) on només es discutia el marge.

Pel que fa a l’àmbit 1, la Generalitat ha avançat en l’elaboració d’escenaris pres-
supostaris pluriennals agregats o sostres de despesa agregats, però no encara 
en els escenaris pressupostaris departamentals que permetin establir de sos-
tres des despesa a mitjà termini, que serveixin de referència a la planificació i a 
la gestió pressupostària dels compromisos futurs de despesa. En no existir sos-
tres individuals a mitjà termini, no existeix un marc de referència per tal de va-
lorar si les noves propostes de despesa, ja siguin en forma de pla o programa o 
de compromís pluriennal tenen encaix en l’escenari agregat de referència. En 
el moment d’elaborar el pressupost aquesta seria una informació rellevant, 
atès que una proposta de despesa que té encaix en el pressupost present, 
però una gran recurrència en els pressupostos futurs (per exemple, perquè no 
s’ha inclòs tota l’anualitat sencera del cost de desplegar el nou servei o perquè 
la intervenció té un desplegament gradual) no s’hauria de poder incloure en la 
proposta de pressupost, si no té cabuda en l’escenari futur o si no s’indica qui-
na serà la font de finançament i les mesures que s’adoptaran per encaixar la 
nova despesa en el sostre pluriennal.
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Algunes de les decisions preses en el passat no han tingut en compte aquests 
límits agregats, fet que provoca que actualment la Generalitat tingui un volum 
de compromisos futurs que desborden les disponibilitats pressupostàries si no 
s’adopten noves mesures d’ingrés o de despesa. Cal dir que aquestes decisions 
no sempre són responsabilitat del Govern o dels departaments atès que en al-
gunes ocasions són la normativa bàsica de l’Estat o les proposicions de Llei 
aprovades pel Parlament (sense memòria d’impacte pressupostari i sense indi-
cació de com es finançarà) les que han generat obligacions que fan incremen-
tar la despesa futura. En aquest sentit cal remarcar la importància i la necessi-
tat de disposar d’estimacions d’impacte pressupostari a mitjà termini acurades, 
per tal de poder fer aquesta valoració. Per exemple, actualment, el Reglament 
del Parlament de Catalunya no contempla la necessitat de presentar una me-
mòria econòmica en la tramitació de les proposicions de Llei, ni d’Iniciatives le-
gislatives populars i, per tant, es poden tramitar i aprovar sense tenir coneixe-
ment de quin serà l’impacte pressupostari de la norma.

L’objectiu d’aquest article és descriure una proposta metodològica que perme-
ti al Govern aprovar sostres de despesa pluriennals pels departaments de la 
Generalitat per tal de fer efectiu l’objectiu de disciplina fiscal, però també per 
millorar l’eficiència i l’eficàcia de la despesa.

En el següent apartat es descriu quina és la teoria dels sostres de despesa i 
l’experiència comparada en la seva aplicació. L’apartat 3 descriu el context de 
les finances de la Generalitat que hauran d’emmarcar aquests sostres. L’apar-
tat 4 descriu una proposta de sostre de despesa per a la Generalitat de Catalu-
nya, que passa per elaborar uns escenaris pressupostaris a mitjà termini com-
patibles amb les regles fiscals que indiquin quin és el sostre de despesa 
agregat, uns escenaris tendencials de cada departament que permetin visualit-
zar quina és l’evolució de la despesa sense canvis en les polítiques públiques, 
és a dir, sense prendre noves decisions. I una proposta de distribució del sostre 
de despesa entre departaments comparada amb l’evolució tendencial per visu-
alitzar el desajust entre aquestes dues magnituds que permetin al Govern fer 
una proposta de repriorització de sostres i de mesures a prendre per encaixar 
la despesa tendencial i els sostres. Finalment, l’apartat 5 fa un resum i es pre-
senten les conclusions.
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2. Els sostres de despesa, teoria i experiència en altres països

Els sostres de despesa són un límit a la despesa màxima que pot fer el sector 
públic durant un període de temps. Poden ser anuals o pluriennals; fixes du-
rant tot un període o lliscants, actualitzant-se periòdicament; sobre la totalitat 
de la despesa o només sobre una part de la despesa; fixats en termes absoluts 
o en termes d’increment de despesa. Els sostres poden ser agregats o poden 
establir-se subsostres per diferents departaments, polítiques o programes de 
despesa. Poden estar recollits en una norma legal o poden ser un compromís 
polític.

Els sostres de despesa són una eina pressupostària utilitzada en els països del 
nostres entorn. Són una eina de planificació de l’exercici i de planificació a mit-
jà termini, si s’estableixen en el marc d’uns escenaris pluriennals.

En l’actual de context de múltiples regles fiscals, on conviuen l’objectiu de dèfi-
cit, l’objectiu de deute i la regla de despesa, els sostres de despesa agregats 
permeten garantir-ne el compliment simultani. En el moment d’elaborar el 
pressupost, es calcula quina és la despesa màxima que es pot fer per donar 
compliment a cada una de les regles per separat i fixa com a sostre la menor de 
les tres despeses. Els sostres són, per tant, una eina de planificació pressupos-
tària top-down que garanteix que les propostes pressupostàries dels diferents 
ministeris o conselleries tindran encaix en els grans agregats fiscals.

El càlcul del sostre de despesa es pot fer per l’any que es vol pressupostar o bé 
es pot calcular per diversos anys. En el marc de l’estimació d’escenaris tenden-
cials de despesa dels escenaris a mitjà termini (és a dir, de projecció de l’evolu-
ció futura de les polítiques actuals), els sostres de despesa pluriennals contri-
bueixen a planificar les diferents polítiques de despesa. Els sostres són 
especialment rellevants per planificar l’actuació del sector públic davant canvis 
demogràfics importants com l’envelliment de la població o les onades migratò-
ries, o els canvis de cicle econòmic, tot i que no sempre són fàcils d’anticipar. A 
nivell agregat, l’estimació de la possible evolució futura de les despesa davant 
d’aquests canvis permet anticipar possibles mesures a prendre per tal de man-
tenir la despesa agregada dins del sostre i no generar desviacions dels objec-
tius fiscals fixats. A nivell individual (de cada ministeri o conselleria), disposar 
d’uns escenaris pressupostaris pluriennals i d’uns sostres de despesa també 
pluriennals permet poder visualitzar si l’impacte futur de les decisions presents 
posa en risc el compliment de les regles fiscals i, per tant, l’estabilitat i la soste-
nibilitat de les finances públiques. En aquest sentit, per tal de mantenir la disci-
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plina fiscal, no s’haurien de poder assumir compromisos de despesa que sobre-
passin els sostres de despesa pluriennals si no s’indica com es finançaran.

2.1. Els objectius de sostre de despesa

A l’hora d’establir sostres de despesa, els governs o els legisladors poden tenir 
presents diferents objectius (Robinson, 2015, 127). El primer objectiu és el de 
prevenir fluctuacions de la despesa vinculades als ingressos cíclics per evitar 
destinar a despesa corrent ingressos extraordinaris vinculats al cicle econòmic. 
Per complir amb aquest objectiu cal excloure els ingressos cíclics del càlcul del 
sostre despesa, de tal manera que només es té en compte l’evolució tendenci-
al dels ingressos estructurals i les possibles mesures permanents d’ingressos 
que es puguin prendre. El segon objectiu que poden tenir els sostres agregats 
de despesa és aconseguir una reducció de la despesa pública que permeti a 
mitjà termini també reduir el volum total de deute i/o els impostos que paguen 
els contribuents. Aquesta va ser la motivació del govern suec quan va reduir el 
pes de la seva despesa sobre el PIB del 59% l’any 1997 al 52% l’any 2013, aquesta 
reducció de despesa va permetre reduir els impostos un 10% i també el deute 
públic a la meitat.

En el context europeu i espanyol existeix la regla de despesa que limita el creixe-
ment que poden tenir les despeses entre dos exercicis consecutius. Concreta-
ment, en el cas del països de la Unió Europea s’estableix que el creixement mà-
xim de les despeses és la mitjana del creixement potencial a 10 anys. En el cas 
d’Espanya, la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sos-
tenibilitat financera regula la regla de despesa i estableix un creixement màxima 
equivalent a la taxa de referència del creixement del PIB a mitjà termini de l’eco-
nomia espanyola, que també es calcula com una mitjana de 10 anys del PIB real 
de l’economia de 5 períodes anteriors, l’actual i la previsió de 4 futurs, i s’afegeix 
el valor mínim entre el 2% i la mitjana del deflactor del PIB dels mateixos anys (Or-
dre ECC/2741/2012). L’objectiu és que quan s’obtinguin majors ingressos aquests 
no es destinin a incrementar despesa sinó a reduir deute, amb la finalitat última 
de contribuir a la sostenibilitat de les finances públiques a llarg termini.

Taula 1. Creixement màxim permès per la Regla de despesa a Espanya

2017 2018 2019 2020

2,1 2,4 2,7 2,8

Font: Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
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L’impacte de la regla de despesa en l’objectiu de sostenibilitat de les finances 
públiques (entesa com la capacitat de fer front a compromisos futurs) és posi-
tiu i fort. En una estimació realitzada per l’Autoritat independent de responsa-
bilitat fiscal (AIReF, 2015) es quantificava que d’haver-se aplicat la regla de des-
pesa a les administracions públiques espanyoles des de l’any 2003, el deute 
públic seria 30 punts del PIB inferior, i se situaria en valors propers al 70%, en 
lloc dels valors propers al 100% dels darrers anys.

Una estimació similar per a la Generalitat mostra que si s’hagués aplicat la re-
gla de despesa, a partir de l’any 2008 no tindríem deute, enlloc del nivell del 
34,8% del PIB actual.

2.2. La cobertura dels sostres de despesa

Per donar compliment a aquests objectius i, sobretot, al de disciplina fiscal, 
semblaria evident que els sostres de despesa han d’actuar sobre la totalitat de 
la despesa. Tanmateix posar totes les despeses sota el sostre pot conduir a 
comportaments contracíclics per part del sector públic, i a reduir la capacitat 
d’actuació dels estabilitzadors automàtics, com, per exemple, les prestacions 
d’atur o determinades prestacions socials vinculades a la pobresa. La pràctica 
dels diferents països posa de manifest que són moltes les despeses que esca-
pen al sostre de despesa. Alguns exemples de les despeses que queden fora 
de forma més habitual són els interessos del deute, les prestacions d’atur, 
prestacions vinculades al cicle econòmic, les despeses finançades amb recur-
sos finalistes d’altres administracions o les pensions.

Excloure les despeses més sensibles al cicle econòmic té a veure amb el fet que 
una de les funcions bàsiques del sector públic és ajudar a estabilitzar l’econo-
mia, de tal manera que en moments de recessió econòmica cal que el sector 
públic pugui gastar més per contrarestar la contracció del sector privat i vice-
versa, en moments d’auge econòmic, cal que el sector públic pugui contraure 
la seva despesa per contrarestar l’expansió del sector privat i d’aquesta mane-
ra ajudar a refredar el cicle econòmic. Per poder fer aquesta funció estabilitza-
dora, és necessari que despeses cícliques, com les prestacions d’atur, quedin 
fora del sostre de despesa. És per aquest mateix motiu que les prestacions 
d’atur han quedat fora de la regla de despesa que preveu la normativa espa-
nyola.

L’argument per deixar fora del sostre els interessos del deute té més a veure 
amb la necessitat de finançament de les administracions públiques i en el fet 
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que cal promoure que, en moments de desequilibri pressupostari, els mercats 
de capital garantiran el finançament de la despesa pública. Però també hi ha 
l’argument que els tipus d’interès fluctuen amb el cicle i que poden ser una va-
riable de difícil predicció i incloure’ls dins del sostre general pot portar als pres-
supostos públics a tenir comportaments contracíclics, aquest va ser el motiu 
d’exclusió dels interessos dels sostres de despesa a Holanda (Ministerie van 
Financiën, 2008:4).

Les inversions productives també poden ser un element a deixar fora dels sos-
tres de despesa. Aquestes inversions, normalment amb un elevat cost inicial, 
té sentit que siguin finançades amb dèficit i, per tant, deute, atès que en gaudi-
ran tant les generacions presents com les futures. Des del punt de vista inter-
generacional no seria equitatiu que una sola generació assumís el cost en for-
ma de majors impostos i de reducció de despesa pública. Atès que en gaudiran 
moltes generacions, té sentit que les inversions productives quedin fora del 
sostre de despesa i que es puguin finançar amb càrrec al deute. D’altra banda, 
se suposa que les inversions productives generaran en el futur un flux financer 
que permetrà el seu finançament. Tanmateix també cal vetllar per la seva sos-
tenibilitat a llarg termini i, per tant, cal que tot i quedar-se al marge del sostre 
de despesa, també estiguin planificades en un marc pluriennal i tinguin els seus 
propis sostres compatibles amb els ingressos tendencials i els ingressos cíclics.

Aquest precepte és el que s’havia establert en la formulació de la Golden Rule 
de la reforma de l’any 2006 de la Llei General d’Estabilitat pressupostària de 
2001 (Real Decreto Legislativo 2/2017), que permetia incrementar el dèficit en 
un 0,5% del PIB si aquest es destinava a finançar inversions en programes per 
atendre actuacions productives. Entre els diferents nivells d’administració es 
repartia en 0,2% Estat, 0,25% les Comunitats autònomes i 0,05% l’Administració 
local.

Actualment, també els ens locals tenen una regla especial per destinar el seu 
superàvit anual. Des de l’any 2014, les corporacions locals que presenten 
superàvit i romanent de tresoreria positiu per a despeses generals i amb un 
període mitjà de pagament a proveïdors que no superi el termini màxim esta-
blert per la normativa de morositat, poden destinar aquest superàvit a finan-
çar inversions que siguin financerament sostenibles al llarg de la vida útil de la 
inversió, i aquesta inversió no computarà a efectes de càlcul de la regla de des-
pesa (LO 9/2013). La pròrroga d’aquesta mesura per a l’any 2018 s’ha autoritzat 
a través del RDL 1/2018 on s’ha ampliat el nombre de programes als quals es 
pot destinar el superàvit.
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Un altre tipus de despesa que acostuma a quedar fora del sostre de despesa és 
la despesa finançada amb recursos finalistes d’altres administracions. L’argu-
ment de fons és que l’administració d’origen està aplicant també un sostre de 
despesa vinculat a les seves pròpies normes fiscals, de tal manera que la seva 
despesa, entre la qual hi figura la transferència de recursos cap a una altra ad-
ministració, ja està limitada per aquest sostre. Les dificultats sorgeixen quan 
els recursos finalistes no financen el 100% de la despesa i necessiten cofinança-
ment de l’administració de destí dels recursos. Actualment, i en el cas espanyol 
i català, els recursos per cofinançar la despesa finalista es consideren part del 
sostre de despesa.

Les despeses de mandat legal com, per exemple, les pensions, també són mo-
tiu d’exclusió en alguns països, per exemple al Regne Unit. En el cas d’Espanya, 
aquestes despeses queden incloses dins el límit global.

Altres despeses que poden quedar fora són despeses relacionades amb catàs-
trofes naturals, recessions econòmiques greus o situacions d’emergència ex-
traordinària, en cas que el fons de contingència del pressupost no fos suficient 
per assumir totes les necessitats. Actualment, a Espanya i a Catalunya, no són 
despeses excloses de sostre, però aquests elements tenen una valoració espe-
cial a l’hora de determinar el compliment dels objectius fiscals i d’establir-ne 
les conseqüències.

Un altre aspecte limitador dels sostres de despesa és el perímetre d’aplica-
ció. El sostre pot afectar només a la despesa de l’administració general, és a 
dir, els ministeris o conselleries i fons de caire transversal que financen des-
peses del conjunt de departaments. Es pot fer extensiu a totes les entitats 
que formen part del sector públic administratiu i deixar fora les entitats que 
tenen pressupost estimatiu, com són les entitats de dret públic, les societats 
mercantils, els consorcis o les fundacions. Es pot ampliar a totes les entitats 
del sector públic d’una administració, o bé es pot limitar a les entitats que 
formen per part del perímetre d’administració pública d’acord amb les nor-
mes del Sistema Europeu de Comptes (SEC), que és el perímetre de referèn-
cies per determinar el compliment dels objectius d’estabilitat en el marc de 
la UE.

Incloure més o menys entitats en el perímetre del sostre té avantatges i incon-
venients. Un sostre més comprensiu permet controlar millor la despesa global, 
perquè tot està sotmès a la mateixa limitació i evita els incentius a desconcen-
trar la despesa cap a les entitats i posar en risc el compliment agregat de la 
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norma. Però incloure totes les entitats dins el perímetre del sostre en dificulta 
el seguiment perquè requereix d’un volum d’informació molt elevat.

A l’Administració de l’Estat, el sostre de despesa no financer que es calcula 
abans de començar l’elaboració del pressupost de l’any següent, no fa referèn-
cia a tot el sector públic estatal, sinó que únicament es refereix a l’Administra-
ció General de l’Estat. La Llei d’Estabilitat pressupostària no és molt clara en 
aquest sentit.

2.3. Sostres i subsostres

D’acord amb l’última enquesta publicada per l’OCDE sobre pràctiques pressu-
postàries (OCDE, 2014) la majoria de països tenen algun tipus de sostres vincu-
lats a l’elaboració d’escenaris pressupostaris a mitjà termini, ja sigui un sostre 
de despesa global o subsostres de despesa a nivell de programes o sectors de 
despesa. Austràlia, Xile, Finlàndia, Itàlia, Japó, Mèxic, Eslovènia, Espanya, Suè-
cia i Suïssa només tenen sostre agregat i no aproven formalment subsostres 
de despesa. En canvi, països com Estònia, Grècia, Irlanda, República Txeca, Tur-
quia i Regne Unit tenen subsostres de despesa per a ministeris i agències. Ale-
manya elabora els escenaris a mitjà termini amb subsostres, però el Parlament 
aprova el sostre agregat i, per tant, anualment es poden reassignar recursos 
entre diferents unitats. Noruega aprova un límit màxim d’aplicació dels ingres-
sos del petroli que de manera indirecta actua com a sostre de despesa agregat. 
Polònia estableix un sostre de despesa global, però el desagrega per 22 funci-
ons de despesa.

Taula 2: Els sostres de despesa als països de l’OCDE

nombre de 
països

Sostre global 17

Subsostres 18

Sostres globals i subsostres 7

Només sostre global 11

Només subsostres 12

No fan escenaris pressupostaris a mitjà termini i no estableixen sostres 4

Font: Elaboració pròpia a partir d’OCDE 2014.
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2.4. Sostres anuals o pluriennals

Per tal de facilitar la planificació del govern i de les diferents conselleries i mi-
nisteris, els sostres de despesa han de tenir caràcter pluriennal, essent, nor-
malment, el sostre del primer exercici limitatiu i els dels propers exercicis ori-
entatius.

La gran majoria de països de l’OCDE estableixen sostres de despesa pluriennals 
que comprenen entre 3 i 4 anys, tot i que també es troben exemples de sostres 
bianuals (Nova Zelanda) i sostres a 5, 6 o més anys (Canadà, Noruega i Estats 
Units, entre d’altres).

2.5. Sostres en la fase d’elaboració del pressupost o també durant l’execució

En la fase d’elaboració del pressupost, el sostre de despesa agregat actua com 
a garant del compliment de totes les regles fiscals i actua de límit a les propos-
tes de despesa que poden fer els diferents ministeris o departaments, ja sigui 
perquè s’ha determinat un sostre individual per a cada departament o perquè 
es controla que la suma de totes les propostes que entren en el pressupost 
tinguin cabuda dins del sostre agregat. Durant l’execució del pressupost, els 
sostres de despesa es poden fer servir per controlar el volum de compromisos 
de despesa pluriennals futurs que es tramiten durant un exercici i ajuden a cor-
regir possibles desviacions de despesa.

3. El context de la Generalitat de Catalunya

Per primera vegada després de la gran crisi econòmica, l’any 2017, la Generali-
tat de Catalunya ha liquidat el seu pressupost d’acord amb l’objectiu de dèficit. 
Des de l’any 2010, quan es va tancar l’exercici amb un dèficit de 9.100 M€, el 
dèficit no financer ha millorat en 7.857 M€, fins als 1.243 M€ de l’any 2017.

Els ingressos no financers (del sector públic administratiu excloent la Participa-
ció dels ens locals en els ingressos de l’Estat i els fons europeus FEAGA) s’han 
començat a recuperar i se situen en 24.140 M€ en conjunt del sector públic ad-
ministratiu, essent fins i tot superiors als 24.092 M€ de l’any 2009. Cal recordar 
que en aquell exercici es va revisar el model de finançament i l’Estat va incre-
mentar significativament les bestretes del model, bestretes que van produir 
una liquidació negativa del model i que després la Generalitat va haver de re-
tornar juntament amb la liquidació també negativa de 2008. Degut a aquests 
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recursos addicionals del model de finançament, la caiguda d’ingressos no es va 
notar fins l’any 2010 (el 2010 els ingressos no financers van ser 21.307 M€, per 
tant, el 2009 va ser un any atípic pel que fa als ingressos), i van continuar caient 
durant l’any 2011. En aquests dos exercicis la Generalitat de Catalunya va per-
dre un total de 4.469 M€ d’ingressos només en el sector públic administratiu. 
Els ingressos van continuar en nivells al voltant dels vint mil milions, també 
fruit de la contenció de les bestretes del model de finançament, fins l’any 2016 
que es comença a recuperar l’import de les bestretes i es comptabilitza liquida-
ció positiva de 2014. L’any 2017, l’increment d’ingressos ha estat del 7,8%, per la 
millora de les bestretes del model i també pel bon comportament dels ingres-
sos propis lligats al mercat immobiliari. Les perspectives a partir de 2018 és que 
la recuperació econòmica segueixi i que aquesta es traslladi també als ingres-
sos.

Pel que fa a les despeses, també van tenir un nivell màxim l’any 2009 en ter-
mes de comptabilització, atès que una part dels recursos addicionals del model 
de finançament que s’havien rebut es van utilitzar per comptabilitzar, mitjan-
çant un crèdit extraordinari i suplement de crèdit, la despesa desplaçada de 
salut d’exercicis anteriors. Aquest fet per si sol explica que l’any 2009 s’assolís 
el màxim de despeses de 29.062 M€. A partir d’aquest any es comencen a apli-
car mesures de contenció i reducció de despesa, en paral·lel a la gran caiguda 
d’ingressos, que acaben situant la despesa en 23.030 M€ l’any 2013, el punt mí-
nim. A partir de 2014, la despesa comença a augmentar, especialment l’any 
2015, quan es recupera la paga extra que estava suspesa. En aquest mateix 
exercici la comptabilització de despesa pendent d’exercicis anteriors també 
provoca un increment més alt de les obligacions reconegudes. Tanmateix, el 
nivell de despesa segueix per sota dels valors màxims que havia assolit en el 
passat , tot i que cal recordar que s’havien assolit a costa de nivells de dèficit 
insostenibles. Cal dir, però, que no totes les despeses s’han comportat igual, 
algunes despeses no han parat de créixer durant tots els anys de crisi com, per 
exemple, les despeses associades al transport públic i privat (posada en funci-
onament de noves línies de metro, augment de les freqüències dels trens, aug-
ment del volum de trànsit a les carreteres amb peatges a l’ombra o amb bonifi-
cació de peatges). De la mateixa manera, els darrers anys s’han adquirit nous 
compromisos de despesa com, per exemple, la incorporació de nou personal 
docent o l’aprovació de la renda garantida de ciutadania que poden tenir un 
gran impacte en les finances de la Generalitat de Catalunya en el futur. Tant és 
així que si s’analitza l’evolució de la despesa corrent es pot observar que se si-
tua en valors molts propers als nivells màxim precrisi. Per contra, la inversió es 
manté en nivells molt baixos i molt lluny dels valors d’abans de la crisi. La inver-
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sió ha estat una de les grans variables d’ajust i, l’any 2017, la inversió del sector 
públic administratiu és un terç de la que es va liquidar el 2009.

Per tal de poder finançar les inversions, una de les fonts de finançament de les 
administracions públiques és l’estalvi corrent. Tanmateix, des de l’any 2008 i 
fins l’any 2016 inclòs, la Generalitat de Catalunya ha tingut dèficit corrent i ha 
calgut recórrer a l’endeutament a llarg termini per finançar la despesa corrent 
que es consumeix en el mateix període. No ha estat fins l’exercici 2017 que s’ha 
aconseguit un superàvit corrent en termes de comptabilitat nacional.

Les perspectives a mitjà termini que mostren la consolidació de la recuperació 
econòmica i també dels ingressos del sector públic fan pensar que també les 
despeses podrien recuperar els increments del passat, tanmateix, com ja s’ha 
dit, les regles fiscals i en concret la regla de despesa no permetran grans incre-
ments de despesa. En aquest context de baixos creixements nominals de la 
despesa, tenim certs elements que la pressionen a l’alça: increments salarials 
pactats per l’Estat amb els agents socials per recuperar el poder adquisitiu per-
dut en aquests darrers anys, amb un impacte molt important a les comunitats 
autònomes; l’increment vegetatiu de determinades despeses fortament lliga-
des a l’envelliment de la població, com les despeses de salut o de dependència; 
els compromisos de despeses adquirits en el passat, ja sigui a través dels com-
promisos pluriennals del Govern, com de lleis aprovades pel Parlament, per 
exemple la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania amb un fort impacte po-
tencial sobre els pressupostos futurs. Tot això fa que els espais fiscals per a 
noves actuacions es redueixin molt o fins i tot siguin negatius. O que els esce-
naris tendencials de despeses (projecció de les polítiques actuals en el futur) 
quedin per sobre dels sostres de despesa compatible amb la normativa d’esta-
bilitat. Per tal de poder fer coincidir els escenaris tendencials amb els que mar-
quen els sostres de despesa caldrà fer mesures específiques de despeses o 
d’ingressos. La Llei d’estabilitat pressupostària permet augmentar el sostre de 
despesa amb mesures d’ingressos que tinguin caràcter permanent i en sentit 
contrari, les mesures d’ingressos que signifiquin una pèrdua permanent d’in-
gressos rebaixaran el sostre de despesa previst.

4.  Una proposta d’aplicació de sostres de despesa a la Generalitat de 
Catalunya

Atenent a l’experiència internacional i al context de la Generalitat de Catalu-
nya, es formularà una proposta de sostres pluriennals a 4 anys lliscants, essent 
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el primer any fix i els tres següents revisables anualment, però limitadors des 
del punt de vista de compromisos a prendre per als exercicis futurs.

Atès que estem sotmesos a unes regles fiscals d’obligat compliment, els esce-
naris a mitjà termini d’ingressos i despeses han de complir amb aquestes re-
gles i ajustar-se als objectius de dèficit, deute i regla de despesa.

La regla de despesa permet facilitar el compliment dels altres dos objectius. És 
necessari, per tant, tenir una visió a mitjà termini ja que la majoria d’intervenci-
ons públiques tenen una repercussió més enllà de l’any en què es pren la deci-
sió. Tenir escenaris a mitjà termini facilita la planificació i també la disciplina 
fiscal.

Els escenaris tendencials permeten fer una projecció a mitjà termini dels in-
gressos i les despeses sense que hi hagi cap canvi ni decisió política, és a dir, 
projectem ingressos i despeses segons l’evolució tendencial (evolució econò-
mica, demogràfica i social).

D’altra banda, però, atès que estem sotmesos a les regles fiscals, podria passar 
que els escenaris tendencials de despesa ens portessin a una situació d’incom-
pliment perquè la inèrcia de la despesa o els inductors de despesa fan que 
aquesta creixi per sobre dels límits compatibles amb el compliment dels objec-
tius fiscals.

Per això, cal que es calculi quin és el sostre de despesa compatible amb aquest 
compliment i, si està per sota del pressupost tendencial de despeses, caldrà 
prendre decisions sobre ingressos o sobre despeses per tal d’encaixar-los.

En aquest context, es calcularà un sostre de despesa global per 4 anys i es pro-
posa fixar, també, sostres de despesa per departaments, atès que aquests són 
les unitats bàsiques de planificació de la Generalitat i aglutinen també la planifi-
cació de totes les entitats del sector públic. Pel que fa a l’abast de la despesa 
compresa dins dels sostres, la limitació de la normativa actual ja és molt restric-
tiva i no deixa massa marge per excloure més despeses. L’article 12 de la Llei 
Orgànica 12/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat finan-
cera està dedicada a la regla de despesa. Es fa servir el terme de “despesa 
computable” que està definit com els usos no financers en termes de compta-
bilitat nacional, exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en 
prestacions d’atur, la part de la despesa finançada amb fons procedents de la 
UE o d’altres administracions públiques i les transferències a les CA i LC vincula-
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des als sistemes de finançament. Per tant, el sostre agregat comprendrà totes 
les despeses de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic llevat de les 
despeses d’interessos deute i de les despeses finançades amb recursos d’al-
tres administracions públiques.

En aquest apartat es descriu una proposta de procediment i metodologia per 
aplicar sostres i subsostres de despesa a la Generalitat de Catalunya en 5 pas-
sos.

Pas 1. Càlcul del sostre agregat de despesa dels exercicis t+1, t+2, t+3 i t+4.

Com s’ha comentat, l’operativització de l’objectiu de saldo pressupostari i de la 
regla de despesa és el sostre o límit de despesa.

La informació necessària per fer aquest càlcul seria:

1. Escenari macroeconòmic.

2. Regles fiscals (saldo, deute i regla de despesa).

3. Previsions d’ingressos tendencials (sense canvis de política).

4. Previsions d’interessos del deute.

5. Previsions de despeses finançades amb recursos finalistes d’altres admi-
nistracions.

Atès que les regles fiscals es determinen en termes de comptabilitat nacional i 
afecten al conjunt de l’Administració pública de la Generalitat de Catalunya en 
termes del Sistema Europeu de Comptes (AP-SEC), serà necessària una previ-
sió dels ajustos SEC per passar de comptabilitat pressupostària a comptabilitat 
nacional. L’escenari es formularà en termes consolidats del Sector Públic Ad-
ministratiu, és a dir, l’Administració de la Generalitat (departaments i fons no 
departamentals), entitats autònomes administratives i CatSalut. I per facilitar 
la planificació departamental es farà una proposta de distribució del límit de 
despesa per departaments i fons no departamentals.

La resta d’entitats del sector AP-SEC s’afegiran a l’escenari com un ajust. En 
primer lloc, s’estimarà quin és l’increment màxim que podrien tenir el conjunt 
de despeses de les entitats del sector públic. En segon lloc, quina és la previsió 
d’ingressos propis i per diferència, i si escau, quins són els ingressos que han 
de rebre de la Generalitat de Catalunya i que formaran part de l’escenari de 
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despeses de la Generalitat. Evidentment hi ha una trade-off entre la despesa 
que fan els departaments i la despesa que fan les entitats i en algun moment 
serà necessari prioritzar una o altra despesa.

Aquest pas és similar al que s’aplica actualment per elaborar el Pla econòmic i 
financer de la Generalitat de Catalunya al qual està obligada quan concorren 
causes d’incompliment de la normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibi-
litat financera i el pla d’ajust que s’elabora pel fet de formar part dels mecanis-
mes extraordinaris de liquiditat de l’Estat (FLA).

Per calcular el sostre global de despesa, hi ha dos formes de fer-ho i caldrà es-
collir la menor quantitat de les dues:

1) Despesa no financera de l’any t = ingressos no financers +/- objectiu de 
saldo +/- ajustos SEC.

2) Despeses no financera any t = (despesa computable any n-1) * (creixe-
ment regla de despesa) + (interessos deute any t) + (despeses finança-
des amb fons finalistes d’altres administracions) +/- ajustos SEC +- varia-
cions de recaptació permanents any t.

Un cop obtingut el sostre global de despesa per a 4 anys, caldrà repartir aquest 
sostre entre els departaments de la Generalitat. Pel que fa als criteris de repar-
timent, aquests hauran d’estar relacionats amb diversa informació (prioritats 
polítiques, informació sobre eficàcia i eficiència, informació proporcionada per 
avaluacions i per programes de revisió de la despesa). Això esdevindria una 
preassignació dels sostres per departaments.

El primer any seria fix i seria el límit per a l’elaboració del pressupost de l’any 
t+1 i els tres anys següents serien revisables anualment, amb motiu d’elabora-
ció del nou pressupost, i constituirien la referència per aprovar intervencions 
que tinguessin impacte futur. Tanmateix, en el procés d’elaboració del pressu-
post de l’any t+1 (pas 4) es poden prendre decisions que poden afectar als sos-
tres de despesa (mesures permanents d’ingressos, canvis en la priorització po-
lítica, etc.) i, per tant, l’escenari pot quedar modificat.

Pas 2. Càlcul dels escenaris tendencials de despeses t+1, t+2, t+3 i t+4

Els escenaris tendencials de despeses permeten visualitzar quina serà l’evolu-
ció de la despesa sense aplicar canvis en les polítiques actuals. Existeixen dife-
rents modalitats per elaborar escenaris tendencials, aquesta proposta opta 
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per elaborar-los a preus corrents i incorporant totes les decisions conegudes 
que tenen impacte en els exercicis futurs. Les decisions que es proposen consi-
derar per elaborar els escenaris són: els acords de govern de compromisos plu-
riennals, els acords sindicals sobre condicions laborals, els impactes futurs de 
lleis i normes ja aprovades, i els factors demogràfics, econòmics i socials que 
actuen com a drivers de la despesa. No es consideraran els plans i programes 
que no tenen un acord de govern pluriennal atès que en cada exercici concre-
ten el seu desplegament en el marc de les disponibilitats pressupostàries. Pel 
que fa als preus serà necessari establir unes hipòtesis d’increment d’IPC, per 
tal de poder actualitzar els costos dels factors. Per elaborar els escenaris ten-
dencials serà necessari, en primer lloc, calcular una despesa base (pressupost 
base), que es calcula com la despesa de l’any anterior menys les actuacions 
que finalitzen i que, per tant, no són recurrents, i després projectar aquesta 
base a partir de l’actualització dels preus i dels compromisos ja adquirits. Els 
processos de revisió de la despesa permeten revisar el pressupost base i acon-
seguir espais fiscals per poder prioritzar o reprioritzar (la disposició addicional 
segona de la Llei 4/2017 de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2017 instava al Departament d’Economia a impulsar un procés de revisió de la 
despesa pel període 2017-2020).

L’escenari tendencial s’elaborarà a nivell consolidat del sector públic adminis-
tratiu per poder-lo comparar amb el sostre agregat de despesa i també per a 
cada departament i fons no departamental de la Generalitat.

El nivell de detall de l’escenari tendencial seran els capítols de despesa i en tot 
moment caldrà identificar quina part de la despesa inclosa en l’escenari és fi-
nançada amb recursos finalistes d’altres administracions.

Pas 3. Comparació dels escenaris tendencials amb els sostres de despesa

Una vegada elaborats els escenaris tendencials, aquests es comparen amb els 
sostres i subsostres de despesa calculats en el pas 1.

Si la despesa tendencial agregada (DT) queda per sota del sostre de depesa 
agregat (SD) aquest fet indica que hi ha marge per fer noves assignacions de 
despesa (espai fiscal positiu). En aquest cas, cal veure en primer lloc quina és la 
situació a nivell individual de cada departament, si algun departament quedés 
amb un tendencial que desborda el sostre (DTi > SDi, on i és un departament), 
llavors el Govern podria decidir o bé assignar una part del marge agregat dis-
ponible i, per tant, augmentar el sostre (SD’i) o bé demanar mesures al depar-
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tament i per ajustar la seva despesa tendencial (DT’i) al sostre preassignat. En 
el cas que els departaments tinguessin un marge positiu, aquest fet indicaria 
que tindrien espai per fer noves propostes de despesa compatibles amb el sos-
tre.

Si la DT>SD (espai fiscal negatiu), llavors cal analitzar la situació de cada depar-
tament i veure en quins departaments la despesa tendencial desborda el sos-
tre (DTi > SDi). A diferència del cas anterior, no hi ha marge agregat per assig-
nar als negatius, per tant, el Govern haurà de decidir quines mesures s’aplicaran 
per encaixar la despesa amb el sostre agregat. El Govern també podria decidir 
addicionalment aplicar una redistribució dels subsostres entre departaments 
en funció de les prioritats polítiques i del marge per aplicar mesures en les des-
peses. També podria decidir mesures permanents d’ingressos que ampliarien 
el sostre global.

Aquest procés s’hauria de fer de forma molt acurada per a l’exercici t+1 (que és 
el que s’ha de pressupostar) i de forma més orientativa per als exercicis t+2, 
t+3 i t+4.

Una bona pràctica seria no esgotar tota la distribució del sostre agregat de 
despesa, assignant cada any al fons de contingència un volum suficient de re-
cursos que permetés atendre a possibles eventualitats futures. Per prudència i 
atès que la incertesa augmenta a mesura que s’allarga el termini de previsió, 
caldria que el sostre de despesa assignat al fons de contingència també fos 
creixent en el temps.

Pas 4. Elaboració del pressupost i noves propostes de despesa

Una vegada el Govern acordés el sostre agregat i la distribució dels subsostres, 
els departaments haurien de preparar les propostes de pressupost per a l’exer-
cici següent d’acord amb el sostre acordat. Tota nova proposta de despesa o 
d’ingrés haurà d’analitzar-se quant al seu impacte en els sostres de despesa de 
l’escenari, al marge d’altres anàlisis econòmics que se’n puguin fer (cost-bene-
fici, impacte, etc.).

En la fase d’execució del pressupost continuen operant els sostres de despesa. 
Durant l’exercici, qualsevol nova proposta de despesa que requerís l’aprovació 
del Govern o del departament competent en matèria d’economia i finances, 
així com les que poden aprovar els propis consellers en el marc de les seves 
competències haurien de tenir encaix en aquests sostres de despesa plurien-
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nals. Per tant, des del punt de vista de la disciplina fiscal, no hauria d’aprovar-se 
cap nova despesa que no tingués cabuda en els escenaris departamentals. No-
més si es proposa una reducció d’altres despeses o una font permanent d’in-
gressos seria aprovar nous compromisos futurs.

Taula 3. Passos per a l’elaboració d’escenaris pressupostaris  
i sostres de despesa

Passos  

1 Càlcul del sostre agregat de despesa dels exercicis t+1, t+2, t+3 i t+4

 Elaboració escenari macroeconòmic i fiscal

 Elaboració de l’escenari d’ingressos tendencials (sense noves mesures)

 Estimació de l’escenari de sostres de despesa agregats i per departaments

 Càlcul de la despesa computable

 Aplicació del creixement regla de despesa

 Obtenció dels sostres agregats de despesa

 Preassignació de sostres de despesa departamentals

2 Càlcul dels escenaris tendencials de despeses t+1, t+2, t+3 i t+4

 Càlcul dels escenaris tendencials per cada departament (cost de les polítiques 
actuals, sense noves mesures)

 Càlcul dels escenaris tendencials agregats

3 Comparació dels escenaris tendencials amb els sostres de despesa

 Anàlisi de la situació a cada departament

 Proposta de mesures per conciliar escenaris tendencials i sostres 
departamentals

 Assignació de sostres departamentals previs a l’elaboració del pressupost

4 Elaboració del pressupost de l’any t+1 i noves propostes de despesa

 Identificació de noves mesures de despesa i d’ingrés i anàlisi de la seva 
incidència en els sostres de despesa pluriennal assignats

 Aprovació del projecte de pressupost de l’any t+1 i ajust de les anualitats t+2, t+3 
i t+4 globals i departamentals

 Anàlisi de les noves propostes durant l’execució del pressupost i del seu encaix 
en els sostres de despesa pluriennals assignats

Font: Elaboració pròpia.
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Aquests passos no sempre són seqüencials. Existeix un procés iteratiu pel qual 
les estimacions d’ingressos i despeses es van revisant diversos cops l’any. El 
càlcul del sostre agregat i dels sostres departamentals es produirà com a mí-
nim dos cops l’any: una preassignació inicial i una assignació abans de comen-
çar l’elaboració del pressupost per a l’any t+1. En funció del resultat del procés 
d’elaboració del pressupost, es podria obtenir un tercer escenari de sostres de 
despesa un cop aprovat el pressupost de t+1.

5. Resum i conclusions

Els sostres de despesa són una eina pressupostària àmpliament utilitzada en 
els països del nostre entorn. Són una eina de planificació de l’exercici i de plani-
ficació a mitjà termini, si s’estableixen en el marc d’uns escenaris pluriennals. 
Reforcen el compliment de les regles fiscals que estableix la normativa d’esta-
bilitat pressupostària i sostenibilitat financera (objectiu de dèficit, objectiu de 
deute o regla de despesa) i, de fet, són una forma d’operativitzar la regla de 
despesa.

Encara que les perspectives econòmiques pels propers anys facin preveure 
una gradual recuperació dels ingressos públics, la regla de despesa limitarà el 
creixement de les despeses del sector públic. Es tracta d’evitar que ingressos 
cíclics puguin finançar despesa de caràcter estructural. Això, que és el que va 
passar en els anys de precrisi, condueix a creixements elevats del dèficit i del 
deute, quan les circumstàncies econòmiques empitjoren.

Actualment, sense prendre noves decisions en matèria d’ingressos i de despe-
ses, els escenaris tendencials de despesa de la Generalitat de Catalunya ja des-
borden els sostres de despesa compatibles amb els objectius fiscals. Per la qual 
cosa serà necessari prendre mesures en el futur.

En aquest article es proposa que el Govern aprovi uns sostres de despesa pluri-
ennals que ajudin a la planificació agregada i també a la planificació de cada 
departament, de tal manera que sigui més fàcil tenir sempre present, per part 
de tots els agents implicats i també de la societat en general, conèixer quin és 
l’impacte futur de les decisions presents i quin és el risc per a la sostenibilitat 
de les finances públiques a mitjà i a llarg termini.

D’acord amb la pràctica internacional es proposa elaborar escenaris plurien-
nals a 4 anys i que comprenguin subsostres de despesa departamentals. Tam-
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bé es poden aplicar altres subsostres si es considera adient per a la planificació 
i per a la presa de decisions. S’exclouran d’aquest sostre de despesa els inte-
ressos del deute i les despeses finalistes finançades per altres administracions.

Els beneficis d’una proposta com aquesta per a la salut de les finances públi-
ques són múltiples, ja sigui perquè permet un major de control de la despesa, 
perquè permet visualitzar la necessitat d’aconseguir majors ingressos de ma-
nera permanent que permetin incrementar la despesa per sobre de la regla i 
d’aquesta manera satisfer millor les demandes de la societat.

El repte que plantegen el escenaris a mitjà termini i els sostres de despesa és 
com introduir certa flexibilitat sense posar en risc els objectius de la disciplina 
fiscal, l’eficiència assignativa i l’eficiència operativa. No sempre aquests objec-
tius són coincidents i, de vegades, són contradictoris. Depenent del moment 
del cicle econòmic en què ens trobem i de la posició fiscal (nivell de dèficit i 
deute), alguns d’aquests objectius tindran més rellevància que altres.

En qualsevol cas, disposar d’escenaris tendencials a mitjà (i a llarg) termini i es-
tablir sostres de despesa resulta del tot imprescindible per evitar la tradicional 
miopia dels decisors públics que no tenen en compte els impactes futurs de les 
decisions presents. Això porta inevitablement a retallar els marges de discreci-
onalitat futurs per a noves prioritats o noves necessitats en tant que aquest 
impacte pressupostari de les decisions passades fa que el percentatge de des-
pesa ja compromesa sigui elevadíssim.
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DEMOCRACIA ECONÓMICA EN LA ERA DEL 
‘BLOCKCHAIN’
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Desde Xnet, donde trabajamos con una estructura de nodo de Red, llevamos 
diversos años experimentando y proponiendo lo que llamamos una “metodo-
logía” con el objetivo de actualizar la democracia a un formato más adecuado 
al siglo XXI, en el que la ciudadanía pueda controlar sus instituciones de forma 
distribuida a través de mecanismos rigurosos de gobernanza. Consideramos 
que dentro de este marco se tienen que encuadrar también, por un lado, el 
control distribuido de los flujos financieros y los mecanismos de creación de la 
base monetaria a través de herramientas p2p como blokchain y, por el otro, la 
vigilancia sobre la transparencia y la lucha contra la corrupción sistémica con la 
implementación de canales que liberen los datos y la información, ordenen su 
procesamiento y usabilidad, y faciliten así la detención de irregularidades.

Este es el marco para replantear estrategias innovadoras que faciliten la soste-
nibilidad de aquellas prácticas que puedan contribuir a la producción común de 
riqueza y sentar las bases para una economía más distribuida y no especulativa 
capaz de coexistir con la actual economía financiera.

Se necesita un cambio en la política económica y productiva para que estas 
prácticas de economía real dejen de estar estranguladas por las políticas de 
austeridad, por una fiscalidad orientada al expolio y el vasallaje, y por el pago 
de deudas probablemente ilegítimas -en todo caso no auditables- y puedan 
competir con la economía financiera.

Los tres principios rectores que planteamos en una sociedad democrática del 
siglo XXI que aspire a ser también democrática en lo económico son un equili-
brio entre las capacidades y aspiraciones individuales, nuestra capacidad de 
organizarnos para actuar en conjunto y la preservación de los bienes comu-
nes, con un Estado bajo control ciudadano como facilitador garante y no como 
competidor y depredador.

En un contexto de grave déficit democrático acompañado por consecuencia 
con el empobrecimiento y expolio que ya se han llevado a cabo y con una bre-
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cha inmensa entre el primer nivel de riqueza y todos los inferiores, no hay otra 
opción que la de refundar el propio enfoque que se da al ámbito económico a 
través de la posibilidades de distribución de esfuerzo y beneficio que nos ofre-
ce la era digital. En toda la historia económica de occidente desde el mercanti-
lismo, nunca habíamos vuelto a observar mercados basados en libre concu-
rrencia sin estar mediados por los procesos de acumulación de capital, tal y 
como ahora se puede observar en la Red.

2. Contexto actual: Capitalismo Cognitivo

Internet ha producido un tipo de desintermediación que ya hemos visto en la 
historia cuando llega una nueva tecnología. El impacto de la Red de redes ha 
sido particularmente fuerte y rápido porque se ha combinado con la desinter-
mediación que produce la creación de redes entre sistemas estáticos. La analo-
gía con la invención de la imprenta o con las redes de caminos son los ejemplos 
más utilizados para ilustrar estas dinámicas. Estos momentos de desinterme-
diación, en los que el statu quo es fuertemente sacudido, al cabo de períodos 
más o menos cortos, vuelven a cerrarse configurando una nueva realidad con 
nuevas intermediaciones. Estamos en esta fase. 

Una serie de cambios que han tenido lugar en la esfera económica, política y 
cultural han contribuido a posibilitar procesos más democráticos de produc-
ción de conocimiento a la vez que han dado pie a que surgieran nuevos agen-
tes que hacen lo posible por monopolizar el conocimiento producido. 

El paso de un modelo de producción de base fordista al denominado posfordis-
ta ha venido empujado por diversos cambios en las formas de estructurar la 
“cadena de producción”, donde la información y el conocimiento han ido ocu-
pando un papel central así como la necesidad de gestionar adecuadamente es-
tos recursos. La incidencia de las tecnologías de la información, la optimización 
de los recursos para una producción just in time, la prioridad competitiva de 
ampliar la oferta con productos y servicios dirigidos a diferentes perfiles de 
consumidor, etc. han sido algunos de los fenómenos que han tomado un papel 
relevante en este período de cambio.

La “Nueva Economía” ha ido practicando diferentes estrategias con el objetivo 
de extraer mayor rendimiento de ese conocimiento difuso, convertido ahora 
en una fuente de riqueza a explotar.
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Para crear valor, el capitalismo cognitivo se ve obligado a producir una falsa 
escasez en plena economía de la abundancia. Las grandes corporaciones -nue-
vas y viejas- han buscado formas de extraer beneficios del conocimiento co-
mún social o general intellect: el crowd-sourcing, el crowd design o el click-wor-
king son ejemplos de ello. Esto sitúa a las leyes de propiedad intelectual e 
industrial en el centro del debate, ya que son los instrumentos centrales para 
la privatización del conocimiento, pese a que muchas corporaciones negarán 
el origen colectivo de este conocimiento.

La noción de valor y propiedad naturalizada bajo las patentes o el copyright 
restrictivo están en el polo opuesto a lo que necesitamos como sociedad civil.

Esta tensión entre las nuevas formas de producción y mercado distribuidas, no 
basadas en procesos de acumulación del capital sino en retroalimentar los sis-
temas para que puedan existir sin necesidad de crecer y las lógicas preexisten-
tes que quieren encauzarlas en dinámicas extractivas, es más patente que en 
ningún otro lugar en lo que se ha dado en llamar economía colaborativa o sha-
red economy, una definición que se ha propagado llegando a atribuirse desde 
proyectos realmente colaborativos a formas extractivas salvajes.

3. Competición vs. Cooperación

El sistema se apropia de la creatividad social con el objetivo de crear plusvalías. 
Las externalidades positivas que se generan en el ámbito “cognitivo” no pue-
den ser valoradas de forma tradicional; la plusvalía no se puede medir exclusi-
vamente en términos de producción de mercancías. La “polinización” a la que 
hacen referencia algunos autores recordando la actividad de las abejas como 
agentes que distribuyen polen -práctica productiva que supera con creces la 
actividad productora de miel- es una metáfora de la inteligencia colectiva, cuya 
actividad continua genera plusvalías que se quieren codificadas y controladas 
a través de la propiedad intelectual e industrial. Un ejemplo que ilustra esta 
nueva realidad es la propia Red, donde usuarios profesionales y amateurs ge-
neran los contenidos que son consumidos por todo el mundo. Este conoci-
miento colectivo debe ser interpretado como una característica de un cambio 
social mayor y no como una peculiaridad de un tipo de economía en concreto.

De la misma forma que en el paso del feudalismo al capitalismo los terratenien-
tes ingleses arrebataron los campos comunales a los campesinos a través de 
una serie de procesos legales (y no tan legales) que se denominaron cerca-
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mientos (enclosures), en el capitalismo cognitivo existen nuevos cercamientos 
-muy evidentes en el desplazamiento del “producto” del objeto al acceso- que 
deshacen el régimen comunal del procomún digital y a los que debemos y po-
dríamos oponer modelos económicamente sostenibles de gestión eficiente 
del común.

El libre flujo de conocimientos en la red no es percibido por el sistema capitalis-
ta como la base productiva que ha de permanecer bajo régimen comunal (com-
mons), sino que adjudica un precio a su acceso. La lógica del libre flujo a coste 
cero y sin una gobernanza superior que lo acote se considera incompatible con 
un modelo de negocio sostenible, pese a que esto no sea o podría no ser la 
realidad que caracteriza la practica económica contemporánea.

Los nuevos modelos de negocio que entienden la producción colectiva como 
algo que debe ser protegido y fomentado, y no como un terreno a explotar y 
cercar, toman la cooperación como régimen natural del mercado. Las expe-
riencias más sugerentes y que han motivado diferentes movimientos que com-
parten esta naturaleza colaborativa provienen de las comunidades de software 
libre y otras comunidades digitales que han imitado estos procesos de produc-
ción con notable éxito. Como ya es popularmente conocido, estas comunida-
des o grupos generan una producción colectiva que comparten bajo licencias 
abiertas, permitiendo el uso y la modificación del código siempre que se respe-
te la misma apertura en la obra derivada. Esto se desarrolla bajo una lógica vi-
ral, que generaliza la apertura en las licencias de todas las obras derivadas. La 
producción total de código conforma el procomún del software libre, produci-
do, gestionado y optimizado por toda la comunidad. Estos bienes comunes sir-
ven de base para diferentes microempresas cuyo modelo de negocio puede 
basarse en servicios de implementación y de adaptación del software a proyec-
tos concretos.

La lógica del peer-to-peer configura modelos de negocio basados en una pro-
ducción colectiva y federada. El usuario pasa a ser generador de valor, forman-
do parte de un ciclo virtuoso de producción y consumo del que se beneficia.

Enzarzada en otro contexto, las estructuras monopolísticas de intermediación 
viejas y nuevas se nutren de la producción colectiva, pero no replican la lógica 
colaborativa, sino que imponen marcos de apropiación sobre los bienes comu-
nes y el acceso, reproduciendo la economía basada en la escasez alejada de la 
filosofía de la cultura libre y de la economía de la abundancia.
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En un contexto en el que estas prácticas contradicen sus propios postulados 
siendo absolutamente anacrónicas, solo pueden mantenerse a base de legisla-
ciones que sofocan la nueva realidad y sirven para perpetrar un entorno artifi-
cioso creando burbujas de irrealidad. De aquí el intento de criminalización del 
P2P, del compartir e incluso de toda la Internet, ya que estamos y en breve, por 
qué no, del Blockchain.

Estas trabas, que son políticas de preservación de privilegios y monopolios, co-
lapsan ambas sinergias económicas, la especulativa y la no especulativa; de 
aquí la urgencia de revertir esta situación.

La colaboración abierta online requiere una cierta infraestructura para su fun-
cionamiento, la infraestructura que facilita la agregación de la acción colectiva. 
Al utilizar la infraestructura, los individuos interactúan para crear de forma co-
laborativa contenidos y trabajos de diferente carácter. 

Hay diversos modelos de provisión de infraestructura y es en esta fase del ciclo 
productivo donde interviene la elección: centralizadora o distribuida y descen-
tralizada. Toda la historia económica de internet puede interpretarse como un 
movimiento pendular entre la producción distribuida, la acumulación depreda-
dora y centralizadora de la riqueza producida, el derrumbe y vuelta a empezar 
(véase este movimiento en la burbuja de las puntocom, la posterior aparición 
de la web 2.0 con contenidos aportados por los usuarios y la actual situación 
de los “jardines cerrados”). Blockchain marca el horizonte de la próxima des-
centralización.

4.  Blockchain para la transparencia y el control ciudadano de los flujos 
financieros

Como ya es notorio, el Blockchain es un tipo de bases de datos distribuidas en 
que todos los nodos tienen toda la información; la comunicación entre nodos 
es vía P2P. Como el Blockchain está detrás de monedas digitales sobre las que 
tanto se habla, como el Bitcoin, como los árboles con el bosque, Bitcoin puede 
impedirnos ver la llegada de algo económicamente revolucionario como las ba-
ses de datos realmente distribuidas.

Blockchain se convierte en un registro público y distribuido (todas y cualquier 
persona acceden a todos los datos) de todas las operaciones que se efectúan, 
haciéndose muy difícil la manipulación.
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Con  este sistema se obtiene una trazabilidad real de los flujos, ya que no que-
dan registrados en un ordenador de una  gran compañía, sino en todos los or-
denadores que participen en el sistema de pagos y a la vista de todos. Pudien-
do así estudiar por dónde y cómo exactamente se escapa el dinero y, a la vez, 
garantizando la privacidad de quienes ahí operen. Transparencia de los datos y 
de las instituciones, privacidad de las personas. 

Últimamente muchos países están directamente prohibiendo los pagos en di-
nero físico e implementando diferentes sistemas en el comercio local para 
que todos los pagos se realicen  electrónicamente. Pero esto no es distribuido 
y revierte la idea de transparencia que nosotros defendemos. En este caso es: 
opacidad para instituciones y corporaciones y transparencia y control solo 
para las personas.

Los gobiernos y los grandes bancos que impulsan esta eliminación del dine-
ro físico nos dicen a los ciudadanos que será la medida definitiva para luchar 
contra el fraude.

Naturalmente no podemos ni debemos confiar en los gobiernos y partidos res-
ponsables de avalar el gran fraude fiscal que cooperan con las grandes corpora-
ciones. Gracias a filtraciones como las de LuxLeaks es ya de dominio público que 
la combinación gobierno-corporaciones es la gran especialista en la evasión fiscal.

Mientras  el dinero electrónico sea un monopolio privado, sabemos perfecta-
mente que la información sobre todos los pagos estará en los servidores priva-
dos de unas pocas corporaciones. Algunos investigadores afirman que entre el 
3 y el 5 por ciento de cada pago va a parar a paraísos fiscales.

Acabar de esta manera con el dinero físico es acabar con el anonimato de 
los pequeños pagos, lo cual perjudicaría a nuestra privacidad como ciudadanos 
y, en vez de acabar con el gran fraude fiscal sistémico, lo facilitará. Lo mismo 
ocurriría si el blockchain se utilizara solo en jardines cerrados.

Una democracia real en la era digital es incompatible con el control privativo y 
centralizado sobre el núcleo de los sistemas de nuestra infraestructura digital 
-en el caso que nos ocupa aquí las estructuras relacionadas con los flujos finan-
cieros. En pocas palabras, es incompatible con estructuras que no sean distri-
buidas y en código abierto, o sea cuyo código sea auditable por cualquier ciu-
dadano. De otra forma, no solo la ciudadanía no puede vigilarlos, sino que los 
propios gobiernos no tienen control sobre ellos.
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Las instituciones públicas gastan millones de euros cada año en el desarrollo 
de un nuevo software adaptado a sus necesidades. Las opciones de contrata-
ción del sector público desempeñan un papel importante en determinar qué 
compañías pueden competir y qué software se apoya con el dinero de los con-
tribuyentes. Las administraciones públicas en todos los niveles tienen frecuen-
temente problemas para compartir código entre sí, incluso si financian su de-
sarrollo completo. Además, sin la opción de que terceros independientes 
realicen auditorías u otros controles de seguridad en el código, los datos sensi-
bles de los ciudadanos están en riesgo.

Necesitamos asegurar que el código fuente sea accesible para que las puertas 
traseras y los agujeros de seguridad se puedan corregir sin depender de nin-
gún proveedor de servicios en particular. No nos referimos al código fuente 
del software, que también, si no al de todo. Necesitamos una democracia de 
código abierto y unas finanzas transparentes  sin agentes que basen sus nego-
cios en las asimetrías de información.
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LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Ivan Puig Serra
Interventor de la Generalitat

Virginia Astigarraga Pallarés
Interventora de la Generalitat

D’acord amb les noves exigències de transparència i responsabilitat, el sector 
públic ha d’orientar-se cap a models d’excel·lència en la gestió i evolucionar 
cap a un control de resultats a través del retiment de comptes, amb l’objectiu 
de millorar l’eficiència verificant que s’obtenen els resultats previstos. El con-
cepte de retiment de comptes comporta la necessitat d’una anàlisi mes pro-
funda dels objectius i finalitats que van justificar la creació de les entitats, la 
seva continuïtat, la seva organització i valors, les seves polítiques de gestió, 
activitats, recursos i finançament, entre d’altres aspectes.

La premissa per al retiment de comptes és que l’alta direcció de l’entitat, a tra-
vés de mecanismes de control intern, gestioni correctament els riscos corpora-
tius per assolir els objectius de rendibilitat i poder donar una informació fiable i 
eficaç que generi confiança en l’entitat. Per tant, cal treballar en un sistema 
real i efectiu de retiment de comptes, assegurant un marc adequat de control 
enfocat en la gestió dels riscos d’integritat pública.

En aquest context el model clàssic de control intern del sector públic, especial-
ment el de la Intervenció, ha d’avançar cap a una major col·laboració amb els 
òrgans de gestió per contribuir a la identificació de riscos i, en base a aquests 
riscos, planificar els controls que resultin més adients a les diferents àrees. 
Però, sobretot, cal reforçar la supervisió del compliment de les recomanacions 
que deriven dels controls efectuats i ajudar els gestors a posar en pràctica les 
mesures oportunes. És a dir, la Intervenció no s’ha de limitar a detectar irregu-
laritats, sinó que ha de contribuir a evitar-les.

Aquesta major implicació de la Intervenció en la gestió requeriria reforçar els 
recursos humans i materials, però aquest és un escull difícil de superar a mitjà 
termini a causa de les restriccions pressupostàries. En conseqüència, cal desti-

001-780 ponenciasEIX6.indd   515 11/07/2018   9:36:13



516

Proposta per a un nou model de control de la intervenció general de la Generalitat...

nar els recursos existents a treballar en tot allò que aporta valor a l’organitza-
ció i en l’aprofundiment del control d’eficàcia.

Per exemple, el model tradicional de fiscalització prèvia plena comporta una 
revisió per part de l’òrgan de control, en aquest cas l’interventor/a, de tots els 
actes, documents o expedients que suposin el reconeixement de drets i obli-
gacions de contingut econòmic. Aquest sistema de control no té en compte els 
riscos, sinó que condiciona l’acte de fiscalització a la continuïtat de l’expedient, 
la qual cosa pot provocar ineficiències, especialment tenint en compte que el 
ritme d’execució del pressupost a les diferents entitats no és homogeni. És sa-
but que sovint les tasques de control i, per tant, els recursos que s’hi destinen, 
es limiten a una part poc rellevant de l’execució pressupostària; i, per altra ban-
da, en ocasions es produeixen acumulacions de documents a fiscalitzar amb 
poc marge de temps per a la seva revisió atenent el calendari de tancament de 
l’exercici pressupostari. És necessari, per tant, racionalitzar l’exercici de la fun-
ció interventora per millorar el control amb els recursos disponibles.

La proposta d’un nou model de control que doni una resposta més satisfactò-
ria als requisits de retiment de comptes, gestió adequada dels riscos i optimit-
zació dels recursos s’estructura en el present treball de la manera següent:

En primer lloc, com a pas previ a la definició del model de control, es fa referèn-
cia al nou model d’Administració pública basada en l’ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació, que té la finalitat de millorar l’eficiència interna, 
les relacions interadministratives i les relacions de l’Administració amb la ciuta-
dania.

En l’apartat segon es detallen les modalitats de control intern que està desen-
volupant en l’actualitat la Intervenció General de la Generalitat, d’acord amb 
l’establert en el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, i la Llei i el Regla-
ment de la funció interventora.

A continuació, en l’apartat tercer, es presenten les primeres mesures normati-
ves adoptades en relació amb el nou model de control que es proposa implan-
tar a tot el sector públic de la Generalitat. En aquest model tenen especial relle-
vància els òrgans de control intern que s’han de crear a les entitats del sector 
públic no administratiu d’acord amb el previst en l’article 71 de la Llei de Finan-
ces Públiques de Catalunya, a les quals es fa referència en l’apartat quart 
d’aquest treball.
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En l’apartat cinquè es descriu el model de control que es proposa implementar 
en relació amb cadascuna de les àrees de despesa (personal, contractació ad-
ministrativa, subvencions...) i ingressos, i que es basa en les matèries i els pro-
cediments, i no tant en els subjectes controlats. Aquest model es completa 
amb una major participació de la Intervenció en el control de l’execució del 
pressupost, la qual es desenvolupa en l’apartat sisè.

Finalment, en l’apartat setè, es descriu el model de control que s’ha començat 
a aplicar a les entitats del sector públic no administratiu de la Generalitat que, 
sens perjudici de les funcions previstes en els òrgans de control intern exposa-
des anteriorment, estan subjectes a un control a posteriori mitjançant la moda-
litat d’auditoria, d’acord amb l’establert en l’article 71 de la Llei de Finances Pú-
bliques de Catalunya.

1. Un nou règim de control en el marc de l’Administració electrònica

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Ad-
ministracions Públiques, confirma la voluntat de basar la regulació de l’activitat 
de l’Administració en un funcionament íntegrament electrònic per millorar els 
principis d’eficàcia i eficiència i facilitar el compliment de les obligacions de 
transparència. L’Administració de la Generalitat de Catalunya ha anat evolucio-
nant en aquesta línia i en l’actualitat disposa de diferents solucions corporati-
ves per a la tramitació electrònica dels expedients. Els sistemes més consoli-
dats s’han desenvolupat en els àmbits de les despeses de personal i de 
contractació administrativa.

En matèria de gestió de recursos humans, el GIP-SIP (gestió integral de perso-
nal-sistema integral de personal) té entre les seves funcions principals l’elabo-
ració de la nòmina i el manteniment del Registre General de Personal. Per altra 
banda, l’aplicació DAI (dietes, assistències i indemnitzacions) permet tramitar 
les indemnitzacions per raó del servei.

En l’àmbit de la contractació administrativa, mitjançant l’Ordre ECF/193/2008, 
de 29 d’abril, es va aprovar l’aplicació del Gestor Electrònic d’Expedients de 
Contractació (GEEC) per posar a la disposició dels professionals que gestionen 
la contractació de la Generalitat de Catalunya, un sistema d’informació corpo-
ratiu amb processos i fluxos estructurats de treball adequats a la Llei de Con-
tractes del Sector Públic. El GEEC s’utilitza als departaments i algunes entitats 
que en el seu moment es va considerar que tenien un volum de contractació 
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significatiu, mentre que per a la resta del sector públic existeix una altra solu-
ció corporativa anomenada TEEC (Tramitador Electrònic d’Expedients de Con-
tractació) que encara no està integrada amb els sistemes economicofinancers.

Pel que fa a les subvencions, el Govern va aprovar el 28 de febrer de 2017 un 
model integral de gestió d’ajuts i subvencions amb l’objectiu d’incorporar l’ús 
dels mitjans electrònics en totes les fases del procediment administratiu 
d’atorgament de subvencions i ajuts de la Generalitat de Catalunya, així com 
facilitar el compliment de la Llei de transparència i bon govern. Forma part 
d’aquest model el Tramitador d’Ajuts i Subvencions (TAIS), un sistema d’infor-
mació per a la gestió electrònica de les subvencions de tot el sector públic de la 
Generalitat que està en fase d’implantació i que ha de facilitar la gestió interna 
dels expedients i la comunicació cap a la ciutadania, així com la gestió integral 
del cicle de vida de les subvencions, unificant i homogeneïtzant els criteris de 
tramitació.

Les solucions comentades contemplen la integració, en major o menor mesu-
ra, amb el sistema econòmic i financer corporatiu de la Generalitat de Catalu-
nya (GECAT) o amb les aplicacions de gestió econòmica pròpies de les entitats, 
i d’altres aplicacions corporatives, així com els sistemes d’informació d’altres 
administracions vinculades als procediments.

Ara bé, la implantació de les solucions corporatives no és homogènia. Mentre 
el GIP-SIP s’utilitza a tot el sector públic administratiu, ja hem indicat que el 
GEEC es limita bàsicament a l’àmbit de departaments. Pel que fa al TAIS, enca-
ra no abasta la totalitat de les subvencions gestionades pel sector públic admi-
nistratiu i el seu ús és incipient a la resta del sector públic. Cal, per tant, conti-
nuar avançant cap a un sistema integral de tramitació electrònica dels 
expedients en aquestes àrees i en d’altres que també són rellevants com ara la 
gestió dels ingressos per a la qual també s’està dissenyant una aplicació corpo-
rativa.

A mesura que avanci l’eficiència interna mitjançant uns procediments de ges-
tió uniformes que garanteixin el compliment dels requisits legals essencials, el 
model de control ha d’evolucionar cap a la verificació prèvia de les fases inicials 
dels procediments que determinen la tramitació posterior, mentre que l’anàlisi 
dels expedients es pot efectuar a posteriori. El rigor del control no es veu afec-
tat si els sistemes informàtics ofereixen prou garanties, de manera que els er-
rors que es detectin en els expedients es puguin considerar no sistemàtics. És 
necessari, per tant, verificar la idoneïtat dels sistemes informàtics com a pas 
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previ per validar un control posterior que en tots els casos s’ha d’efectuar a 
partir d’una intervenció prèvia limitada als aspectes rellevants, com és el cas 
de les bases reguladores i les convocatòries de subvencions o els plecs i altra 
documentació prèvia a les licitacions dels contractes.

2.  Les modalitats de control intern en l’àmbit del sector públic de la 
Generalitat

Amb caràcter general, la modalitat de control a exercir a les diferents entitats 
del sector públic de la Generalitat és la següent:

a) Funció Interventora o fiscalització prèvia plena, fiscalització per mos-
treig i control posterior: s’exerceix a les entitats del sector públic admi-
nistratiu (departaments, entitats autònomes de naturalesa administra-
tiva i Servei Català de la Salut).

b) Control financer: s’exerceix a la resta d’entitats del sector públic 
d’acord amb el que estableix l’article 71 de la Llei de Finances Públiques 
de Catalunya.

c) Control de gestió: s’exerceix a totes les entitats del sector públic.

2.1. Funció interventora o fiscalització prèvia plena

Té per objecte controlar tots els actes, documents i expedients de la Generali-
tat que determinin el reconeixement de drets i obligacions de contingut eco-
nòmic, així com els ingressos i pagaments que en derivin i la recaptació i aplica-
ció dels cabals. L’exercici de la funció interventora comprèn:

a) La intervenció prèvia o crítica de tots els actes, documents i expedients 
susceptibles de produir drets o obligacions de contingut econòmic o 
moviment de fons i valors.

b) La intervenció formal de l’ordenació de pagaments.

c) La intervenció material dels pagaments.

d) La intervenció de l’aplicació de les quantitats destinades a obres, submi-
nistraments, adquisicions i serveis, i que inclou també el seu examen 
documental.

e) La interposició de recursos i de reclamacions en els supòsits previstos 
per les lleis.
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f) La comanda a l’òrgan o als òrgans competents, quan la naturalesa de 
l’acte, document o expedient a intervenir ho requereixi, dels assessora-
ments adients amb el cas, així com dels antecedents necessaris per al 
millor exercici de la funció interventora.

2.2. Fiscalització per mostreig

Consisteix en la revisió d’una mostra dels actes, documents i expedients sus-
ceptibles de produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de 
fons i valors, abans que aquests es produeixin. La fiscalització per mostreig re-
quereix l’autorització prèvia de la Intervenció General a proposta de la Inter-
venció corresponent.

2.3. Control posterior

Consisteix en la comprovació de tots aquells actes, expedients, documents, re-
gistres comptables, sistemes informàtics i bases de dades dels quals deriven 
drets i obligacions de caràcter econòmic, que s’efectua un cop l’òrgan compe-
tent ha realitzat les actuacions i ha reconegut els drets i les obligacions corres-
ponents. El control posterior té per objecte verificar, amb la periodicitat que 
determini la Intervenció General, que les despeses i els ingressos s’han ajustat 
a les normes jurídiques i procedimentals establertes per a cada matèria.

2.4. Control financer

Aquest control té per objecte comprovar que el funcionament econòmic i fi-
nancer de les entitats, òrgans o procediments controlats s’ha ajustat a l’orde-
nament jurídic i als principis generals de la bona gestió financera. Es du a terme 
mitjançant tècniques d’auditoria, amb l’aplicació de procediments de mostreig 
en funció del control intern efectuat per l’ens controlat, els riscos detectats, 
les característiques de les seves operacions i la normativa d’aplicació.

Aquest control comprèn la verificació de l’eficàcia i eficiència, així com l’ade-
quat registre i comptabilització de la totalitat de les operacions realitzades per 
cada òrgan o entitat i el seu reflex en els comptes i estats que, d’acord amb les 
disposicions aplicables, hagin de formar. Es pot dur a terme de forma periòdica 
o permanent i tindrà en compte els resultats posats de manifest en els infor-
mes emesos pels òrgans de control intern o unitats d’auditoria interna de les 
entitats.
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El control financer també abasta les subvencions corrents i de capital, prés-
tecs, avals i altres ajuts de la Generalitat i entitats que en depenguin que rebin 
les persones i entitats privades i públiques alienes a la Generalitat o participa-
des minoritàriament per la Generalitat.

2.5. Control de gestió

Consisteix en l’anàlisi global o específica dels procediments, riscos, sistemes, 
resultats, organització i programes de les diferents unitats i entitats, amb l’ob-
jecte de comprovar si la gestió dels recursos s’ha efectuat d’acord amb els 
principis d’economia, eficiència i eficàcia. Aquest control ha de contribuir a mi-
llorar la gestió economicoadministrativa a tots els nivells mitjançant la formula-
ció de propostes i recomanacions.

3. Cap a un canvi de model: primeres mesures adoptades

L’article 155 de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administrati-
ves, financeres i del sector públic va modificar els articles 68 i 69 de la Llei de 
Finances Públiques de Catalunya, establint les modalitats de control intern que 
pot exercir la Intervenció General.

Aquest article estableix que la Intervenció General, per a l’exercici de les seves 
funcions, pot utilitzar les modalitats de funció interventora o fiscalització prè-
via plena i el control financer. Es preveu que la fiscalització prèvia plena pugui 
ser substituïda per una fiscalització per mostreig o control posterior en aquells 
supòsits que es determinin i que el control financer es realitzi de manera periò-
dica o permanent.

Així mateix, la Llei permet que el Govern, a proposta de la Intervenció General 
de la Generalitat, acordi les modalitats de control a exercir per la Intervenció 
als òrgans i entitats del sector públic de la Generalitat, així com als diversos 
procediments o actuacions, amb els requisits que es determinin, per tal de mi-
llorar l’eficàcia i l’eficiència en les seves finalitats. Si bé les modalitats de con-
trol s’han d’acordar tenint en compte la normativa específica aplicable per raó 
de la matèria, es poden establir en funció de l’acte, procediment o activitat 
que realitzi cada òrgan o entitat, amb independència de la seva personificació 
jurídica. Aquest és un canvi substancial respecte al règim actual que estableix 
un control diferent en funció de la forma jurídica de les entitats.
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L’origen d’aquesta modificació és coherent amb l’evolució del sector públic 
cap a una regulació cada vegada més homogènia en determinats àmbits com 
ara la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, aplicable a tot el sector públic, i la nova Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic, que requereix als poders adju-
dicadors que no són Administració pública que en els contractes subjectes a 
regulació harmonitzada apliquin les normes relatives a la preparació i adjudi-
cació dels contractes de les Administracions públiques. Es pot observar una 
tendència a superar la divisió entre sector públic administratiu i empresarial 
quan les activitats desenvolupades tenen una naturalesa similar, de manera 
que deixa de tenir sentit efectuar un control diferent per raó de la naturalesa 
jurídica de les entitats i el que ha de prevaldre és què fan aquestes entitats i 
com es financen. És a dir, si una entitat té com a finalitat principal l’exercici de 
potestats administratives, com, per exemple, la concessió de subvencions, ha 
d’estar subjecta a un control similar al que s’aplica a un departament o una 
entitat autònoma de naturalesa administrativa, si més no en aquest àmbit 
concret.

Per altra banda, la determinació de les modalitats de control intern que rea-
litza la Intervenció General té com a objectiu desenvolupar un model de con-
trol on l’abast i la profunditat es puguin modular en funció dels riscos detec-
tats en les anàlisis i les proves d’auditoria que es practiquin sobre una mostra 
de les actuacions economicofinanceres efectuades per les entitats del sector 
públic.

Aquest règim de control també és aplicable a les entitats públiques que for-
men part del sector públic de la Generalitat amb participació majoritària, direc-
tament o indirectament, i a les entitats adscrites a l’Administració de la Genera-
litat, sens perjudici del que estableix l’article 71 de la Llei de Finances Públiques 
de Catalunya, el qual estableix que aquestes entitats són objecte de control fi-
nancer mitjançant la forma d’auditoria.

D’acord amb la voluntat d’evolucionar cap a un major retiment de comptes a 
les entitats del sector públic, l’article 71 de la Llei de Finances Públiques de Ca-
talunya, també estableix que les entitats públiques on la Generalitat té partici-
pació majoritària, directa o indirecta, han d’establir òrgans propis de control 
econòmic i financer intern, segons el que s’estableixi reglamentàriament, els 
quals dependran directament del màxim òrgan de govern de l’entitat. El de-
partament competent en matèria de finances, a proposta de la Intervenció Ge-
neral, establirà reglamentàriament les funcions, competències, abast i criteris 
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del control intern d’aquests òrgans, tenint en compte el volum de recursos 
anuals que gestiona l’entitat, el nombre de personal i altres aspectes econò-
mics i financers que es considerin rellevants.

Per tant, els òrgans de govern, el màxim responsable executiu i el personal de 
l’entitat, d’acord amb les seves competències, han de disposar d’un procedi-
ment o procés periòdic i formal de retiment de comptes del compliment dels 
objectius previstos i dels resultats obtinguts.

Els procediments de control intern s’han de basar en la normativa legal i tècni-
ca aplicable i han d’anar acompanyats de l’assessorament d’òrgans de control 
intern o unitats d’auditoria interna, i del que correspon a la Intervenció General 
com a òrgan transversal de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les com-
petències que li atribueix el Decret 133/1985, de 25 d’abril, de Reglament de la 
funció interventora, que determina el contingut de la funció interventora i el 
control financer.

4.  Les funcions dels òrgans de control intern de les entitats del sector 
públic

Per tal de desenvolupar les previsions de l’article 71 de la Llei de Finances 
Públiques de Catalunya, es considera convenient que les entitats que tinguin 
una determinada plantilla mitjana en un període concret designin un òrgan 
de control intern o unitat d’auditoria interna que ha d’actuar amb indepen-
dència i objectivitat i ha d’estar dotat dels recursos necessaris per assesso-
rar professionalment l’òrgan de govern, el màxim responsable executiu i la 
resta de personal directiu i, en general, tot el personal de l’entitat. Aquesta 
unitat hauria d’exercir les seves funcions d’acord amb les atribucions con-
ferides per l’òrgan de govern de l’entitat i les directrius de la Intervenció Ge-
neral.

A la resta d’entitats la creació d’aquests òrgans hauria de ser potestativa si bé, 
en el cas que no es constituïssin, les funcions de l’òrgan de control intern o uni-
tat d’auditoria interna haurien de ser exercides per la persona o unitat que de-
signés la persona titular de la secretaria general del departament al qual esti-
guin adscrites.

Els òrgans de control intern o unitats d’auditoria interna poden actuar en l’àm-
bit de les entitats del sector públic de la Generalitat següents:
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– Entitats autònomes de caràcter comercial.

– Entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament jurídic privat.

– Societats i altres entitats de caràcter mercantil, amb participació total o 
majoritària de la Generalitat.

– Consorcis amb participació majoritària de la Generalitat.

– Fundacions del sector públic de la Generalitat.

– Consorcis i fundacions adscrits a la Generalitat d’acord amb la normativa 
de règim jurídic del sector públic.

Igualment poden crear òrgans de control intern o unitats d’auditoria interna el 
Consell de Treball, Econòmic i Social, l’Autoritat Catalana de Protecció de Da-
des, l’Institut Català Internacional per la Pau, l’Autoritat Catalana de la Compe-
tència i el Consell Audiovisual de Catalunya.

La funció principal de l’òrgan de control intern o unitat d’auditoria interna és el 
disseny dels controls a aplicar per l’entitat per a l’elaboració, execució i liquida-
ció del pressupost i el retiment de comptes, d’acord amb les disposicions le-
gals i les polítiques i directrius establertes pel Govern, la Intervenció General i 
altres òrgans competents per raó de la matèria.

La Intervenció General, en exercici de la seva funció de coordinació, assessora-
ment i impuls, ha de promoure la formació necessària i dictar les instruccions i 
directrius oportunes perquè l’actuació de les diverses unitats d’auditoria inter-
na sigui homogènia. D’aquesta manera, els resultats de control intern de les 
entitats es podran tenir en compte en els controls que realitza el personal que 
depèn directament de la Intervenció General i el resultat d’aquestes actuaci-
ons coordinades contribuirà d’una manera més eficaç a la millora de la gestió 
de les entitats en el seu conjunt.

5.  Un nou règim de control en funció de les matèries i no dels subjectes 
controlats

Sens perjudici del règim general aplicable a les entitats del sector públic admi-
nistratiu i a la resta d’entitats, la Intervenció General en determinats supòsits i 
amb caràcter excepcional, per les característiques i naturalesa de les operaci-
ons, o pels resultats dels controls que hagi efectuat, pot determinar l’aplicació 
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de la modalitat de funció interventora, per matèries o fases d’un procediment, 
a qualsevol entitat de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

A continuació, es proposa el règim de control en funció de les matèries i proce-
diments, amb indicació del seu abast.

a) Propostes d’acords del Govern i disposicions normatives

S’exercirà funció interventora a tot el sector públic de l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya en relació amb:

– Les propostes d’acords de Govern de contingut econòmic directe o indi-
recte, ja siguin d’ingrés o de despesa.

– Les propostes i disposicions normatives, amb contingut econòmic direc-
te o indirecte. En aquests casos, la Intervenció emet una opinió que no té 
efecte suspensiu.

b) Despeses de personal

Cal distingir entre despeses de caràcter salarial i despeses extrasalarials (die-
tes, drets d’assistència i altres).

S’exercirà funció interventora en el control de les despeses de personal de ca-
ràcter salarial del sector públic administratiu (departaments, entitats autòno-
mes administratives i Servei Català de la Salut) en relació amb les convocatòri-
es de selecció de personal laboral i les convocatòries de concursos de mèrits.

Per a la comptabilització de les nòmines mensuals, únicament s’efectuarà una 
comprovació limitada verificant que estiguin proposades per l’òrgan compe-
tent i que el seu import sigui coherent amb els llistats de nòmina.

La revisió d’aquesta àrea es completarà amb control posterior mitjançant la 
verificació per mostreig dels actes previs que han comportat el reconeixement 
de les obligacions, com ara els nomenaments de funcionaris, personal interí, 
personal eventual, contractació de personal laboral fix o temporal, així com els 
reingressos, concursos de trasllats o qualsevol altra situació que comporti una 
variació en la nòmina mensual.

Les àrees de risc a cada departament i entitat seran determinades per la Inter-
venció General en funció del volum i col·lectius de personal, els conceptes re-
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tributius abonats, les formes d’ocupació dels llocs i d’altres criteris similars.

En la línia de revisió de les despeses de personal per control posterior, l’Acord 
de Govern de 13 de juny de 2017, pel qual s’aproven els criteris per a la formalit-
zació de nomenaments i contractacions de personal temporal en l’àmbit de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, disposa 
que cadascuna de les intervencions delegades, mitjançant control posterior, 
verificarà els requisits d’alta i que el resultat del control constarà en informes 
trimestrals dels quals se’n donarà compte a la Inspecció General de Serveis de 
Personal i a la Direcció General de Pressupostos. Per complir aquest Acord, la 
Intervenció General ha desenvolupat una eina informàtica que facilita el con-
trol de les contractacions temporals i que, en el cas que així es determini, tam-
bé pot ser utilitzada per al control de la resta de les despeses de nòmina.

En relació amb el control de les despeses de personal de caràcter salarial a les 
entitats del sector públic no administratiu, els òrgans de control intern o uni-
tats d’auditoria interna han de comprovar els requisits de finançament i com-
pliment dels principis de publicitat i concurrència en la provisió dels llocs de 
treball.

Per altra banda, la Intervenció General podrà efectuar de manera centralitza-
da, en relació amb totes les entitats del sector públic, el control del compli-
ment de les variacions d’efectius, massa salarial, taxa de reposició i resta d’ex-
trems previstos en les disposicions vigents en matèria de personal, a partir de 
les dades incloses en els sistemes d’informació corporatius o en base al reti-
ment d’informació periòdic que efectuen les entitats del sector públic no admi-
nistratiu en compliment de la normativa vigent. Aquest control també pot ser 
efectuat pels òrgans de control intern o unitats d’auditoria interna, seguint les 
directrius de la Intervenció General.

En relació amb les despeses de personal extrasalarials (dietes, drets d’assistèn-
cia i altres) es considera adequat exercir el control posterior a les entitats del 
sector públic administratiu, mitjançant tècniques de mostreig. Aquest control 
és el que s’està aplicant en l’actualitat en base a l’Ordre ECF/173/2006, de 27 de 
març, per la qual s’estableix la modalitat, l’abast i el procediment de control 
posterior, i es pot exercir per cadascuna de les Intervencions delegades o de 
forma centralitzada des de la Intervenció General.

A la resta d’entitats del sector públic, amb caràcter general, les actuacions de 
control en relació amb les despeses de personal extrasalarials seran a càrrec 
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de l’òrgan de control intern o unitat d’auditoria interna, d’acord amb les atribu-
cions conferides per llurs òrgans de govern i les directrius de la Intervenció Ge-
neral.

c) Contractació administrativa

S’aplicarà el règim de funció interventora a les entitats del sector públic admi-
nistratiu i a la resta d’entitats que tinguin la consideració d’Administració públi-
ca a efectes de la normativa de contractes del sector públic, en relació amb 
tots els procediments d’adjudicació, excepte la contractació menor que està 
sotmesa a control posterior en virtut de l’Ordre ECF/173/2006, de 27 de març.

En la fase de licitació, la funció interventora es concretarà en l’emissió d’un in-
forme i la comptabilització del document de reserva de crèdit, en el seu cas. 
Quan la fiscalització sigui favorable sense observacions, la comptabilització del 
document de reserva de crèdit implicarà l’emissió d’informe.

En la fase d’adjudicació la Intervenció assistirà a les meses de contractació 
(quan correspongui) i comptabilitzarà, en el seu cas, el document de disposició 
del crèdit sense comprovació de requisits. Finalment, en la fase d’execució, la 
Intervenció comptabilitzarà els documents de reconeixement de l’obligació 
verificant les dades essencials a determinar per la Intervenció General.

En els procediments en els quals no es constitueix mesa de contractació, la in-
tervenció actuant revisarà, mitjançant tècniques de mostreig, les fases de lici-
tació, adjudicació i reconeixement de les obligacions, i emetrà un informe de 
control amb l’abast que determini la Intervenció General.

La funció interventora es completarà amb control posterior, mitjançant mos-
treig, de la totalitat de la documentació que integra els expedients.

En la contractació menor es durà a terme un control d’eficiència i eficàcia a de-
terminar per la Intervenció General, el qual es pot exercir de manera centralit-
zada. L’objectiu d’aquest control és analitzar si l’ús d’aquesta modalitat de 
contractació a les diferents entitats pot vulnerar els principis de publicitat i 
concurrència a través del fraccionament dels objectes contractuals que sovint 
és conseqüència d’una planificació inadequada de les licitacions.

Al sector públic no administratiu, amb caràcter general, els òrgans de control 
intern o unitats d’auditoria interna duran a terme les comprovacions previstes 
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en el règim de funció interventora aplicables al sector públic administratiu 
(emissió d’informe previ a la licitació, assistència a meses, verificació de dades 
essencials per reconèixer les obligacions...).

d) Transferències, subvencions i aportacions de capital

Al mateix temps que s’unifiquen els procediments de gestió cal homogeneït-
zar els criteris de control. Així, en el cas de subvencions en règim de concurrèn-
cia competitiva, es considera adient l’exercici de la funció interventora a les 
entitats del sector públic administratiu i a la resta d’entitats que tinguin com a 
activitat principal la gestió de subvencions i ajuts, d’acord amb llurs estatuts o 
normes de creació. El model de control s’estableix en aquest cas per raó de la 
matèria i no del tipus d’entitat.

En la fase prèvia a l’aprovació de la convocatòria, la Intervenció emetrà infor-
me en relació amb les bases reguladores. Aquest informe serà emès pels òr-
gans de control intern o unitats d’auditoria interna de les entitats del sector 
públic no administratiu.

En la fase de convocatòria, la Intervenció verificarà l’existència de crèdit i, en el 
seu cas, l’acord de Govern d’autorització de despeses pluriennals, la coherèn-
cia de la convocatòria amb el termini d’execució de les actuacions subvencio-
nades, el termini de justificació i la partida pressupostària. Quan la fiscalització 
sigui favorable sense observacions, la comptabilització del document de reser-
va de crèdit implicarà l’emissió d’informe.

En la fase d’autorització i concessió, la Intervenció verificarà la proposta de 
concessió comprovant l’aplicació dels criteris de valoració, la relació de benefi-
ciaris i els imports proposats, i comptabilitzarà, en el seu cas, el document de 
disposició del crèdit.

Finalment, en la fase de reconeixement de l’obligació, es verificarà que l’òrgan 
competent acredita el compliment de l’objecte i finalitat de la subvenció 
d’acord amb les condicions d’atorgament i es comptabilitzarà, en el seu cas, el 
document de reconeixement de l’obligació, sense comprovació de la justifica-
ció de la subvenció, revisant únicament les dades essencials a determinar per 
la Intervenció General.

La funció interventora es completarà amb control posterior examinant els ex-
pedients, mitjançant tècniques de mostreig, per verificar els actes de conces-
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sió i de reconeixement de les obligacions. El resultat de la revisió constarà en 
un informe de control que tindrà l’abast que determini la Intervenció General.

En les subvencions directes, es durà a terme el control previ de l’acte de con-
cessió per part de la Intervenció o dels òrgans de control intern, en el cas de les 
entitats del sector públic no administratiu, i el control posterior de la justifica-
ció.

En les subvencions nominatives i derivades de norma legal, s’efectuarà el con-
trol previ de la coherència de les dades previstes en la Llei de pressupostos o 
norma legal amb les que consten en el document comptable, si bé la resta de 
requisits es verificarà mitjançant control posterior. A les entitats del sector pú-
blic no administratiu el control el durà a terme l’òrgan de control intern o uni-
tat d’auditoria interna.

Finalment, les transferències i aportacions de capital seran sotmeses a control 
previ si superen les previsions de la llei de pressupostos. També en aquest su-
pòsit el control a les entitats del sector públic no administratiu serà efectuat 
per l’òrgan de control intern o unitat d’auditoria interna.

e) Altres àrees de despesa

Al sector públic administratiu durà a terme funció interventora a la resta de les 
àrees de despesa com ara les següents:

– Expedients de responsabilitat patrimonial.

– Expedients d’expropiació forçosa.

– Convenis de col·laboració i encomanes de gestió.

– Negocis patrimonials.

– Contractes programa.

– Concerts sanitaris i socials.

– Despeses derivades de sentències judicials.

– Tributs.

– Operacions de tresoreria.

– Operacions extrapressupostàries.
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– Endeutament.

En funció de la tipologia de la despesa, el volum o el nombre de destinataris, es 
podrà determinar una altra modalitat de control, a través d’instruccions de la 
Intervenció General.

Al sector públic no administratiu el control previ serà exercit pels òrgans de 
control intern o unitats d’auditoria interna.

f) Ingressos

El control d’aquesta àrea s’efectuarà segons el previst en el punt e) anterior.

g) Modificacions pressupostàries

S’exercirà funció interventora al sector públic administratiu i la fiscalització 
dels expedients es materialitzarà amb la signatura dels documents comptables 
sense que sigui necessària l’emissió d’un informe, tret que calgui formular al-
guna observació sobre els aspectes següents:

– Que es compleixen les limitacions aplicables en cada supòsit.

– Que els crèdits pressupostaris que es pretén minorar són suficients.

– Que en el cas de modificació de despeses que comporti una variació de 
l’import total del pressupost, es tramita, al mateix temps, una modifica-
ció dels crèdits d’ingressos pel mateix import.

– Que es compleixen altres requisits que determinin les lleis de pressupos-
tos anuals.

Al sector públic no administratiu les actuacions esmentades seran exercides 
pels òrgans de control intern o unitats d’auditoria interna.

h) Associacions publicoprivades

La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera recull, en el seu article 7, el principi d’eficiència en l’assignació i utilit-
zació dels recursos públics, disposant que els actes administratius, els contrac-
tes i els convenis de col·laboració, així com qualsevol altra actuació dels subjec-
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tes inclosos en el seu àmbit d’aplicació que afectin les despeses o ingressos 
públics presents o futurs hauran de valorar les seves repercussions i efectes i 
supeditar-se de forma estricta al compliment de les exigències dels principis 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. S’entén com a sostenibili-
tat financera la capacitat per finançar compromisos de despesa presents i fu-
turs dins els límits de dèficit, deute públic i morositat del deute comercial.

D’acord amb aquestes obligacions d’avaluació, la Llei 5/2017, del 28 de març, de 
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, va afegir l’article 
76 bis a la Llei de Finances Públiques de Catalunya, segons el qual les entitats 
classificades com a Administració pública de la Generalitat segons el sistema 
europeu de comptes que prevegin formalitzar contractes de creació i explota-
ció d’infraestructures per mitjà d’associacions publicoprivades han de remetre 
la proposta de licitació a la Intervenció General perquè aquesta analitzi l’impac-
te potencial en la capacitat o necessitat de finançament segons el tractament 
que estableix la comptabilitat nacional i per a avaluar-ne la sostenibilitat finan-
cera, prèviament a l’inici de la licitació.

L’article 76 bis esmentat preveu que els terminis i la informació necessària per 
elaborar l’informe siguin establerts per reglament. En aquest desenvolupa-
ment reglamentari caldrà tenir en compte que l’anàlisi de les operacions re-
quereix la verificació dels extrems mínims següents:

– Rendibilitat del projecte en funció del valor de la inversió.

– Subvencions i ajuts rebuts.

– Fluxos de caixa esperats i taxa de descompte raonables en atenció al risc 
de demanda que assumeixi l’operador.

– Mitigació que les subvencions i ajuts atorgats poden suposar sobre altres 
riscs diferents del risc de demanda, que habitualment han de ser supor-
tats pels operadors econòmics.

– Transferència del risc de demanda al concessionari, en el cas de contrac-
te de concessió d’obra en què el pagament de la tarifa de la concessió es 
realitzi pel poder adjudicador.

– Configuració de la clàusula de la responsabilitat de patrimonial de l’Admi-
nistració enfront al concessionari, si escau.

– Raonabilitat de la rendibilitat avaluada en el termes citats anteriorment, 
en el cas de contracte de concessió d’obra, si el poder adjudicador no as-
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sumeix completament el risc de demanda.

– Raonabilitat de la rendibilitat de les compensacions financeres avaluada 
en els termes citats anteriorment, en el cas de restabliment de l’equilibri 
del contracte.

6 Un nou règim de control de l’execució del pressupost

Si bé la Intervenció General, com a centre directiu de la comptabilitat de la Ge-
neralitat, ha de dur a terme el registre de l’execució del pressupost, no partici-
pa en aquesta execució més enllà de tramitar les propostes de despesa a me-
sura que li són trameses pels òrgans gestors. S’ha constatat que el ritme 
d’execució del pressupost és diferent a cada departament i entitat i es concen-
tra bàsicament en l’últim quadrimestre de cada exercici, raó per la qual és ne-
cessari un seguiment periòdic perquè les despeses es registrin i comptabilitzin 
en el moment procedimental oportú.

Aquest control permanent de l’execució del pressupost a les entitats del sector 
públic administratiu és essencial per contribuir a una major eficiència en la ges-
tió del pressupost, però també per al compliment de la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que requereix 
un seguiment més acurat de les previsions de dèficit i de la regla de despesa.

La Intervenció General ha emès una instrucció per al seguiment de l’execució 
del pressupost per part de les intervencions delegades als diferents departa-
ments i entitats, a través de la informació comptable del sistema informàtic 
corporatiu GECAT, que es concreta en les actuacions següents:

– Seguiment de les factures de l’any en curs: amb una periodicitat mensu-
al, la Intervenció ha de vetllar pel registre de les despeses de caràcter re-
current. Aquesta verificació té la finalitat de contribuir a un seguiment 
més acurat dels indicadors de dèficit i la regla de despesa i obre la possi-
bilitat de poder implementar mesures rectificatives en cas que els indica-
dors es desviïn excessivament dels objectius.

– Seguiment de les operacions pendents d’aplicar al pressupost (compte 
413): també amb periodicitat mensual, cal verificar el registre i l’aplicació 
al pressupost de tota la despesa meritada en exercicis anteriors.

– Subvencions i ajuts: quan els departaments i entitats convoquen ajuts i 
subvencions de forma recurrent en cada exercici, cal realitzar un segui-
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ment adequat perquè les convocatòries de caràcter anual es publiquin i 
concedeixin en el primer trimestre de l’any. D’aquesta manera, els bene-
ficiaris disposaran de temps per realitzar les actuacions subvencionades i 
presentar la justificació en l’any natural de la convocatòria, i la despesa 
es podrà liquidar en l’exercici pressupostari corresponent.

– Lloguers d’immobles i contractes de tracte successiu: cal vetllar perquè a 
principis de l’any es comptabilitzi el document de disposició del crèdit 
per l’import total dels contractes del lloguers de tot l’exercici i que els 
pagaments es produeixin amb la periodicitat establerta en els contrac-
tes. Igualment, cal tramitar en el període corresponent els pagaments de 
tots els tributs vinculats als immobles.

7.  El model de control a posteriori en l’àmbit de les entitats del sector 
públic de l’Administració de la Generalitat

És necessari plantejar el model de control de les entitats del sector públic fent 
referència a la previsió de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comp-
tes, que estableix que als treballs d’auditoria sobre els comptes anuals i altres 
estats financers de les entitats que formen part del sector públic i es trobin 
atribuïts legalment als òrgans públics de control de la gestió economicofinan-
cera, no els és d’aplicació la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de 
comptes i que, per tant, es regeixen per la seva normativa específica. En el cas 
de la Generalitat de Catalunya, l’article 71 de la Llei de Finances Públiques de 
Catalunya estableix que les entitats públiques que formen part del sector pú-
blic de la Generalitat de Catalunya amb participació directa o indirecta majorità-
ria són objecte de control financer mitjançant la forma d’auditoria i sota la di-
recció de la Intervenció General. Per aquest motiu, la contractació de societats 
auditores privades per part d’aquestes entitats requereix la direcció dels tre-
balls per part de l’òrgan competent del control intern de cada Administració.

En aquest sentit, el Pla anual de control de la Intervenció General de la Genera-
litat, que aprova el conseller o consellera competent en matèria d’economia, 
inclou la relació d’actuacions a desenvolupar en matèria de control dels comp-
tes anuals de les entitats que formen el sector públic de la Generalitat per a 
cada exercici. Ateses les limitacions de recursos existents i a la vista del creixe-
ment significatiu d’ens de diferent tipologia jurídica en els últims anys, la majo-
ria de les auditories financeres s’ha vingut efectuant per societats externes i en 
general no incorporaven l’anàlisi del compliment legal, extrem que la Interven-
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ció considera molt rellevant, atès que els possibles incompliments en aquest 
àmbit poden suposar ajustos significatius en la presentació dels comptes i 
afectar la seva imatge fidel, sens detriment de les responsabilitats que poden 
derivar de la gestió de fons públics sense l’observació plena de la normativa vi-
gent.

A la vista del que estableix la normativa general d’auditoria de comptes, la qual 
delimita l’àmbit d’actuació en relació amb els controls a efectuar en els comp-
tes anuals i altres estats financers de les entitats que formen part del sector 
públic als òrgans públics competents en matèria de control de la gestió econo-
micofinancera, la Intervenció General ha establert un model de col·laboració 
amb les societats d’auditoria privada en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, 
en el qual les societats auditores són responsables de l’execució dels treballs i 
l’obtenció de l’evidència adequada i suficient, d’acord amb els procediments 
d’auditoria generalment establerts; a diferència d’altres administracions, on la 
planificació, execució i inclús l’emissió de l’informe correspon a l’òrgan de con-
trol intern de l’administració.

Si bé en els contractes de serveis d’auditoria s’estableix que l’informe d’opinió 
dels comptes anuals s’ha de realitzar d’acord amb les normes d’auditoria prò-
pies del sector públic, cal indicar que, actualment, i atès que les normes tècni-
ques d’auditoria del sector públic vigents encara no s’han adaptat ni integrat 
en les NIAS-ES, s’inclou en les condicions del contracte que en tot allò no regu-
lat explícitament per aquestes són aplicables els principis i les normes d’audi-
toria generalment acceptats, especialment les normes de l’Instituto de Conta-
bilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). Aquest extrem ha facilitat a les societats 
auditores el desenvolupament del treball, ja que permet l’adaptació a la seva 
activitat d’auditoria en l’àmbit general, encara que en relació amb determinats 
aspectes, com és el cas de la importància relativa i la seva aplicació en el treball 
i en l’emissió del dictamen, es requereix l’aplicació de la norma tècnica pública.

D’acord amb el que preveu la normativa marc de finances públiques, que en 
tot cas reserva la funció de direcció i supervisió als òrgans de control de la Ge-
neralitat, el model de control de la Intervenció General es complementa amb la 
inclusió d’altres elements de suport per a la societat auditora i, addicional-
ment, l’assessorament necessari i requerit en cada cas durant l’execució dels 
controls contractats a l’efecte, tot això sens perjudici de l’objectiu general de 
dur a terme un control de qualitat en l’execució dels treballs.

001-780 ponenciasEIX6.indd   534 11/07/2018   9:36:13



535

Ivan Puig Serra i Virginia Astigarraga Pallarés

Els objectius del model que, des de l’exercici 2014, han estat assolits de manera 
progressiva són:

a) Per una banda, s’aconsegueix la supervisió d’un nombre molt més ele-
vat d’entitats, de diversa tipologia, especialment en els casos en què la 
normativa de caràcter general establia l’obligació de supervisió dels tre-
balls d’auditoria externa per part dels òrgans de control, com és el cas 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que 
va establir una nova regulació dels consorcis administratius, en conso-
nància amb la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i soste-
nibilitat de l’Administració Local.

 En aquest sentit, cal indicar que abans de l’aplicació d’aquest model, 
només eren objecte de control aquelles entitats que estaven incloses 
en el pla anual de control financer de la Intervenció General. Com a 
conseqüència de les limitacions en els recursos de les administracions, 
en un context d’austeritat pressupostària, la col·laboració entre la In-
tervenció General i les societats auditores en el marc del contracte de 
serveis d’auditoria que cada entitat ja tenia formalitzat, ha permès, a 
més, evitar duplicitats en el control, homogeneïtzar criteris i establir 
un únic canal d’interlocució amb l’entitat en matèria de comptabilitat i 
control.

b) En segon lloc, s’evidencia una millora qualitativa en el contingut dels in-
formes de control que fins a la data, quan eren emesos per societats 
auditores externes, només incloïen el dictamen respecte al contingut 
dels comptes anuals. L’emissió d’un segon informe, de compliment de 
legalitat i de recomanacions en matèria de procediments de gestió, ha 
permès assolir un important grau de control pel que fa al compliment 
de les normes d’aplicació dels ens, amb identificació, en el cas que cor-
respongui, dels incompliments detectats i de les mesures correctores.

 La Intervenció General, en base als informes emesos per les societats 
auditores, indica en el seu informe de supervisió les principals observa-
cions i recomanacions, requereix un seguiment de les mesures correc-
tores i el calendari proposat per l’entitat i identifica les possibles res-
ponsabilitats que se’n puguin derivar, si correspon, de l’anàlisi de les 
evidències obtingudes i del contingut dels informes.

c) Addicionalment, s’ha observat una millora qualitativa en la informació 
revisada per les societats auditores que s’inclou en els resultats del con-
trol, i un aprofundiment gradual en l’obtenció, anàlisi i revisió de tots 
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els aspectes de compliment de normativa que afecten les entitats del 
sector públic de la Generalitat de Catalunya, tenint en compte que es 
tracta d’un àmbit que, fins a la data, en termes generals, no s’havia ana-
litzat per les societats d’auditoria, ja que no formava part de l’abast de 
l’auditoria anual contractada per cada entitat pública.

d) Finalment, i des de la perspectiva de cada entitat, es valora positiva-
ment que les tasques de control es centralitzin en una sola actuació 
amb caràcter anual, coordinada i sota uns criteris únics pel que fa al pro-
cediment de control i als aspectes comptables que es presentin en el 
decurs dels treballs. Aquest element ha potenciat l’assessorament 
constant, homogeni i periòdic per part de la Intervenció i de les socie-
tats auditores a les entitats controlades.

7.1.  Funcions de la Intervenció General en la contractació de serveis 
d’auditoria externa

El model de control impulsat preveu que cada entitat pública, en el marc de la 
seva autonomia de gestió i decisió, contracti els serveis a una societat d’audi-
toria externa, d’acord amb un abast que, com a mínim, ha d’incloure la revisió 
economicofinancera en relació als comptes anuals i, de forma complementà-
ria, un informe anual sobre el grau de compliment de la normativa per part de 
l’entitat. Els dos informes, que són emesos i signats per la societat auditora, un 
cop supervisats per la Intervenció, se sotmeten a l’aprovació de l’òrgan de go-
vern de cada entitat.

En aquest sentit, i en relació amb la contractació d’aquests serveis d’auditoria, 
s’estableix que és requisit necessari que en el contracte formalitzat per cada 
entitat amb la societat auditoria contractada s’estableixi que la Intervenció Ge-
neral és la responsable del contracte, segons l’establert en la Llei de Contrac-
tes del Sector Públic, i, en conseqüència, és l’encarregada de supervisar l’exe-
cució del contracte i de dictar les instruccions per assegurar la correcta 
realització de la prestació dels serveis d’auditoria. Per aquest motiu, es reque-
reix la validació de la Intervenció General abans d’efectuar la liquidació dels 
honoraris d’auditoria, la qual culmina amb l’emissió, per part d’aquest òrgan, 
d’un informe de direcció i supervisió adreçat a l’entitat.

El procediment s’inicia amb l’aprovació prèvia de la Intervenció General de la 
planificació i del calendari de reunions que s’han d’efectuar amb els represen-
tants de la societat auditora. En aquesta fase s’estableixen l’abast i els criteris 
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generals de revisió, així com el sistema de seguiment i control que permeti ob-
tenir informació permanent del grau d’execució dels treballs.

Els representants de la Intervenció General intervenen quan ho sol·licita la so-
cietat auditora, o bé quan ho considera convenient, en funció de l’execució 
dels treballs, i dels fets o incidències que es posin de manifest amb l’evidència 
d’auditoria. En funció de les conclusions obtingudes de les proves realitzades 
per la societat auditora en el desenvolupament del treball d’auditoria, la Inter-
venció General pot requerir la realització de proves addicionals a les previstes 
inicialment, si es considera necessari per assolir els objectius de control i als 
efectes de complementar els treballs efectuats fins al moment.

En tot cas, és objectiu de la Intervenció General mantenir un contacte regular 
amb els representants de la societat d’auditoria per poder realitzar un segui-
ment constant del progrés del treball, d’acord amb el calendari aprovat en el 
pla global de l’auditoria, efectuar el seguiment dels problemes i riscos que es 
detectin i col·laborar, coadjuvar i assessorar en tot moment, en el cas que ho 
requereixin, els representants de la societat auditora i/o de l’entitat controla-
da.

L’esborrany de l’informe se sotmet a la Intervenció General per fer-ne l’exa-
men previ a la seva emissió, moment en el qual es poden sol·licitar ampliacions 
o precisions complementàries sobre qualsevol extrem.

Els treballs efectuats per les societats auditores finalitzen amb l’emissió de dos 
informes:

– Un informe que emet una opinió tècnica en relació amb si els comptes 
anuals objecte de control representen, en tots els aspectes significatius, 
la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat de l’en-
titat, i de la liquidació del pressupost, d’acord amb les normes i principis 
comptables i pressupostaris d’aplicació, a partir de l’anàlisi, mitjançant 
tècniques de revisió i verificació de la documentació econòmica i comp-
table. Aquest informe ha d’estar emès i presentat davant de la Interven-
ció General abans del termini establert a la Llei de Finances Públiques de 
Catalunya per a la presentació dels comptes anuals de les entitats del 
sector públic de la Generalitat de Catalunya.

 En aquest sentit, i amb l’objecte d’homogeneïtzar el calendari d’aprova-
ció dels comptes anuals de les entitats del sector públic de la Generalitat 
amb el calendari de les societats mercantils i fundacions, la nova regula-
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ció de la Llei de Finances Públiques de Catalunya preveu, per a la totalitat 
d’ens del sector públic de la Generalitat, la formulació dels comptes com 
a màxim el 31 de març de l’exercici següent, i la seva aprovació com a mà-
xim el 30 de juny. En el cas de les entitats autònomes administratives, el 
termini d’aprovació s’estableix com a màxim el 31 de març de l’exercici 
següent.

– Un informe del grau de compliment de la legalitat vigent del sector pú-
blic i de les directrius i altra normativa sectorial de la Generalitat de Cata-
lunya; i d’avaluació del compliment de les finalitats i els objectius de l’en-
titat continguts en els seus estatuts, així com del seu pla d’actuació 
anual. L’informe esmentat inclou, així mateix, recomanacions i suggeri-
ments per a la millora en la gestió dels fons de cada entitat.

Quant a la relació entre la Intervenció General i les societats auditores durant 
la prestació dels serveis, s’estableixen reunions periòdiques entre els represen-
tants de la societat auditora i els designats per la Intervenció General; una 
abans de l’inici de les actuacions dels treballs, una altra durant l’execució, i una 
abans de l’emissió de l’informe, un cop efectuada per part de la Intervenció 
General la revisió de la proposta d’informe. No obstant això, en funció del tre-
ball, de les característiques de l’entitat i de l’experiència adquirida de controls 
ja efectuats en exercicis anteriors, el calendari i la manera d’obtenir i revisar la 
informació es poden modificar, de tal manera que permeti agilitar i executar 
els treballs de la forma més eficient possible, mitjançant una comunicació peri-
òdica amb la societat auditora.

Addicionalment, a requeriment de la societat auditora, els representants de 
la Intervenció General presten tots els serveis d’assessorament en qualsse-
vol de les matèries objecte de control, als efectes que els treballs s’executin 
de forma coordinada i sota uns criteris generals homogenis per a totes les 
entitats subjectes al control, al marge de quina sigui la societat auditora con-
tractada.

7.2. Modalitat de control segons la tipologia d’entitats

El sector públic institucional de l’Administració de la Generalitat està integrat 
per un conjunt d’ens i organismes de naturalesa diversa (entitats autònomes 
administratives, entitats de dret públic subjectes al dret privat, societats mer-
cantils, consorcis, fundacions, etc.) que tenen personalitat jurídica pròpia, que 
estan majoritàriament participades, de forma directa o indirecta, per l’Adminis-
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tració de la Generalitat, o bé hi estan adscrites d’acord amb la normativa de 
règim jurídic del sector públic, i que mantenen, respecte d’aquesta Administra-
ció, una relació instrumental, ja que les seves activitats i els serveis que presten 
són competència d’aquesta.

Amb caràcter general, la forma jurídica de cada entitat ve condicionada pels 
objectius, funcions i activitats desenvolupades, així com per les fonts de finan-
çament, en concret si aquests recursos provenen de la prestació de serveis 
amb contraprestació o bé de l’obtenció directa de fons per transferències cor-
rents i de capital de l’Administració a la qual pertanyen.

Així, quan l’entitat té potestats administratives o realitza funcions de foment, 
la forma jurídica és la d’entitat autònoma administrativa quan la Generalitat és 
plena titular d’aquesta, o bé la de consorci quan hi participen altres Adminis-
tracions públiques.

Altrament, en el cas de prestació d’un servei públic per part d’una entitat ins-
trumental, amb o sense potestats administratives, o en el cas d’entitats que es 
financen a través de la prestació de serveis i/o subministraments, ens trobem 
davant les entitats de dret públic subjectes al dret privat i dels organismes co-
mercials. Aquestes entitats es caracteritzen per la realització d’una activitat as-
similable a mercat, sense exercir funcions de foment i/o potestats administrati-
ves o efectuant-les de forma menys significativa que l’activitat de 
contraprestació.

En els casos en què l’Administració opera en el mercat, amb activitats comerci-
als, industrials i/o financeres, i en ocasions amb la participació en el capital i òr-
gan de govern d’altres operadors, el règim jurídic és el de societat mercantil.

Finalment, quan les entitats desenvolupen funcions complementàries a les ac-
tivitats públiques i de foment (recerca, ensenyament, cultura), es tracta d’enti-
tats sense ànim de lucre regulades pel Codi Civil, en aquest cas les fundacions.

D’acord amb les dades del darrers pressupostos de la Generalitat aprovats, 
que corresponen a l’exercici 2017, el nombre d’entitats i la seva distribució se-
gons l’import del seu pressupost (en milions d’euros) és la següent:
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ENTITAT Nombre Pressupost 
(Milions d'€)

Generalitat 1 34.029        
En�tats autònomes administra�ves i Servei Català de la Salut 20 9.203         
En�tats autònomes comercials, industrials i financeres 2 42              
En�tats de dret públic subjectes al dret privat 44 7.275         
Societats mercan�ls 28 1.296         
Consorcis 53 3.625         
Fundacions 34 623            

Total Generalitat (Sense consolidar) 182      56.093        
Total Generalitat Consolidat 182      38.062        

Percentatge Nombre Pressupost 
(Milions d'€)

Generalitat 0,55% 61%
En�tats autònomes administra�ves + CatSalut 10,99% 16,41%
Resta sector públic empresarial 88,46% 22,93%

Total 100,00% 100,00%

Pressupost 2017

7.3. Entitats autònomes administratives

Atès que aquestes entitats es regeixen fonamentalment pel dret administra-
tiu, segons l’actual regulació del control en l’àmbit de la Generalitat de Catalu-
nya estan sotmeses a la funció interventora, el que comporta la destinació de 
recursos de la Intervenció de forma intensiva i periòdica a una tipologia d’enti-
tats que actualment suposen al voltant del 16% del pressupost global de la Ge-
neralitat, i l’11% pel que fa a nombre d’ens.

Tal com s’ha indicat anteriorment, el model de control aplicable a aquestes en-
titats consisteix en limitar la funció interventora a determinats actes que, per 
la seva rellevància i risc, requereixen d’una revisió a priori per part de l’òrgan 
de control i, en tot cas, sotmetre a control posterior la resta d’actes de l’entitat 
a partir de l’anàlisi de riscos, de les debilitats detectades en l’àmbit del control i 
d’altres aspectes rellevants que permetin una adequada planificació del con-
trol i definició de les àrees concretes a revisar.
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7.4. Entitats de dret públic subjectes al dret privat

La normativa de la Generalitat estableix que l’activitat d’aquestes entitats se 
sotmet a les normes de dret civil, mercantil i laboral, al que preveu la seva llei 
de creació i normativa de desplegament, així com a la normativa de caràcter 
general de l’Administració Pública a la qual pertanyen.

El seu sistema de control és a posteriori, mitjançant la modalitat d’auditoria, i 
per tant ha d’incloure un dictamen en relació amb la presentació dels comptes 
anuals, així com un informe de compliment legal, d’acord amb el procediment 
definit anteriorment.

7.5. Societats mercantils

Les societats mercantils públiques que tinguin l’obligació de sotmetre els seus 
comptes anuals a auditoria, d’acord amb la normativa mercantil, estan subjec-
tes plenament a la Llei d’Auditoria i normativa de desenvolupament, igual que 
qualsevol altra societat mercantil de titularitat privada.

Complementàriament, si bé el treball de la societat d’auditoria es regeix per la 
Llei d’Auditoria, s’hi incorpora l’emissió d’un informe de compliment de nor-
mativa i recomanacions de gestió, que es presenta a la junta d’accionistes de 
l’entitat, prèvia supervisió i direcció de la Intervenció General.

Les societats mercantils que no tenen l’obligació de sotmetre els seus comptes 
anuals a auditoria i s’inclouen en el pla anual de control de la Intervenció, se 
sotmeten al règim general d’auditoria del sector públic i, en conseqüència, els 
seria d’aplicació el procediment general indicat anteriorment per a les entitats 
de dret públic subjectes al dret privat.

7.6. Consorcis

Com ja hem indicat, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector 
Públic, va establir una nova regulació dels consorcis administratius, derivada 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Ad-
ministració Local, que va suposar una modificació substancial en relació amb el 
règim jurídic a aplicar a aquesta tipologia d’ens.

Si bé aquesta modificació normativa tenia com a objectiu fixar el règim jurídic 
aplicable als consorcis, i en concret la seva subjecció a l’ordenament jurídic de 
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l’Administració d’adscripció en relació als àmbits de comptabilitat, pressupost, 
control economicofinancer i pressupostari, patrimonial i de personal; també 
perseguia la millora del dèficit i de l’endeutament públic mitjançant els proces-
sos de racionalització i redimensionament del sector públic, en un context de 
crisi econòmica.

Els consorcis són entitats amb personalitat jurídica pròpia, de caràcter associa-
tiu, que s’originen com un mecanisme per articular la cooperació entre dife-
rents administracions per dur a terme activitats d’interès general, d’acord amb 
el principi recollit en l’article 103.1 de la Constitució Espanyola. Si bé el consorci, 
com a instrument de col·laboració entre administracions, permet la prestació 
de serveis públics, l’activitat de foment, l’execució d’obres i altres, en un marc 
d’efectivitat i eficiència, cal indicar que la gran proliferació d’aquestes entitats 
a totes les administracions no sempre ha seguit aquest precepte, i en ocasions 
no es compleix la premissa que les administracions participants ho facin en el 
marc del seu àmbit de competències.

Per altra banda, encara que la normativa permet la participació d’entitats pri-
vades sense ànim de lucre, el consorci sempre ha d’actuar d’acord amb l’inte-
rès general, i en cap cas el seu objecte i les seves activitats han de tenir cap al-
tra finalitat que la consecució de l’interès comú dins el marc competencial 
citat, i encara menys l’obtenció de rendiments per a propòsits diferents del seu 
àmbit d’actuació.

Si bé no hi ha dubte que els consorcis són entitats públiques i que es regulen 
pel dret administratiu, el problema sorgeix en la seva composició per diversitat 
d’administracions i fins i tot entitats privades. La multiplicitat de membres que 
ostenten representació en l’òrgan de govern d’alguns consorcis ha dificultat i, 
de vegades impedit, determinar a quina administració pertanyen i quin és el 
règim jurídic aplicable, especialment quan cap dels seus membres té el control 
efectiu de l’entitat, normalment establert pel criteri de la majoria de vots en 
l’òrgan de govern i/o de decisió.

El capítol VI de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del sector Públic, 
que té caràcter bàsic i per tant d’aplicació íntegra a totes les Administracions 
Públiques, defineix els consorcis com a entitats de dret públic, amb personali-
tat jurídica pròpia i diferenciada, creades per vàries administracions públiques 
o entitats integrants del sector públic institucional, entre si o amb participació 
d’entitats privades, per al desenvolupament d’activitats d’interès comú a totes 
elles dins el seu àmbit competencial.
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La Llei incorpora una modificació substancial, ja que estableix vuit criteris orde-
nats per prioritat, mitjançant els quals cada consorci, en el primer dia de l’exer-
cici pressupostari, queda adscrit a una determinada administració pública se-
gons una prelació que va, des de la majoria dels vots en els òrgans de govern, 
al nomenament de membres dels òrgans executius, del personal directiu, al fi-
nançament de l’activitat ordinària i de les aportacions al fons patrimonial, fins 
al nombre d’habitants o extensió territorial definides en els seus estatuts.

Els estatuts de cada consorci han de determinar l’administració pública a la 
qual està adscrit, així com el seu règim orgànic, funcional i financer. En aquest 
sentit, el règim pressupostari, patrimonial, de comptabilitat i de control ha de 
ser el de l’administració pública a la qual estiguin adscrits. Per altra banda, el 
seu pressupost està inclòs en el pressupost de l’Administració d’adscripció, i 
els seus comptes anuals han de formar part del seu compte general. Pel que fa 
al règim de control, han de dur a terme una auditoria de comptes anuals sota la 
responsabilitat de l’òrgan de control intern de l’administració a la qual s’hagin 
adscrit, és a dir, la Intervenció General en el cas de la Generalitat de Catalunya.

L’any 2015, com a conseqüència de la modificació del règim jurídic dels consor-
cis, la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya va dictar unes Instruc-
cions per regular el règim de comptabilitat i de control dels consorcis que esta-
ven adscrits a la Generalitat, i que consisteix en la direcció i supervisió dels 
treballs d’una societat d’auditoria contractada per cada consorci, amb la inclu-
sió dels dos informes anuals indicats anteriorment, un referent a la presentació 
dels comptes anuals i un altre de compliment de la normativa d’aplicació.

7.7 Fundacions

La constitució d’una fundació o la presa de participació de l’Administració de la 
Generalitat en una fundació requereix que l’objecte de l’entitat sigui el desen-
volupament d’activitats de foment d’interès general o complementàries d’acti-
vitats públiques, i que estiguin previstes aportacions del sector privat.

Els pressupostos de la Generalitat incorporen un total de 39 fundacions partici-
pades majoritàriament o adscrites, les quals se sotmeten al règim de control 
establert per aquesta Administració.

La delimitació del perímetre de fundacions del sector públic de la Generalitat 
ha vingut definida en la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, adminis-
tratives, financeres i del sector públic, que en el seu article 174 i següents defi-
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neix com a fundacions del sector públic de la Generalitat aquelles en les quals 
el patrimoni estigui integrat en més d’un 50% per béns o drets aportats o cedits 
per l’Administració de la Generalitat o qualsevol entitat del seu sector públic; i 
també quan la majoria absoluta dels drets de vots en el patronat correspongui 
a l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

Addicionalment, la Llei 5/2017 estableix que el règim d’adscripció de les funda-
cions del sector públic és l’establert per la normativa de règim jurídic de caràc-
ter bàsic, i en aquest sentit cal remetre’s a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, que 
regula en el capítol VII els criteris a tenir en compte per a establir la seva ads-
cripció, i, en conseqüència, el règim jurídic aplicable en matèria de comptabili-
tat i control. En el cas de les fundacions que resultin adscrites a la Generalitat 
de Catalunya, aquestes seran sotmeses al règim de control financer en forma 
d’auditoria, d’acord amb el procediment de col·laboració en la direcció i super-
visió de les auditores anuals efectuades per societats d’auditoria externa pre-
sentat en aquest treball.

8. Conclusions

Com a conseqüència de les modificacions legals dels últims anys i en un con-
text de restriccions pressupostàries com el vigent, els òrgans de control intern 
de les Administracions Públiques han d’adaptar els seus objectius i funciona-
ment per tal d’assolir una major eficiència en la seva actuació. Aquesta adapta-
ció requereix que en els plans de control s’estableixin uns criteris basats en 
l’anàlisi de riscos, tant des del punt de vista de les àrees a revisar, al marge de 
la forma jurídica de les entitats, com d’aportar un enfocament en el control lli-
gat als processos de les organitzacions.

D’acord amb les noves exigències de transparència i responsabilitat, el sector 
públic ha d’orientar-se cap a models d’excel·lència en la gestió i ha d’evolucio-
nar cap a un control de resultats a través del retiment de comptes, amb l’ob-
jectiu de millorar l’eficiència verificant que s’obtenen els resultats previstos. El 
concepte de retiment de comptes comporta la necessitat d’una anàlisi més 
profunda dels objectius i finalitats que van justificar la creació de les entitats, la 
seva continuïtat, la seva organització i valors, les seves polítiques de gestió, 
activitats, recursos i finançament, entre d’altres aspectes.

La premissa per al retiment de comptes és que l’alta direcció de les entitats, a 
través de mecanismes de control intern, gestioni correctament els riscos cor-
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poratius per assolir els objectius de rendibilitat i poder donar una informació 
fiable i eficaç que generi confiança en l’entitat. Per tant, cal treballar en un sis-
tema real i efectiu de retiment de comptes, assegurant un marc adequat de 
control enfocat a la gestió dels riscos d’integritat pública.

En aquest context, el model clàssic de control intern del sector públic, especi-
alment el de la Intervenció, ha d’avançar cap a:

– Una planificació del control basada en l’anàlisi de riscos i dels processos 
de les organitzacions en col·laboració amb els òrgans de gestió.

-- Un control de resultats a través del retiment de comptes amb l’objectiu 
de millorar l’eficiència verificant l’assoliment dels objectius previstos.

–- Una major supervisió del compliment de les recomanacions que deriven 
dels controls efectuats col·laborant amb els gestors per posar en pràcti-
ca les mesures oportunes.

–- La substitució gradual del model de fiscalització prèvia plena per una fis-
calització prèvia limitada als aspectes essencials de l’expedient comple-
mentada amb control posterior d’una mostra d’expedients que permeti 
detectar errors sistemàtics. En aquest procés es important impulsar la 
utilització de solucions corporatives per a la tramitació electrònica dels 
expedients que afavoreixin la homogeneïtzació dels procediments i per-
metin enfocar el control a la verificació dels requisits essencials dels ex-
pedients en les seves fases inicials.

–- Un seguiment de l’execució pressupostària per contribuir a una gestió 
més eficient de la despesa, vetllant perquè el seu registre i comptabilitza-
ció es duguin a terme en el moment procedimental oportú. Aquesta major 
implicació en la gestió també permet un seguiment més acurat dels indica-
dors del dèficit i la regla de despesa i la implementació de mesures rectifi-
catives en cas que els indicadors es desviïn excessivament dels objectius.

Les modalitats de control s’han d’acordar tenint en compte la normativa espe-
cífica aplicable per raó de la matèria, així com en funció de l’acte, procediment 
o activitat que realitzi cada òrgan o entitat, amb independència de la seva per-
sonificació jurídica. Aquest és un canvi substancial respecte al règim actual que 
estableix un control diferent per raó de la forma jurídica de les entitats.

En aquest model, la Intervenció General, en exercici de la seva funció de coor-
dinació, assessorament i impuls, ha de promoure la formació necessària i dictar 
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les instruccions i directrius oportunes perquè l’actuació de les unitats d’audito-
ria interna de les entitats del sector públic que no estan sotmeses al règim d’in-
tervenció prèvia sigui homogènia. D’aquesta manera, els resultats de control 
intern de les entitats es podran tenir en compte en els controls que realitza el 
personal que depèn directament de la Intervenció General i el resultat d’aques-
tes actuacions coordinades contribuirà d’una manera més eficaç a la millora de 
la gestió de les entitats en el seu conjunt. L’evolució de les modalitats de con-
trol a aplicar a les entitats del seu sector públic, orientades en l’establiment 
d’uns procediments i actuacions relatius al control posant èmfasi a la tipologia 
d’activitat, funcions i objectius de cada entitat, al marge de la seva forma jurídi-
ca, ha de permetre una millora en el desenvolupament de les tasques de con-
trol, extrem que requerirà també una revisió del paper dels òrgans de control 
intern existents en aquestes entitats.

Així mateix, un cop avaluada l’experiència des de l’exercici 2015, és un objectiu 
clar a assolir per part de la Intervenció General, com a òrgan competent del 
control, la totalitat de la supervisió dels controls efectuats en l’àmbit de les 
entitats que estan subjectes al control posterior del sector públic de la Genera-
litat de Catalunya, mitjançant la col·laboració amb les societats d’auditoria. 
Fins ara la implementació d’aquest model ha permès:

e) Supervisar els treballs d’auditoria externa d’un nombre molt més elevat 
d’entitats, de diversa tipologia.

f) Evitar duplicitats en el control, homogeneïtzar criteris i establir un únic ca-
nal d’interlocució amb les entitats en matèria de comptabilitat i control.

g) Assolir una millora qualitativa en el control efectuat per les societats au-
ditores externes incorporant un informe de compliment de legalitat i de 
recomanacions en matèria de procediments de gestió.

h) Centralitzar el control en una sola actuació amb caràcter anual, coordi-
nada i sota uns criteris únics, la qual cosa ha potenciat l’assessorament 
constant, homogeni i periòdic per part de la Intervenció i de les socie-
tats auditores a les entitats controlades.

El model proposat en aquest treball comporta un canvi de relació entre la In-
tervenció i les entitats del sector públic que requereix diverses modificacions 
normatives que permetin implementar de forma progressiva les noves modali-
tats de control en funció de les matèries o àmbits d’actuació de les entitats. És 
necessària, per tant, una voluntat d’avançar en aquest model que s’hauria de 
concretar al més alt nivell de decisió.
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Resum

La situació de les finances públiques força a cercar una major eficiència en l’ús dels 
recursos públics per tal de generar els espais fiscals que permetin finançar iniciati-
ves que donin resposta a les creixents necessitats de la ciutadania. Per a l’acompli-
ment d’aquesta fita, la gestió pública compta amb instruments eficaços, com són 
la pressupostació per resultats, l’avaluació de polítiques públiques, els processos 
de revisió de la despesa i la comptabilitat analítica. Tot i que aquests instruments, i 
els corresponents processos d’anàlisi i presa de decisions, s’han anat introduint en 
els darrers anys dins del sector públic català, la seva implantació encara dista de 
ser completa i efectiva. Aquest article, dins la perspectiva de la Generalitat de Cata-
lunya, ofereix una sèrie d’orientacions i prospectiva per a la implementació efecti-
va d’aquests instruments, i el conseqüent assoliment d’una major eficiència en la 
despesa pública.

1. Introducció

De forma recurrent, en la literatura acadèmica de gestió de les finances públi-
ques s’accepta, en termes generals, que els principals objectius de la gestió de 
la despesa pública són: 1) el manteniment agregat de la disciplina fiscal, a fi de 
mantenir la sostenibilitat i solvència de les finances públiques i facilitar una po-
lítica fiscal contracíclica; 2) l’eficiència en l’assignació dels recursos públics, mit-
jançant llur distribució d’acord amb les prioritats governamentals i l’efectivitat 
i resultats dels corresponents programes i serveis, i 3) l’eficiència operativa en 
l’ús dels recursos, mitjançant una implementació i provisió de serveis públics 
econòmica i eficient tècnicament (minimitzant costos per unitat de prestació) 
(Allen i Tommasi, 2001: 19-21). D’aquesta manera, l’eficiència de la despesa tant 
des del vessant assignatiu com des del cantó d’eficiència tècnica, es pot consi-
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derar una finalitat cabdal en qualsevol administració pública, i en el seu corres-
ponen sistema de gestió economicofinancera en particular.

En els contextos pressupostaris actuals de les administracions públiques, ca-
racteritzats, especialment en el cas dels països desenvolupats, per un alt nivell 
d’endeutament i un moderat creixement dels recursos fiscals (FMI, 2017:77-
84), suposa el manteniment de restriccions en el creixement de les despeses 
per a un llarg horitzó temporal. A la seva vegada, els impactes quant a necessi-
tats de despesa relacionades amb les dinàmiques demogràfiques ja comencen 
a manifestar-se, i suposen un destacat factor de pressió per a les finances pú-
bliques en el mitjà i llarg termini.

Davant d’aquests reptes, es presenta com a imprescindible la cerca d’una ma-
jor eficiència en la despesa pública, a fi de poder proveir uns serveis més 
cost-efectius, i, a la seva vegada, alliberar els recursos menys productius per tal 
de finançar iniciatives efectives que donin satisfacció a les creixents necessi-
tats de la ciutadania.

Per a l’assoliment de majors cotes d’eficiència de la despesa, la gestió pública 
compta amb una sèrie d’instruments tècnics, com ara la planificació estratègi-
ca de polítiques públiques, la pressupostació per resultats, l’avaluació de políti-
ques públiques, els processos de revisió de despesa, les auditories operatives 
(o de performance) i la comptabilitat de costos. Així mateix, l’existència d’una 
forta pressió pel que fa a la transparència i el rendiment de comptes, així com 
el fet de posseir un sistema general d’incentius, de caire organitzatiu (model 
de funció pública i retribució i carrera administrativa, organització i gestió per 
resultats/objectius...), orientats cap a una major eficiència i acompliment, són 
factors facilitadors decisius per a l’èxit i obtenció de resultats per part 
d’aquests instruments

Tot i que progressivament en els darrers anys diferents administracions públi-
ques catalanes han anat introduint mesures destacades quant a la implemen-
tació d’instruments com els esmentats, es pot considerar que encara existeix 
un ampli recorregut en aquest àmbit. Davant d’aquest fet, en el present arti-
cle, i prenent de referència el cas de la Generalitat de Catalunya, es proporcio-
nen orientacions generals i prospectiva quant a la implementació efectiva 
d’instruments, principalment des del vessant de la gestió economicofinancera, 
que poden contribuir de manera destacada a l’obtenció d’una major eficiència 
de la despesa pública.
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2.  Processos robustos de prospectiva, planificació i priorització de 
polítiques

Un primer requeriment que es pot considerar altament rellevant quant a l’efici-
ència de la despesa pública és el fet de poder comptar amb uns processos de 
disseny de les polítiques públiques que siguin robustos, comprenent una ade-
quada estratègia i racional selecció d’opcions d’actuació, i que, d’aquesta for-
ma, traslladin una major probabilitat d’implementar de forma eficient políti-
ques públiques efectives.

Una anàlisi interna, realitzada al juny de 2017 (Baños, 2017), dels continguts de 
16 plans i programes aprovats i vigents a la Generalitat de Catalunya va posar 
de manifest la necessitat de millora pel que fa a la programació i pressuposta-
ció acurada de les actuacions compreses, així com per la definició d’objectius i 
indicadors quantificats i d’una sistemàtica de seguiment i avaluació.

Gràfic 1. L’eficiència de la despesa pública i interrelació  
d’instruments i factors facilitadors
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Així mateix, la recurrent recepció d’Informes d’Impacte Econòmic i Social, per 
part de l’Àrea d’Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques de la Generalitat 
de Catalunya, per a l’aprovació per Acords de Govern de plans i programes, va 
permetre detectar una manca de sistemàtica de processos analítics quant a la 
detecció dels fets causals de les problemàtiques o necessitats a mitigar, la gene-
ració d’opcions d’actuació i la realització d’avaluacions ex ante per a la selecció 
racional d’accions efectives per a l’assoliment de les fites definides. Aquestes 
mancances es consideren com a crítiques per tal de poder comptar amb planifi-
cacions de polítiques públiques que garanteixin haver considerat i inclòs aque-
lles opcions més eficients per a l’assoliment de les corresponents finalitats.

A nivell tècnic i de definició, es podrien considerar els següents elements com 
a crítics per a l’obtenció d’uns processos robustos de disseny de polítiques pú-
bliques (CE, 2017a: 9):

•	Coherència i alineació estratègica amb els nivells superiors de planifica-
ció governamental, així com amb d’altres plans, programes o projectes 
relacionats.

•	Dotació de diagnòstics de la situació que determinin amb precisió la po-
blació objectiu a ser tractada/beneficiària, així com la detecció dels prin-
cipals fets causals (i les seves conseqüències associades) de la problemà-
tica o necessitat envers la qual es vol actuar.

•	Definició d’objectius i indicadors rellevants, mesurables, disponibles a 
temps, quantificats temporitzats i atribuïbles a la gestió dels correspo-
nents responsables.

•	Inclusió de la participació de gestors i agents implicats dins del procés de 
disseny de les polítiques.

•	Sistemàtica quant a la generació d’opcions d’accions per a mitigar les 
causes de la problemàtica a fer front, així com la corresponent anàlisi o 
avaluació dels beneficis i costos (rendibilitat social esperada) per a la se-
lecció d’accions.

•	Inclusió d’una anàlisi de riscos i definició de protocols d’actuació per al 
seu control i mitigació.

•	Procurar una acurada i detallada programació i pressupostació dels in-
gressos i despeses associades a la implementació del pla, així com de la 
implementació de les accions o serveis previstos en el pla, programa o 
projecte. Tanmateix, la corresponent programació i pressupostació ha de 
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ser compatible amb els escenaris pressupostaris i sostres de despeses 
que li siguin d’aplicació al corresponent departament, entitat o institució.

•	La planificació de polítiques públiques ha d’incloure de forma detallada 
la concreció de la seva sistemàtica de seguiment i control, així com d’un 
pla d’avaluacions.

Com a estratègia de compliment d’aquests factors, es consideraria necessari, per 
exemple, en el cas de la Generalitat de Catalunya, poder comptar amb directrius i 
metodologies corporatives clares i difoses, una capacitació adequada del perso-
nal tècnic i gestor, així com de processos de validació adequats per a l’aprovació 
dels corresponents plans, programes i projectes que se sotmetin a aprovació.

L’establiment d’uns continguts mínims i d’una metodologia corporativa en el 
disseny de plans, programes i projectes facilitaria poder comptar amb planifi-
cacions més completes i robustes, així com menys heterogènies en el si del 
sector públic de la Generalitat. A la seva vegada, aquestes directrius proporcio-
narien un major coneixement tècnic pel que fa als processos d’anàlisi de cau-
ses de les problemàtiques de les corresponents polítiques, la generació d’alter-
natives i opcions d’accions per fer front als problemes detectats, l’ús sistemàtic 
i proporcionat de l’avaluació ex ante per a la selecció d’aquelles opcions més 
eficients, la consideració del riscos potencials en les fases d’implementació i la 
definició de sistemes de seguiment, gestió de contingències i de plans d’avalu-
ació ex post (i in itinere en casos de projectes amb llarga durada).

D’altra banda, l’existència d’un procediments i requisits d’aprovació de plans, 
programes i projectes, en els quals es realitzés un escrutini del seu disseny, 
components, alineació estratègica i potencial rendiment social, i el resultat de 
la seva valoració fos públic i afectés a la corresponent aprovació, aportaria una 
major pressió i incentiu a una confecció acurada de la planificació governamen-
tal, així com una major probabilitat d’aprovació i desenvolupament de plans, 
programes i projectes més eficients. Tanmateix, aquests requeriments, i la res-
pectiva sistemàtica d’anàlisi, valoració i aprovació, caldrà que siguin adaptables 
i proporcionats d’acord amb el corresponent element subjecte a aprovació.

En la implementació d’aquestes directrius i en els corresponents treballs que 
suposarien per als departaments i entitats de la Generalitat de Catalunya, es 
considera pertinent la provisió d’un especial suport, en termes d’assessoria i 
acompanyament, per part de les unitats de la Generalitat especialitzades en 
l’àmbit de la planificació i pressupostació estratègica i l’avaluació.
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Dins de les citades línies de treball, i com a compliment de mesures contingu-
des en el Pla de Govern Obert 2017-2018, actualment des de la Generalitat de 
Catalunya s’està desenvolupant una guia corporativa de criteris per a l’elabora-
ció de plans i programes i una guia d’avaluació econòmica per tal de proporcio-
nar les directrius tècniques en la línia d’allò anteriorment citat. D’altra banda, 
pel que fa als requeriments per a la validació i aprovació de plans, programes i 
projectes, i de forma relacionada amb la previsió d’una sistemàtica d’avaluació 
de la despesa a la Generalitat de Catalunya, s’està treballant en una revisió de 
l’Acord de Govern de 20 de desembre de 2011, afectant així el disseny i aplica-
ció dels Informes d’Impacte Econòmic i Social (IIES).

3. Pressupostos per resultats

Els pressupostos i el seu cicle són un dels principals processos i instruments 
transversals en la gestió pública, assignant recursos i dotant de suport financer 
i programàtic l’estratègia governamental. La pressupostació per resultats (Per-
formance/Outcome Budgeting), sorgida en les darreres dècades del segle XX, 
ha esdevingut la tècnica pressupostària amb majors potencialitats efectives 
pel que fa a donar suport a la presa de decisions racionals relacionades amb els 
recursos públics. Aquesta tècnica sovint es defineix com l’existència de meca-
nismes i processos dissenyats per a enfortir la vinculació entre l’assignació de 
recursos i els resultats esperats (principalment en termes de producció (out-
puts) i impacte/benestar/resultats (outcomes)) d’actuacions o programes pú-
blics, mitjançant l’ús formal i sistemàtic d’informació d’acompliment, i amb la 
finalitat de millorar l’eficiència assignativa i operativa de les despeses públi-
ques (Robinson, 2007:1).

Dins la concepció de la pressupostació per resultats, s’hi comprenen diverses 
aproximacions i estadis, principalment relacionats amb la força de la vinculació 
entre la presa de decisions pressupostàries i l’ús intensiu d’informació d’acom-
pliment (indicadors, avaluacions...). D’aquesta forma, es poden distingir, en 
termes generals, tres grans aproximacions (OCDE, 2008: 1): la presentacional, 
on la informació d’acompliment no juga un paper rellevant en la presa de deci-
sió i esdevé un element de transparència interna i externa; 2) la de relació indi-
recta, on la informació d’acompliment juga un paper rellevant, però no és l’únic 
criteri per a l’assignació de recursos, i 3) la relació directa o sistema de fórmula, 
on s’estableix una associació total, directa i sovint mitjançant una fórmula for-
mal, entre finançament i resultats.
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La pressupostació per resultats ha estat introduïda dins l’Estat espanyol per part 
de nombroses administracions públiques, principalment basada en l’aproxima-
ció de tipus presentacional (menys algunes poques excepcions, per exemple, el 
cas de l’Ajuntament de Barcelona (Baños, 2014; 29-32)), i mitjançant la utilització 
i associació d’indicadors a l’estructura pressupostària per programes, així com 
mitjançant la indicació de fites d’acompliment i la definició d’objectius a assolir.

La Generalitat de Catalunya va iniciar la implementació d’aquesta tècnica pres-
supostària a finals de l’any 2005, dins d’un context ampli de reforma pressupos-
tària, que incloïa la formalització del procés d’elaboració del pressupost, l’am-
pliació de l’àmbit institucional dels pressupostos, l’homogeneïtzació i millora de 
les estructures i informació pressupostària, la introducció de mesures de flexibi-
lització en la gestió comptable-administrativa del pressupost i la posada en mar-
xa de la pressupostació orientada a resultats (Maluquer i Tarrach, 2006).

Malgrat els objectius ambiciosos en la introducció d’aquesta tècnica pressu-
postària, i tot i certa millora progressiva de la informació d’acompliment, així 
com la dotació d’instruments tecnològics, metodològics i la realització d’acci-
ons formatives i de sessions de gestió del canvi, aquesta reforma no va poder 
complir amb les fites fixades. Tot i millorar substancialment la transparència en 
l’ús i aplicació dels recursos pressupostaris (principalment a través de la docu-
mentació pressupostària publicada) i suposar l’entrada d’elements de cultura 
administrativa associats a la denominada nova gestió pública, els avanços per-
què el pressupost esdevingués una eina per a la millora de l’eficiència assignati-
va i operativa de la despesa van ser limitats (Sort, 2009).

De les diferents causes d’aquest resultat d’implementació a la Generalitat de 
Catalunya, es podrien considerar com a destacats els següents factors:

•	Estructura per programes poc desenvolupada i asimètrica quant als ni-
vells estratègics de conceptualització.

•	Imputació comptable pressupostària als programes millorable.

•	Informació d’acompliment poc rellevant i de baixa qualitat.

•	Manca de processos sistemàtics d’anàlisi i avaluació de la despesa.

•	Lleu pressió quant al reporting d’acompliment i en la demostració i publi-
cació de resultats.

•	Manca d’informació de costos dels serveis, per ajudar a valorar l’eficièn-
cia de la despesa i la raonabilitat de les propostes pressupostàries.
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•	Sistemàtica de propostes i negociació pressupostària poc desenvolupa-
da i no basada en el requeriment i ús d’informació d’acompliment.

•	Calendari pressupostari poc adaptat a les tasques associades a aquesta 
tècnica.

•	Aproximació de reforma de tipus big bang i no pas seqüencial i adaptati-
va.

•	Poca rellevància de la tècnica pressupostària dins dels departaments i en-
titats.

•	Capacitats tècniques i analítiques poc desenvolupades, especialment en 
departaments i entitats.

•	Fortalesa i capacitat de coerció per part del departament competent en 
finances públiques.

•	Tipologia de cultura administrativa existent no orientada a la gestió per 
objectius/resultats, amb presència feble de sistemes d’incentius globals 
de foment a la gestió per resultats o objectius en el conjunt de l’adminis-
tració.

Convé ressaltar que gran part dels factors aquí descrits formen part dels princi-
pals reptes i dificultats que sol suposar freqüentment la implementació de tèc-
niques de pressupostació orientades a resultats o acompliment (Cangiano et 
al., 2013: 232-240; i Tarrach, 2011: 15-27).

A part dels desenvolupaments que es poguessin produir en altres àmbits de la 
gestió pública (funció pública, organització...) per tal d’afavorir un canvi cap a 
una cultura de gestió basada en l’acompliment, es podria considerar que per a 
obtenir un futur model de pressupostació per resultats implementada de for-
ma efectiva caldria desenvolupar, considerant el cas de la Generalitat de Cata-
lunya, les accions que es detallen a continuació:

•	Remodelació de la classificació per programes: a fi que l’estructura i el nivell 
de programes pressupostari pugui ser una unitat útil de referència per a la 
presa de decisions pressupostàries i la gestió de les polítiques públiques, 
aquest ha de ser suficientment concret, essent no pertinent l’existència 
de programes que comprenen gairebé ells sols polítiques senceres (com a 
casos més il·lustratius, es poden observar els programes pressupostaris 
actuals en els àmbits de salut i ensenyament). La definició i defensa d’unes 
normes conceptuals quant a la definició i dotació pressupostària dels pro-
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grames hauria de permetre obtenir una classificació més adequada. 
Aquests criteris també haurien de ser extensibles per al desenvolupament 
obligatori d’un nivell de subprogrames, el qual pogués ser detallat a la 
seva vegada en termes de projectes, i associable als productes i activitats 
que es poguessin definir en un sistema de comptabilitat analítica.

•	Revisió consensuada de la informació d’acompliment dels programes: la 
definició d’una informació d’acompliment robusta i rellevant (amb mètri-
ques rellevants quant als productes (outputs) i impactes/resultats (out-
comes)) esdevé un factor destacat a fi que aquesta pugui ser utilitzada, 
conjuntament amb d’altra, per a la presa de decisions d’assignació de re-
cursos, així com pel seguiment i anàlisi dels programes. La revisió con-
sensuada, mitjançant equips mixtos (DG Pressupostos – Departament 
gestor), podria ser una aproximació desitjable a fi de poder concretar (i 
dotar d’estabilitat) al conjunt d’indicadors, d’acord amb les dades dispo-
nibles i potencialment adquiribles, dels seus corresponents programes. 
Aquesta revisió es podria realitzar de forma progressiva amb les dife-
rents agrupacions departamentals, i aprofitant les recomanacions i ob-
servacions que puguin provenir de processos de revisió de la despesa, 
avaluacions i d’auditories de performance, entre d’altres.

•	Sistema de formulació i anàlisi de propostes pressupostàries per resultats: 
un element crític per tal de pivotar d’un sistema de pressupostació per 
resultats de tipus presentacional a un de relació indirecta és la dotació 
d’un model formal de propostes pressupostàries, on les proposicions de 
despesa es lliguin i argumentin fortament en termes de l’acompliment 
esperat. La definició d’aquest sistema ha de permetre integrar la justifi-
cació de variacions d’acompliment davant variacions proposades en la 
composició de la despesa (principalment pel que fa a canvis de polítiques 
i noves mesures), així com incloure l’evidència (i decisions) proporciona-
da per processos d’avaluació i de revisió de la despesa (posant l’enfoca-
ment principalment en allò conegut com a “pressupost base” o “pressu-
post de continuïtat”). Les corresponents propostes han de poder ser 
analitzades en termes estratègics i financers, a fi de poder proporcionar 
recomanacions d’assignació de recursos informades en l’etapa de nego-
ciació pressupostària.

•	Orientació cap una negociació col·legiada del pressupost: les negociacions 
pressupostàries de tipus col·legial, envers les de tipus bilateral, poden fa-
cilitar, dins d’una concepció de pressupostació top-down, un major enfo-
cament en la qualitat i oportunitat de les propostes pressupostàries en 
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detriment d’una negociació orientada principalment a la discussió dels 
sostres de despesa dels corresponents departaments. Una sistemàtica 
de negociació i aprovació col·legiada de límits departamentals orienta-
tius, de forma prèvia a la formulació de propostes pressupostàries, facili-
taria una negociació pressupostària, en la seva fase bottom-up, centrada 
en la potencial eficiència i eficàcia de la despesa proposada.

•	Revisió del calendari d’elaboració del pressupost: per tal d’habilitar el 
temps suficient per a les tasques associades a la pressupostació per re-
sultats, principalment pel que fa a la formulació, anàlisi i negociació de 
les propostes pressupostàries, seria necessari poder revisar l’actual ca-
lendari d’elaboració del pressupost de la Generalitat de Catalunya. Dins 
les diferents etapes en l’elaboració dels pressupostos, caldria situar més 
endavant la negociació dels límits de despesa departamentals (per exem-
ple, a finals de primavera enlloc del mes de setembre), a fi de proporcio-
nar temps suficient per a formulació, anàlisi i negociació de les propostes 
pressupostàries.

•	Sistemàtica de reporting i rendiment de comptes interna i externa dels re-
sultats dels programes: un model estructurat i formal de reporting i rendi-
ment de comptes dels resultats del programes facilitaria una major com-
prensió i informació de l’acompliment obtingut, una major pressió als 
gestors quant a l’obtenció de resultats, així com, davant de la seva publi-
cació sistemàtica, de major transparència en l’ús dels recursos públics. En 
aquest reporting, s’hi podria contenir l’estat d’assoliment dels objectius, 
el grau de realització dels productes, activitats i projectes previstos, i 
l’execució del corresponent pressupost, tot de forma comparativa amb 
l’acompliment previst i l’obtingut en períodes anteriors, proporcionant 
en cada cas les corresponents explicacions i argumentacions (amb espe-
cial èmfasi en el cas de desviacions destacades) i, facilitant a la seva vega-
da, orientacions de millora (a ser considerades en propers pressupostos) 
de l’acompliment del programa gràcies al coneixement obtingut.

•	Forta interacció i utilització dels processos d’escrutini i avaluació de la des-
pesa: per a un adequat funcionament d’un sistema de pressupostació ori-
entada a resultats, esdevé necessari poder comptar amb una massa críti-
ca d’evidència d’acompliment de la despesa proporcionada per processos 
d’avaluació i anàlisi objectius i fiables. A fi de donar suport a la presa de 
decisions d’assignació de recursos, l’evidència procedent d’avaluacions, 
revisions de despesa, auditories de performance i altres processos per-
meten informar i argumentar amb majors garanties aquestes decisions.
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•	Capacitació de tècnics i gestors: les tasques associades a una pressuposta-
ció per resultats suposa la necessitat de poder comptar amb capacitats i 
competències de planificació i anàlisi per part d’un volum elevat de per-
sones, tant des de l’àmbit de pressupostos, com en les unitats centrals i 
finalistes dels corresponents departaments i entitats. Per a l’assoliment 
d’aquests coneixements i habilitats, la provisió d’un paquet intensiu de 
formació, podent aprofitar les sinergies amb altres possibles actuacions 
(consens d’indicadors, realització de revisions de despesa, suport en la 
introducció d’una comptabilitat analítica...), pot suposar una acció reeixi-
da, especialment si s’ha realitzat una correcta selecció del personal a ser 
format. Aquests processos de formació intensiva es podrien produir de 
forma progressiva en el temps en les diferents agrupacions departamen-
tals de la Generalitat de Catalunya.

Addicionalment als elements descrits, es podrien considerar com a altres fac-
tors especialment rellevants per a la implementació de la pressupostació per 
resultats el fet de desenvolupar una política de gestió del canvi i de comunica-
ció específica, així com fer partícip al Parlament i al conjunt de ciutadania i 
agents interessats, de la informació i avantatges que les accions relatives a 
aquesta tècnica podria proporcionar. Així mateix, la renovació del marc norma-
tiu, per exemple, amb una nova llei de finances públiques, podria ser un factor 
que podria donar suport a la formalització i implementació efectiva d’aquesta 
tècnica pressupostària.

Després de més de 10 anys des de l’inici de la implementació d’aquesta tècnica, 
des de la Direcció General de Pressupostos s’han iniciat els treballs de prospec-
tiva per tal de dur a terme un nou impuls per a la implementació d’aquesta tèc-
nica pressupostària, fent front a les mancances anteriorment descrites i trac-
tant d’aprofitar les sinergies d’altres projectes desenvolupats i a desenvolupar 
que poden contribuir a un major aprofitament dels seus avantatges teòrics.

4. Escrutini sistemàtic de la despesa pública

L’escrutini sistemàtic i recurrent de l’eficiència de la despesa pública esdevé un 
dels principals instruments de millora de la gestió pública, i, en particular, per a 
la presa de decisions pressupostàries, especialment dins de contextos d’aplica-
ció de la pressupostació per resultats. Dins de l’escrutini de l’eficiència de la 
despesa, els processos de revisió de la despesa i, especialment, l’avaluació de 
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programes i polítiques públiques (amb destacada rellevància de les avaluaci-
ons d’impacte i, especialment, les avaluacions econòmiques) formen part 
d’aquelles accions que poder proporcionar un major grau d’evidència per a la 
presa de decisions pressupostàries racionals.

4.1. Avaluació de polítiques públiques

L’avaluació de polítiques públiques es defineix com la valoració de les interven-
cions dels organismes públics segons els seus productes (outputs) i els seus 
impactes (outcomes), amb relació a les necessitats que pretenen satisfer, i ori-
entada a proveir informació rigorosa, basada en evidències, per a la presa de 
decisions (CE, 2000: 2).

Les avaluacions de polítiques públiques, principalment des de les seves aproxi-
macions d’avaluacions d’impacte i avaluacions econòmiques, han suposat una 
eina fonamental per a aquelles experiències efectives i completes de pressu-
postació per resultats. L’avaluació, en la seva vessant lligada a proporcionar 
evidència sobre l’eficiència de la despesa, i de forma lligada a la presa de decisi-
ons pressupostàries segons resultats, sovint s’ha manifestat i emprat d’acord 
amb els següents processos i àmbits:

•	Avaluació ex ante en el disseny i aprovació d’iniciatives: dins dels proces-
sos de disseny i elaboració de polítiques, diverses experiències han posat 
un especial interès en l’aplicació de l’avaluació ex ante (per exemple, mit-
jançant l’Anàlisi Cost-Benefici) a l’hora de realitzar els corresponents pro-
cessos d’anàlisi, valoració i selecció d’accions a ser integrades en les cor-
responents planificacions. Sovint aquests processos d’anàlisi i valoració 
d’opcions compten amb un elevat suport metodològic, principalment 
procedent de les unitats transversals de l’Administració (Hisenda/Pressu-
postos en varis casos).

Per exemple, el Regne Unit compta amb la popular guia coneguda com a 
Green Book (HM Treasury, 2018) i diferents orientacions metodològiques 
depenent del tipus d’iniciativa de la qual es tracti (mesures normatives, 
d’ingressos o iniciatives de despesa (business cases)), la qual ha inspirat 
orientacions i mètodes similars a Irlanda i Nova Zelanda, o Xile compta 
amb la sistemàtica i metodologia d’avaluació ex ante (per programes so-
cials i no socials) i d’anàlisi de presentació de programes. Aquests pro-
cessos d’avaluació ex ante integrats dins dels processos de planificació 
normalment també esdevenen un requisit, degudament modulat segons 
importància estratègica i volum pressupostari, davant dels processos 
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d’aprovació governamental o per a la negociació i inclusió dins dels pres-
supostos públics.

•	Avaluació per priorització de projectes d’inversió: dins de la planificació i 
programació pressupostària de despeses de capital (o plans d’inversions 
públiques), l’avaluació econòmica sovint ha estat considerada i utilitzada 
com a eina cabdal per a la priorització i selecció de projectes d’inversió 
dins l’extens catàleg de propostes recollides en el si de l’administració. 
Per exemple, des de la Comissió Europea s’esperona l’avaluació econò-
mica i es proveeixen d’orientacions metodològiques generals pel que fa 
a les inversions finançades amb fons de cohesió europeus (CE, 2014), així 
com des del Fons Monetari Internacional es recomana l’ús sistemàtic, 
quan sigui aplicable, de l’Anàlisi Cost-Benefici per a la selecció de projec-
tes d’inversió (Jacobs, 2008: 21). L’observació de diferents pràctiques in-
ternacionals considerades com a benchmarks (com ara, el Regne Unit, Ir-
landa, Xile i Austràlia) permet observar les següents tendències generals:

– Proporcionalitat metodològica de l’avaluació dels projectes d’inversió, 
amb una diferenciació de requeriments d’informació i forma d’avalua-
ció entre grans projectes i la resta de projectes. En aquest sentit, per a 
projectes d’una determinat volum econòmic, es prioritza la utilització 
de l’Anàlisi Cost-Benefici, mentre que en projectes mitjans i petits, 
s’utilitzen sistemes d’Anàlisi Multicriteri o de números/indicadors ín-
dex definits per part de les unitats transversals responsables de la pla-
nificació i programació multianual de les inversions.

– Principal èmfasi en l’avaluació ex ante, d’aplicació per a l’àmplia majo-
ria de projectes, amb l’existència de requeriments d’avaluació in itine-
re per a projectes de llarga durada (per exemple, 5 anys o més) i selec-
ció de projectes per a ser avaluats de forma ex post.

– Inclusió dels riscos i consideració dels efectes, financers i quant a ben-
estar social, de diferents formes de finançament d’avaluació d’inversi-
ons, amb especial èmfasi en les col·laboracions publicoprivades (PPP).

– Generació de classificacions, per blocs de prioritat, dels projectes d’in-
versió d’acord amb l’anàlisi i valoració obtingudes, a ser emprades en 
la selecció i inclusió de projectes per a la corresponent programació i 
pressupostació.

•	Pràctica recurrent general d’avaluació de polítiques i programes: la realit-
zació sistemàtica d’avaluacions, fora de les dinàmiques esmentades an-
teriorment, i a part de les avaluacions realitzades per pròpia iniciativa 
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dels departaments i entitats gastadores (Line Ministries), sol obeir fre-
qüentment a l’establiment periòdic de plans d’avaluació (anuals o multi-
anuals) d’unitats o agències centrals competents en aquesta matèria 
(unitats/agències centrals d’avaluació, direccions de pressupostos o de 
control de gestió...). Aquestes avaluacions sovint són de tipus ex post, 
on, de forma anual o plurianual, se seleccionen una sèrie de programes 
serveis o projectes a ser sotmesos a una avaluació.

Un exemple il·lustratiu d’aquest tipus de pràctiques és el cas xilè, on es compta 
amb 5 diferents aproximacions d’avaluació ex post dins d’una programació ge-
neral d’accions d’avaluació: 1) Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG), 
avaluacions de consistència estratègica, disseny, organització, gestió i d’acom-
pliment de producció pública del corresponent programa; 2) Evaluaciones de 
Programas Nuevos (EPN), que són avaluacions, per a programes de recent po-
sada en marxa, d’implementació i revisions del nivell d’acompliment pel que fa 
a producció pública i obtenció d’impactes a curt termini, les quals faciliten la 
realització de futures avaluacions d’impacte; 3) les Evaluaciones de Impacto de 
programas (EI), que són avaluacions d’impactes quant a resultats intermedis i 
finals, emprant metodologies quasi experimentals; 4) Evaluación del Gasto Ins-
titucional (EGI), que té per objecte el disseny i gestió institucional, així com re-
sultat i l’ús de recursos en la provisió de productes estratègics, de ministeris i 
institucions de l’administració xilena, i 5) Evaluaciones Focalizadas de Ámbito 
(EFA), avaluacions que centren l’anàlisi en els costos dels serveis, la implemen-
tació i el disseny de l’estratègia.

Pel cantó de la Generalitat de Catalunya, cal fer esment que l’avaluació de polí-
tiques públiques ha tingut una introducció relativament recent. Un fet especi-
alment destacat en aquesta introducció va ser la constitució del Consorci de 
l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (IVÀLUA) a l’any 2006, ini-
ciant la seva activitat al 2008 i amb la missió de promoure l’avaluació de políti-
ques públiques entre les administracions públiques catalanes, les entitats sen-
se ànim de lucre i la ciutadania en general. Dins les actuacions recurrents 
d’aquesta institució, destaquen la realització d’avaluacions de polítiques públi-
ques, l’assessorament i consultoria en matèria d’avaluació, la recerca, la difusió 
de metodologies i la provisió de recursos i formació en matèria d’avaluació.

Tanmateix, destacar la Generalitat de Catalunya compta alhora amb diverses 
unitats o òrgans competents en matèria d’anàlisi, qualitat i avaluació, però en 
àmbits sectorials específics, com és el cas, per exemple, de l’Agència de Quali-
tat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), l’Agència per a la Qualitat del 
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Sistema Universitari de Catalunya (AQU), el Consell Superior d’Avaluació del 
Sistema Educatiu o de l’Àrea de Millora de la Regulació del Departament de la 
Presidència.

D’altra banda, prenent en consideració les recomanacions del Consell Assessor 
per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC) associades a la intro-
ducció d’un major ús de l’avaluació per a una millor gestió i control de la des-
pesa pública (CAREC, 2011: 25), es va aprovar en aquell mateix any un Acord de 
Govern de la Generalitat (Acord de Govern de 20/12/2011), pel qual es creava i 
s’aprovaven les directrius sobre el contingut i procediment d’elaboració de 
l’Informe d’Impacte Econòmic i Social (IIES en endavant).

Aquest fet suposava la introducció del requeriment, per a l’aprovació (per 
Acord de Govern) d’iniciatives, plans, programes i projectes que tinguessin un 
important impacte pressupostari (superior a 10 milions d’euros), que els depar-
taments i entitats proposants presentessin un IIES, el qual comprengués: la 
justificació de la intervenció, els objectius perseguits, les alternatives conside-
rades i els diferents costos i beneficis economicosocials associats, el càlcul de 
criteris de decisió (Valor Actual Net (VAN), TIR, ràtio cost-efectivitat...), l’anàlisi 
de riscos, la proposta de selecció i justificació de l’opció escollida i el correspo-
nent sistema de seguiment i avaluació. D’aquesta forma, amb la implantació 
dels IIES, s’incorporaven elements d’avaluació econòmica ex ante a la Generali-
tat com a requeriment per a l’aprovació de despeses per part del Govern.

L’aposta per part de la Generalitat, pel que fa a l’impuls de l’avaluació econò-
mica, va continuar en els anys posteriors, materialitzant-se amb la creació de 
l’Àrea d’Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques (AAE en endavant), de-
penent del departament competent en finances públiques, i amb la modifica-
ció al 2014 del Text Refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya (article 
31bis), on s’impulsava l’avaluació econòmica per assegurar la rellevància, efici-
ència i efectivitat de les polítiques actuals i futures i consolidava la figura de 
l’IIES, que esdevenia preceptiu també per a projectes d’inversió pública i inter-
vencions públics d’impacte rellevant, i essent d’aplicació l’Anàlisi Cost-Benefici 
o altres metodologies que determinés el Govern.

Dins d’aquest context d’impuls de l’avaluació econòmica dins el sector públic 
de la Generalitat, en els anys posteriors, des de l’AEE, i amb estreta col·labora-
ció amb IVÀLUA, es va realitzar un important esforç de conscienciació en els di-
ferents departaments i entitats de la Generalitat, així com de formació en tècni-
ques d’avaluació, i de provisió d’instruments i guies tècniques i metodològiques.
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Tanmateix, l’anàlisi dels IIES rebuts i valorats per l’AAE, com l’observació i con-
sulta general de la pràctica avaluadora en els departaments i entitats de la Ge-
neralitat va permetre constatar els següents fets:

•	Volum generalment baix i asimètric d’avaluacions (econòmiques i d’altre 
tipus) realitzades en el conjunt de departaments i entitats de la Generali-
tat.

•	Capacitats i coneixements quant a avaluació de polítiques públiques asi-
mètrics entre els diferents departaments i entitats.

•	Cert desconeixement del requeriment dels IIES.

•	Manca de realització prèvia de rigorosos processos d’anàlisi d’opcions i 
avaluacions econòmiques a l’hora de realitzar processos de planificació i 
disseny de polítiques (hi hagi o no el requeriment de presentar un IIES).

•	En l’exercici d’avaluacions econòmiques:

– Existència de defectes en la consideració, quantificació i monetització 
de beneficis i costos econòmics i socials.

– Mancances quant a la identificació dels principals riscos i la realització 
d’anàlisis de sensibilitat.

– Poca concreció o mancances en la definició dels sistemes de segui-
ment i d’avaluació (ex post).

Per tal de fer front a aquestes mancances quant a freqüència i qualitat en l’ava-
luació de polítiques públiques, i en les avaluacions econòmiques en particular, 
així com facilitar l’ús d’evidència rigorosa i objectiva per a la presa de decisions 
pressupostàries (dins d’un model de pressupostació per resultats), des de 
l’AAE s’ha definit una estratègia 2017-2019 d’impuls a l’avaluació econòmica, la 
qual té objectius: 1) Facilitar tècnicament la realització d’avaluacions econòmi-
ques; 2) Difondre els conceptes i beneficis de l’avaluació econòmica, i 3) Inte-
grar l’avaluació econòmica com a element recurrent en la gestió.

Aquesta estratègia suposa un conjunt d’accions, algunes ja realitzades i d’al-
tres en curs, implementades en col·laboració amb d’altres unitats de la Genera-
litat de Catalunya, i, especialment, amb el suport d’IVÀLUA. A continuació, es 
fa una relació i explicació no exhaustiva d’aquestes accions previstes per tal de 
poder integrar de forma efectiva l’avaluació en la cultura i cicle de gestió, i, es-
pecialment, donar suport a l’assignació i gestió dels recursos públics:
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•	Remodelació de l’Acord de Govern de 20/12/2011 i dels IIES: consistent en 
l’adaptació dels requeriments d’informació i anàlisi, així com la correspo-
nent valoració posterior, d’acord amb els objectes potencialment subjec-
tes a aprovació per part del Govern, especificant l’avaluació econòmica 
ex ante en aquells elements que siguin efectivament avaluables.

•	Mesures de dinamització i foment de l’avaluació:

– Pla anual d’avaluacions econòmiques de l’AAE: dotació d’un pla formal 
d’avaluacions anual recurrent a fi de poder generar evidència en plans, 
àmbits o elements considerats estratègics per a la presa de decisions 
pressupostàries.

– Disseny i posada en marxa d’un fons de foment a l’avaluació de políti-
ques públiques: inspirat en l’Strategic Impact Evaluation Fund (SIEF) del 
Banc Mundial, s’està realitzant la prospectiva de creació d’un fons 
competitiu de recursos destinats a cofinançar iniciatives rellevants 
d’avaluació de polítiques públiques proposades per part de les agru-
pacions departamentals de la Generalitat.

•	Impuls a la dotació d’eines i recursos per a l’avaluació:

– Protocol d’avaluabilitat de polítiques públiques: eina de reflexió, espe-
cialment pel moment de disseny de polítiques públiques, sobre el 
compliment de condicions d’avaluabilitat.

– Llibreria de beneficis i costos economicosocials: base de dades de bene-
ficis i costos socials, amb valors de monetització de referència, a fi de 
facilitar la realització de l’Anàlisi Cost-Benefici.

– Base de dades de referències d’articles d’avaluació: disposició d’un gran 
volum de referències bibliogràfiques rellevants quant a la pràctica i re-
alització d’avaluacions de polítiques públiques.

– Guia per a l’avaluació econòmica: amb la referència del Green Book bri-
tànic, s’està treballant en la confecció d’una guia corporativa per a 
l’avaluació econòmica d’iniciatives públiques, a fi de facilitar la selecció 
d’opcions i l’avaluació ex ante dins els processos de planificació i orien-
tar en la realització d’avaluacions posteriors (in itinere i ex post).

– Eina d’avaluació econòmica: eina informàtica, automatitzada i integra-
dora de diferents funcionalitats. Creada per a facilitar la realització 
d’avaluacions econòmiques i d’IIES.
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– Guies i notes sectorials d’avaluació econòmica: documents orientadors 
sobre la pràctica recurrent, per àmbits d’actuació sectorial, de l’avalu-
ació econòmica i dels beneficis i costos freqüentment considerats, així 
com la corresponent forma de monetització.

•	Reforç de l’assessorament, acompanyament, formació i difusió de l’avalua-
ció: impuls a les tasques d’assessorament i acompanyament per als de-
partaments i entitats de la Generalitat, a l’hora de realitzar avaluacions 
econòmiques i IIES, així com de la provisió de formació general i sectorial 
quant a avaluació econòmica.

•	Disseny i implementació d’un sistema d’avaluació d’inversions públiques: 
des de la DG Pressupostos de la Generalitat de Catalunya s’està treba-
llant, dins del marc d’implementació d’un model de programació i pres-
supostació a mitjà termini de les despeses de capital, en el disseny i 
desenvolupament d’un sistema de priorització i selecció de projectes 
d’inversió mitjançant la utilització de l’avaluació econòmica com a instru-
ment principal. Dins d’aquesta línia de treball, s’estan considerant les se-
güents orientacions generals:

– La generació de nova informació quantitativa, qualitativa i estratègica 
dels projectes.

– Consideració pressupostària de totes les despeses del projecte (des-
peses de capital i impacte en despesa corrent).

– Tractament diferenciat de les propostes de projecte segons el volum 
d’inversió necessària: els projectes de gran inversió sotmesos a una 
Anàlisi Cost-Benefici i la resta a una anàlisi multicriteri (homogènia que 
permeti la comparació entre els diferents projectes).

o Consideració del sistema de finançament i tarificació dels projectes 
d’inversió sobre l’impacte final en l’avaluació econòmica del projecte.

o Concreció d’una sistemàtica d’avaluació: avaluació ex ante per a la pri-
orització i selecció de projectes, avaluació in itinere per a projectes de 
llarga durada i avaluació ex post aleatòria-estratificada per trams de 
prioritat o import.

4.2. Revisió de la Despesa

Per un altre costat, els processos de revisió de la despesa (Spending Reviews) 
són processos relatius a la identificació i desenvolupament de mesures d’estal-
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vi pressupostari, basats en un escrutini sistemàtic de la despesa (concreta-
ment, de la denominada “base” o recurrència), el qual pot adoptar una aproxi-
mació de revisió de l’eficiència (cercant estalvis per millores d’eficiència), de 
revisió estratègica (cercant estalvis segons d’acompliment i priorització dels 
serveis), o combinar ambdues aproximacions (Robinson, 2013: 3-4). La pràctica 
de revisions de despesa sovint ha estat associada al compliment de la discipli-
na fiscal i a la pràctica de la programació pressupostària a mitjà termini. Així 
mateix, ha esdevingut una eina cabdal en l’aplicació de la pressupostació per 
resultats, i concretament per a l’optimització de recursos, especialment en si-
tuacions de restriccions pressupostàries destacades.

La pràctica de les revisions de despesa, originàries en les experiències d’Aus-
tràlia i Regne Unit, s’ha anat estenent a un important nombre de països i admi-
nistracions públiques, especialment en la darrera dècada i coincidint amb la 
gran crisi econòmica i fiscal. Prova d’això és el fet que, al 2016, 23 països de 
l’OCDE van informar estar emprant sistemes de revisió de despesa, més 5 paï-
sos addicionals que estaven en curs d’implementar-les (OCDE, 2017: 130) o que, 
fins al 2017, almenys 17 estats membres de la Unió Europea havien realitzat, o 
es trobaven en desenvolupament, una revisió de despeses des de l’any 2012 
(CE, 2017b: 2).

A l’estat espanyol s’ha iniciat recentment la pràctica de revisions de despesa, 
mitjançant els treballs iniciats per part de l’Autoridad Independiente de Respon-
sabilidad Fiscal (AIReF) (AIReF, 2017) i la Generalitat de Catalunya.

La Generalitat de Catalunya ha introduït les revisions de despesa dins del seu 
sistema pressupostari arran de l’aprovació de la Llei de pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya per al 2017, on, en la seva disposició addicional segona, 
es fa esment que, en el període 2017-2020, es revisarà la despesa de programes 
de totes les polítiques per tal de detectar guanys d’eficiència i eficàcia en la 
gestió dels recursos públics, i així poder maximitzar l’impacte social de la des-
pesa pública.

L’aproximació adoptada per part de la Generalitat de Catalunya és la d’una re-
visió de despesa que combina les aproximacions de revisió de l’eficiència i revi-
sió estratègica, de tipus selectiva i no integral, centrant el seu objecte d’anàlisi 
en els programes pressupostaris, amb una aproximació de treballs i governan-
ça mixtos interns (DG Pressupostos i el corresponent departament i entitats) i 
amb l’objectiu de generar coneixement i proporcionar i implementar recoma-
nacions i accions de millora en la gestió i eficiència de la despesa i produir estal-
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vis pressupostaris (DG Pressupostos, 2018a: 27). A sistema d’incentiu, s’ha con-
siderat que els estalvis pressupostaris identificats i que es generin en la 
implementació efectiva de les recomanacions retornin en la seva major part al 
corresponent departament, a fi de poder finançar noves iniciatives que puguin 
ser prioritàries i cost-efectives.

Per a la conducció d’aquestes revisions de la despesa, la Generalitat de Catalu-
nya va desenvolupar una metodologia pròpia i va realitzar una prova pilot, de 
testeig de la metodologia i del propi procés de revisió de despesa, en el pro-
grama pressupostari 213 de Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives.

Gràfic 2. Elements d’anàlisi compresos en metodologia de Revisió de la 
Despesa de la Generalitat.

Blocs d’anàlisi  

Bloc de resultats: conclusions, recomanacions i compromi sos 

Anàlisi descrip�u del programa  Anàlisi estratègic del programa 
i  els seus components 

Anàlisi d’economia i eficiència 
del programa i els seus 

components 

 Descripció general 
 Població objec�u i potencial 
 Principals components i 

serveis 
 Organització del programa 
 Distribució territorial 
 Pressupost i finançament 
 Marc norma�u del programa 
 Teoria i hipòtesi del programa 
 Objec�us i indicadors 

 Alineació estratègica 
 Duplicitats i solapaments 
 Jus�ficació de con�nuïtat 
 Sistema de planificació, 

seguiment i avaluació 
 Antecedents d'avaluació o 

anàlisi d’acompliment 
 Qualitat de la informació 

d’acompliment 
 Evolució de l’acompliment del 

programa 

 Evolució del pressupost i la 
seva execució 

 Qualitat i integralitat de la 
informació pressupostària 

 Aplicació i ús de les par�des 
pressupostàries 

 Recurrència de la despesa 
 Flexibilitat de la despesa 
 Despeses directes i indirectes 
 Anàlisi de l’eficiènc ia dels 

recursos 
 Ingressos i finançament del 

programa 

Documentació i 
informació 

emprada 

Limitacions 
observades Conclusions  Recomanacions  

Compromisos 
d’aplicació de 

les 
recomanacions 

Font: Guia metodològica de revisió de la despesa de programes pressupostaris (DG 
Pressupostos 2018b).

Dels treballs de la prova pilot, es van generar 35 recomanacions, de les quals el 
60% eren relatives a la millora general del programa, 20% a la millora de l’efici-
ència, un 11% pel que fa a la gestió economicofinancera i un 9% a la realització 
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d’accions finalistes estratègiques (DG Pressupostos, 2018:42). D’aquestes re-
comanacions, es va constatar que la seva implementació, en ser acordada amb 
el corresponent departament gestor, podria suposar volums destacats de po-
tencials estalvis pressupostaris.

Actualment s’està en procés de concreció dels corresponents acords d’aplica-
ció de recomanacions entre els departaments de Justícia i Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda, així com la creació de la corresponent comissió mixta de 
seguiment, a fi de vetllar per la realització efectiva dels compromisos consen-
suats.

La realització de la prova pilot ha permès testejar, introduir millores i validar 
metodològicament el model dissenyat, així com detectar millores organitzati-
ves i de planificació dels recursos humans per tal de millorar la rapidesa i efici-
ència en el procés de revisió de despesa.

Després d’aquesta experiència pilot, per a l’anualitat 2018, des de la DG de 
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya s’ha proposat la realització de les 
revisions de despesa dels següents programes pressupostaris:

•	121 Direcció i administració generals.

•	425 Beques i ajuts a l’estudi.

•	431 Habitatge.

•	471 Activitat física i esport.

•	523 Suport al transport públic de viatgers.

•	651 Ordenació, foment i promoció turística.

Tot i que la prova pilot realitzada hagi pogut constatar la utilitat i potencialitats 
reals quant a possibilitat de millorar l’eficiència de la despesa i generar espais 
fiscals a la Generalitat de Catalunya de l’aplicació de processos de revisió de la 
despesa, per a què aquesta eina pugui esdevenir plenament efectiva, es consi-
dera que es requeriria el compliment, en la present i futures anualitats, dels 
següents factors:

•	L’assoliment d’un elevat grau d’implementació efectiva de les mesures 
acordades, amb un adequat control i supervisió de l’execució dels com-
promisos.
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•	La integració efectiva dels resultats de les revisions de despesa dins de 
l’elaboració i programació dels pressupostos, especialment en la fixació 
de límits de despesa departamentals, la negociació pressupostària i les 
projeccions de pressupost base (o de continuïtat) a mitjà termini.

•	L’assoliment d’un volum suficient de revisions de despesa realitzades 
de forma anual (per exemple, entre 4 i 6 revisions de despesa anuals), 
a fi que la detecció de millores d’eficiències i estalvis pressupostaris 
beneficiïn en major mesura al conjunt del pressupost, així com per tal 
de donar compliment a la disposició addicional 2a de la Llei de Pressu-
postos de l’any 2017. En aquest sentit, la no infravaloració del consum 
de recursos humans que suposen aquest tipus de processos, la intro-
ducció de millores d’eficiència i rapidesa en les tasques d’anàlisi i una 
adequada planificació, dotació i control de recursos esdevenen relle-
vants.

•	Proporcionar capacitació i habilitats analítiques quant a processos de re-
visions de despesa al personal tècnic dels departaments i entitats, a fi de 
poder compartir de forma més equilibrada els treballs tècnics i analítics.

•	Potenciar les complementarietats i sinergies de les revisions de despesa 
amb l’avaluació de polítiques públiques i la millora quant a informació 
d’acompliment i costos.

4.3. Prospectiva de sistemàtica d’escrutini de la despesa pública

La realització sistemàtica, i amb cert nivell quant a volumetria, d’avaluacions 
de polítiques públiques, anàlisi d’impacte normatiu i revisions de despesa, així 
com la realització d’altres anàlisis d’acompliment i d’eficiència de la despesa 
realitzada, tant per agents interns com externs, suposaria poder incrementar 
de forma notable la informació rellevant disponible per a la introducció de mi-
llores en la gestió i la presa de decisions pressupostàries, donant suport amb 
cert nivell d’evidència i rigor, eleccions racionals que condueixin a una major 
eficiència de la despesa pública.

En el gràfic que es mostra a continuació, es visualitza un esquema prospectiu 
general dels possibles exercicis d’escrutini de la despesa pública, que, d’acord 
amb les orientacions existents quant a desenvolupaments propers de les cor-
responents eines i processos, podrien facilitar una major eficiència i impacte 
social de la despesa pública:
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Gràfic 3. Visió general d’una prospectiva de sistemàtica d’escrutini de la 
despesa a la Generalitat de Catalunya

Intern / 
Extern  

 Moment de l'anàlisi  
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INTERN  

    Revisions de despesa 
  Avaluacions realitzades per part de Departaments i en�tats 
  Pla anual d’avaluacions econòmiques 
  Treballs IVÀLUA i altres unitats d’avaluació de la Generalitat 

  Avaluacions finança des amb un fons de foment  
d’avaluació de polí�ques públiques 

  Avaluacions per IIES  
(requeriment ex ante)  

 Avaluacions per IIES  
(requeriment ex post) 

  Avaluació d'inversions  
(per priorització i selecció)  

Avaluació 
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(projectes llargs) 
Avaluació d’inversions  

  Avaluacio ns d’impacte 
norma�u 
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norma�u 

   

EXTERN  
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d’òrgans de control 

extern 

  Anàlisi realitzada  per part d’òrgans de supervisió externs 

  Anàlisi i avaluacions realitzade s per part d’altres ins�tucions, centres de 
recerca... 

Font: Elaboració pròpia.

5. Pas d’una cultura de la despesa a una del cost

La comptabilitat analítica (o de costos) esdevé una eina que proporciona una 
informació valuosa i imprescindible per a la gestió dels recursos públics, i molt 
especialment pel que fa a poder realitzar processos i presa de decisions orien-
tades a l’obtenció d’una major eficiència en la despesa pública. Més concreta-
ment, l’explotació de la informació de costos dels serveis facilita decisions mi-
llor informades pel que fa als següents aspectes (IFAC, 2000: 7-9):

•	Fixació de taxes, preus públics i altres ingressos per contraprestació de 
béns i serveis públics.

•	Control i reducció dels costos dels serveis públics.
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•	Pressupostació més precisa de les necessitats de despesa.

•	Anàlisi de l’acompliment i realització d’avaluacions de béns i serveis i pro-
grames.

•	Diverses decisions d’organització dels serveis, com ara la redefinició de 
processos productius o eleccions entre prestació pròpia o externalitzada 
de béns i serveis.

Des del conjunt de les administracions públiques de l’Estat, i en un context 
d’implementació de comptabilitat financera (o de doble partida) des de la dè-
cada dels anys 90, hi ha hagut diversos intents i projectes, majoritàriament poc 
exitosos, pel que fa a implementar de forma generalitzada la comptabilitat de 
costos. Des del projecte CANOA de l’Estat (IGAE, 1994), als elements introduïts 
en successius Plans Generals de Comptabilitat Pública, a l’emissió de criteris i 
orientacions generals quant a l’aplicació de sistemes de comptabilitat de cos-
tos (IGAE, 2004 i Carrasco, 2011) i l’intent de generalització homogeneïtzada 
del cost efectiu dels serveis públics.

Per exemple, en el cas de la Generalitat, es va impulsar a mitjans de la dècada 
passada el denominat projecte GeCo (no confondre amb l’actual aplicatiu de 
gestor de continguts d’aquesta mateixa institució), relatiu a la implementació 
generalitzada d’una comptabilitat de costos en els departaments. Sols un grup 
reduït de departaments va participar de forma activa en l’explotació del cor-
responent model i aplicació informàtica de comptabilitat de costos, passant a 
estar, en gran part, en desús al llarg del temps.

En l’àmbit català, sols un nombre reduït d’institucions i entitats públiques te-
nen en funcionament de sistemes de comptabilitat analítica, com, per exem-
ple, l’Ajuntament de Barcelona (Vivas i Salanova, 2017) i el de Sant Cugat del 
Vallès, o en l’àmbit sanitari, com l’Institut Català de Salut (ICS) o el Consorci 
Sanitari Integral (CSI), entre d’altres. Tanmateix, cal indicar que, en part dels 
casos, l’explotació de dades sembla ser parcial i la principal funció del sistema 
de comptabilitat de costos, a part de donar compliment satisfactori a requeri-
ments legals (formulació de la Memòria de costos i rendiments...), és la de 
transparència i conscienciació interna i externa del cost que suposa la presta-
ció dels diferents béns i serveis públics provisionats.

En un context de millora de l’eficiència de la despesa pública, i dins l’òptica de 
la Generalitat de Catalunya, el desenvolupament i explotació d’un robust siste-
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ma de comptabilitat analítica seria especialment rellevant per a la conducció 
de les següents accions:

•	L’elaboració i anàlisi de les estimacions de necessitats de recursos con-
tingudes en plans, programes i projectes i en les propostes pressupostà-
ries relatives a l’elaboració del pressupost (en un context de pressupos-
tació per resultats).

•	L’elaboració de projeccions de despesa a mitjà (escenaris pressuposta-
ris) i a llarg termini (anàlisi de sostenibilitat de les finances).

•	Realització de processos de revisió de despesa, a l’hora d’analitzar l’efici-
ència dels serveis (general i entre els diferents centres de prestació) i 
identificar potencialitats d’estalvis.

•	Realització d’avaluacions de polítiques públiques i a fi de comparar els 
impactes o resultats obtinguts amb els costos incorreguts.

•	Control recurrent de costos dels serveis i introducció de mesures d’efici-
ència i priorització, de forma interna, per part dels departaments i enti-
tats de la Generalitat.

•	Utilització per a la definició i quantificació de taxes, preus públics i contri-
bucions especials i la conducció de l’anàlisi de política tarifària i de recu-
peració de costos.

•	Realització d’auditories de performance per part d’òrgans de control ex-
tern (Sindicatura de Comptes).

El desenvolupament d’un model de comptabilitat analítica a la Generalitat de 
Catalunya requeriria, en una primera instància, una comprovació de la qualitat 
actual de la informació comptable del sector públic de la Generalitat (imputa-
ció de despeses pressupostàries, actius degudament inventariats i el correspo-
nent esquema d’amortització, existència d’informació quantitativa suficient 
sobre els recursos consumits i el volum de prestació o usuaris dels béns i ser-
veis, i l’existència de centres de cost registrats, entre d’altres), així com dels 
potencials requeriments quant a sistemes d’informació (aprofitament d’aplica-
cions desenvolupades prèviament, interrelació amb els diferents subsistemes 
comptables, sistemàtica de registre de personal...) i quant a capacitació del 
personal comptable i tècnic dels departaments i entitats.

A la seva vegada, esdevindria necessària l’existència d’un fort lideratge, tant 
tècnic com de conducció del procés, així com de tipus formador, per part de 

001-780 ponenciasEIX6.indd   571 11/07/2018   9:36:15



572

Eficiència en la gestió de la despesa pública

les unitats transversals amb major expertesa i alhora agents interessants quant 
a l’explotació d’informació comptable i de costos, és a dir, la Intervenció Gene-
ral i la Direcció General de Pressupostos. A aquestes unitats correspondria el 
disseny general i corporatiu de l’arquitectura del sistema de comptabilitat ana-
lítica, l’impuls al corresponent desenvolupament de sistemes d’informació, 
l’establiment de criteris i regles quant a la definició dels principals elements 
(centres de cost, productes, inductors de cost...) i pel que fa als criteris i varia-
bles repartiments de costos relatius a la tecnoestructura global corporativa, 
així esdevenir agents del canvi, amb la seva pertinent estratègia de comunica-
ció i gestió del canvi, i com proporcionar la formació adient per al personal dels 
departaments i entitats, tant des d’un vessant de gestió comptable com des 
d’un de tipus d’anàlisi.

Un fet especialment rellevant per a l’obtenció d’un sistema de comptabilitat 
analítica adequat per a la corresponent administració és definir, abans d’entrar 
en la pròpia arquitectura del sistema (evitant així potencials errors), la visió 
d’utilització i explotació de la informació de costos. A l’hora de definir aquesta 
visió, caldrà reflexionar sobre la periodicitat desitjada de generació d’informa-
ció, el nivell de detall de la informació, els informes i mètriques de sortida espe-
rats, els diferents públics usuaris i destinataris del sistema i els processos 
d’anàlisi i presa de decisions que es nodriran de la informació generada, això 
com de les opcions de presentació i publicació de les dades. En la formulació 
d’aquesta visió, seria altament recomanable comptar amb la participació de 
departaments i entitats, a fi de poder ajustar millor la visió a les seves necessi-
tats i alhora obtenir un major suport i sentiment de pertinença al projecte.

Obtinguda una visió clara de la potencial explotació del sistema, cal proporcio-
nar el corresponent disseny tècnic i arquitectura. En aquest sentit, es concreta-
rà quina metodologia de càlcul de costos (costos directes, costos complets 
(per taxes, per seccions...) i costos per activitats (ABC)) s’implementarà, direc-
tament o de forma progressiva, així com l’arquitectura general del model: els 
criteris per a la definició de centres de cost, la concreció conceptual i nivells de 
desglossament de productes, serveis, activitats, tasques..., la identificació dels 
possibles diferents nivells de costos indirectes, la consideració dels centres de 
cost de tecnoestructura corporativa, els requeriments d’informació mínima 
pel que fa als elements del sistema (centres de cost, objectes de cost, produc-
tes/serveis...) i les bases d’informació comptable, entre d’altres aspectes.

L’arquitectura del sistema de comptabilitat de costos ha de ser el més senzilla i 
simple possible d’acord a les necessitats i visió d’aplicació, evitant en la mesura 
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models complexos, sofisticats i molt costosos d’entrada, però amb la suficient 
flexibilitat i capacitat adaptativa per tal de poder incorporar millores i majors 
funcionalitats de forma progressiva. En aquest sentit, pot ser recomanable de-
senvolupar implementacions parcials en determinats departaments i entitats 
(proves pilot, per exemple) i estendre-ho de forma progressiva al conjunt de 
l’organització, o bé desenvolupar globalment un model corporatiu molt sim-
ple, però obert, incorporant millores i majors funcionalitats de forma progres-
siva per departaments i entitats (IFAC, 2000: 12).

En un segon nivell de disseny de l’arquitectura del sistema, serà recomanable 
definir orientacions, normes i criteris tècnics concrets per a l’ús dels inductors 
de cost, especialment en aquelles àmbits de costos directes i indirectes que 
puguin suposar situacions recurrents i comunes, així com per d’altres elements 
rellevants en la pràctica de comptabilització de costos. Per exemple, es poden 
definir principis generals i recomanacions d’ús d’inductors de cost per a deter-
minats elements, sovint comuns, de cost indirecte dels béns i serveis públics 
(Mitchell, 2004: 33-34).

L’arquitectura del model, així com els sistemes d’informació desenvolupats, 
han de cercar minimitzar, en la mesura del possible, les càrregues addicionals 
de feina en la gestió ordinària. Els sistemes d’informació relatius a la comptabi-
litat analítica han de ser fiables, integrats amb els altres subsistemes compta-
bles (pressupostos, comptabilitat financera, patrimoni i inventaris...), amiga-
bles i àgils quant a usabilitat, i congruents amb la seva visió d’aplicació. Així 
mateix, la informació de costos, així com els indicadors i anàlisis associats, hau-
rà de comptar amb el requeriment de ser traçable, verificable i auditable.

6.  Major paper dels òrgans de control extern i supervisió quant a la 
millora de l’eficiència

L’impuls i accions orientades a l’anàlisi i la introducció de mesures que repercu-
teixin en una millor eficiència a la despesa, tot i que principalment i freqüent-
ment provenen des d’unitats i organismes dins de l’Executiu de l’administració 
pública, cada cop més els denominats òrgans de control i supervisió externa 
tenen un pes i importància cada cop més significatius, esdevenint en molts ca-
sos un factor de pressió destacat per a un ús més racional en l’ús dels recursos 
públics.
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Des de les institucions externes d’auditoria pública (Supreme Audit Institutions, 
SAI), dins de les seves funcions d’auditoria externa dels comptes públics, a 
part de les clàssiques auditories de legalitat i imatge fidel comptable (auditori-
es de regularitat), s’hi comprenen les auditories de gestió, operatives o de per-
formance, les quals tenen per objecte la verificació que la gestió de la despesa, 
en el corresponent programa o bé servei, és duu a terme d’acord amb els prin-
cipis d’economia, eficiència i eficàcia. La pràctica recurrent d’aquestes avalua-
cions proporciona informació rellevant als corresponents Parlaments quant a 
la qualitat de la gestió de la despesa pública i a la seva vegada esdevé una font 
d’informació destacada per a l’Administració per a la introducció de millora en 
l’acompliment i eficiència, donant suport, per exemple, a decisions associades 
a un context de pressupostació per resultats (Robinson, 2011:50).

La realització de les auditories de performance (a vegades denominades com 
de value for money) ha esdevingut una pràctica recurrent en institucions com 
ara la National Audit Office (NAO) del Regne Unit, la Government Accountability 
Office (GAO) dels Estats Units, la Australian National Audit Office (ANAO) o la 
Cour des Comptes de França.

Des de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, aquest tipus d’auditories no 
han suposat una pràctica recurrent i amb un volum elevat de realització. Con-
cretament, en el període del 2007 al 2016, es van generar uns 11 informes d’au-
ditoria de performance dins l’àmbit relatiu a la Generalitat de Catalunya. Tan-
mateix, sovint aquestes auditories s’han centrat en gran part en posar de 
manifest les limitacions quant a manca de disponibilitat d’informació de quali-
tat d’acompliment i de costos dels serveis del corresponent programa i servei, 
així com generar recomanacions pel que fa a diferents elements de gestió de 
les corresponents despeses (com a exemple, vegeu SCC, 2016).

A fi de poder esdevenir una eina efectiva per a informar en major mesura al 
Parlament quant a l’eficiència i efectivitat de la despesa, així com per a facilitar 
evidències i orientacions per a la millora de gestió i la presa de decisions pres-
supostàries dins de l’aplicació d’una pressupostació per resultats en el Govern 
de la Generalitat, seria quelcom molt positiu que la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya incrementés de forma destacada la realització d’auditories de per-
formance. Tanmateix, l’abast de les corresponents auditories podrien aprofitar 
una major profunditat d’anàlisi i també, davant d’una major recurrència, reduir 
l’escletxa temporal entre l’any d’elaboració de l’informe i l’anualitat objecte 
d’anàlisi.
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Per un altre costat, dins la supervisió economicofinancera, hi destaquen uns 
altres organismes de control extern, els coneguts com a Institucions Fiscals In-
dependents (IFI). Aquestes institucions, sovint independents i dependents del 
poder Legislatiu, tenen per missió la supervisió i promoció de la sostenibilitat 
de les finances públiques, comprenent el seguiment del compliment de regles 
fiscals i objectius d’estabilitat pressupostària, la realització de previsions ma-
croeconòmiques de referència per a l’elaboració dels pressupostos i l’assesso-
rament i emissió d’anàlisis quant a afers fiscals i impacte pressupostari de polí-
tiques públiques.

Aquestes institucions, dins les seves funcions, de forma relativament regular 
realitzen anàlisis d’impacte pressupostari, els quals analitzen els efectes finan-
cers-pressupostaris de diferents iniciatives i opcions de polítiques públiques, 
així com l’aproximació dels d’efectes socials, així com també l’anàlisi d’opcions 
de generació d’espais fiscals i estalvis pressupostaris. Exemples d’aquestes 
anàlisis poden ser els treballs realitzats per l’Office of Budget Responsibility, 
(OBR) del Regne Unit, la Congressional Budget Office (CBO) dels Estats Units i la 
Bureau for Economic Policy Analysis (CPB) dels Països Baixos.

En el context de l’Estat, l’any 2013 es va crear l’Autoridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal (AIReF), amb la principal finalitat de vetllar per la sostenibili-
tat de las finances públiques com a via per assegurar el creixement econòmic i 
el benestar de la societat a mitjà i llarg termini. Tot i que els treballs de l’AIReF 
s’han centrat en la supervisió i anàlisi econòmica i de disciplina i sostenibilitat 
fiscal del conjunt d’administracions públiques de l’Estat espanyol, l’any 2017 va 
rebre l’encàrrec del Govern de l’Estat, dins del marc del Programa d’Estabilitat 
2017-2020, de realitzar una revisió integral de la despesa a fi de poder millorar 
l’eficiència de la despesa pública mitjançant la detecció d’ineficiències i solapa-
ments entre administracions. Els treballs d’aquesta revisió integral de la des-
pesa s’estan centrant inicialment en l’àmbit de les subvencions públiques (AI-
ReF, 2017).

Les revisions de despesa que pugui realitzar l’AIReF poden ser d’un elevat inte-
rès i poden generar coneixement rellevant i objectiu quant a la presa de decisi-
ons pressupostàries per part de la Generalitat. No obstant aquest fet, l’afecta-
ció i aprofitament d’aquests treballs pot no ser recurrent i constant. En aquest 
sentit, es considera que podria esdevenir un exercici altament interessant rea-
litzar la prospectiva dels avantatges i costos que podria suposar la creació 
d’una institució fiscal independent, adscrita al Parlament de Catalunya, que fa-
cilités l’exercici recurrent d’una supervisió fiscal exhaustiva del sector públic 
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català i assessorés al Parlament i generés anàlisis i recomanacions quant a 
afers pressupostaris i de qualitat de la gestió de les finances (impacte pressu-
postari i social de mesures i projectes, anàlisi de sostenibilitat de les finances, 
opcions de generació d’espais fiscals i estalvis pressupostaris, etc.).

7. Conclusions

L’assoliment d’un major grau d’eficiència en la despesa pública esdevé un fac-
tor determinant a fi de facilitar un major benestar a la ciutadania, mitjançant la 
provisió de serveis més cost-efectius i generant espais fiscals (estalvis), impres-
cindibles per alliberar recursos i finançar prioritats dins de contextos d’estan-
cament o restricció dels recursos pressupostaris.

En el present article es presenten i proporcionen orientacions d’implementa-
ció efectiva a la Generalitat de Catalunya de diferents instruments (relatius a 
processos de presa de decisió, generació d’informació i facilitadors d’evidènci-
es) interrelacionats entre si i que suposen elements crítics per a consecució 
d’una major eficiència en la despesa pública.

No obstant, la implementació i explotació efectiva d’aquests instruments com-
porta la introducció d’importants canvis culturals i de model de gestió pública, 
els quals cal gestionar adequadament, mitjançant raonades estratègies de re-
forma i de gestió del canvi. Per un altre costat, esdevé altament rellevant po-
der comptar, o que es vagi desenvolupant de forma paral·lela, amb un ecosis-
tema d’incentius o elements facilitadors envers l’eficiència pública (sistema de 
funció pública, models organitzatius de gestió per resultats/objectius, pressió 
per a la transparència i el rendiment de comptes...).
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1. Introducció

Des de l’any 1994, la comptabilitat pública s’estableix com un sistema únic i in-
tegrat, en el qual es detecta l’aplicació de principis comptables econòmics i fi-
nancers com també pressupostaris, de manera que integra la comptabilitat 
pressupostària i la comptabilitat economicofinancera.

La comptabilitat pública abasta les entitats públiques que determina la Llei, i és 
un règim comptable que permet el control extern (Tribunal de Comptes) i el 
control intern a càrrec de la Intervenció de l’Administració. Així mateix, l’instru-
ment principal de l’activitat és el pressupost, com a acte de previsió i autoritza-
ció dels ingressos i les despeses dels ens públics, per a un període de temps 
determinat. Aquesta particularitat es deriva fonamentalment de l’interès pú-
blic que ha de perseguir l’Administració Pública en la consecució de les seves 
finalitats, i que explica i justifica l’aplicació de principis pressupostaris especí-
fics, com són el de no afectació d’ingressos (és a dir, la totalitat dels ingressos 
serveix per finançar la totalitat de les despeses, llevat de casos determinats le-
galment que permeten una afectació concreta) com també el principi d’impu-
tació pressupostària, d’acord amb el qual les obligacions pressupostàries deri-
vades d’adquisicions, obres, serveis, prestacions o despeses en general 
s’imputaran al pressupost de l’exercici en què aquests es realitzin i amb càrrec 
als respectius crèdits; els drets s’imputaran al pressupost de l’exercici en què 
es reconeguin o liquidin.

Per tant, a banda del criteri de meritació, criteri d’abast econòmic i financer, 
per tal d’imputar un ingrés o una despesa al pressupost de què es tracti caldrà 
tenir en compte també els requisits que permeten un reconeixement del dret 
o de l’obligació: en aquests casos, es tracta del corresponent acte administra-
tiu que ha de dictar l’òrgan competent, a banda que aquesta despesa o aquest 
ingrés ha de reunir els requisits que es tractin d’actes vençuts, líquids i exigi-
bles. Cal tenir present que el control de la despesa esdevé un dels objectius 
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principals de les Administracions Públiques, i per aquest motiu s’incorpora un 
estat addicional representatiu de l’execució i liquidació del pressupost de l’en-
titat.

Abreviatures:

PGCP: Pla General de Comptabilitat Pública.
PGCP’94: Pla General de Comptabilitat Pública de l’Estat de 1994.
PGCPGC’96: Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalu-
nya de 1996.
PGCPGC’17: Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalunya 
de 2017.
NRV: Norma de reconeixement i valoració.

2. Marc Legal actual de la comptabilitat de la Generalitat de Catalunya

L’article 211 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que la Generalitat 
de Catalunya té competència exclusiva per a ordenar i regular les seves finan-
ces.

El Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya, estableix a l’article 2 que l’admi-
nistració financera de la Generalitat està sotmesa al règim de pressupost anual 
i d’unitat de caixa, ha d’ésser intervinguda seguint les normes d’aquesta Llei i 
ha de retre comptes a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de 
Comptes de l’Estat. A l’article 72, s’estableix que la Generalitat i les entitats au-
tònomes i administratives queden sotmeses al règim de comptabilitat pública 
en els termes previstos en aquesta Llei, i a l’article 73, en concret a l’apartat 1, 
s’estableix que la subjecció al règim de comptabilitat pública comporta l’obli-
gació de retre comptes de les respectives operacions, qualsevol que sigui la 
seva naturalesa, a la Sindicatura de Comptes mitjançant la Intervenció General 
o directament, quan s’escaigui, a la Sindicatura de Comptes que ho requereixi; 
i que s’aplica aquest apartat a l’emprament de les transferències corrents o de 
capital independentment dels qui en siguin els perceptors; obligació que s’en-
tén sense perjudici de les competències que la Constitució confereix al Tribu-
nal de Comptes. L’article 78 indica que la comptabilitat pública resta sotmesa a 
verificació ordinària o extraordinària a càrrec dels funcionaris dependents de la 
Intervenció General de la Generalitat i dels que, donat el cas, designi la Sindica-
tura de Comptes o el Tribunal de Comptes.
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Altres normes a destacar de la Generalitat de Catalunya són l’Ordre 
ECF/300/2002, de 18 d’abril, de comptabilitat de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ordre VEH/137/2017, de 29 de juny, per la qual s’aprova el Pla General de 
Comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya.

El règim jurídic i normatiu de la comptabilitat pública és similar en el conjunt de 
les Comunitats Autònomes, de manera que la comptabilitat del sector públic 
ha de permetre el compliment de finalitats de gestió, control i anàlisi i divulga-
ció. També, com en la resta de Comunitats Autònomes, la Intervenció General, 
d’acord amb la normativa vigent, es constitueix com a centre directiu i gestor 
de la comptabilitat pública, i en aquest sentit li corresponen diverses compe-
tències en aquest àmbit, com són la de promoure l’exercici de la potestat re-
glamentària en matèria comptable atribuïda al Conseller/a del departament 
competent en matèria de finances i aprovar la normativa de desenvolupament 
del PGCP i plans parcials que s’elaborin, i gestionar la comptabilitat de l’Admi-
nistració. S’estableix com a competència del conseller/a competent en matèria 
de finances la d’aprovar el PGCP.

3.  L’Ordre VEH/137/2017, de 29 de juny, per la qual s’aprova el Pla general 
de Comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya (en endavant 
PGCPGC’17)

3.1. Àmbit subjectiu

L’Ordre de 28 d’agost de 1996 que aprovà el Pla general de comptabilitat públi-
ca de la Generalitat de Catalunya va establir en el seu article l’aplicació íntegra 
del Pla a l’Administració de la Generalitat i als organismes autònoms adminis-
tratius que en depenen.

Així mateix, establia la condició d’aquest Pla com a pla marc a desenvolupar 
mitjançant plans parcials o especials amb l’aprovació de la Intervenció General, 
pel que fa al Servei Català de la Salut, entitats gestores de la Seguretat Social, 
organismes autònoms comercials, industrials i financers; entitats de dret pú-
blic que ajusten la seva actuació totalment o parcialment al dret privat; a les 
empreses públiques que no tenen la condició de societat anònima; als consor-
cis, i a altres entitats que tinguin una participació majoritària de la Generalitat.

Aquesta Ordre de 2017 estableix al seu article 2 que “les entitats que integren 
el sector públic de la Generalitat de Catalunya resten sotmeses al règim de 
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comptabilitat pública d’acord amb la normativa de finances públiques de la Ge-
neralitat de Catalunya, i a l’obligació de retre comptes de les seves operacions 
sigui quina sigui la seva naturalesa, llevat de les especificitats que s’indiquen a 
l’article 3 d’aquesta Ordre”.

És en l’article 3 on es concreta l’aplicació dels Plans de Comptabilitat en el sec-
tor públic de la Generalitat de Catalunya: així, es regiran pel PGCPGC la compta-
bilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les entitats autònomes 
administratives, el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l’Institut Català de la 
Salut (ICS).

Pel que fa a la comptabilitat de les entitats de dret públic sotmeses a l’ordena-
ment jurídic privat així com les entitats autònomes comercials, financeres o in-
dustrials, es permet la possibilitat, per aquelles que es financen majoritàriament 
amb ingressos obtinguts com a contrapartida de lliurament de béns o la presta-
ció de serveis sota condicions comparables a les de mercat, la utilització del Pla 
de comptabilitat de l’empresa, sempre que disposin de l’autorització prèvia de 
la Intervenció General, i amb la salvaguarda que la seva norma fundacional dis-
posi una altra cosa. Aquesta tipologia d’entitats, i en cas de no complir les con-
dicions indicades, s’haurà de regir pel PGCPGC’17 i les seves adaptacions.

La comptabilitat de les societats mercantils amb participació majoritària, direc-
tament o indirectament, de la Generalitat de Catalunya es regeix pel Pla gene-
ral de comptabilitat de l’empresa i les seves adaptacions, i la de les entitats 
sense ànim de lucre de la Generalitat de Catalunya, pel Pla General de la comp-
tabilitat de les entitats sense ànim de lucre subjectes a la legislació de la Gene-
ralitat de Catalunya.

La comptabilitat dels consorcis adscrits a la Generalitat de Catalunya, amb ca-
ràcter general es regeix pel PGCPGC’17, llevat dels consorcis que són finançats 
majoritàriament amb ingressos obtinguts com a contrapartida del lliurament 
de béns o la prestació de serveis sota condicions comparables a les del mercat, 
que amb l’autorització prèvia de la Intervenció General, poden regir-se pel Pla 
general de comptabilitat de l’empresa i les seves adaptacions.

Les entitats del sector públic de la salut amb personalitat jurídica diferenciada, 
que gestionen serveis sanitaris per compte de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya en règim de mercat intern regulat, que financen llur activitat ma-
joritàriament amb ingressos obtinguts com a contraprestació de serveis i que 
compleixen amb els requisits per gaudir del règim d’autonomia de gestió esta-
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blert a la normativa vigent, poden regir-se pel Pla general comptable de l’em-
presa i les seves adaptacions.

Els consorcis que disposin de la resolució de la persona titular del departament 
competent en matèria de recerca, en què es reconeixen com a centres de re-
cerca de Catalunya, que tenen com a objecte principal la recerca en la frontera 
del coneixement i que, d’acord amb la normativa vigent, gaudeixin d’autono-
mia econòmica i financera, d’acord amb el règim jurídic especial dels centres 
CERCA i de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats ICREA, d’acord 
amb el marc de la normativa vigent, poden regir-se pel Pla general comptable 
de l’empresa i les seves adaptacions.

La resta d’entitats del sector públic participades majoritàriament, directament 
o indirectament, per la Generalitat de Catalunya, es regeixen pel pla que deter-
mini la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya. La comptabilitat de 
les universitats públiques es regeix pel PGCPGC’17 i les adaptacions que deter-
mini la Intervenció General.

La Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les seves 
competències, pot establir, d’ofici o a instància de part, el pla de comptabilitat 
més adient per a una determinada entitat si aplicar-lo suposa una millora en el 
retiment dels seus comptes i de la imatge fidel del patrimoni, situació finance-
ra, resultat econòmic i patrimonial, i de l’execució del seu pressupost. En tot 
cas, per tal de poder aplicar un pla diferent dels establerts, es requereix l’apro-
vació expressa de la Intervenció General.

Totes les entitats subjectes al règim de comptabilitat pública i a l’obligació de 
retre comptes, amb independència del pla de comptabilitat que apliquin, han 
de dur a terme un seguiment pressupostari, i la seva comptabilitat ha de per-
metre l’elaboració de la liquidació del seu pressupost i la resta d’informació 
pressupostària, d’acord amb els criteris i instruccions que a l’efecte estableixi 
la Intervenció General.

Les entitats indicades en el punt anterior, independentment del pla de comptabi-
litat que apliquin, han d’observar en cas de discrepància o de no regulació explíci-
ta de determinades operacions pel pla aplicat per aquesta, les normes de registre 
i valoració, així com els principis i criteris comptables del PGCPGC’17, els quals te-
nen prevalença. Per completar l’abast d’aplicació, també cal tenir present l’arti-
cle 5 de l’Ordre, que regula el contingut de la informació de caràcter pressuposta-
ri a incloure en els comptes anuals de les entitats no sotmeses al PGCPGC’17.
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Per confeccionar la liquidació del pressupost, del resultat pressupostari i del 
romanent de tresoreria de les entitats no subjectes al PGCPGC’17, però que 
tinguin l’obligació legal de formar i retre a la Intervenció General els esmen-
tats estats pressupostaris, l’Ordre regula uns aspectes que s’hauran de tenir 
en compte, en relació amb la informació de caràcter economicofinancer a 
utilitzar per confeccionar els estats pressupostaris, la presentació dels 
comptes anuals –que haurà d’incloure la liquidació del pressupost, el roma-
nent de tresoreria, el resultat pressupostari i la conciliació entre el resultat 
comptable i el resultat pressupostari, i l’establiment del criteri de meritació 
com a norma general per a la imputació temporal dels drets i obligacions re-
coneguts en la liquidació dels pressupostos d’aquestes entitats, sense detri-
ment de les excepcions en la imputació pressupostària de subvencions i 
transferències i altres operacions específiques que estableixi la Intervenció 
General.

També s’efectua una referència al compliment de la normativa d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera per a les entitats classificades com a 
Administració Pública de la Generalitat de Catalunya segons el Sistema Euro-
peu de Comptes, en particular, la necessitat d’establir un pla de reequilibri si 
en el tancament de l’exercici pressupostari tenen un resultat pressupostari 
negatiu.

4. Novetats del nou PGCPGC’17 respecte de l’anterior PGCPGC’96

El nou PGCPGC’17 és un Pla que, de manera similar al Pla marc de l’Estat, s’es-
tructura en cinc parts diferenciades. La primera part, el Marc Conceptual de la 
Comptabilitat Pública, constitueix una autèntica novetat respecte de l’anterior 
PGCPGC de 1996. S’ofereix un quadre informatiu sobre l’estructura que pre-
senten els dos PGCPGC de 1996 i 2017:

 PGCPGC 1996 PGCPGC 2017

Primera Part Principis comptables Marc Conceptual

Segona Part Quadre de comptes Normes de Registre i Valoració

Tercera Part Definicions i Relacions comptables Comptes Anuals

Quarta Part Comptes anuals Quadre de Comptes

Cinquena Part Normes de Valoració Definicions i Relacions comptables
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L’estructura del PGCPGC de 1996 obeïa a l’estructura del Pla de l’Estat vigent 
en aquell moment, aprovat l’any 1994, de la mateixa manera que l’estructura 
del PGCPGC de 2017 segueix la del Pla marc de l’Estat de 2010.

Primera part: Principis comptables/Marc Conceptual de la Comptabilitat Pública: 
la primera part del PGCPGC’96 feia remissió a l’aplicació obligatòria dels princi-
pis comptables del PGCP’94 de l’Estat i s’afegia que, quan l’aplicació dels prin-
cipis comptables establerts no fos suficient per expressar la imatge fidel, cal-
dria incloure en la memòria les explicacions necessàries sobre els principis 
comptables aplicats amb caràcter addicional. Aquesta primera part del PGCP-
GC tenia caràcter obligatori.

La primera part del PGCPGC’17, “Marc Conceptual de la Comptabilitat Pública”, 
està constituïda per una sèrie d’apartats comuns a totes les entitats de caràc-
ter públic, i a la vegada s’estructura en sis apartats (imatge fidel dels comptes 
anuals, requisits de la informació a incloure en els comptes anuals; elements 
dels comptes anuals; criteris de registre o reconeixement comptable dels ele-
ments anuals, i criteris de valoració); d’igual manera al Pla marc de l’Estat de 
2010.

Pel que fa a la imatge fidel, destacar que, a diferència del PGCPGC de 1996, apa-
reixen dos documents nous en els comptes anuals: l’Estat de canvis en el patri-
moni net i l’Estat de fluxos d’efectiu; que en la comptabilització de les operaci-
ons s’atendrà a la realitat econòmica i no només a la forma jurídica, i que la 
informació inclosa en els comptes anuals ha de complir els requisits de clare-
dat, rellevància, fiabilitat i comparabilitat. Aquests requisits ja apareixien en el 
Pla de l’Estat de 1994 –i, per tant, també en el de la Generalitat de 1996-; però 
ara, amb la seva inclusió en el Marc Conceptual, passen a ser obligatoris.

Pel que fa als principis comptables, aquests es presenten agrupats, amb distin-
ció dels de caràcter econòmic patrimonial (gestió continuada, meritació, uni-
formitat, prudència, no compensació i importància relativa) i els de caràcter 
pressupostari (imputació pressupostària i no afectació). En el PGCPGC’96 es 
destacava el principi de prudència, ja que les despeses de les quals es té conei-
xement però que no han estat efectivament realitzades no tenien incidència 
pressupostària, però sí afecten a la comptabilitat financera. Ara, el principi de 
prudència s’ha inclòs com a principi per assolir una homogeneïtat amb el PGC 
de l’empresa.
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Així mateix, els antics principis comptables de preu d’adquisició, de correlació 
d’ingressos i despeses, de registre i d’entitat comptable perden el seu caràcter 
de principis comptables, si bé apareixen inclosos en altres parts del Marc Con-
ceptual. Altre aspecte a destacar és que desapareix la jerarquia dels principis 
comptables: en cas de conflicte, ha de predominar el principi que millor condu-
eixi a què els comptes anuals expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situ-
ació financera i del resultat econòmic patrimonial de l’entitat.

A l’apartat dels elements dels comptes anuals es defineixen els elements dels 
comptes anuals (actius, passius, patrimoni net, ingressos, despeses, ingressos 
pressupostaris, despeses pressupostàries, cobraments i pagaments). Pel que 
fa als actius, a més de tenir el control econòmic dels mateixos, ha de ser proba-
ble que l’entitat obtingui en el futur rendiments econòmics o un potencial de 
servei. Es distingeix entre els actius empleats per generar fluxos nets d’entra-
da d’efectiu portadors de rendiments econòmics futurs i actius empleats per 
subministrar béns i serveis portadors d’un potencial de servei, que es tracta 
d’actius que generen fluxos econòmics socials que beneficien la col·lectivitat. 
Una de les conseqüències de la definició dels actius és la desaparició dels ac-
tius ficticis, com les despeses a distribuir en diversos exercicis, que no reunei-
xen els requisits d’actiu en el PGCPGC’17.

Els passius es defineixen com a obligacions actuals sorgides com a conseqüèn-
cia d’esdeveniments passats, l’extinció de les quals és probable que doni lloc a 
una disminució de recursos que incorporen rendiments econòmics o un poten-
cial de servei. Entre els passius s’inclouen les provisions. L’actual provisió per a 
grans reparacions no reuneix la definició de passiu, i el PGCPGC’17 la comptabi-
litza com a una substitució. De la pròpia definició dels passius com a obligaci-
ons actuals es deriva la necessitat, amb caràcter general, d’actualitzar el seu 
valor.

Constitueix una novetat important la previsió que determinats ingressos i de-
terminades despeses es comptabilitzin directament en el patrimoni net sense 
perjudici de la seva posterior imputació al compte de resultat econòmic patri-
monial.

En el PGCPGC’17 no s’identifica el concepte d’ingrés amb el component positiu 
del compte del resultat econòmic patrimonial, com en el PGCPGC96. Tal és el 
cas, per exemple, de la valoració pel valor raonable de determinats actius, ja 
que mentre que romanguin al balanç i no es deteriorin, l’increment pel seu va-
lor raonable s’imputa en un compte específic de patrimoni net; o el de les sub-
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vencions rebudes, que es comptabilitzen, amb caràcter general, com a ingres-
sos en una partida específica de patrimoni net, amb imputació posterior al 
resultat econòmic patrimonial, d’acord amb la seva finalitat.

En l’apartat criteris de registre o reconeixement comptable s’estableixen les 
condicions per tal que els actius i passius es reconeguin al balanç, com els in-
gressos i despeses en el compte del resultat econòmic patrimonial o en l’estat 
de canvis en el patrimoni net i en l’execució del pressupost.

Pel que fa als criteris de valoració, aquests es desenvolupen posteriorment en 
les normes de reconeixement i valoració de la segona part del Pla. La principal 
novetat és la incorporació del valor raonable per la valoració de determinats 
actius i passius.

També cal destacar que en la valoració posterior de l’immobilitzat material i 
d’altres actius, es pot optar per utilitzar el model de la revaloració: en la comp-
tabilitat pública, l’adopció d’aquest criteri de valoració no està condicionat, 
com en el cas de l’àmbit empresarial, per la regulació tributària, o per evitar el 
possible repartiment d’ingressos no realitzats. En qualsevol cas, el valor raona-
ble ha d’estar referit a un valor de mercat fiable.

Altres aspectes a destacar són la diferència entre vida útil i vida econòmica 
d’un actiu en relació amb el seu valor residual; i l’aparició de conceptes nous 
que no apareixien anteriorment, com el valor realitzable net d’un actiu; l’im-
port recuperable d’un actiu, la definició del cost amortitzat d’un actiu o passiu 
financer que s’utilitza en la valoració de crèdits i dèbits, que comporta un canvi 
en el criteri de valoració dels deutes que comporta la desaparició de les despe-
ses a distribuir en diversos exercicis. També destaca que el criteri del valor en 
ús es defineix de forma diferent per als actius que incorporen rendiments eco-
nòmics futurs que per als actius portadors de potencial de servei.

Segona Part.- Normes de reconeixement i valoració: aquestes normes són més 
àmplies que les contingudes en el PGCPGC’96, i inclouen criteris aplicables a 
diversos elements patrimonials.

Aspectes a destacar com a novetats són que a l’immobilitzat material s’incor-
pora en el preu d’adquisició el valor actual de les obligacions derivades del des-
mantellament de l’actiu i la restauració del seu emplaçament, en la mesura que 
es reconegui una provisió.
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S’admet en la valoració posterior de l’immobilitzat material el valor raonable 
quan les circumstàncies del mercat impliquin uns increments substancials en el 
preu, que facin que el valor comptable sigui poc significatiu respecte al seu va-
lor real. El valor raonable només serà aplicable en aquells casos en els quals 
existeixi un mercat suficientment significatiu i transparent que minimitzi el 
biaix que es pogués produir en el càlcul de les plusvàlues.

En les permutes, es distingeixen dos casos en funció de si els actius intercanvi-
ats són o no similars des d’un punt de vista funcional o vida útil.

El tractament de les provisions per a grans reparacions experimenta un canvi 
respecte del PGCPGC’96. En el nou Pla, en la determinació de l’import de l’im-
mobilitzat material, es tindrà en compte la incidència dels costos relacionats 
amb grans reparacions, i si aquests costos no estiguessin especificats en l’ad-
quisició o construcció, es podrà utilitzar el preu actual de mercat d’una repa-
ració, i es comptabilitzarà com a una substitució, donant de baixa qualsevol 
import procedent d’una gran reparació que pogués romandre en el valor 
comptable de l’immobilitzat. Aquests costos s’amortitzaran de forma dife-
rent a la de la resta de l’element, durant el període mediant fins a la gran re-
paració.

Es permet l’amortització del cost del terreny quan inclogui costos de desman-
tellament, trasllat i rehabilitació. Aquesta part del terreny s’amortitza al llarg 
del període en el que s’obtinguin rendiments econòmics o el potencial de ser-
vei per haver incorregut en aquestes despeses.

En la norma s’estableix la necessitat de revisar periòdicament la vida útil i el 
mètode d’amortització dels elements de l’immobilitzat material. Es poden uti-
litzar, entre d’altres, el mètode d’amortització lineal, el de taxa constant sobre 
valor comptable o el de suma d’unitats produïdes.

Les correccions valoratives per deteriorament de valor impliquen canvis res-
pecte del PGCPGC’96. Es determina, amb caràcter general, com la quantitat 
que excedeixi el valor comptable al seu import recuperable, sempre que la di-
ferència sigui significativa. La norma recull les circumstàncies que l’entitat hau-
rà de tenir en compte al tancament de l’exercici per avaluar si existeix algun 
indici de deteriorament.

Casos particulars d’immobilitzat material: infraestructures i patrimoni històric. 
Es produeix un canvi important: en el PGCP’94 aquests béns només es registra-
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ven en l’actiu quan s’estava desenvolupant la inversió, i es donaven de baixa 
amb càrrec a un compte de patrimoni, quan es lliuraven a l’ús general. En el 
nou Pla, es registraran en la comptabilitat quan compleixin la definició d’actiu i 
els criteris de reconeixement, i s’apliquen en aquests casos les normes de valo-
ració de l’immobilitzat material. Pel que fa als béns del patrimoni històric, atès 
que en ocasions és poc probable que el seu valor en termes culturals o artístics 
quedi reflectit en un preu de mercat, s’ha regulat que quan no es puguin valo-
rar de forma fiable es doni informació en la memòria.

Altra novetat a destacar: les inversions immobiliàries: immobles (terrenys o 
edificis) que es tenen per obtenir rendes, plusvàlues o ambdues, a través del 
seu arrendament o alienació, i no per al seu ús en la producció o subministra-
ment de béns o serveis, ni per a finalitats administratives, ni per a la seva venda 
en el curs ordinari de les operacions. A aquestes inversions s’apliquen els crite-
ris de valoració de l’immobilitzat material. En el balanç tenen una partida espe-
cífica, ja que la NICSP exigeix una presentació separada.

Immobilitzat intangible: a més dels requisits dels criteris de reconeixement de 
l’actiu (obtenció rendiments/potencial de servei + fiabilitat en la valoració), 
s’afegeix la necessitat que siguin identificables (per ser separable o haver sor-
git de drets legals o contractuals).

Es contempla la possibilitat de l’existència d’actius intangibles amb vida útil in-
definida en aquells casos en els quals no existeixi un límit previsible al període 
al llarg del qual s’espera que generi rendiments econòmics o potencial de ser-
vei per a l’entitat. (Per ex., una llicència que es pot anar renovant constant-
ment a un cost que no es consideri significatiu). Aquests actius no s’amortitza-
ran, sense perjudici del seu deteriorament.

En el tractament comptable de les despeses de recerca no es produeixen dife-
rències de tractament en relació amb el PGCPGC’96.

Pel que fa a les despeses de desenvolupament, en el nou Pla, si es compleixen 
totes les condicions recollides en la norma, l’activació serà obligatòria, a dife-
rència del PGCP’94 en el qual l’activació era opcional. L’amortització de les des-
peses de desenvolupament capitalitzades s’efectuarà durant la seva vida útil 
que, en principi, es presumeix, excepte prova en contrari, que no és superior a 
5 anys.

001-780 ponenciasEIX6.indd   589 11/07/2018   9:36:16



590

El marc normatiu comptable de la Generalitat de Catalunya

Pel que fa al tractament comptable de les inversions realitzades sobre actius 
utilitzats en règim d’arrendament operatiu o cedits en ús per un període infe-
rior a la vida econòmica del bé: es comptabilitzen en una rúbrica de l’immobilit-
zat intangible. Aquest tractament comptable no coincideix amb el PGC de 
l’empresa, en el qual es tracten com a immobilitzat material, ja que si els actius 
rebuts en ús per un període inferior a la vida econòmica del bé es comptabilit-
zen en el nou PGCPGC’17 com a intangible, s’ha considerat coherent que les in-
versions realitzades en aquests béns es comptabilitzin com a major valor de 
l’intangible, sent aquestes operacions més freqüents en les administracions 
públiques que en les empreses.

En l’altre immobilitzat intangible es recullen les concessions administratives; 
els drets de traspàs, les cessions d’ús per un període inferior a la vida econòmi-
ca, quan no s’hagin de comptabilitzar com a arrendament financer, i els aprofi-
taments urbanístics que disposen les entitats locals, sempre que no estiguin 
materialitzats en terrenys.

La norma d’arrendaments i altres operacions de caràcter similar introdueix im-
portants novetats respecte al PGCPGC’96, pel que fa a l’arrendament financer. 
L’arrendament és financer quan de les condicions econòmiques d’un acord 
d’arrendament es dedueixi que es transfereixen substancialment tots els ris-
cos i avantatges inherents a la propietat de l’actiu objecte del contracte. La 
norma regula els supòsits en els quals es presumeix quan se cedeixen tots els 
riscos i avantatges.

S’estableixen criteris especials en relació amb l’arrendament financer pel que 
fa als actius portadors de potencial de servei. En aquest sentit, es presumeix, 
en tot cas, que per aquests tipus d’actius la transferència dels riscos i avantat-
ges inherents a la propietat de l’actiu objecte del contracte no es produeix 
quan l’entitat pública reté el potencial de servei públic que aquests actius te-
nen incorporats al generar fluxos econòmics socials que beneficien la col·lecti-
vitat.

La norma estableix el registre comptable de l’operació des de la perspectiva de 
l’arrendatari i de l’arrendador. A diferència del PGCPGC’96, en el qual l’arrenda-
tari registrava un immobilitzat immaterial, en el nou Pla, l’arrendatari registra-
rà un actiu, segons la naturalesa del bé arrendat, sent la contrapartida un pas-
siu financer. L’actiu i el passiu es comptabilitzen en el nou Pla pel menor valor 
entre el valor raonable de l’actiu arrendat i el valor actual dels pagaments acor-
dats amb l’arrendador durant el termini de l’arrendament, incloent, en el seu 
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cas, l’opció de compra i amb exclusió de les quotes de caràcter contingent (im-
port que depèn d’una variable establerta en el contracte), així com els costos 
dels serveis i despeses que no es poden activar. L’arrendador, per la seva part, 
registrarà un dret a cobrar pel valor raonable del bé més els costos directes 
inicials de l’arrendador, i simultàniament donarà de baixa l’actiu pel seu valor 
comptable, registrant, en el seu cas, un resultat de l’exercici.

A diferència del PGCPGC’96, s’ha regulat de forma específica el tractament 
comptable de la venda amb arrendament posterior que, en la mesura que es 
desprengui de les condicions econòmiques de l’operació que es tracta d’un 
mètode de finançament, l’arrendatari no variarà la qualificació de l’actiu, ni re-
coneixerà resultats derivats d’aquesta transacció, registrant l’import rebut 
amb abonament a una partida de passiu financer. L’arrendador comptabilitza-
rà l’operació segons el disposat en la NRV 8. “Actius financers”.

Altra novetat són els actius en estat de venda. Són actius classificats inicial-
ment com a no corrents el valor comptable dels quals es recuperarà mitjançant 
la seva venda en un futur pròxim, enlloc de pel seu ús continuat.

La Norma 8a Actius financers i la 9a Passius financers constitueixen una de les 
novetats més importants. La seva valoració no depèn, com en el PGCPGC’96, 
de la seva naturalesa, sinó de la seva classificació inicial, la qual dependrà en 
alguns casos de si l’entitat té la intenció de mantenir-los fins al venciment o no 
(per la seva venda a curt termini). La norma defineix els actius financers com 
els diners en efectiu, els instruments de capital o de patrimoni net d’altra enti-
tat, els drets de rebre efectiu o altre actiu financer d’un tercer o d’intercanviar 
amb un tercer actius o passius financers en condicions potencialment favora-
bles.

Els actius financers es classifiquen, a efectes de la seva valoració, en crèdits i 
partides a cobrar; inversions mantingudes fins al venciment; actius financers 
a valor raonable amb canvis en resultats; inversions en el patrimoni d’enti-
tats del grup, multigrup i associades i actius financers disponibles per a la 
venda.

Com a novetat, cal esmentar la valoració posterior a valor raonable dels actius 
financers a valor raonable amb canvis en resultats i els actius financers disponi-
bles per a la venda (excepte els instruments de patrimoni que no es negociï en 
un mercat actiu que es valoraran pel seu cost menys, en el seu cas, les correcci-
ons valoratives per deteriorament), amb la diferència que, en el cas dels dispo-
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nibles per a la venda, les diferències en el valor raonable es registren en el pa-
trimoni net de l’entitat, fins a la seva alienació o deteriorament, moment en el 
qual s’imputaran a resultats.

Cal destacar, com a canvi respecte al PGCPGC’96, la necessitat d’actualitzar la 
valoració dels crèdits i partides a cobrar. No obstant, s’ha establert que els 
crèdits i partides a cobrar a curt termini que no tinguin tipus d’interès con-
tractual es valoraran pel seu valor nominal. Les partides a cobrar a llarg termi-
ni que no tinguin un tipus d’interès contractual es podran valorar pel nominal 
i els préstecs concedits a llarg termini amb interessos subvencionats es po-
dran valorar per l’import lliurat, quan l’efecte de la no actualització global-
ment considerat sigui poc significatiu en els comptes anuals de l’entitat. Les 
fiances i dipòsits constituïts es valoraran sempre per l’import lliurat sense ac-
tualitzar.

S’introdueixen normes relatives a la reclassificació d’actius financers. La reclas-
sificació ha de suposar que els actius financers passen d’una categoria a una 
altra, i, per tant, ajusten les seves valoracions. La norma estableix les condici-
ons en les quals es poden efectuar aquestes reclassificacions i algunes limitaci-
ons.

La norma regula la baixa dels actius financers. La principal novetat és la forma 
en la qual es registren les cessions d’actius financers quan l’entitat mantingui 
els riscos i avantatges inherents a la propietat del mateix, cas en el qual no do-
narà de baixa l’actiu financer i reconeixerà un passiu financer per la contrapres-
tació rebuda.

Els passius financers es defineixen com una obligació exigible i incondicional 
de lliurar efectiu o altre actiu financer a un tercer o d’intercanviar amb un ter-
cer actius o passius financers en condicions potencialment desfavorables.

Els passius financers es classifiquen, a efectes de la seva valoració, en a) pas-
sius financers al cost amortitzat i b) passius financers a valor raonable amb 
canvis en resultats. Cal destacar la inclusió en el tractament comptable de de-
terminats instruments financers que han anat apareixent com a conseqüència 
de la naturalesa dinàmica dels mercats financers. Com a novetats cal esmentar 
la inclusió del tractament comptable de l’intercanvi de passius financers i els 
contractes de garantia financera.
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Altra de les novetats és el tractament comptable de les cobertures. Mitjançant 
una operació de cobertura, un o varis instruments financers anomenats de co-
bertura són designats per a cobrir un risc específicament identificat que pot 
tenir impacte en el compte del resultat o en l’estat de canvis en el patrimoni 
net, com a conseqüència de variacions en el valor raonable o en els fluxos 
d’efectiu d’una o vàries partides cobertes. La norma recull els elements patri-
monials que es poden designar com a instruments de cobertura i com a parti-
des cobertes, així com els requisits que s’han de complir per tal que una cober-
tura es pugui qualificar com a cobertura comptable, la valoració de l’instrument 
de cobertura i de la partida coberta, així com la interrupció de la comptabilitat 
de cobertures.

Respecte de la NRV 11a «Existències», cal indicar com a novetat la possibilitat, 
en la mesura que sigui significatiu, de mantenir un inventari per la prestació de 
serveis amb contraprestació, cas en el qual les existències inclouran el cost de 
producció dels serveis, sempre que no s’hagi reconegut l’ingrés corresponent.

La NRV 12a “Actius construïts o adquirits per a altres entitats” també constitu-
eix una novetat. Es refereix a les inversions gestionades per a altres ens en el 
PGCPGC’96.

Quan es tracti de construcció dels béns, si els ingressos i els costos poden ser 
estimats amb suficient grau de fiabilitat, els ingressos es reconeixeran en el re-
sultat de l’exercici en base al grau d’avançament o realització de l’obra al final 
de cada exercici, i els costos es calcularan d’acord amb allò establert en la NRV 
d’existències. Quan els ingressos i els costos no es poden estimar amb el sufici-
ent grau de fiabilitat, i en els casos en els quals els actius no es construeixen 
directament per l’entitat gestora, els costos associats a la construcció o adqui-
sició es reconeixeran com a existències, reconeixent els ingressos quan els ac-
tius es lliurin a l’entitat destinatària.

Es produeix un canvi respecte al PGCPGC’96 en el qual les inversions gestiona-
des per a altres ens públics s’incloïen en el grup 2 de l’immobilitzat, romanent 
en l’actiu de l’entitat fins al moment del lliurament, en el qual es comptabilitza-
va la baixa amb imputació a un compte de despeses per subvencions.

La NRV 15a “Ingressos amb contraprestació” concreta els requisits que ha de 
complir la transacció per tal que es puguin reconèixer els ingressos que se’n 
derivin, i la NRV 16a “Ingressos sense contraprestació” presenta com a princi-
pal novetat la possibilitat de reconèixer els ingressos per impostos quan tingui 
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lloc el fet imposable i es satisfacin els criteris de reconeixement de l’actiu, per-
metent la utilització de models estadístics sempre que tinguin un alt grau de 
fiabilitat per determinar l’import de l’actiu quan la liquidació de l’impost es rea-
litzi en un exercici posterior al de la realització del fet imposable.

La NRV 17a “Provisions, actius i passius contingents” no s’aplica a les provisi-
ons per a les qual siguin necessaris càlculs actuarials per a la seva determinació 
(passius per retribucions a llarg termini al personal) ni les que afectin als bene-
ficis socials. Aquesta norma recull els criteris de reconeixement que s’han de 
complir per comptabilitzar una provisió; en particular, que existeixi una obliga-
ció present (legal, contractual o implícita) com a resultat d’un esdeveniment 
passat; que sigui probable que l’entitat s’hagi de desprendre de recursos, i que 
es pugui efectuar una estimació fiable del seu import. Quan l’obligació no reu-
neixi els requisits anteriors i existeixi un passiu contingent, s’informarà en la 
memòria.

Una de les principals novetats respecte del PGCPGC’96 és la necessitat d’actua-
litzar els desemborsaments que s’espera que siguin necessaris per cancel·lar 
les obligacions, excepte per a les provisions amb venciment inferior o igual a 
un any i en les quals l’efecte financer de la seva no actualització, en virtut del 
principi d’importància relativa, no sigui significatiu. El tipus de descompte a 
aplicar serà l’equivalent al tipus de deute públic per a un venciment anàleg i 
l’actualització de la seva quantia es realitzarà, amb caràcter general, amb càr-
rec a comptes representatius de despeses financeres.

La norma 19a dedicada a les “adscripcions i altres cessions gratuïtes d’ús de 
béns i drets” presenta novetats respecte al PGCPGC’96. Aquesta norma remet 
als criteris de reconeixement i valoració de la norma de transferències i sub-
vencions. S’inclouen les operacions per les quals es transfereixen gratuïtament 
actius d’una entitat pública a una altra per a la utilització per part d’aquesta úl-
tima amb una destinació o finalitat determinada, de manera que si els béns o 
drets no s’utilitzessin per a la finalitat prevista, haurien de ser objecte de rever-
sió o devolució a l’entitat aportant.

Si l’adscripció o cessió gratuïta del bé és per un període interior a la vida econò-
mica del mateix, l’entitat beneficiària registrarà un immobilitzat intangible pel 
valor raonable del dret d’ús del bé cedit.

Si l’adscripció o cessió gratuïta és per un període indefinit o similar a la vida 
econòmica del bé, l’entitat beneficiària registrarà en el seu actiu l’element re-
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but en funció de la seva naturalesa i pel valor raonable del mateix en la data de 
la cessió.

En el supòsit de l’adscripció de béns o drets d’una entitat pública als seus orga-
nismes públics dependents, l’entitat beneficiària registrarà el bé o dret rebut 
pel seu valor raonable amb abonament a un compte de patrimoni. En el 
PGCP’94 es comptabilitzava el bé pel valor net comptable que tenia el mateix 
en l’entitat aportant amb abonament a un compte de patrimoni rebut en ads-
cripció.

Pel que fa a l’entitat aportant, amb caràcter general, comptabilitzarà un actiu 
financer pel valor raonable del bé o dret aportat amb abonament al compte 
del bé adscrit, registrant, en el seu cas, un resultat per la diferència entre el va-
lor raonable del bé i el seu valor comptable, mentre que en el PGCPGC’96 en 
l’entitat aportant es produïa la baixa del bé lliurat pel seu valor net comptable, 
utilitzant com a contrapartida un compte compensador de patrimoni lliurat en 
adscripció.

Pel que fa a les cessions gratuïtes de béns i drets (quan no existeixi dependèn-
cia entre les entitats), en el nou Pla, l’entitat cessionària que rep el bé o dret el 
registra pel valor raonable amb abonament a un compte de patrimoni net i, 
posteriorment, s’imputarà al resultat econòmic patrimonial en proporció a la 
dotació a l’amortització del bé o dret, en el seu cas, quan es produeixi la seva 
alienació o baixa en inventari. En el PGCPGC’96 l’entitat cessionària registrava 
el bé pel valor venal amb abonament a un compte de patrimoni rebut en ces-
sió, quedant en aquest compte fins que es produïa la reversió del bé. L’entitat 
cedent del bé o dret, en el nou Pla, registra una despesa per subvencions, pel 
valor comptable del bé o dret cedit, amb abonament al compte que correspon-
gui segons la naturalesa del bé o dret cedit. En el PGCPGC’96, l’entitat cedent 
donava de baixa el bé cedit, pel seu valor net comptable, amb càrrec a un 
compte de patrimoni lliurat en cessió.

La NRV 20a “Activitats conjuntes” constitueix també una novetat: es distingeix 
entre les activitats conjuntes que no requereixen la constitució d’una nova en-
titat i les activitats conjuntes que requereixen la constitució d’una persona jurí-
dica independent.

El tractament comptable de la norma de reconeixement i valoració 21a relativa 
als “canvis en criteris i estimacions comptables i errors” difereix del recollit al 
PGCPGC’96: Ara els canvis que tinguin més importància s’apliquen de forma 
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retrospectiva des de l’exercici més antic del que es tingui més informació con-
tra un compte de patrimoni net; en el PGCPGC’96 s’estimava el canvi al comen-
çament de l’exercici com a resultats extraordinaris de l’efecte acumulat de les 
variacions d’actius i passius calculats.

La regulació dels fets posteriors constitueix una altra novetat. La norma distin-
geix entre si els fets posen de manifest condicions que ja existien al tancament 
de l’exercici, de si els fets posteriors al tancament posen de manifest condici-
ons que no existien al tancament de l’exercici.

Tercera Part. Comptes anuals: la principal novetat és la introducció de dos 
comptes anuals nous: l’estat de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos 
d’efectiu. En el balanç es distingeixen entre els actius i passius corrents i no 
corrents (en el PGCPGC’96 a curt i llarg termini).

Es presenten les correccions valoratives per deteriorament i les amortitzacions 
acumulades minorant les corresponents partides de l’actiu, que figuraran pel 
seu import net (en el PGCPGC’96 es reflectien en el balanç en una partida inde-
pendent, disminuint les partides de l’actiu). Es presenta una nova estructura 
del patrimoni net, figurant en epígrafs independents el patrimoni aportat, el 
generat, els ajustos per canvis de valor i altres increments patrimonials pen-
dents d’imputació a resultats.

Aquesta nova classificació obeeix a les normes de reconeixement i valoració 
dels elements patrimonials en els quals poden sorgir ajustos per canvis de va-
lor que hagin de ser imputats directament al patrimoni net i al nou tractament 
comptable de les subvencions rebudes.

Desapareixen, per tant, respecte al PGCPGC’96, com a conseqüència de les 
normes de reconeixement i valoració, els comptes de patrimoni en adscripció, 
patrimoni en cessió i patrimoni lliurat a l’ús general, així com els drets sobre 
béns en règim d’arrendament financer, pel nou criteri de reconeixement i valo-
ració dels arrendaments financers, o les despeses a distribuir en diversos exer-
cicis, que passaran a formar part del passiu a mesura que es vagin meritant 
d’acord amb el criteri del cost amortitzat. Altres epígrafs apareixen en el ba-
lanç, com les inversions immobiliàries i els actius en estat de venda.

També cal indicar la inclusió dels deutors i creditors pressupostaris en les parti-
des següents: deutors per operacions de gestió; altres comptes a cobrar, crè-
dits i valors representatius de deute, creditors per operacions de gestió, altres 
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comptes a pagar, i altres deutes, així com l’epígraf deutes amb entitats del 
grup, multigrup i associades a curt termini.

Del compte del resultat econòmic patrimonial, cal destacar com a novetat la 
presentació d’aquest compte en forma de llista, enlloc de en dues columnes 
que és com figurava en el PGCPGC’96.

L’estat de canvis en el Patrimoni net té tres parts: a) estat total de canvis en el 
patrimoni net; b) estat d’ingressos i despeses reconeguts i c) estat d’operaci-
ons amb l’entitat o entitats propietàries.

En el PGCPGC’17 existeixen ingressos que es comptabilitzen en el patrimoni 
net, com són les variacions de valor raonable de determinats actius, o les sub-
vencions rebudes. Aquestes operacions quedaran reflectides en l’estat de can-
vis en el patrimoni net.

L’estat de fluxos d’efectiu informa de l’origen i destinació dels moviments pro-
duïts en les partides monetàries d’actiu representatives d’efectiu i altres actius 
líquids equivalents, i indica la variació neta produïda per les mateixes en l’exer-
cici. En aquest estat de fluxos d’efectiu es distingeix entre les activitats de ges-
tió, d’inversió i de finançament.

La Memòria amplia el seu contingut. S’ha d’informar de les normes de reconei-
xement i valoració aplicades i d’altra informació addicional que es considera 
rellevant per a la comprensió per part dels usuaris dels comptes anuals. La in-
formació pressupostària s’ha agrupat en un únic epígraf, en el qual s’ha incor-
porat el romanent de tresoreria com a magnitud pressupostària, a diferència 
del PGCPGC’96, en el qual aquesta magnitud s’incloïa en un epígraf específic 
d’informació financera. Cal destacar com a novetat la inclusió d’uns indicadors 
financers, patrimonials i pressupostaris, i uns indicadors de gestió, així com in-
formació sobre el cost de les activitats, que constitueixen una primera iniciati-
va per a l’obtenció d’informació que millori l’adopció de decisions en el marc 
de la gestió eficient dels recursos públics.

Quarta Part.- Quadre de comptes: Igual que en el PGCPGC’96, té caràcter obliga-
tori. No obstant, la utilització dels comptes de control pressupostari del grup 0 
passa a tenir caràcter optatiu, ja que aquestes operacions no tenen efectes de 
caràcter econòmic patrimonial, sense perjudici que es registrin per partida sim-
ple en la comptabilitat de desenvolupament de l’execució del pressupost i es 
faciliti la corresponent informació en els comptes anuals.
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Caràcter orientatiu dels comptes del grup 3 “Existències” i dels comptes dels 
subgrups 60 “Compres”, 61 “Variació d’existències”, 70 “Vendes” i 71 “Varia-
ció d’existències”.

S’inclouen dos nous grups: 8 “Despeses imputades al patrimoni net” i 9 “In-
gressos imputats al patrimoni net”. Per incloure, respectivament, les despeses 
i els ingressos imputats directament al patrimoni net: aquests comptes se sal-
den al tancament de l’exercici amb càrrec als comptes del subgrup 13, “Sub-
vencions i ajustos per canvi de valor que corresponguin”. El quadre de comp-
tes amplia el contingut del PGCPGC’96 per incloure les noves operacions 
recollides en les normes de reconeixement i valoració.

S’han desagregat els comptes dels subgrups 28 “Amortització acumulada de 
l’immobilitzat”, i 29 “Deteriorament de valor d’actius no corrents”, ja que en el 
balanç les amortitzacions acumulades i les correccions valoratives per deterio-
rament minoraran la partida de l’actiu en la qual figuri l’element patrimonial al 
qual es refereixin.

El Pla marc de l’Estat no ha inclòs en el subgrup 43 “Deutors pressupostaris” el 
desglossament de liquidacions de contret previ, ingrés directe o per rebut, de 
declaracions autoliquidades i d’altres ingressos sense contret previ, per consi-
derar que no són aplicables amb caràcter general a totes les entitats incloses 
en l’àmbit d’aplicació del Pla. Però ha establert la possibilitat d’utilitzar l’es-
mentat desglossament, si l’entitat ho estima oportú.

Cinquena Part.- Definicions i relacions comptables: es dedica a les definicions i 
relacions comptables dels grups, subgrups i comptes del Pla.

5.  Comparació entre el nou Pla General de Comptabilitat Pública de la 
Generalitat aprovat per l’Ordre VEH/137/2017, de 29 de juny (DOGC 
núm. 7406A de 6 de juliol de 2017) i els altres Plans Generals de 
Comptabilitat Pública de l’Estat i resta de Comunitats Autònomes que 
s’han aprovat posteriorment al Pla marc de l’Estat

A data d’avui, les Comunitats Autònomes que disposen d’un Pla General de 
Comptabilitat Pública (adaptat al Pla marc de l’Estat) aprovat i publicat en un 
Diari Oficial són les que es detallen a continuació:
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1 Andalusia Ordre de 30 de març de 2015 El Pla General de Comptabilitat 
Financera de l’Administració de la 
Junta d’Andalusia i de les seves 
Agències Administratives i de 
Règim Especial

2 Illes Balears Resolució de 29 de desembre 
de 2016

Pla General Comptabilitat Pública

3 Catalunya Ordre 137/2017, de 29 juny Pla General Comptabilitat Pública

4 València Ordre 8/2017 d’1 de setembre Aplica el Pla marc estatal

5 La Rioja Ordre 18/2013 de 16 de 
desembre

Pla General Comptabilitat Pública

6 Madrid Ordre de 22 de maig de 2015 Pla General Comptabilitat Pública

7 Múrcia Ordre de 27 de juny de 2017 Pla General Comptabilitat Pública

8 Euskadi Ordre de 25 de juny de 2016 Pla General Comptabilitat Pública

Pel que fa a les Comunitats Autònomes d’Aragó, Canàries, Cantàbria, Galícia, 
Extremadura, Navarra, Castella i Lleó, Castella–la Manxa i el Principat d’Astúri-
es, encara no consta la publicació d’un nou Pla adaptat (la qual cosa significa 
que cal comptar amb el Pla marc de l’Estat com a referència) i no cal descartar 
aquesta publicació en un futur pròxim. Altra normativa que cal tenir en compte 
és:

Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del 
model normal de comptabilitat local.

Resolució d’1 de juliol de 2011, de la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, per la qual s’aprova l’adaptació del Pla General de Comptabilitat Pública 
a les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social.

Pel que fa a les novetats recollides en el PGCPGC’17, respecte del PGCPGC’96, 
aquestes novetats es poden classificar en dos grans grups:

1) Les novetats que, per aplicació del Pla General de Comptabilitat Pública 
de l’Estat, aprovat per Ordre com a Pla marc per a totes les Administraci-
ons Públiques, s’han recollit en el nou PGCPGC’17 i, per tant, de facto, 
modifiquen el Pla anterior;

001-780 ponenciasEIX6.indd   599 11/07/2018   9:36:16



600

El marc normatiu comptable de la Generalitat de Catalunya

2) Les novetats que s’han recollit en el nou PGCPGC’17 i que suposen una 
diferència respecte del Pla marc aprovat per l’Estat i d’altres Plans Gene-
rals de Comptabilitat Pública aprovats per altres Comunitats Autòno-
mes.

La primera part del Pla, “Marc conceptual”: tots els PGCP són coincidents amb 
el Pla marc de l’Estat. No obstant, l’excepció esdevé en el cas d’Andalusia, ja 
que el Pla General de Comptabilitat Financera de l’Administració de la Junta 
d’Andalusia i de les seves Agències Administratives i de Règim Especial, apro-
vat per l’Ordre de 30 de març de 2015, presenta algunes diferències, ja que en 
el seu marc conceptual, a l’apartat primer dedicat a la “imatge fidel dels comp-
tes anuals”, no inclou l’Estat de la liquidació del pressupost com un dels comp-
tes anuals, ni regula els principis comptables de caràcter pressupostari (impu-
tació pressupostària i desafectació). En conseqüència, tampoc es regulen, a 
l’apartat quart dels elements dels comptes anuals, els elements relacionats 
amb l’execució del pressupost (ingressos pressupostaris i despeses pressupos-
tàries) i, per tant, a l’apartat cinquè no s’estableixen els criteris de registre o 
reconeixement d’aquests elements (ingressos pressupostaris i despeses pres-
supostàries). Sí es produeix coincidència amb els criteris de valoració.

La segona part, “Normes de Reconeixement i Valoració” tampoc ha experimen-
tat canvis respecte al model establert pel Pla marc, amb excepció de les neces-
sàries adequacions i algunes supressions: En aquest sentit, a la norma 3a, dedi-
cada als casos particulars d’immobilitzat material, infraestructures i patrimoni 
històric, a l’apartat de reconeixement i valoració s’ha afegit un aclariment que 
no es troba en el Pla marc de l’Estat, sinó en el Pla General de Comptabilitat 
Pública de l’Administració Local, de manera que s’estableix que “Quan els béns 
de patrimoni històric tinguin una vida útil il·limitada o no sigui possible estimar-la 
amb fiabilitat, no se’ls aplicarà el règim d’amortització.” Cal destacar que aquest 
aclariment també consta en la mateixa norma de reconeixement i valoració del 
Pla General de Comptabilitat Pública d’Euskadi.

Gairebé en tots els Plans Generals de Comptabilitat Pública s’estableix que la 
utilització del model de revaloració previst en la norma de reconeixement i va-
loració núm. 2 “Immobilització material” per a la valoració posterior de l’immo-
bilitzat material precisarà d’autorització prèvia de l’òrgan competent (Inter-
venció General en el cas de Catalunya i l’Oficina de Control Econòmic del 
Departament d’Economia i Hisenda en el cas d’Euskadi).
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Tercera Part. Comptes Anuals. La Memòria del nou PGCPGC’17 conté els matei-
xos 27 apartats que el model de Memòria del Pla Marc de l’Estat. La novetat ha 
estat la inclusió d’un nou quadre informatiu en l’apartat 23.5 dedicat al Roma-
nent de Tresoreria, com es comentarà en l’apartat corresponent d’aquest tre-
ball. Així mateix, també contenen els mateixos 27 apartats que el model de 
Memòria del Pla Marc de l’Estat les Comunitats Autònomes de Madrid i de 
Múrcia. A continuació, es presenta un quadre comparatiu entre els models de 
Memòria del Pla marc de l’Estat i Catalunya i la resta de Comunitats Autòno-
mes:

 Pla Marc/València/Catalunya/Madrid/Múrcia Euskadi Andalusia La Rioja

1 Organització i activitat x x x

2 Gestió indirecta de serveis públics. Convenis i altres 
formes de col·laboració

_ _ _

3 Bases de presentació dels comptes x x x

4 Normes de reconeixement i valoració x x x

5 Immobilitzat material x x x

6 Inversions immobiliàries x x x

7 Immobilitzat intangible x x x

8 Arrendaments financers i altres operacions de 
naturalesa similar

x x x

9 Actius financers x x x

10 Passius financers x x x

11 Cobertures comptables x x x

12 Actius construïts o adquirits per a altres entitats i 
altres existències

x x x

13 Moneda estrangera x x x

14 Transferències, subvencions, donacions i llegats, i 
altres ingressos i despeses*

x x x

15 Provisions i contingències x x x

16 Informació sobre el medi ambient x  x

17 Actius en estat de venda x x x

18 Presentació per activitats del compte del resultat 
econòmic patrimonial

x x x
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 Pla Marc/València/Catalunya/Madrid/Múrcia Euskadi Andalusia La Rioja

19 Operacions per administració de recursos per compte 
d’altres ens públics

x _ x

20 Operacions no pressupostàries de tresoreria x x x

21 Contractació administrativa. Procediments 
d’adjudicació

x _ x

22 Valors rebuts en dipòsit x x x

23 Informació pressupostària* x  x

24 Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris x x x

25 Informació sobre el cost de les activitats _ x _

26 Indicadors de gestió _ _ _

27 Fets posteriors al tancament x x x

Euskadi: com es pot comprovar a nivell comparatiu, en el cas del model 
d’Euskadi la Memòria presenta 25 apartats; ja que no inclou l’apartat segon 
dedicat a la “gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de col-
laboració”, ni els apartats 25 i 26, “Informació sobre el cost de les activitats” i 
“indicadors de gestió”, respectivament. Així mateix, ha afegit un apartat, el 25 
del seu model, dedicat a la “conciliació entre el resultat econòmic patrimonial i 
el resultat pressupostari”.

Andalusia: la Memòria conté 21 apartats: igual que en el cas d’Euskadi, no in-
clou l’apartat 2 dedicat a la “gestió indirecta de serveis públics, convenis i al-
tres formes de col·laboració”. Tampoc inclou els apartats següents: 16, “Infor-
mació sobre el medi ambient”; 19 “Operacions d’administració de recursos per 
compte d’altres ens públics”; 21 “Contractació administrativa. Procediments 
d’adjudicació”; 23 “Informació pressupostària”, i 26 “Indicadors de gestió”.

La Rioja: conté 24 apartats; no inclou l’apartat 2, dedicat a la “gestió indirecta 
de serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració”, igual que Euskadi 
i Andalusia; ni tampoc els apartats 25 “Informació sobre el cost de les activi-
tats” i 26 “Indicadors de gestió”, igual que Euskadi, i pel que fa a l’apartat 26 
també igual que Andalusia.

Les Illes Balears: en el Pla General no consta un model detallat per apartats, 
sinó que a la tercera part, dedicada als Comptes Anuals, consta que la memòria 
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completa, amplia i comenta la informació continguda en els altres documents 
que integren els comptes anuals; i que es formularà tenint en compte que el 
model de memòria recollirà la informació mínima a complimentar.

Instrucció de comptabilitat Local: cal indicar que el model de Memòria de la Ins-
trucció del model normal de comptabilitat local conté 28 apartats, ja que, als 
27 abans esmentats, inclou un dedicat al Patrimoni Públic del Sòl.

Quadre de comptes i relacions comptables: l’adequació, desenvolupament i mo-
dificació introduïda en el PGCPGC respecte al pla Marc es concreta bàsicament 
en les parts quarta “Quadre de Comptes” i cinquena “Definicions i Relacions 
Comptables”, que es poden sintetitzar de la manera següent:

Grup 1 Finançament bàsic: Subgrup 10 “Patrimoni”, els comptes d’aquest sub-
grup són iguals en tots els PGCP, si bé en el cas del PGCP de Madrid, a diferèn-
cia de la resta de PGCP, destaca el compte 102 “Central Comptable”, definit 
com un compte d’enllaç de les oficines comptables, que recull el net patrimoni-
al existent en elles i derivat de les operacions realitzades com a conseqüència 
de les seves relacions amb la Central Comptable. El saldo d’aquest compte, 
normalment creditor, recull la posició de les oficines comptables davant la Cen-
tral. Els Subgrups 11 “Reserves” i 12 “Resultats” són iguals en tots els PGCP.

Subgrup 13 “Subvencions i ajustos per canvi de valor” destaca com a particulari-
tat que, així com la resta de Comunitats Autònomes segueix el model del Pla 
marc, en el PGCGPC’17, amb caràcter general, les subvencions rebudes es com-
plementen amb les donacions i llegats; així el subgrup 13 resta conformat com 
a “Subvencions, donacions, llegats i ajustaments per canvis de valor”. Així ma-
teix, cadascun dels comptes 130 “Subvencions, donacions i llegats per al finan-
çament de l’immobilitzat no financer”; 131 “Subvencions, donacions i llegats 
per al finançament d’actius corrents i despeses”, i 132 “Subvencions, donaci-
ons i llegats per al finançament d’operacions financeres” s’han desglossat en 
dos subcomptes per diferenciar la procedència de l’entitat propietària/entitats 
propietàries de la resta d’entitats.

Subgrup 14 “Provisions a llarg termini”: El PGCPGC recull els mateixos comptes 
que el Pla Marc i a més s’ha desglossat el compte 149 relatiu a les “Altres provi-
sions a llarg termini”, en les provisions per actuacions mediambientals i les pro-
visions per reestructuracions.
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Pel que fa a aquest subgrup, els Plans de Madrid, Illes Balears, Múrcia, Andalu-
sia i La Rioja segueixen el model del Pla Marc. En el cas del Pla d’Euskadi, no 
consta el compte 148 “Provisió a llarg termini per a transferències i subvenci-
ons”, tot i que sí consta el compte 149 “Altres provisions a llarg termini”.

Subgrup 15 “Emprèstits i altres emissions anàlogues a llarg termini” conté els 
mateixos comptes en tots els PGCP, tot i que en el PGCPGC i en el Plans d’An-
dalusia, Madrid i Múrcia el compte 156 “Interessos a llarg termini d’emprèstits i 
altres emissions anàlogues” s’ha desglossat en dos subcomptes per diferenci-
ar els “Interessos a llarg termini d’obligacions i bons” dels “interessos a llarg 
termini d’altres valors negociables en euros”.

Subgrup 16 “Deutes a llarg termini amb entitats del grup, multigrup i associades” 
és igual en tots els PGCP, si bé en el cas del PGCPGC s’han desglossat en sub-
comptes les operacions inherents al grup, multigrup i associades; desglossa-
ment que es manté en tots els comptes del quadre de comptes que recullen a 
tres dígits comptes relatius a operacions del grup, multigrup i associades.

Els Subgrup 17 “Deutes a llarg termini per préstecs rebuts i altres conceptes”, 
18 “Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini” i 19 “Situacions transitòries de fi-
nançament” són iguals en tots els PGCP.

Grup 2 “Actiu no corrent”: Subgrup 20 “Immobilitzacions intangibles” i 21 “Im-
mobilitzacions materials” els comptes són iguals en tots els PGCP. En el cas del 
PGCPGC, s’ha desglossat el compte 203 “Propietat industrial i intel·lectual” a 
quatre dígits; i també el compte 209 “Altre immobilitzat intangible”, que es 
desglossa en “concessions administratives”, “drets de traspàs”, “adscripcions 
i cessions d’us d’actius per un període inferior a la seva vida econòmica”. Tam-
bé es desglossen a quatre dígits els comptes de maquinària i utillatge, instal·la-
cions tècniques i altres instal·lacions i altre immobilitzat material.

Subgrup 23 “Immobilitzacions materials i inversions immobiliàries en curs”. Les 
diferències dels PGCP respecte dels comptes que integren aquest subgrup del 
Pla Marc de l’Estat són, d’una banda, el compte 238 del PGCP d’Euskadi, que es 
dedica a “altre immobilitzat en curs”, i en el cas del PGCPGC, a banda del des-
glossament de determinats comptes en quatre dígits, s’ha creat un compte es-
pecífic, el 236, “Immobilitzat en curs com Administració actuant en el territo-
ri”.
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Subgrup 24 “Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i 
associades”. Les diferències dels comptes d’aquest subgrup en relació amb el 
Pla Marc són de detall. En el cas del PGCPGC, s’han establert divisionàries per 
tal de contemplar les participacions, els valors representatius de deute, els crè-
dits, els interessos, les fiances i dipòsits i els desemborsaments pendents so-
bre participacions relatives a entitats del grup, multigrup i associades. En el cas 
del PGCP d’Andalusia, el desglossament del compte 240 Participacions a llarg 
termini en entitats del grup, multigrup i associades recull un compte a quatre 
dígits per als fons sense personalitat jurídica, i en el PGCP d’Euskadi, en el ma-
teix compte, es desglossen comptes a quatre dígits per les participacions a 
llarg termini de les societats públiques i dels ens públics de dret privat.

Subgrup 25 “Altres inversions financeres a llarg termini”. Els comptes d’aquest 
subgrup són iguals en tots els PGCP. En el cas del PGCPGC’17 s’ha desglossat 
algun compte a nivell de cinc dígits.

Subgrup 29 “Deteriorament de valor d’actius no corrents”. Els comptes i el des-
glossament d’aquest subgrup són coincidents en tots els PGCP, amb dues peti-
tes excepcions formals: D’una banda, el PGCPGC, en el qual s’ha continuat el 
sistema de desglossament en comptes de cinc dígits relatius al deteriorament 
de valor de participacions a llarg termini en entitats del grup, multigrup i asso-
ciades, com també respecte del deteriorament de valors representatius del 
deute i el deteriorament de valor dels crèdits; i d’altra banda, en el PGCP 
d’Euskadi, que en el compte 293 “Deteriorament de valor de participacions a 
llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades” recull desglossats a 
quatre dígits el deteriorament de valor a llarg termini en entitats del grup de 
dret públic; en societats públiques; en ens públics de dret privat i en altres enti-
tats del grup, multigrup i associades.

Grup 3 “Existències i altres actius en estat de venda”: els comptes d’aquest grup 
són iguals en tots els PGCP.

Grup 4 “Creditors i deutors”: en el PGCPGC, en aquest grup, i dintre del subgrup 
“Creditors pressupostaris”, s’ha creat el compte 407 “Reintegraments. Pressu-
post corrent”. Aquest compte no figurava en el PGCPGC de 1996, ni tampoc es 
recull en cap altre PGCP; tampoc en el Pla marc, tot i que en aquest darrer, en 
diferents parts del mateix, es fa referència als reintegraments d’importància 
quantitativa que s’han d’aplicar a l’estat del pressupost de despeses.
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Així mateix, a la quarta part del PGCPGC “Quadre de comptes”, com també a la 
cinquena part “Definicions i Relacions Comptables” i a la nota 23a de la Memò-
ria dedicada a la “Informació pressupostària”, s’ha recollit la darrera modifica-
ció del Pla marc, esdevinguda amb la publicació de l’Ordre HFP/1970/2016, de 
16 de desembre, per la qual es modifica el Pla general de comptabilitat pública 
aprovat per l’Ordre EHA/1037/2010, de 13 d’abril relativa a la supressió del 
compte 411 “Creditors per periodificació de despeses pressupostàries”. Aquest 
compte creditor que se suprimeix recollia les obligacions no vençudes al final 
d’exercici derivades de despeses meritades o de béns i serveis rebuts efectiva-
ment durant l’exercici. Amb la modificació, el contingut de l’antic compte 411 
passa a integrar-se en el nou compte 413 “Creditors per operacions merita-
des”, per la qual cosa també resta modificat l’anterior compte 413 “Creditors 
per operacions pendents d’imputar al pressupost” (que correspon al compte 
409 en el PGCPGC’96).

En el subgrup 43 “Deutors pressupostaris” i a diferència del Pla Marc i de la 
resta de PGCP, es manté la clàssica separació entre els conceptes de “contret 
previ” i “contret per recaptat”, que ja es recollia en l’anterior PGCPGC’96.

L’opció que contempla el nou PGCPGC’17 ha estat la de respectar a tres o més 
dígits els comptes del pla marc i, a la vegada, desglossar amb detall i dintre de 
les operacions de gestió i altres, les “liquidacions de contret previ i ingrés di-
recte”, les “liquidacions de declaracions autoliquidades”, els “Altres ingressos 
sense contret previ” i les “liquidacions de contret previ i ingrés per rebut”.

Grup 5 Comptes financers: les diferències respecte als comptes d’aquest Grup 
en relació amb el Pla marc de l’Estat són:

En el PGCP de Madrid, en el subgrup 55 “Altres comptes financers” s’afegeix el 
compte 552 “Comptes d’enllaç”, compte que recull les relacions entre les dife-
rents subentitats comptables de l’Administració General que no disposen de 
tresoreria pròpia, i la Tresoreria comuna, amb ocasió de la realització de paga-
ments i cobraments amb la Tresoreria. És un compte que es regularitza i salda 
al tancament de l’exercici, i que s’explica per la incorporació en aquest PGCP 
dels comptes 102 “Central Comptable” i 240.4 “Oficines comptables”.

En el PGCP d’Euskadi no s’ha efectuat el desglossament a quatre dígits dels 
comptes del subgrup 50 “Emprèstits i altres emissions anàlogues a curt termi-
ni” que figura en el Pla marc de l’Estat, i en el subgrup 53 “Inversions finance-
res a curt termini en entitats del grup, multigrup i associades”, en concret en el 
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compte 530, el desglossament a quatre dígits s’ha efectuat en 4 subcomptes 
per recollir les entitats del grup de dret públic, les societats públiques, els ens 
públics de dret privat i altres entitats del grup, multigrup i associades. En altres 
subgrups, com el 59, els comptes tampoc recullen el nivell de desglossament 
del Pla marc.

En el subgrup 55, altres comptes no bancaris es recullen només dos comptes, 
el 554 “Cobraments pendents d’aplicació” i el 555 “Pagaments pendents 
d’aplicació”, i no es recullen en canvi els que figuren en els altres PGCP, com 
són el 550 “Comptes corrents no bancaris”, 556 “Moviments interns de treso-
reria”, 558 “Provisions de fons per a pagaments a justificar i avançaments de 
caixa fixa” i 559 “Altres partides pendents d’aplicació”. El compte “Formalitza-
ció” s’ubica en el subgrup 57 “Efectiu i Actius Líquids Equivalents”, en concret 
en el compte 579, mentre que en la resta de PGCP figura en el subgrup 55, en 
concret en el compte 557. Així mateix, al subgrup 58 “Provisions a curt termi-
ni”, s’inclouen els comptes 582 i 583 de “Provisions a curt termini per a respon-
sabilitats” i “Provisió a curt termini per desmantellament, retir o rehabilitació 
de l’immobilitzat no financer”, respectivament, i es tanca el subgrup amb el 
compte 589 amb “Altres provisions a curt termini”, sense recollir específica-
ment els comptes 585 “Provisió a curt termini per a devolució d’ingressos”, 
588 “Provisió a curt termini per a transferències i subvencions” que consten 
en el Pla Marc i en la resta de PGCP.

En el PGCPGC s’ha continuat amb la concreció i detall d’aquells comptes que 
afecten a entitats del grup, multigrup i associades.

Dintre dels subgrups 55 i 57, “Altres comptes financers” i “Efectiu i actius lí-
quids equivalents”, respectivament, s’ha dut a terme l’adequació comptable a 
la normativa vigent dels pagaments a justificar esporàdics i renovables, con-
templant en comptes de provisió de fons i pagaments per banc o caixa les dife-
rents peculiaritats que en la Generalitat de Catalunya estableix aquest subsis-
tema d’informació comptable.

Pel que fa a aquest grup 5, els PGCP de les Illes Balears, Andalusia, Múrcia i La 
Rioja no presenten diferències respecte del Pla marc de l’Estat.

Grup 6 Compres i despeses per naturalesa: En el PGCPGC’17, a diferència de la 
resta de PGCP, i amb l’objectiu de la claredat i transparència comptables, din-
tre del compte 623 “Serveis de professionals independents” s’han creat sub-
comptes per tal de recollir els diferents supòsits de despesa inherents a aquest 
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tipus de professionals (economistes, advocats, auditors, notaris, registradors, 
agents mediadors independents i finalment un subcompte dedicat als altres 
professionals independents). També s’ha efectuat un desglossament en el 
compte 627 “Publicitat, propaganda i relacions públiques” (despeses d’infor-
mació dels serveis de l’entitat; campanyes de foment o promoció cultural, ar-
tística o comercial, i campanyes sobre el coneixement i col·laboració dels ser-
veis públics).

Els comptes del subgrup 63 Tributs són similars entre tots els PGCP, amb els 
comptes de “tributs de caràcter local”, “tributs de caràcter autonòmic”, “tri-
buts de caràcter estatal” i ajustaments positius i negatius en la imposició indi-
recta, amb l’excepció del quadre de comptes del PGCP d’Euskadi, en el qual 
consten només tres comptes: tributs, i ajustaments positius i negatius en la 
imposició indirecta.

Al subgrup 65 “Transferències i subvencions”, i dintre del compte a quatre dí-
gits que contempla el pla marc, al compte 650.0 “Transferències. A l’entitat o 
entitats propietàries” s’ha efectuat un desglossament a cinc dígits per a les 
transferències destinades a l’Administració General, agrupacions d’interès eco-
nòmic, agrupacions europees de cooperació territorial i altres. El mateix siste-
ma s’ha seguit amb el compte 651.0 “Subvencions. A l’entitat o entitats propie-
tàries”.

Grup 7 Vendes i ingressos per naturalesa: en el PGCPGC’17, dintre d’aquest grup, 
s’han adequat el subgrup 72 “Impostos directes i cotitzacions socials” i el sub-
grup 73 “Impostos indirectes” a la realitat dels ingressos que figuren en els 
pressupostos de la Generalitat en els moments actuals. Així, en el subgrup 72, 
figura el compte 720 “Impost sobre la renda de les persones físiques”, que a la 
seva vegada es desglossa en dos subcomptes a quatre dígits dedicats, respec-
tivament, al tram autonòmic i a les liquidacions pendents, tram autonòmic.

Es recull també l’impost general sobre successions i donacions (compte 722); 
l’impost sobre el patrimoni (compte 723) i en el compte 728, “Altres impostos 
directes”, es recull un subcompte a quatre dígits corresponent a l’impost so-
bre grans establiments comercials. El compte 729 correspon a les cotitzacions 
socials.

Per la seva banda, al subgrup 73, “Impostos indirectes”, es recull en el compte 
730 l’impost sobre transmissions patrimonials, actes jurídics documentals i 
operacions societàries, cadascun dels quals es desglossa en subcomptes; el 
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compte 731 correspon a l’impost sobre el valor afegit, el qual es desglossa en 
dos subcomptes dedicats a la participació en l’impost estatal i a les liquidacions 
d’IVA; el compte 732 correspon als Impostos especials, subdividit en 6 sub-
comptes. Es deixa un compte, el 739, per recollir altres impostos indirectes.

Cal indicar també que en el grup 7 es recull també la separació entre els con-
ceptes d’entitats del grup, multigrup i associades.

En el subgrup 74, “Taxes, preus públics i contribucions especials”, es regulen 
els ingressos per actuacions urbanístiques i els aprofitaments urbanístics, amb 
un desglossament a quatre dígits, en els comptes 745 “Ingressos per actuaci-
ons urbanístiques” (el desglossament correspon als cànons d’urbanització i les 
quotes d’urbanització) i 746 “Aprofitaments urbanístics” (el desglossament 
correspon als cànons d’aprofitament urbanístic i l’aprofitament urbanístic cor-
responent a l’Administració).

Grups 8 “Despeses imputades al patrimoni net” i 9 “Ingressos imputats al patri-
moni net”

D’igual manera que en el Pla marc vigent, el nou PGCPGC’17 introdueix dintre 
del quadre de comptes els grups 8 i 9, grups inherents a les despeses i els in-
gressos imputats al patrimoni net, establint així una diferència fonamental en 
el tractament de la informació comptable amb el PGCPGC’96. Així mateix, en 
els subgrups 84 “Imputació de subvencions, donacions i llegats” i 94 Ingressos 
de “Subvencions, donacions i llegats”, s’han introduït els conceptes de “dona-
cions” i “llegats” que no figuren en el Pla Marc.

Aquests grups 8 i 9, a banda d’incidir i correlacionar-se amb altres grups del 
Pla, conforme l’Estat d’ingressos i despeses reconeguts que s’inclou en el 
compte “Estat de Canvis en el Patrimoni Net”. Pel que fa als comptes d’aquests 
grups 8 i 9, els PGCP d’Andalusia, La Rioja, Múrcia, Illes Balears, Madrid i Euska-
di són iguals al Pla marc de l’Estat; l’única diferència apreciable és la manca de 
desglossament de comptes a nivell de 4 dígits (per exemple, el cas del Pla 
basc).

Grup 0 “Comptes de Control Pressupostari”: El grup 0, “Comptes de Control 
Pressupostari”, d’utilització voluntària per part de l’entitat, subjecte de la 
comptabilitat, no experimenta variacions substancials (a banda de la voluntari-
etat en la seva utilització, igual que el Pla marc i a diferència dels plans ante-
riors); únicament cal esmentar que es recullen, a més de les Transferències de 
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crèdit, les habilitacions de crèdit (creació ex novo d’una partida pressupostà-
ria). No obstant aquest caràcter voluntari, convé indicar que altres Comunitats 
Autònomes també han recollit en el seu Pla General de Comptabilitat els comp-
tes del grup 0 “Comptes de Control Pressupostari”: així ha estat el cas d’Anda-
lusia, Múrcia, Madrid i La Rioja.

En canvi, Euskadi no ha inclòs aquest grup 0 en el seu quadre de comptes, i, pel 
que fa a les Illes Balears, en el seu Pla s’inclouen en el grup 0 els anomenats 
“Comptes d’Ordre”, i que inclou el subgrup 04 que recull el control de garanti-
es i avals.

6.- Desenvolupament de les novetats específiques del nou PGCPGC17

Pel que fa al registre comptable de les operacions urbanístiques per als ens de-
pendents de la Generalitat de Catalunya que actuen com a Administració actuant 
en el territori:

En els Subgrups 20 “Immobilitzacions intangibles” i 21 “Immobilitzacions materi-
als” es recullen els “aprofitaments urbanístics no materialitzats en terrenys”; 
novetat respecte de l’anterior PGCPGC96 i respecte de tots els PGCP inclòs el 
Pla Marc, ja que es dediquen comptes específics per recollir el registre compta-
ble de les operacions urbanístiques per aquells ens dependents de la Generali-
tat que actuen com a Administració actuant en el territori.

Subgrup 23 “Immobilitzacions materials i inversions immobiliàries en curs”. S’ha 
creat un compte específic, el 236, “Immobilitzat en curs com Administració ac-
tuant en el territori”, per tal de recollir els treballs de construcció, al tanca-
ment de l’exercici, efectuats amb anterioritat a la posada en condicions de fun-
cionament de les construccions que formen part dels terrenys urbanitzables 
per l’Administració o un ens dependent d’aquesta amb funcions d’administra-
ció actuant en el territori d’acord amb la normativa vigent.

En el subgrup 74, “Taxes, preus públics i contribucions especials”, es regulen 
els ingressos per actuacions urbanístiques i els aprofitaments urbanístics, amb 
un desglossament a quatre dígits, en els comptes 745 “Ingressos per actuaci-
ons urbanístiques” (el desglossament correspon als cànons d’urbanització i les 
quotes d’urbanització) i 746 “Aprofitaments urbanístics” (el desglossament 
correspon als cànons d’aprofitament urbanístic i l’aprofitament urbanístic cor-
responent a l’Administració).
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Pel que fa a la clarificació del registre comptable de transferències per a la com-
pensació de pèrdues d’exercicis anteriors o per l’amortització d’endeutament:

Pel que fa a les transferències i aportacions de capital rebudes per les entitats i 
ens del sector públic, amb caràcter general, les subvencions, donacions i lle-
gats rebuts es comptabilitzaran d’acord amb l’apartat b.1) de la N.R.V. 18a 
“Transferències, subvencions, donacions i llegats” del PGCPGC, com a ingres-
sos directament imputats a patrimoni net, en una partida específica, havent-se 
d’imputar al resultat de l’exercici sobre una base sistemàtica i racional, de for-
ma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció de què es trac-
ti, per a la qual cosa es tindrà en compte la finalitat fixada en la seva concessió.

Les subvencions, donacions i llegats rebuts per a finançar despeses corrents, 
s’imputen al resultat del mateix exercici en què es meriten les despeses que 
s’estan finançant. Les subvencions, donacions i llegats rebuts per a finançar 
actius, s’imputaran al resultat de cada exercici en proporció a la vida útil del bé, 
aplicant el mateix mètode que per a la dotació de l’amortització, o, en el seu 
cas, quan es produeixi la seva alienació o baixa en inventari. La imputació a re-
sultats de les subvencions, donacions o llegats per a finançar actius no amortit-
zables, tindrà lloc quan es doni l’alienació o baixa d’aquests actius a l’inventari 
de béns de l’entitat. Les subvencions, donacions i llegats rebuts per a la cancel-
lació de deutes genèrics s’imputaran al resultat de l’exercici en què es produei-
xi la cancel·lació del deute.

L’entitat el deute de la qual hagi estat assumit o bé hagi percebut el fons per a 
l’amortització de l’endeutament haurà de reconèixer l’aportació rebuda direc-
tament a l’epígraf “Patrimoni” en el moment en què entri en vigor l’acord o la 
norma d’assumpció, i es registri simultàniament la cancel·lació del passiu assu-
mit o amortitzat; llevat de la part que es rebi per al finançament de la despesa 
financera, que es registrarà d’acord amb la N.R.V. per a les subvencions de des-
pesa corrent.

La subvenció, donació i llegat rebuts en relació amb la cancel·lació de passius 
financers amb una finalitat específica, s’imputarà a resultats en funció de l’ele-
ment finançat. Les aportacions de l’entitat o entitats propietàries per a la com-
pensació de pèrdues d’exercicis anteriors es registren directament a l’epígraf 
“Patrimoni”.

Les transferències i les subvencions atorgades per l’entitat o les entitats propi-
etàries a favor d’una entitat pública dependent seran comptabilitzades d’acord 
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amb els criteris continguts en els apartats anteriors. No obstant, l’aportació 
patrimonial directa, i les posteriors ampliacions de les aportacions per l’as-
sumpció de noves competències per l’entitat dependent, s’han de registrar 
per aquesta en el patrimoni net.

Pel que fa a la distinció entre la despesa i l’ingrés de pèrdues i reversions per dete-
riorament de crèdits comercials dels que tenen caràcter financer:

Al PGCPGC es recull, al subgrup 66 “Despeses financeres”, el compte 667 que 
està dedicat a les “Pèrdues de crèdits incobrables d’operacions financeres”, 
per recollir les pèrdues produïdes per insolvències fermes i per prescripció de 
crèdits concedits i d’altres drets de cobrament de caràcter financer. Aquest 
compte funciona a través dels seus subdivisionaris, 667.0 “Amb entitats del 
grup, multigrup i associades” i 667.1 “Amb altres entitats”, i es carrega per la 
pèrdua produïda amb abonament al compte representatiu del crèdit o dret de 
cobrament o, en el cas de pèrdues de drets de cobrament pressupostaris, el 
compte 438 “Drets cancel·lats de pressupost corrent” o al compte 439 “Drets 
cancel·lats de pressupostos tancats”.

Però, a més, al subgrup 67 “Pèrdues procedents d’actius no corrents, altres 
despeses de gestió ordinària i despeses excepcionals”, s’ha recollit el compte 
675 “Pèrdues de crèdits incobrables”, per recollir les pèrdues produïdes per 
insolvències fermes de drets de cobrament i per prescripció d’altres drets de 
cobrament, fonamentalment els que tinguin caràcter comercial. Tenint en 
compte la naturalesa d’aquestes pèrdues, s’ha considerat adient comptabilit-
zar en un compte diferent i específic, diferent al de despesa financera (i, per 
tant, en un subgrup diferent, el 67 en lloc del 66). El funcionament del compte 
és similar al compte 667.

Cal indicar que les Comunitats Autònomes que disposen de Pla General de 
Comptabilitat Pública han seguit el criteri del Pla Marc de l’Estat: així, Andalu-
sia, Euskadi, Madrid, La Rioja, Illes Balears i Múrcia (que també dediquen el 
compte 667 a les pèrdues de crèdits incobrables, amb una subdivisió en dos 
comptes a 4 dígits, per abastar les entitats del grup, multigrup i associades i les 
altres entitats) i no recullen cap compte 675 com en el cas de Catalunya. Es pot 
fer extensiu aquest comentari a la Comunitat Autònoma de València, que apli-
ca el Pla Marc de manera supletòria en tant no elabori un Pla General de Comp-
tabilitat propi.
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Pel que fa a la regulació específica dels reintegraments de les obligacions de 
l’exercici corrent, aquesta novetat ha suposat la creació d’un compte específic, 
el compte 407 “Reintegraments. Pressupost corrent”. Cal indicar que aquesta 
és una novetat que no consta en cap dels Plans Generals de Comptabilitat Pú-
blica que s’han aprovat fins ara (ni en el Pla Marc de l’Estat ni en el de les Co-
munitats Autònomes que han servit de referència).

És un compte creditor que recull l’import dels reintegraments realitzats durant 
la vigència del pressupost corrent. Aquests reintegraments han de correspon-
dre a obligacions reconegudes durant el mateix exercici. Per tant, es tracta 
d’obligacions vençudes, líquides i exigibles per a les quals s’ha dictat el corres-
ponent acte administratiu de reconeixement de l’obligació, en el mateix exer-
cici pressupostari en el qual es produirà el reintegrament. D’acord amb el mo-
viment del compte que consta a l’apartat cinquè del Pla, de “Definicions i 
relacions comptables”, aquest reintegrament, que es produeix en el mateix 
exercici, anirà a reposar crèdit pressupostari, i no s’imputarà el reintegrament 
al pressupost d’ingressos.

La inclusió a la Memòria de la informació sobre els creditors per operacions meri-
tades pendents de reconeixement al pressupost i la seva repercussió en el roma-
nent de tresoreria.

L’apartat 23.5 de la Memòria del PGCGPC està dedicat al Romanent de Treso-
reria, el qual consisteix en un recurs pressupostari obtingut, amb caràcter ge-
neral, per l’acumulació dels resultats pressupostaris dels exercicis anteriors i 
de l’exercici que es tanca. Com a recurs, es pot utilitzar per finançar la despesa 
pressupostària dels exercicis següents.

El romanent de tresoreria s’obté per la suma dels fons líquids més els drets 
pendents de cobrament, amb deducció de les obligacions pendents de paga-
ment, i agregant les partides pendents d’aplicació de conformitat amb uns cri-
teris establerts.

Una de les novetats a destacar del PGCPGC en aquest sentit, ha estat la inclusió 
d’un quadre específic, el “romanent de tresoreria amb inclusió de la despesa 
meritada no imputada al pressupost”; novetat aquesta que no es troba en cap 
dels Plans Generals de Comptabilitat Pública que s’han aprovat.

En aquest quadre, les entitats destinatàries hauran d’incloure la informació re-
lativa a les obligacions pendents de reconeixement en el pressupost, concepte 
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que s’identifica amb el nou compte 413 “Creditors per operacions meritades”. 
Cal tenir present que aquest compte 413 ha estat modificat recentment l’any 
2016, de manera que ha integrat la informació de dos comptes anteriors, el 
compte 413 que, inicialment, recollia les obligacions pendents d’imputar al 
pressupost, i el compte 411, ara integrat en el nou 413, que recollia els creditors 
per periodificació de despeses pressupostàries; compte creditor que recollia 
les obligacions no vençudes al final de l’exercici derivades de despeses merita-
des o de béns i serveis rebuts efectivament durant l’exercici.

La finalitat d’aquesta novetat ha estat recollir una informació més real de la si-
tuació de les entitats en els seus comptes anuals. S’ha considerat que la infor-
mació obtinguda pel romanent de tresoreria s’havia de completar amb aquella 
despesa meritada que, pel seu concepte, no es pot incloure com a obligacions 
pendents de pagament ja que, per definició, les obligacions pendents de paga-
ment s’obtenen pel saldo que resta del compte 400, Creditors per obligacions 
reconegudes de l’exercici corrent, i pressuposen unes obligacions que encara 
no s’han pagat però que, en estar incloses en aquest compte, l’acte de reconei-
xement i liquidació ja s’ha dictat; element diferencial de les obligacions que in-
tegren el compte 413; que inclouen per tant despesa meritada però de la qual 
no s’ha dictat encara aquest acte de reconeixement de l’obligació.

7.- Conclusions

Les novetats del PGCPGC’17 respecte del Pla marc de l’Estat i de la resta de 
PGCP de les altres Comunitats Autònomes no presenten diferències substan-
cials, i han pretès aportar aclariments en el funcionament de determinades 
operacions (transferències i subvencions) com tractar d’aportar algunes mi-
llores en l’oferiment de la Informació economicofinancera i comptable; com 
és el cas de la inclusió del compte 413 en el Romanent de Tresoreria que s’in-
corpora a la Memòria, o el fet de regular explícitament en comptes determi-
nades operacions tenint en compte algunes particularitats del sector públic 
català, com és el cas de determinats consorcis que efectuen operacions en 
l’àmbit urbanístic.

La realització i publicació d’un Pla de Comptabilitat Públic pretén oferir un 
marc estable de regulació. La comptabilitat pública, en un temps històric ante-
rior, perseguia finalitats de control centrades en el seguiment de l’execució del 
pressupost, i tenia uns destinataris més limitats i concrets, fonamentalment els 
òrgans de control. El Pla General de Comptabilitat Pública ha estat un instru-
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ment utilitzat amb caràcter preferent per assolir l’objectiu de la comptabilitat 
pública.

Així mateix, cal indicar que una premissa fonamental és l’àmbit d’aplicació, i, 
en aquest sentit, cal destacar l’extensa i detallada regulació que s’efectua en 
l’Ordre que aprova el nou PGCPGC’17. Una qüestió conceptual (però d’aplicaci-
ons pràctiques i concretes) que pivota sobre tot el PGCPGC’17 és l’ordenació 
del sector públic i la seva coherència entre la naturalesa de les entitats que 
l’integren, el finançament que reben i les funcions que efectivament desenvo-
lupen, que ha de determinar l’aplicació del règim comptable adient.
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SEU CONTEXT. REFLEXIÓ EN CLAU DE 

SISTEMA ECONÒMIC I D’ASSIGNACIÓ DE 
RECURSOS

Xavier Farriols Solà
Consultor projectes

No existeix una millor prova del progrés d’una civilització 
que la del progrés de la cooperació.

John Stuart Mill (1806-1873)

Resum

Aquesta ponència es proposa posar de manifest la relació entre la CPP i diferents 
components del context intel·lectual, institucional i econòmic en el qual s’ha desen-
volupat. Argumenta la compatibilitat de la CPP amb quatre aspectes fonamentals 
d’evolució del sistema segons la literatura seleccionada:

1. Solidaritat: la CPP permet ampliar l’abast de l’estat del benestar.

2. Canvi cultural: els canvis d’actitud dels actors dels sectors públic i privat són un ele-
ment d’evolució del sistema coherent amb la CPP. La visió d’aquest aspecte parteix de 
l’experiència professional.

3.  Innovació: la transferència de coneixement facilita la millora de la gestió. Hom des-
taca que l’ús de tècniques com l’anàlisi cost-benefici és molt important per a l’avaluació 
pública de projectes; tanmateix, d’acord amb aportacions recents, no sembla suficient 
per a orientar la conveniència de desenvolupar-los en col·laboració. Aquí és on sorgeix 
el controvertit concepte de Valor per Diner i l’anàlisi del que es coneix com les 4 “E”: 
Eficàcia, Eficiència, Efectivitat i Igualtat (Equality).

4. Cooperació
En la regulació de problemes col·lectius i en la provisió de béns públics s’aconsella la 
coordinació i horitzontalitat. La governança de la CPP encaixa en aquesta tendència ge-
neral.

La consolidació dels indicadors ex ante representatius de la bondat de les propostes de 
CPP podrien repercutir favorablement en l’assignació de recursos del sistema.
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1. Motivació de la ponència

En aquesta ponència tractarem un tema de present i, des del nostre punt de 
vista, també necessàriament de futur, tota vegada que sembla ser útil per a 
facilitar la resposta a demandes i necessitats socials. La Col·laboració Publi-
coprivada (CPP) en poc temps s’ha convertit en una vertadera especialitat, 
més operativa que teòrica. Pot ser il·lustratiu revisar els fonaments del concep-
te, acomodar-los al moment actual i examinar la relació que s’estableix entre 
aquesta fórmula d’afrontar projectes i serveis públics i l’evolució del sistema 
econòmic. Intentarem argumentar que contribueix a la millora del funciona-
ment d’aquest.

Una premissa bàsica és que el Sector Públic ha d’assumir algun tipus de tutela 
o control sobre els sectors considerats clau de l’economia. Pensem, per exem-
ple, en els sectors d’infraestructures de transport, aigua, energia i telecomuni-
cacions, així com en els serveis públics bàsics que requereixen importants in-
fraestructures en una economia desenvolupada. La tutela pot manifestar-se 
de diverses maneres: planificació, tarificació, establiment de condicions del 
servei, control de gestió i de qualitat (Macias i Oliver, 2014: 10).

El posicionament a priori sobre el paper de l’Estat és ideològic, però amb pro-
fundes arrels en la teoria econòmica en les qual ara no entrarem. En el seu 
manual sobre l’economia del sector públic, Joseph E. Stiglitz diferencia molt 
clarament les justificacions en base a la ineficiència objectiva del mercat de les 
que tenen un caire més normatiu com la redistribució de la renda (Stiglitz, 
2000:103). Ens permetem afegir aquí el punt de vista de l’autor de que la políti-
ca ha d’intervenir en l’economia d’acord amb uns criteris ètics basats en els 
valors universals.

En els moments actuals no es pot parlar directament de serveis públics sense 
entrar en matisacions importants. En efecte, com posen de manifest Joaquim 
Tornos i Josep Esteve (Tornos et al., 2016:19) existeix actualment un debat con-
ceptual que s’emmarca en el procés de transformació de l’Estat cap un estat 
garant, no prestacional, no responsable directe de moltes activitats econòmi-
ques que eren servei públic, però sí regulador, sí un ens que ha d’establir el 
marc normatiu d’actuació que permeti seguir garantint l’accés a uns serveis de 
qualitat a tots els ciutadans dins d’un mercat amb la competència regulada. El 
qualificatiu “públic” es resitua en la regulació i en la relació específica amb el 
sector privat. Aquesta transformació de l’Estat és la que justifica que s’aconse-
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lli diferenciar entre Serveis d’Interès Econòmic General (SIEG), com a identifi-
cador d’aquells serveis, abans reservats a la titularitat de l’Estat i que ara s’han 
retornat al mercat (Esteve, 2016:22), i Serveis d’Interès General (SIG), serveis 
de caràcter personal que no porten associada una activitat econòmica, com els 
serveis socials. No cal dir, i amb això ens remetem als autors citats, que la re-
ferida transformació comporta uns canvis legislatius molt rellevants, sobretot 
a partir de la publicació de la Directiva 2014/23/UE.

Ens referirem genèricament a ambdues modalitats de serveis. Estadístiques re-
cents del BEI (EPEC, 2018:3) informen que durant el 2017 es van desenvolupar 
projectes públics amb participació privada (els anomenats PPP o Public Private 
Partnership als quals ens referirem més endavant) per import de 14.400 milions 
d’euros, dels quals un 53% són projectes de transport, un 26% projectes del sec-
tor salut i un 11% projectes de telecomunicacions. D’altra banda, segons dades 
facilitades en una recent conferència (Reig, 2017), l’OCDE calcula en un 14% de 
mitjana el percentatge que suposen els projectes que proveeixen serveis pú-
blics utilitzant el sector privat sobre el conjunt del PIB a nivell dels països inte-
grants, amb una ràtio màxima del 21% en el cas d’Holanda. A Espanya se situa 
en un 10%.

2. El concepte de Col·laboració Publicoprivada: plantejament general

Explicitada aquesta premissa, podem intentar delimitar el concepte. A la darre-
ra etapa professional a la Generalitat ens vàrem familiaritzar amb la definició 
que en feia el Programa Partners del Centre de Governança Pública d’ESADE 
(2014): “Una acció conjunta i coordinada entre els sectors públic i privat per a 
la provisió de béns i serveis creant valor públic”.

Això entenem que vol dir, aportant respostes efectives –en el sentit de l’econo-
mia efectiva orientada a la millora de la societat, tal com la va definir el profes-
sor Jané Solà (1974)- a necessitats identificades de forma rigorosa. L’elecció 
pública està present en aquesta identificació i en el procés de priorització i de-
cisional, per la qual cosa els components ideològics no en són aliens (Garcia i 
Martin, 2006: 176) (Ros Hombravella, 2011, 32). Es tracta d’una col·laboració 
institucional entre els sectors públic i privat estructurada a través de fórmules 
de partenariat (els PPP esmentats), que va més enllà de la contractació admi-
nistrativa amb intervenció d’ambdós sectors (BEI, 2015).
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En un projecte, el PPP pot adoptar diverses modalitats en funció de que la res-
ponsabilitat que assumeixi el sector privat recaigui prioritàriament en les fases 
de disseny, construcció, finançament, operació, manteniment, accés a la propi-
etat i transferència en finalitzar la vida útil o el termini establert (González, 
2016:43). El que caracteritza la CPP és que la participació i responsabilitat del 
sector privat abasta totes les fases independentment que cada un dels actors 
implicats assumeixi la tasca –drets i obligacions- que pugui desenvolupar amb 
més avantatge en base a la seva experiència o capacitat. Els riscos s’assignen 
també en funció de qui tingui millors possibilitats de mitigar-los minimitzant 
així la probabilitat d’ocurrència. Tots els participants estan implicats en totes 
les fases de la cadena. No es pot donar el cas que una empresa participi en una 
fase on obté un gran benefici i deixi d’assumir altres responsabilitats.

Com ha destacat Francisco Longo (Ridao, 2012:12), el que realment és una no-
vetat és que el sector públic i el sector privat interactuen tant en el disseny 
com en la producció de respostes a les demandes i necessitats socials; ho fan 
en pla d’igualtat. Convé precisar aquí que quan es parla de necessitats socials 
es fa en sentit ampli, amb inclusió d’aspectes educatius, culturals i de sosteni-
bilitat ambiental. De fet, es podrien resumir en els 17 objectius de desenvolupa-
ment sostenible de l’ONU (UN, 2015).

És útil complementar aquest intent de definició amb una altra de negativa.

No és una privatització atès el nivell de regulació, control i supervisió del sector 
públic que li és inherent.

No és una fórmula sofisticada de diferir els pagaments de l’administració en si-
tuacions de crisi i dèficit.

No és una fórmula d’externalització de serveis per abaratir costos perjudicant 
la qualitat.

No és un contracte de serveis.

No és introduir finançament privat a projectes públics ni deixar que els bancs, 
imposant les seves condicions, arribin a condicionar la qualitat dels serveis pú-
blics.

No és una concessió malgrat que la major part de fórmules de CPP es desenvo-
lupen a través de contractes d’aquesta naturalesa. Una concessió pot arribar a 
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ser una CPP si compleix els requisits d’interacció en totes les fases, repartiment 
òptim de riscos i transferència de coneixements adequada. La concessió esta-
ria en fases anteriors del procés evolutiu cap al concepte tal com es defineix 
avui.

Aquestes definicions en negatiu poden ser útils a l’hora d’avaluar el resultat de 
l’aplicació de la fórmula de CPP a diferents projectes. Hi ha presumptes fracas-
sos en experiències concessionals que no són pròpiament CPP i també hi ha 
disfuncions en l’aplicació o governança de determinats projectes que no tenen 
per què extrapolar-se a la figura genèrica de col·laboració.

Si fem una mica de retrospecció, hem d’anar a buscar la tècnica del Project-Fi-
nance com a instrument econòmic que va facilitar a partir dels anys 80 les ver-
sions pioneres de col·laboració entre els sectors públic i privat utilitzant vehi-
cles concessionals. En la mesura en què coexisteixin un objectiu públic, 
l’autoritat del concedent i una societat vehicle participada per entitats del sec-
tor privat, ja hi ha una implicació, independentment que sigui guiada per l’ob-
tenció d’una bona TIR o per la disponibilitat a col·laborar amb l’administració. 
El sector privat pot participar-hi des de molt diverses perspectives: accionistes, 
constructores, enginyeries, finançadors, propietaris de terrenys, companyies 
d’assegurances, assessors de tota mena, empreses de manteniment, empre-
ses subministradores de matèries primeres i compradores.

Aquesta figura del project-finance, com se sap, pressuposa uns recursos propis 
molt limitats de partida i uns fluxos estables futurs sobre els que recolzar l’as-
pecte clau del finançament. Una explicació recent i exhaustiva sobre el pro-
ject-finance es pot trobar a Tomàs Casanovas (2016).

No és el propòsit d’aquesta ponència seguir en aquesta línia històrica de la CPP 
sinó, més aviat, com s’ha indicat al principi, valorar la relació que es pot establir 
entre la CPP i els diferents components del context dins del qual va néixer i 
s’ha desenvolupat. Intentarem desgranar les facetes d’aquesta relació, com-
plexa per naturalesa, amb una gran varietat d’arestes i matisos –elements per-
sonals i institucionals, conjunturals i estructurals, a curt i a llarg termini, tangi-
bles i intangibles- i amb un paper determinant de la gestió. Això ens porta a fer 
un breu apunt metodològic tot i el curt abast d’aquest treball.

La complexitat que projectem a l’objecte d’anàlisi emergeix, en part, del pen-
sament sistèmic (Morin, 1995:105) que intentem utilitzar. El conjunt resultant 
confereix un caràcter estratègic a totes les actuacions lligades a l’aplicació de 
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la CPP en projectes concrets. “La complexitat crida a l’estratègia. Cal una visió 
estratègica per avançar en un marc d’incertesa i aleatorietat” (Morin, 1990: 
178). En altres paraules, es qüestionen els equilibris automàtics i òptims de 
l’economia i s’atorga la rellevància que es mereix a la gestió afegint més argu-
ments (Elsner, 2017:940) a la necessitat, ja comentada, d’una tutela pública; 
confiar en l’autocorrecció de les distorsions creiem que suposa una visió a curt 
termini i inestable.

Respecte a la mateixa qüestió, però insistint en el punt de vista de la gestió, les 
referides actuacions suposen negociar tots els vincles entre els agents partici-
pants. L’estructura contractual que se’n deriva és la concreció documental fe-
faent de la CPP. Aquest és un argument que justifica el tractament de la CPP 
com una experiència econòmica a incloure dins del corrent de la Nova Econo-
mia Institucional (San Emeterio, 2006:75-104 ) (Chang, 2010:1-26) (Carrasco i 
Castaño, 2012:43).

Una darrera derivada en aquest apunt metodològic ens porta a referir-nos a la 
base empírica dels nostres comentaris i expectatives. Partint de la visió a priori 
sobre el tema, aquesta base ens la dona en gran part el coneixement generat a 
partir de l’experiència professional de project-finance i de col·laboració tant en 
el sector públic com en el privat, així com l’estudi i interpretació –forçosament 
subjectiva- de diversos casos. En els raonaments d’aquest document no ens 
ajudarem de models quantitatius degut al constant accent en el caràcter social 
i institucional dels processos i actuacions en què ens centrem. No obstant, fa-
rem referència a plantejaments formals que hem identificat en fer la revisió bi-
bliogràfica i que ens han semblat enriquidors. Donem per coneguts els proce-
diments i indicadors d’avaluació financera i socioeconòmica que tenen darrere 
el corresponent aparell de matemàtica financera.

Finalment, forma part de l’apartat definitori una breu referència enunciativa al 
marc legal de la CPP al nostre país. En aquest sentit, les aportacions de Ridao i 
Tornos posen de manifest les mancances en la delimitació i regulació de la CPP 
com a modalitat contractual, mancances que s’han mantingut amb posteriori-
tat als seus respectius treballs. Fins al març del present any no ha entrat en vi-
gor la nova Llei de Contractes del Sector Públic (Llei 9/2017 de 8 de novembre) 
que transposa amb retard les directives europees del 2014 sobre adjudicació 
de contractes de concessió i contractació pública (Directives 2014/23 i 24/UE). 
Observant el Capítol II del redactat de la llei apreciem que s’ha suprimit la figu-
ra del contracte de col·laboració publicoprivada, cosa que hom justifica a l’ex-
posició de motius pel fet que l’objecte d’aquests contractes es pot realitzar a 
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través d’altres modalitats contractuals, fonamentalment, el contracte de con-
cessió.

3. Context ideològic i evolució del sistema

Entrem ara a considerar el context ideològic i de sistema econòmic que és el 
nucli de la ponència. En línia amb el criteri metodològic esmentat, intentem 
adoptar el punt de vista de l’economia política, és a dir, partint d’una visió ide-
ològica, que és la que orienta a individus i organitzacions en la selecció i priorit-
zació dels seus objectius i mitjans, i intentant incorporar en els raonaments la 
realitat social i institucional que constitueix el contorn de la CPP. La ideologia 
és rellevant al si de les polítiques dels diferents àmbits dins dels quals s’inscriu 
la CPP. Rellevància significa solidesa i permanència cosa que ens situa lluny 
dels escenaris “líquids” que ha denunciat Zygmunt Bauman (2007: 21).

Posem l’accent en aquest punt perquè el posicionament a favor o en contra de 
la CPP té moltes connotacions ideològiques, algunes de les quals ja hem inten-
tat desactivar en les definicions negatives seleccionades a l’apartat anterior. 
Potser, la més important és la que fa referència a les presumptes condicions 
laborals precàries de les empreses privades que entren a col·laborar amb el 
sector públic fruit de contractacions a la baixa. Davant d’aquesta crítica, el pri-
mer que ens hem de preguntar és si realment es fa referència a CPP –ja defini-
da- o bé a d’altres formes de relació més puntual entre el sector públic i el sec-
tor privat. Així mateix, hi ha tres motius, almenys, que fan que aquesta crítica 
no pugui tenir un caire general que condicioni el futur: l’Administració pot ajus-
tar les condicions dels plecs, l’Administració en la nova legislació està obligada 
a rebutjar ofertes que impliquin una pressió desmesurada sobre els salaris i, 
pel cantó de les actituds del sector privat, els empresaris poden comportar-se 
amb responsabilitat corporativa de manera que el màxim benefici es pugui ma-
tisar quan es tracta de serveis públics d’atenció recurrent.

La crítica a la qual ens referim pot anar més enllà i pot adduir que si actua el 
sector privat s’han de computar beneficis (encara que no siguin els màxims) i 
impostos sobre el benefici. I ambdós conceptes encareixen el servei o ús de la 
infraestructura en qüestió. Davant d’això és quan es pot argumentar que, amb 
els recursos disponibles, l’estat no arriba directament i en exclusiva a tot.

Si superem aquesta objecció, encara podem topar amb una altra més difícil de 
contrarestar. Quan apliquem aquests raonaments, és igual la salut que altres 
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serveis o la indústria? Entrar en aquesta discussió ultrapassa els nostres objec-
tius. Significaria diferenciar les activitats de l’estat en funció de si responen a 
drets inherents als ciutadans.

En aquest apartat intentarem apuntar respostes més sòlides a aquests tòpics i 
posar de manifest que el concepte de CPP incideix o és compatible, almenys, 
amb quatre aspectes de l’evolució del sistema:

• Solidaritat.

• Canvi cultural.

• Innovació.

• Cooperació.

Manllevem parcialment la pauta de Salvador Giner en el seu assaig El futur del 
capitalisme (Giner; 2011:107), diverses referències sobre filosofia política de 
Norbert Bilbeny (2008:122) i també recuperem idees i autors estudiats amb 
motiu de la tesi doctoral de qui subscriu, en especial Morris Bornstein (1974: 
218).

3.1. Solidaritat

Els desequilibris socials inherents al funcionament del sistema han anat creant 
una consciència –a vegades encobrint posicions més interessades, no ens en-
ganyem- de que és necessària una major solidaritat. Aquest valor de la solidari-
tat, juntament amb factors més objectius com s’ha comentat a la introducció, 
és el que està a la base de la intervenció de l’estat que afecta en major o menor 
grau el mecanisme de mercat i la llibertat econòmica individual. Indubtable-
ment, el paternalisme públic i la sobirania del consumidor no es poden compa-
tibilitzar al 100% (López Casasnovas, 2015: 25).

Al costat de diversos exemples d’economia solidària, és indubtable que un ele-
ment clau en aquest context de necessària mitigació dels desequilibris és l’es-
tat del benestar, que pressuposem que s’ha de mantenir. No ens referim a ac-
tuacions puntuals de recolzament del benestar, sinó d’estat del benestar o 
societat del benestar en el sentit ben conegut de John Rawl d’“una estructura 
bàsica de la societat que garanteixi la justícia distributiva”, concepte que ja sa-
bem que no coincideix amb l’igualitarisme.
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Entenem que la CPP permet mantenir i ampliar l’abast d’un estat del benestar 
reformulat en coherència amb l’abans esmentat procés de transformació en 
un estat garant i regulador. En efecte, degut a que, com hem apuntat, els efec-
tes de la crisi impedeixen el finançament adequat per via impositiva de la des-
pesa pública necessària per a totes les actuacions (Montagut i Vilà, 2016: 317) i 
a que hi ha consens per afegir-ne de noves –sense oblidar la cultura, la lluita 
contra el canvi climàtic i l’ajut als països més pobres- sembla oportuna l’evolu-
ció des d’un estat paternalista a un Estat habilitador de les nostres possibilitats 
i capacitats.

Això vol dir, deixar de cobrir algunes despeses, de les quals s’haurien de res-
ponsabilitzar els ciutadans, per a garantir més compensacions per a situacions 
de necessitat, precarietat, marginalitat i pobresa. Precisament López Casasno-
vas (2015: 300) (2017:23) es mostra partidari d’una política pública més selecti-
va –més lligada a la prova de necessitats i de mitjans– que universalista.

I també vol dir –i aquí és on volíem arribar- que l’Estat es planteja cedir la ges-
tió d’activitats en les quals té responsabilitat de tutela i control al sector privat 
o a entitats que hi col·laborin. Concretament, es reservaria les tasques bàsi-
ques que permetessin complir amb la seva responsabilitat davant la societat 
en les successives fases d’un projecte o en les diferents activitats constitutives 
d’un servei públic. I alguns serveis rigorosament seleccionats es podrien exter-
nalitzar. Una societat del benestar menys estatalitzada.

Entenem que la revisió que s’apunta s’ha d’interpretar com la recerca d’un 
equilibri estratègic entre els grans objectius d’incentivar l’activitat econòmica i 
de garantir un nivell mínim de benestar social. En qualsevol cas, com a concep-
te amb totes aquestes matisacions, l’estat del benestar constitueix, creiem, un 
compromís ètic i la CPP, que ja sabem que va més enllà d’una cessió puntual 
d’activitats concretes al sector privat, sembla cridada a tenir un paper més re-
llevant, sense oblidar, complementàriament, les correccions que van més en la 
línia de la millora de l’eficiència de les administracions com ha posat en relleu 
Anton Costas en un article recent a La Vanguardia (31 de maig de 2016).

Veiem en definitiva que hom pot establir una estreta interrelació entre estat 
del benestar i CPP. En altres paraules, la CPP constitueix un instrument neces-
sari en la tendència del sistema cap a cotes més altes de solidaritat.
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3.2. Canvi cultural

La transformació del sistema econòmic no es pot desvincular de factors cultu-
rals. I en aquest punt també observem relació amb la CPP. En efecte, els can-
vis d’actitud dels actors del sector públic i del sector privat són un element 
d’evolució del sistema que apunta a la interrelació més fluïda que hem qualifi-
cat com a cabdal per a la CPP. És important que els canvis siguin simultanis per 
a facilitar els plantejaments de CPP doncs aquests es basen en la interacció 
horitzontal –més que jeràrquica- i en la confiança en l’ètica i professionalitat 
mútua.

Ens trobem en un punt delicat. Com combinar l’actuació responsable amb el 
lògic enfocament de la gestió cap a l’obtenció de benefici? La RSC és quelcom 
més que un apartat obligatori de les memòries anyals? És un bon indicador 
d’una organització ètica? Hem de pensar que en molts casos sí. Són nombrosos 
els empresaris que assumeixen la seva funció social i que demostren una acti-
tud professional que va més enllà dels criteris economicistes. Alfredo Pastor 
ho va descriure molt gràficament en el moment de màxima virulència de la cri-
si: “l’empresari, deia, hauria de tenir la valentia de saber renunciar a l’últim 
euro de benefici si d’aquesta manera aconseguia evitar la destrucció d’ocupa-
ció” (La Vanguardia, 29/08/2010). Ampliem aquesta finalitat per a incloure-hi la 
satisfacció de necessitats públiques i completem així l’argument per a conclou-
re de manera voluntarista, però amb convenciment, que podem anar cap a un 
model econòmic més sostenible dins del nostre sistema.

Cabana ha descrit en diverses publicacions el pas d’un capitalisme que només 
pensa a donar el màxim benefici als accionistes al capitalisme que considera 
que les empreses tenen una triple responsabilitat: en relació amb els accionis-
tes, als qui hi treballen i a la comunitat on actuen.

Des de la perspectiva de l’ètica, per a Begonya Roman, la finalitat que legitima 
l’èxit de les organitzacions i dels seus líders, més enllà del benefici, és la quali-
tat del servei entesa com a satisfacció del desig de tots els agents implicats o 
stakeholders, és a dir, accionistes, directius, treballadors, proveïdors, clients i 
usuaris.

L’experiència professional a l’Administració ens va permetre copsar que cal 
vèncer molts prejudicis. La visió que es té de l’empresari privat a vegades està 
lluny de ser la que convindria en la línia de l’entesa comentada; sovint no se li 
pressuposen prou els valors de la responsabilitat social. I, a la inversa, creiem 
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que estan en un error els que des del sector privat pensen que a l’àmbit públic 
tot és burocràcia i ineficiència.

En el fons estem parlant d’ètica. De l’ètica basada en el compromís en uns va-
lors que són els mateixos que ens condueixen a adoptar una posició favorable 
a l’estat del benestar. Aquesta ètica no té qualificatiu –privada o pública– com 
tampoc es poden separar les dimensions privada i pública de la persona (Gasol, 
2012: 47). No correspon aquí estendre’s en aquest concepte, però considerem 
imprescindible deixar-lo enunciat perquè des del nostre punt de vista l’ètica és 
el suport del qual podríem anomenar “segona època” de l’estat del benestar. 
Coincidim doncs amb l’aportació d’Enrico Letta recentment divulgada (El Punt 
Avui, 26/01/2018). Recordem que la primera època va néixer condicionada per 
l’existència d’un socialisme real amenaçador (Ribas, 2018).

Tot aquest procés de canvi d’actituds que porta a una optimització de la CPP 
requereix temps, formació, educació en els valors que condueixin a l’esmenta-
da ètica i confiança en el marc institucional. En definitiva, el canvi cultural pot 
donar lloc a un disseny de polítiques públiques basades en la confiança. La CPP 
encaixa en aquesta tendència.

3.3. Innovació

Ens estendrem una mica més en aquest aspecte evolutiu del sistema.

Que el sistema promou la innovació i que aquesta al seu torn el fa progressar 
més és conegut. Però val la pena parar atenció en què al costat de la innovació 
incorporada hi ha també la no incorporada dins la qual s’hi inclouen les formes 
de gestió. En aquest sentit, la transferència de coneixements d’ambdues mo-
dalitats entre els sectors públic i privat, en facilitar la millora de la gestió i del 
procés decisional, enriqueix els dos sectors i, al final, beneficia l’assignació de 
recursos del conjunt.

Entrem doncs en el terreny de l’economia positiva i mirem quins enfocaments 
d’anàlisi i quins indicadors s’utilitzen.

L’ús de tècniques d’avaluació –que hem pressuposat conegudes- procedents 
de la microeconomia empresarial, com ara l’anàlisi cost-benefici, és un element 
cada vegada més generalitzat dins del camp de la decisió pública a l’hora de 
portar a terme i de prioritzar actuacions per a donar resposta a necessitats col-
lectives. Són tècniques que tracten de quantificar els avantatges i els desavan-
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tatges que comportarà dur a terme una determinada actuació adoptant una 
òptica global. Hom treballa amb fluxos i taxes diferents que en la mateixa anà-
lisi aplicada a l’empresa on tot és més tangible. La bibliografia i experiències 
són molt abundants i destaquen els treballs realitzats pel Gabinet d’Estudis 
Econòmics i MCRIT (2010) i Turró (2016:51-62). La publicació Nota d’Economia 
del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat 
de Catalunya ha recollit també recentment el resultat de les primeres jornades 
d’avaluació econòmica de polítiques públiques celebrades el 2015.

Aquestes aproximacions s’han desenvolupat especialment en l’àmbit de les in-
fraestructures, en què l’anàlisi cost-benefici ha generat metodologies que en 
determinats països s’apliquen de manera sistemàtica per a valorar inversions i 
polítiques en aquest sector.

També a Catalunya des de l’Acord de Govern del 20 de desembre de 2011. A la 
seva exposició de motius ens diu: “L’actual context en el qual operen les Admi-
nistracions Públiques es caracteritza per un elevat nivell d’exigència per part 
dels ciutadans i agents econòmics. D’una banda, demanen més i millors serveis 
i, de l’altra, imposen forts requeriments en termes de transparència i rendició 
de comptes. En aquest sentit, la qualitat de la despesa pública, entesa com la 
preocupació pels resultats assolits amb els recursos gastats esdevé una qües-
tió que ha de presidir qualsevol procés de decisió. Tenint en compte que la raó 
de ser de les polítiques públiques és donar resposta a una determinada proble-
màtica o necessitat social, fer un bon diagnòstic és un requisit fonamental per 
a dissenyar polítiques efectives però també per avaluar-les constantment i fer 
els ajustaments que corresponguin”.

Aquest Acord de Govern ha contribuït a estendre l’aplicació de les tècniques 
cost-benefici i l’anàlisi d’impactes a àmbits diferents de les infraestructures en 
què la decisió pública està més mancada de quantificacions i anàlisi sistemàtica 
(Garola i Farriols, 2016:152-163).

Tanmateix, i això és molt important, la justificació així documentada sobre la 
raonabilitat i viabilitat d’una inversió acostuma a ser excessivament genèrica. 
Tot i que sempre conté una hipòtesi sobre l’ens que la desenvoluparà i el tipus 
de finançament previst, amb les consegüents derivacions quant a previsió de 
beneficis, impostos i costos financers, coincidim (ESADE, 2014: 41) en què enca-
ra no és concloent per als gestors del sector públic sobre la pertinença de de-
senvolupar-la amb algun format de col·laboració amb el sector privat; ens in-
forma que la inversió és viable i recomanable, però no de la millor manera 
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d’afrontar-la ni de com s’hauria de plantejar la interacció entre sector privat i 
sector públic en les diferents fases.

Unes primeres alternatives han consistit en relacionar l’indicador de benefici 
socioeconòmic extret de l’anàlisi cost-benefici amb el total de diner públic 
compromès o be en comparar un supòsit hipotètic completament públic amb 
opcions de partenariat que incloguin els fluxos ajustats per la probabilitat 
d’ocurrència de riscos i els costos de transacció (Albalate, 2014:108). Però, com 
veurem, l’assumpte és més complex.

Tant per part dels responsables públics com dels analistes i estudiosos de la 
matèria s’està buscant des de fa anys (ens consta que des del 1982) (Kevitt, 
2015:99) un indicador universal més ajustat a la realitat de la CPP que reflectei-
xi tots els fluxos i relacions entre sector públic i privat. Hi ha consens respecte 
el nom –Valor per diner– i sobre la definició genèrica (Glendinning, 1988: 42-50) 
–“el valor dels equipaments o serveis, reflectint qualitat i volum, que es reben 
en contraprestació al diner públic compromès en el projecte”. El 2004, el Tre-
sor Britànic el definia com “l’òptima combinació de costos a llarg termini, qua-
litat i adaptació al propòsit perseguit per a satisfer els requeriments dels usua-
ris” especificant que “òptima” significa “l’obtenció del resultat màxim donades 
les restriccions i condicionants existents” (HM Treasury, 2004:17) (Pitt i Collins, 
2006:363). Fixem-nos que els projectes tenen un objectiu i un impacte buscat 
(inclòs el macroeconòmic) i podria ser molt bé que s’aconseguís l’objectiu, 
però que l’impacte real fos molt diferent que el buscat degut a errors en el dis-
seny o en les previsions; per això és tan important escoltar tots els stakehol-
ders (NAO, 2004).

On també hi ha consens és en que el concepte de Valor per diner aglutina les 
anomenades 4 “E” de la terminologia anglesa: Eficàcia, Eficiència, Efectivitat i 
Igualtat (Equality), (McKevitt i Davis, 2016: 257-264), (Brugué, Gomà i Subirats, 
2016: 254). També es fa referència al concepte d’Economy (obtenció dels inputs 
al menor cost possible) que en la nostra exposició l’incorporem a Eficiència.

• Eficàcia. La infraestructura o servei públic en qüestió soluciona el proble-
ma o és capaç de satisfer l’objectiu proposat d’una manera racional i sen-
se perjudicar altres objectius a criteri dels usuaris. Es comprova a través 
del compliment dels coneguts com ANS (Acords de Nivell de Servei) que 
recullen les opinions de manera sistemàtica.

• Eficiència. Soluciona el problema o satisfà els objectius de la millor mane-
ra atenent a la relació entre inputs i outputs. No hi ha indicadors simples 
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per a quantificar l’eficiència, doncs s’ha d’examinar l’equilibri entre la 
qualitat de la solució aportada i el seu benefici socioeconòmic, d’una 
banda, i el cost dels recursos físics, humans i financers, de l’altra. I hi ha 
factors col·laterals involucrats a avaluar, com el marc regulatori, la conti-
nuïtat i expectativa d’estalvi, el cost d’oportunitat, l’estructuració de les 
operacions, que és on s’inclouen les combinacions de partenariat i la cor-
responent contractació, i la distribució de riscos.

 L’assignació i gestió de riscos té, efectivament, una gran influència ja que 
repercuteix en els costos –per la seva remuneració- i es tradueix en un 
mecanisme d’incentius; és evident que qui assumeix risc tendeix a con-
trolar i fer eficient la tasca que el pot ocasionar. En aquest sentit, hi ha 
força coincidència en apreciar que la interacció dels sectors públic i pri-
vat en totes les fases d’una CPP té efectes positius, en relació amb alter-
natives de delegació de funcions per separat a diferents contractistes 
privats, sobre els incentius per a innovar i per a obtenir informació sobre 
els costos futurs per tal d’adaptar la prestació de la infraestructura o la 
provisió del servei en qüestió a eventuals canvis de circumstàncies; els 
costos de construcció, els de manteniment i la mateixa vida útil en poden 
sortir beneficiats en major o menor grau en funció del cost d’obtenció de 
la informació, del cost de l’esforç d’innovació i del grau en què aquest 
esforç es pot modular. Totes aquestes interrelacions estan modelitzades 
i, per tant, es poden estudiar a un nivell formal i de detall (per exemple, 
Hoppe, 2013: 66 ).

 Aquesta “E” aglutina la major part de la utilització d’instruments finan-
cers de tota l’anàlisi ja que examina els impactes de les actuacions valo-
rant costos, beneficis i riscos, i calculant una rendibilitat en termes VAN o 
TIR.

• Efectivitat. Ja hem justificat aquest concepte en la definició de CPP. Ho 
hem fet per a donar un enunciat realista, coherent amb el context i orien-
tat a la millora de la societat. És l’afegit que en un procés seqüencial, par-
tint de l’anàlisi d’eficiència del projecte, permet concloure la idoneïtat 
d’una estructura determinada de CPP.

 La podem definir com el punt òptim o d’equilibri entre l’eficàcia, que ens 
informa de que s’han fet les coses necessàries a judici dels usuaris, i l’efi-
ciència, que ens informa que s’han fet bé tenint en compte tots els fac-
tors implicats, afegint-hi consideracions finalistes compartides respecte 
a l’impacte perseguit en els usuaris i l’impacte particular en la resta de 
participants. Les consideracions finalistes compartides ens evoquen el 
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concepte d’RSC de les empreses comentat a l’apartat referit al canvi cul-
tural.

• Igualtat. Compartir finalitat amb l’eficiència no és cap novetat des de la sen-
sibilitat de l’economia política; recordem J. M. Keynes (Rubirola, 2017: 16).

 Abans hem intentat argumentar com s’insereix la CPP en la línia evoluti-
va del sistema referida a la solidaritat entesa com tot un conjunt d’actua-
cions orientades a una atenció igualitària i/o justa de les necessitats bàsi-
ques. Ara necessitem traslladar aquesta pauta d’acció a la concreció d’un 
criteri d’elegibilitat en la determinació del mecanisme de provisió dels 
béns i serveis apropiats per a satisfer les esmentades necessitats. En la 
concreció que busquem hem d’introduir, com a principi, el requisit 
d’igualtat. Igualtat que vol dir:

• Imparcialitat en l’ús dels fons públics.

• Tractament igualitari dels destinataris o del col·lectiu elegit com a legítim 
destinatari (recordem la definició inicial de CPP que hem donat). Tornem 
a obrir-nos a les tesis de John Rawls que ens portarien a prestacions in-
dexades a la renda dels perceptors i a detectar i evitar abusos.

• Satisfacció equilibrada dels stakeholders.

Nombrosos estudis han evidenciat la incompatibilitat entre els objectius d’efi-
ciència i igualtat en la dotació d’infraestructures. En afrontar un projecte i en 
analitzar-lo ja es disposa doncs de la formalització de moltes relacions entre les 
variables representatives (Matas et al., 2014:60) per ajudar a les decisions que 
al final, com hem dit, acostumen a tenir un caràcter no estrictament econòmic.

Hem donat quatre conceptes que contribueixen a aclarir el significat del Valor 
per Diner però, com hem apuntat i com bé coneixen les persones que tracten 
sobre polítiques públiques, hi ha encara força diferències de criteri en la defini-
ció i aplicació del concepte i, més concretament, en la valoració dels béns i ser-
veis (More, 2014: 465-477), consideració d’intangibles, identificació dels stake-
holders i avaluació de la seva satisfacció (Kevitt i Davis, 2016: 257-264).

Després d’aquest recorregut pels components que hom creu han de quedar 
reflectits en l’indicador del Valor per diner, creiem que el concepte més elabo-
rat d’efectivitat és el més idoni per a l’avaluació de la CPP, sobretot perquè re-
cull dades objectives aportades per tots els actors participants, indicadors de 
qualitat i dades sobre l’estructuració de les operacions. Ens sumem en aquest 
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sentit a l’opinió de que el Valor per Diner constitueix un bon indicador de l’efec-
tivitat i aquesta del valor públic que s’intenta crear amb la CPP.

Una altra cosa és consensuar la metodologia de càlcul. De fet, les objeccions 
metodològiques són les mateixes que pesen sobre l’anàlisi cost-benefici i són 
sovint un obstacle per a la utilització dels indicadors en els processos de con-
tractació. Com trobar mesures homogènies i acceptables, mitjançant sistemes 
de puntuació o ponderació i paràmetres representatius d’elements tangibles i 
intangibles? Fixem-nos, per exemple, en la següent proposta de bateria d’indi-
cadors (Almarri, 2017: 95):

• Apropiada assignació de riscos.

• Compromisos de les parts privada i pública.

• Compromís de l’Administració..

• Procés de contractació competitiu i transparent.

• Valoració detallada de costos i beneficis.

• Estructura legal i regulatòria favorable.

• Bona governança.

• Garanties.

• Condicions macroeconòmiques i financeres.

• Satisfacció dels objectius de tots els stakeholders (qualitat implícita).

• Suport polític.

• Viabilitat tècnica.

• Distribució de poder de decisió entre sector públic i privat.

• Suport social.

• Política econòmica consistent.

• Societat vehicle sòlida financerament.

Ens apartaríem del fil conductor d’aquesta ponència si ens estenguéssim en 
aquesta controvèrsia; ens hem limitat a posar de relleu el punts on hi ha acord 
i hem avançat una opinió, però reconeixent el llarg recorregut d’investigació i 
perfeccionament que hi ha a nivell metodològic.
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Malgrat aquestes imperfeccions, la CPP que ha anat sorgint espontàniament 
de la pròpia evolució del sistema és ja, al seu torn, un mitjà de política econòmi-
ca per tal de millorar l’assignació de recursos (Burger i Hawkesworth, 2011:101). 
Hem volgut ressaltar aquest fet com una innovació. I entenem que ho és en la 
mesura en què reflecteix una tendència al canvi en la funció de preferència so-
cial, o preferències revelades en el mercat i en el procés polític -no alienes a la 
solidaritat, al canvi cultural i al criteri de sostenibilitat- que com ens va fer notar 
ja fa dècades Morris Bornstein afecta als objectius perseguits i l’elecció dels 
instruments utilitzats, és a dir, l’assignació de recursos.

3.4. Cooperació

En la regulació de problemes col·lectius i en la provisió de béns públics ja no 
s’aconsella ni l’autoregulació espontània del mercat (idea liberal conservadora 
d’estat mínim) ni l’estat controlador en un plantejament jeràrquic. Més aviat 
coordinació, acord, horitzontalitat, cooperació en la direcció i control de les 
organitzacions. La CPP entra de ple en aquesta tendència i, per tant, ho desta-
quem com un altre punt d’alineació.

En aquest context d’interacció estat-mercat-societat la tutela de l’Estat –se-
guint ara al filòsof de la política en àmbits complexos Daniel Innerarity 
(2002:142-180)- transita cap a modalitats més cooperatives, hipòtesi que lliga 
amb la tendència apuntada cap a un estat garant. En aquest sentit, la gover-
nança no s’assimila al control sinó a una nova manera de regular els problemes 
col·lectius i proveir béns públics a partir de marcs institucionals que siguin 
capaços d’articular relacions horitzontals, més cooperatives, i de garantir el 
pluralisme i la coordinació entre els diferents agents polítics i socials. Utilitzar 
el terme governança suposa assumir un canvi gradual de perspectiva política.

Al segon apartat de la ponència ens referíem a la nostra manera d’afrontar 
aquesta matèria que ens portava a destacar la seva complexitat. En tractar del 
control, el criteri és el mateix. L’esmentat filòsof posa de manifest com gestio-
nar una complexitat de manera menys jeràrquica fet que suposa els següents 
avantatges:

• L’equip decisor coneix la dinàmica temporal dels elements integrants i 
evita extrapolar linealment.

• Té en compte els efectes laterals i els desenvolupaments exponencials.

• Pensa més en xarxes i circularitats que en cadenes causals.
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• El mitjà i llarg termini prima sobre l’immediat i els detalls.

• Està atent a les connexions i panoràmica.

• Les solucions són elaborades. Hom fuig del tot o res.

• És una gestió motivadora de la iniciativa, la innovació i el compromís dels 
agents participants.

Per a ell un món reticular exigeix una governança relacional amb la potenciació 
de la confiança, la reciprocitat, la cooperació, l’horitzontalitat i la regulació. Es 
requereix una acció expressa dels diferents actors de la CPP.

Situats en aquest nivell relatiu a la participació de tots els agents interessats, 
hem de destacar les propostes contingudes en una recent contribució de Pep 
Molsosa a la Revista de Comptabilitat i Direcció (2017:125-142).

En cap cas la governança suposa que l’Estat renunciï a la seva tasca de configu-
ració del marc econòmic i de tutela de sectors claus. Es tracta de millorar les 
formes de decisió. Una bona governança contribueix, en definitiva, a dissipar 
les connotacions ideològiques que afecten al concepte de CPP.

4. Conclusió

Hem intentat argumentar, a partir d’una posició favorable a l’extensió de la 
Col·laboració Publicoprivada i com aportació a un debat obert, que aquesta 
fórmula és viable i adaptada a quatre vectors molt importants d’evolució del 
sistema fins al punt que la millora d’aquest podria dependre en part de la seva 
generalització.

• Coherència amb el vector de solidaritat gràcies a que la CPP permet el 
manteniment de l’estat del benestar reformulat. En efecte, aquest pot 
trobar en la CPP un instrument vàlid preservant la responsabilitat i con-
trol de l’Estat en els sectors seleccionats democràticament. En els estu-
dis a priori dels projectes hauria de quedar reflectit el compliment dels 
objectius del sector públic i en els corresponents plans d’implementació 
les eventuals mesures cautelars per a garantir-los.

• Coherència amb el canvi cultural en la mesura en què el sector privat ten-
deix a assumir realment l’RSC en els aspectes de gestió dels beneficis i, 
sobretot, en els que fan referència a l’àmbit laboral.
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• Coherència amb la innovació. Ja des de finals del segle passat s’està tre-
ballant, tant dins del sector públic com privat, en el perfeccionament de 
les eines d’avaluació dels projectes i serveis. No hi ha encara una fórmula 
universalment acceptada, però sí propostes aplicables a casos concrets i 
que ajuden a la presa de decisió. Ens sumem a l’opinió de que el Valor per 
Diner constitueix un bon indicador de l’efectivitat i aquesta del valor pú-
blic que s’intenta crear amb la CPP.

 Sembla raonable pensar que si es va consolidant la realització ex ante 
d’un rigorós test del valor per diner per a seleccionar projectes a endegar 
i optar per formes de desenvolupar-los, test que va més enllà de les Anà-
lisis Cost-Benefici que com hem vist ja són obligades, es produiria un im-
pacte en l’assignació de recursos.

• Coherència amb el nou estil de governança que des de fa uns vint anys 
està guanyant terreny. Es tracta de mantenir la tutela de l’Estat allà on 
s’ha decidit democràticament que ha d’existir, però promoure la coordi-
nació en la gestió corrent.

Aquestes quatre proposicions, que hem de considerar de caràcter provisional 
atès l’abast de la ponència, ens permeten contemplar un futur amb millor en-
teniment entre el sector públic i el privat en benefici de la societat en general.

Entre la bibliografia consultada s’observarà que s’inclou un rigorós article d’An-
toni Castells sobre pensament econòmic (Castells, 2017: 90-91). La seva lectura 
ens ha suggerit apuntar a les conclusions, sense cap pretensió, que es pugui 
considerar l’evolució descrita com un possible element significatiu en la conso-
lidació d’un nou consens sobre el paper relatiu de l’Estat a l’economia.

Finalment, una altra conclusió a la qual ens porta la bibliografia revisada (Bru-
gué, Gomà i Subirats, 2016: 256) confrontada amb l’anàlisi realitzada és la ne-
cessitat que les polítiques públiques tinguin la capacitat d’incorporar aquesta 
fórmula de desenvolupament i gestió d’infraestructures i serveis públics, ja 
que constitueix un vertader mitjà de política econòmica.

Referències bibliogràfiques

ALBALATE, D. (2014), “Factors d’èxit i fracàs en la Col·laboració publicoprivada 
en el finançament d’infraestructures viàries”. Revista Econòmica de Catalu-
nya 70, novembre, 100-109.

001-780 ponenciasEIX6.indd   635 11/07/2018   9:36:17



636

La Col·laboració Publicoprivada en el seu context. Reflexió en clau de sistema econòmic...

ALMARRI, K. (2017), “The influence of critical success factors on Value for Mo-
ney viability analysi in Public-Prived Partnership Projects”, Project and Mana-
gement Journal, vol. 48, 4, 93-106.

BAUMAN, Z. (2010), “Tiempos líquidos”, Tusquets Editores, Barcelona.

BEI (2015), “The EPEC PPP Guide”. EPEC Secretariat.

BILBENY, N. (2008), “Filosofia Política”, Editorial UOC, Barcelona.

BORNSTEIN, M. (1974), “Comparative Economic Systems: Models and Cases”, 
Richard Irwin ed.

BRUGUÉ, Q., GOMÀ, R. I SUBIRATS, J (2016), “Cap a una nova governança”, 
contribució a GINER, S. i HOMS, O. “Raó de Catalunya. La societat catalana al 
segle XXI”, Institut d’Estudis Catalans i Enciclopèdia Catalana, 249-268.

BURGER, P. i HAWKESWORTH, I. (2011), “How To Attain Value for Money: Com-
paring PPP and Traditional Infrastructure Public Procurement”, OECD Jour-
nal on Budgeting, volum 1, 91-146.

CARRASCO i CASTAÑO, M. S. (2012), “La Nueva Economía Institucional”, Nue-
vas Corrientes del Pensamiento Económico, ICE 865, marzo.

CASANOVAS, T, (2016), “Project Finance Internacional”, Editorial Profit.

CASTELLS, A. (2017), “El retorn del Keynesianisme i la vigència de la política fis-
cal”, Revista Econòmica de Catalunya, núm. 75, juny, 76-93.

CHANG, H. J. (2010), “Institutional and economic development: theory, policy 
and history”, Journal of Institutional Economics, 1-26.

DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D’ECONOMIA I HISENDA (2016), 
“L’Avaluació Econòmica com a eina per a la presa de decisions”, Nota d’Eco-
nomia 102, 6-99.

DIRECTIVES 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, relatives, respecti-
vament, a l’adjudicació de contractes de concessió i a la contractació pública.

ELSNER, W. (2017), “Complexity Economics as Heterodoxy: Theory and Po-
licy”, Journal of Economic Issues, vol. 51:4, 939-978.

EPEC, European PPP Expertise Center of the EIB (2018), “Market Update 2017. 
Review of the European PPP market 2017”, EPEC Secretariat.

ESADE (2014), Document de treball sobre Col·laboració Publicoprivada. Progra-
ma Partners.

001-780 ponenciasEIX6.indd   636 11/07/2018   9:36:17



637

Xavier Farriols Solà

GABINET D’ESTUDIS ECONÒMICS i MCRIT (2010), “Mètode d’avaluació d’infra-
estructures de Transport, MAIT”, Col·legi d’Enginyers de Camins de Catalu-
nya.

GAROLA, A. i FARRIOLS, X. (2016), “Impacte econòmic de la millora de l’eficièn-
cia en la justícia mercantil i anàlisi cost-benefici de la nova oficina judicial”, 
Nota d’Economia 102.

GASOL, A. (2012), “Arquitectura Financiera Internacional y Europea”, AC-
CID-IEF, Barcelona.

GINER, S. (2011), “El futur del Capitalisme”, Edicions 62, Barcelona.

GLENDINNING, R. (1988), “The concept of Value for Money”, International 
Journal of Public Sector Management, vol. 1, núm. 1, 42-50.

GONZÁLEZ, O. (2016), “Proyectos de Participación Público-Privada (PPP) para 
la gestión y financiación de infraestructures”. Editorial Garceta, Madrid.

HM Treasury, (2004), “Regularity, Propriety, & Value for Money”, 17.

HOPPE, E. i SCHMITZ, PW. (2013), “Public-private partnerships versus traditio-
nal procurement: Innovation incentives and information gathering”, RAND 
Journal of Economics 44,1, Spring, pp. 56–74.

INNERARITY, D. (2002), “La transformación de la política”, Península-Ayunta-
miento de Bilbao.

JANÉ SOLÁ, J. (1974), “Por una estructura operativa de la política econòmica”, 
Revista Española de Economía, vol. 1.

LLEI 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’Ordenament Jurídic espanyol les directives del Parlament Eu-
ropeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

LONGO, F. i ALBAREDA, A. (2014), “Administració Pública i valors. Eines i meca-
nismes per a una governança ètica”, Editorial Barcino, Barcelona.

LÓPEZ CASASNOVAS (2015), “El Bienestar desigual”, Editorial Península, Bar-
celona.

LÓPEZ CASASNOVAS (2017), “Economia i gestió pública al servei del benestar 
de la gent”. Discurs de recepció com a membre numerari – Institut d’Estudis 
Catalans, Secció de Filosofia i Ciències Socials.

MACIAS, P. i OLIVER, O. (2014), “Infraestructures d’Estat” Pòrtic, Barcelona.

001-780 ponenciasEIX6.indd   637 11/07/2018   9:36:17



638

La Col·laboració Publicoprivada en el seu context. Reflexió en clau de sistema econòmic...

MARTIN, G i GARCIA, A. (2006), “El modelo estructural de Jané y sus posibilida-
des teóricas y operativas. El caso de la distribución de la renta”. Col·laboració 
a “Economía efectiva. Miscelánea en homenaje a José Jané Solá. Editorial Mi-
lenio, 175-192.

MATAS, A., RAYMOND, J. LL. i ROIG, J. L. (2014), “La inversió en infraestructu-
res a Espanya i els objectius d’eficiència i equitat”, Revista Econòmica de Ca-
talunya 70, novembre.

MOLSOSA, J. (2017), “Consideracions i propostes per millorar la Governança 
d’organitzacions, institucions i Administracions”. Revista de Comptabilitat i 
Direcció, vol. 25, 125-142.

MONTAGUT, T. i VILA, T. (2016), “Benestar i Protecció social”, contribució a 
GINER, S. i HOMS, O. “Raó de Catalunya. La societat catalana al segle XXI”, 
Institut d’Estudis Catalans i Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 305-322.

MORE, M. H., “Public Value Accounting: establishing the philosophal basis”, 
Public Administration Review, vol. 74, 4, 465 477.

MORIN, E. (1990), “Introducción al pensamiento complejo”, Gedisa Editorial, 
Barcelona.

McKEVITT (2015), “Debate: Value for Money-in search of a definition”.

Public Money&Management, vol. 35, núm. 2, 99.

McKEVITT D. i DAVIS, P. (2016), “Value for Money a broken piñata?”, Public Mo-
ney and Management, maig.

National Audit Office (NAO), (2017), “Annual Report and Accounts 2016-2017”.

National Audit Office (NAO), (2004), “Assessing Value for Money”.

ONU, Objetivos de desarrollo sostenible, 2015, doc. A/68/970.

PITT, M. i COLLINS, N. (2006), “The private Finance Iniciative and Value for Mo-
ney”, Journal of Property Investment & Finance, vol. 24, núm. 4, 363-373.

REIG, M. (2017), “El abordaje social, político y económico de los servicios socia-
les”, conferència a la Barcelona School of Management de la Universitat 
Pompeu Fabra, 21 de juny.

RIBAS, F. (2018), “About Capitalism. For whom the bell tolls” (Pendent de pu-
blicar).

001-780 ponenciasEIX6.indd   638 11/07/2018   9:36:17



639

Xavier Farriols Solà

RIDAO, J. (2012), “La colaboración público-privada en la provisión de infraes-
tructuras”, Atelier, Barcelona.

RIDAO, J. i GARCÍA, A. (2013), “La financiación de la Colaboración Público-Priva-
da en la provisión de infraestructuras de interés público en España. Marco 
actual y propuestas de revisión”, Revista de Estudios de la Administración 
Local y Autonómica, marzo.

ROS HOMBRAVELLA, J. (2011), “Economía, ¿Ciencia útil? Cuadernos Civitas, 
Fundación CIREM, Pamplona.

RUBIROLA, M. (2016), “Keynesianismos. Una inmersión ràpida”, Tibidabo Edi-
ciones, Barcelona.

SAN EMETERIO, N. (2010), “Nueva Economía Institucional”, Editorial Síntesis, 
Madrid.

STIGLITZ, J. E. (2000), “La Economía del Sector Público”, Ed. Bosch, Barcelona.

TORNOS, J. i ESTEVE, J. (2016), Contribucions a “Servicios de Interés General, 
Colaboración Público-Privada y Sectores Específicos” Dipartamento de Giu-
risprudenza, Università degli studi di Brescia. G. Giappichelli Editore i Tirant lo 
Blanch.

TURRÓ, M. (2016), “Unes reflexions sobre l’aplicació de l’anàlisi cost-benefici”, 
Nota d’Economia 102, 51-62.

 

001-780 ponenciasEIX6.indd   639 11/07/2018   9:36:17



001-780 ponenciasEIX6.indd   640 11/07/2018   9:36:17



641

LA TERCERA VIA: LA GESTIÓ DELS SERVEIS 
PÚBLICS BÀSICS DES DE L’ECONOMIA 

SOCIAL

Ramon Roig Solé
Director de Clade Grup Empresarial d’Economia Social

Abstract

En la producció i provisió dels serveis públics sempre es planteja el dilema entre 1) 
gestió directa mitjançant unitats internes de la mateixa administració o empreses 
públiques, o 2) gestió indirecta a través de fórmules d’externalització dels serveis.
A la realitat hi ha, però, un tercer model, a cavall entre la gestió directa i la gestió in-
directa, que passa per la prestació de serveis públics articulats mitjançat empreses 
de l’economia social. La substitució de l’objectiu de “maximització de beneficis” pel 
de “priorització de les persones i la finalitat social” transforma i facilita les bases de 
la relació publicoprivada.

1. Introducció

Les relacions publicoprivades han estat motiu de debat i de nombroses aporta-
cions acadèmiques. Així, per a la producció i provisió dels serveis públics propis 
que corresponen als ajuntaments i als governs autonòmics, sempre es planteja 
el dilema entre dues possibles articulacions: 1) gestió directa mitjançant unitats 
internes de la mateixa administració o empreses públiques i 2) gestió indirecta 
a través de fórmules d’externalització dels serveis.

Des d’un punt de vista històric, a Europa els alts nivells de creixement econò-
mic posteriors a la Segona Guerra Mundial van comportar processos de nacio-
nalització de diferents sectors, com ara el transport ferroviari i aeri, de manera 
que la despesa pública, en proporció al PIB, es va duplicar als grans països eu-
ropeus, fins a arribar a nivells del 45% a mitjan dècada dels vuitanta.

És a les darreres dècades del segle xx quan s’entra en una fase diferent del mo-
viment pendular i s’inicia un progressiu qüestionament del paper de l’Estat. La 
crisi dels setanta, que va donar lloc a un estancament del creixement econòmic 
i a l’ascens de les taxes d’inflació, va impulsar el pèndol cap a l’externalització 
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dels serveis bàsics i el retrocés del sector públic, la qual cosa va comportar un 
creixent protagonisme de l’economia de mercat.

Aquest moviment va ser molt visible a nivell d’estats, però l’àmbit municipal 
tampoc no es va escapar d’aquesta tendència.

Amb els anys això ha acabat definint un comportament pendular entre aquests 
dos pols que podríem identificar, d’una banda, amb la provisió i gestió de ser-
veis des del sector públic, i, d’altra, des del sector mercantil. La metàfora del 
pèndol prové d’un treball clàssic de Polanyi (1957) –amb pròleg de Stiglitz–, en 
el qual traslladava les hipòtesis sobre les oscil·lacions a llarg termini entre l’Es-
tat i el mercat com a reguladors i responsables dels serveis, de manera que la 
idea del pèndol il·lustra els trànsits desenvolupats en relació amb la prestació i 
provisió dels serveis públics.

Seria lògic saber analitzar i treure conclusions de cadascuna d’aquestes eta-
pes, i més quan el pas del temps permet posar en perspectiva històrica totes 
aquestes tendències. I des d’aquest punt de vista no és gens agosarat conclou-
re que l’assumpció, en exclusiva, dels serveis per part de l’Estat no resulta habi-
tualment òptima, però que, a la vegada, tampoc no resulta d’interès que el 
mercat substitueixi l’Estat en l’establiment d’objectius. Per tant, entre aquests 
dos extrems cal trobar els models i les regles de joc que afavoreixin un desen-
volupament positiu en la prestació de serveis bàsics de responsabilitat pública.

En aquesta tònica pendular, el que és cert és que al llarg dels darrers anys s’ha 
tornat a parlar amb insistència de remunicipalització dels serveis locals. Aques-
ta tendència es palesa en l’àmbit català quan, per exemple, des de la mateixa 
Diputació de Barcelona, s’organitzen jornades de treball que versen entorn 
dels temes que s’han de tenir en consideració dins d’aquests processos de re-
municipalització, amb un gran èxit d’assistència de representants municipals, 
perquè possiblement són molts els ajuntaments que en aquests moments te-
nen inquietuds que van en aquesta direcció.

Amb tot, remunicipalitzar no deixa de ser un terme absolutament inapropiat, 
un eufemisme acceptat dins del món local, ja que en cap moment aquests ser-
veis han deixat de ser de responsabilitat municipal. El que sí que es produeix és 
un procés de “reinternalització” de la seva gestió, de manera que es passa 
d’una gestió indirecta a una de directa. Igual que quan es parla de “privatitza-
ció” dels serveis públics, a allò a què realment ens estem referint és a l’assigna-
ció de la gestió i prestació d’aquests serveis a empreses mitjançant diferents 
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figures contractuals, sense que això representi la pèrdua de la titularitat públi-
ca del servei. En aquesta direcció caldria parlar, de fet, d’externalització de la 
gestió.

Els exemples de processos d’externalització, i també de reinternalització, de la 
gestió dels serveis locals són molts, fet que ha donat lloc a estudis sobre les 
conseqüències dels moviments que s’han produït en una direcció i altra (més 
en externalització que no pas en reinternalització). Així, hi ha una nombrosa li-
teratura econòmica, en la qual s’analitzen els resultats dels processos d’exter-
nalització del servei que es van viure en les darreres dècades del segle xx, i que 
posen en dubte els suposats beneficis que la van impulsar, com ara l’existència 
d’una major eficiència en costos (Bel i Warner, 2008). També resulta força ac-
ceptat que els monopolis públics i sense pressió competitiva comporten inefi-
ciències, de manera que, quan té lloc l’externalització d’aquests serveis, es 
produeixen estalvis importants, tot i que tendeixen a diluir-se amb el temps 
(Bel i Costas, 2006).

És cert que no hi ha una conclusió única i inequívoca dels resultats derivats dels 
moviments en una direcció o altra, perquè la qüestió determinant de la millora 
en eficiència d’un o altre moviment no és si aquesta gestió s’assumeix des del 
sector públic o privat, sinó que hi ha molts més elements que cal tenir en consi-
deració, com ara la complexitat del sector, les dificultats a l’hora d’establir me-
canismes de control o altres elements més arbitraris, com ara la capacitat de 
gestió de les persones que assumeixen el projecte.

En la línia dels estudis que han aprofundit sobre les conseqüències dels proces-
sos d’externalització, destaca el de Bel i Warner (2008). Segons aquests au-
tors, en un estudi fet a partir de l’anàlisi dels serveis de subministrament d’ai-
gua i recollida de residus, es conclou que no hi ha una evidència sistemàtica 
entorn del fet que la privatització impliqui menys costos en la prestació 
d’aquests serveis. Les raons que exposen per justificar aquest fet van des de 
contractes incomplerts a causa de concessions de llarga durada i del poder del 
titular per renovar el contracte un cop venç fins a l’elevada concentració de les 
empreses que acaben prestant aquest servei i la manca de competència.

Voorn et al. (2017) analitzen un total de vint-i-un estudis publicats entre els 
2001 i 2015 amb l’objectiu de comparar les empreses públiques municipals. Cal 
destacar que el país on més estudis s’han fet és a Espanya, seguida d’Itàlia, 
Portugal i Holanda. Un primer resultat és que les empreses municipals poden 
ser altament ineficients, sobretot quan no hi ha cap tipus de pressió competiti-
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va. Quan els governs locals posen barreres a altres competidors acaben aïllant 
del mercat les empreses públiques i traient-los pressió competitiva, cosa que 
n’afavoreix la progressiva ineficiència.

Això sembla indicar que, en aquells serveis en què no hi pot haver competència 
de mercat (com pot ser el proveïment domiciliari d’aigua), les empreses públi-
ques tendirien a no ser eficients. Els estudis que analitzen el pas de prestar un 
servei per mitjans municipals a fer-ho per una empresa municipal o organisme 
autònom apunten al fet que es dona una millora significativa. La substitució de 
càrrecs “polítics” per perfils més professionals és una de les raons, segons els 
autors, que explicaria aquesta millora.

Els sectors en què es té evidència que les empreses públiques municipals són 
més eficients que l’ajuntament són la gestió de residus, la gestió de l’aigua i el 
desenvolupament econòmic, mentre que en el sector sanitari o cultural seria 
millor prestar el servei pels mitjans municipals.

Les empreses mixtes (empreses mercantils amb part de propietat municipal) 
surten ben parades dels diferents estudis de Voorn et al. Segons aquests estu-
dis, les empreses mixtes presenten uns graus d’eficiència més alts que les em-
preses en què la propietat és totalment pública, tot i que, curiosament, tenen 
una elevada probabilitat de dissoldre’s, especialment en els primers anys 
d’entrada en funcionament. L’explicació d’això pot raure en el fet que les pri-
meres fases de constitució són les més difícils, en la mesura que s’estableixen 
les regles de gestió entre l’òrgan públic i el privat. Un cop superada aquesta 
etapa, els guanys en eficiència són més que notables, comparats amb el pro-
veïment del servei per part d’una empresa pública “pura” (és a dir, totalment 
municipal).

La literatura econòmica que ha estudiat els efectes del moviment contrari del 
pèndol és menys extensa. Amb tot, hi ha estudis que aporten elements desta-
cables, com el fet per Hefetz i Warner (2004) entorn dels factors que afecten la 
reinternalització de serveis locals de més de sis-cents municipis dels Estats 
Units durant la dècada dels noranta. Les conclusions de Hefetz i Warner són 
que, quan els costos de control de l’externalització de serveis municipals són 
molt elevats, la probabilitat que es tornin a reinternalitzar esdevé molt eleva-
da. Una conclusió que va en la línia de l’estudi fet per Brown i Potoski (2003) en 
el qual apunten que quan els serveis tenen uns costos elevats de transacció, 
especialment de control, els processos d’externalització són molt menors.
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2. Un cas emblemàtic: la gestió de l’aigua a Berlín

Lobina (2017) va analitzar amb detall dos processos de remunicipalització de 
l’aigua: el que es va fer a Berlín, fruit d’un intens moviment social en favor de la 
recuperació del domini per part del sector públic, i el de Buenos Aires, de ca-
racterístiques més polítiques que no pas socials.

A Berlín, els preparatius per a la privatització de la Berlinwasser (BWB), l’opera-
dora d’aigua a la capital d’Alemanya, van començar amb la seva comercialitza-
ció el 1994, quan el senat de la ciutat estat va decidir privatitzar l’empresa pú-
blica. Aquesta iniciativa va estar motivada per la idea de convertir BWB en una 
empresa que obtingués beneficis per als seus propietaris públics operant con-
tractes internacionals. La decisió va ser presentada com “una necessitat da-
vant el creixent deute de la ciutat” i com una oportunitat per fer de BWB un 
jugador important en el mercat mundial de l’aigua. La decisió de privatitzar 
BWB es va produir en un context econòmic i fiscal caracteritzat per la caiguda 
del mur de Berlín el 1989. Aquest fet havia conduït al col·lapse de les indústries 
prèviament subvencionades a ambdues bandes de Berlín i a una pèrdua de 
llocs de treball generalitzada en el sector públic, que va generar grans deutes 
al govern local.

El contracte privat era molt controvertit i va conduir a una greu manca d’inver-
sions i a un augment dels preus. Això va afavorir la mobilització social en con-
tra de la privatització de l’aigua. El 2007, el grup de ciutadans Wassertisch Ber-
liner (‘La Taula de l’Aigua de Berlín’) va començar a fer campanya per treure a 
la llum pública els contractes confidencials de BWB, i va obtenir el suport de 
grups ambientalistes i altres moviments socials.

El febrer de 2011, més de 660.000 berlinesos van votar a favor de la proposició 
“Els berlinesos volen que els tornin l’aigua”, amb què reclamaven que la gestió 
de l’aigua tornés a ser pública. El referèndum havia impopularitzat tant els con-
tractes privats que, a les eleccions de la ciutat del setembre del 2011, la remuni-
cipalització era al programa de tres dels quatre principals partits polítics, tot i 
que Berlín encara tenia enormes deutes. El contracte va ser rescindit quan l’es-
tat de Berlín va recomprar les accions propietat d’RWE l’abril de 2012, i les acci-
ons propietat de Veolia el setembre de 2013. El cost de l’adquisició de les acci-
ons privades de BWB per als contribuents va ser de 1.300 milions d’euros, que 
es pagaran amb pujades a la factura de l’aigua durant trenta anys.
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3.  Restriccions de la legislació espanyola a la gestió directa, una proposta 
desigual

La legislació espanyola aprovada en aquests darrers anys comporta clares limi-
tacions i restriccions a la reinternalització de la gestió de serveis públics locals. 
D’una banda, el 2011 es va incorporar el principi d’estabilitat pressupostària, 
que es va consagrar en el text constitucional amb la modificació de l’article 135 
de la Constitució espanyola, que es va dur a terme de manera pactada el mes 
d’agost de 2011 entre PSOE i PP. Aquest principi va quedar ratificat amb l’apro-
vació de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sos-
tenibilitat financera (LOEPSF), i per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racio-
nalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), que modifica de 
forma rellevant la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases de règim lo-
cal (LRBRL).

Així, a grans trets, si un ajuntament vol optar per la gestió mitjançant una enti-
tat pública empresarial local o per una societat mercantil local amb capital de 
titularitat pública, l’expedient haurà de contenir una memòria justificativa que 
acrediti que aquesta forma de gestió és més sostenible i eficient que mitjan-
çant un organisme autònom. I en el cas de voler rescatar la prestació d’un ser-
vei públic que no hagi arribat a finalitzar el període de concessió, a més s’haurà 
de justificar l’interès que el motiva.

Es tracta, per tant, d’un clar element de discriminació en favor de l’externalit-
zació dels serveis bàsics.

4.  El conflicte d’interessos del sector públic i privat en els processos de 
concessió

L’element clau que dificulta l’externalització de la gestió de serveis públics mu-
nicipals és la discrepància d’interessos entre el sector públic –que vol vetllar 
per la prestació d’uns serveis de qualitat en les condicions econòmiques més 
favorables– i el sector privat –que com en qualsevol empresa mercantil es 
planteja l’objectiu prioritari de la maximització de beneficis–. Si ho dibuixéssim 
gràficament, podríem dir que es tracta de dos cercles que defineixen els inte-
ressos de cadascuna de les parts: un, relatiu a la qualitat del servei, i l’altre, que 
es focalitza en la maximització de beneficis. Quan sigui possible solapar 
aquests dos cercles –és a dir, quan més fàcil sigui fer compatible la maximitza-
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ció de beneficis sense perjudici de prestar el servei en les millors condicions 
per als seus beneficiaris–, més fàcils i reeixits seran els processos d’externalit-
zació dels serveis públics. Per contra, quan les possibilitats de fer solapar els 
dos cercles siguin més limitades, més complexos seran els processos d’exter-
nalització del servei.

Això acaba fent que esdevinguin bàsics la concreció dels requeriments amb els 
quals cal prestar el servei externalitzat i l’establiment de sistemes de control 
que serveixin per validar que els requeriments previstos s’estan complint.

És en aquest sentit que, en aquells serveis on l’establiment dels requeriments 
sigui complex, ja sigui pel nombre de variables que cal tenir en consideració ja 
sigui per la complexitat en la seva definició –i en conseqüència, el seu segui-
ment i control–, els processos d’externalització esdevenen més dificultosos. I, 
en conseqüència, és en aquestes situacions on els models de gestió directa po-
den tendir a guanyar terreny en perjudici dels models d’externalització.

Així, Le Grand (1991) va aportar una bona guia sobre les condicions per a una 
adequada relació publicoprivada, que va sintetitzar en els ítems següents:

• Estructura de mercat. Hi ha d’haver competència o potencial competèn-
cia.

• Informació. Cal informació barata i accessible en ambdues parts.

• Costos de transacció. Els costos de transferència han de ser inferiors als 
costos dels sistemes administratius dels contractes.

• Motivació. Cal que hi hagi motivació en les dues parts del mercat.

• No-discriminació. Cap de les parts pot discriminar per atendre de manera 
exclusiva els usuaris que comporten menys costos (cream skimming).

En cas de no concretar-se aquestes condicions, els processos de concessió po-
den derivar fàcilment en relacions desiguals que acaben deteriorant el servei 
públic que ha estat motiu de concessió.

Les causes de remunicipalització sovint inclouen un descontentament dels go-
verns locals i de la societat civil. Això es deriva, en part, del fracàs del sector 
privat per acomplir les expectatives teòriques d’una major eficàcia. Les raons 
que han portat a la remunicipalització de diferents serveis han estat múltiples. 
Entre altres qüestions tindríem el pobre acompliment operatiu de les empre-
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ses privades, la manca d’inversions, les disputes sobre els costos operatius, 
l’augment dels preus, la dificultat en el seguiment dels operadors privats, la 
manca de transparència financera o les retallades de personal i qualitat del ser-
vei.

5.  Un model a mig camí entre la gestió pública i la gestió privada 
mercantil

Dins del moviment pendular al qual hem fet referència, podríem dir que hi ha 
un model de gestió directa o pública quan la prestació del servei s’assumeix 
des de l’Administració pública, i parlem de gestió privada quan la gestió s’ex-
ternalitza a una empresa privada, empresa que habitualment respon a una for-
ma jurídica de caràcter mercantil.

Davant d’aquests dos models extrems del pèndol, es podria considerar un ter-
cer model, que seria la gestió d’aquests serveis mitjançant empreses de l’eco-
nomia social.

La definició jurídica d’economia social a Espanya ve marcada per la Llei 5/2011, 
de 29 de març. Aquest text defineix l’economia social com el conjunt d’activi-
tats econòmiques i empresarials de l’àmbit privat que persegueixen l’interès 
general, econòmic i social, d’acord amb els principis de:

• Primacia de les persones i de la finalitat social per davant del capital.

• Aplicació dels resultats obtinguts de l’activitat econòmica en funció del 
treball aportat i servei o activitat realitzats per les persones sòcies o pels 
seus membres.

• Promoció de la solidaritat interna i amb la societat que afavoreixi el com-
promís amb el desenvolupament local, la igualtat d’oportunitats entre 
homes i dones, la cohesió social, la inserció de persones en risc d’exclusió 
social, la generació d’ocupació estable i de qualitat, la conciliació de la 
vida personal, familiar i laboral, i la sostenibilitat.

• Independència respecte als poders públics.

Des d’aquest punt de vista la llei preveu fins a vuit possibles formes empresari-
als en el context de l’economia social. Aquestes són, concretament: 1) les coo-
peratives (on l’organització empresarial es basa en l’estructura i el funciona-
ment democràtics), 2) les societats laborals (on el capital social pertany 
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majoritàriament als treballadors), 3) les mutualitats (caracteritzades per ser 
entitats sense ànim de lucre, d’estructura i gestió democràtica, que exerceixen 
una activitat asseguradora de caràcter voluntari), 4) els centres especials 
d’ocupació (caracteritzats per la voluntat de compatibilitzar la viabilitat econò-
mica i la seva participació en el mercat amb el compromís social cap a col·lec-
tius amb menys oportunitats en el mercat de treball), 5) les empreses d’inser-
ció (com a estructures d’aprenentatge, en forma mercantil, on la finalitat 
bàsica és donar accés a l’ocupació de col·lectius desfavorits mitjançant el 
desenvolupament d’una activitat productiva), 6) les confraries de pescadors 
(com a corporacions de dret públic sectorials, sense ànim de lucre, representa-
tives d’interessos econòmics d’armadors de vaixells de pesca i de treballadors 
del sector extractiu), 7) les associacions vinculades al moviment de la discapa-
citat i de la inserció de persones en exclusió i 8) les fundacions (com a organit-
zacions constituïdes sense ànim de lucre que, per voluntat dels creadors, te-
nen afectat el seu patrimoni de manera duradora a la realització d’una finalitat 
d’interès general –les fundacions d’economia social han de complir taxativa-
ment els principis de l’economia social citats, i que recull la Llei 5/2011).

La gestió d’un servei de titularitat pública a través d’una de les fórmules d’or-
ganització previstes en el model d’economia social pot presentar importants 
avantatges respecte dels models habituals que han definit els dos extrems del 
moviment pendular.

Posem l’exemple d’un model de gestió que s’inclouria en aquest esquema de 
treball, com és el cas de la gestió del subministrament d’aigua a escala munici-
pal a través d’una cooperativa de consumidors, en la qual els veïns del municipi 
són els socis consumidors de la cooperativa i, per tant, els propietaris.

Val a dir que aquest exemple l’hauríem d’encasellar estrictament en un model 
d’externalització del servei de gestió de l’aigua, en la mesura que la cooperati-
va de consumidors no deixa de ser una forma jurídica de propietat privada. 
Però també és obvi que, més enllà de tractar-se d’un model d’externalització, 
són moltes les diferències entre un procés de concessió a una empresa mer-
cantil tradicional o un procés en favor d’una cooperativa de consumidors on 
els propietaris seran els mateixos veïns i beneficiaris del servei.

De ben cert els cercles que defineixen els interessos del sector públic i de la 
societat concessionària (la cooperativa propietat dels mateixos beneficiaris 
del servei) tendiran a aproximar-se i solapar-se d’una manera molt més relle-
vant en aquest esquema, i s’eliminarà bona part del conflicte d’interessos dels 
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models de concessió més habituals. Així, si en el model de concessió tradicio-
nal a empreses del sector mercantil s’obliga a conjuminar els interessos de ma-
ximització de beneficis amb la qualitat del servei, en el cas de la gestió a través 
d’una empresa cooperativa de consumidors, la qualitat del servei adquirirà 
tota la importància del món, mentre que la maximització de beneficis perdrà 
tot el sentit, sobretot quan aquests beneficis únicament derivaran de l’opera-
tòria que la cooperativa faci amb els socis consumidors i clients del servei.

6.  Olesa de Montserrat, un model de concessió de servei públic a una 
cooperativa de consumidors

El servei de captació i subministrament d’aigua a Olesa de Montserrat és parti-
cular, en la mesura que el servei el gestiona Comunitat Minera Olesana, SCCL, 
una cooperativa de consumidors i usuaris de la qual són socis pràcticament to-
tes les famílies del municipi.

Olesa de Montserrat té una població entorn dels 23.500 habitants, fet que es 
tradueix en uns 11.200 punts de servei d’aigua. D’aquests, entorn d’uns 10.300 
són socis de la cooperativa de consumidors i usuaris, mentre que la resta és un 
nombre residual de veïns que òbviament tenen dret a la recepció d’aigua a les 
seves llars –d’acord amb el seu dret com a ciutadans–, i que com a tals esdeve-
nen clients de la cooperativa, però sense necessitat de ser-ne socis consumi-
dors.

L’origen d’aquest model tan atípic d’Olesa de Montserrat ve de lluny. El 1868, 
ara fa cent cinquanta anys, un grup d’olesans va entendre que l’aigua era font 
de malalties quan s’extreia dels pous casolans en èpoques de sequera. Per evi-
tar aquestes situacions, els veïns del municipi es van associar amb l’objectiu de 
poder proveir aigua corrent a les cases amb garanties de salubritat per al con-
sum.

Al llarg d’aquests cent cinquanta anys l’organització s’ha anat adequant als 
temps, d’acord amb les possibilitats i necessitats de cada moment. Va ser ara 
fa vint-i-cinc anys quan es va veure en la necessitat de reforçar la forma jurídica 
per tal de poder seguir gestionant el servei de subministrament d’aigua. Va ser 
en aquest context que es va adoptar la fórmula de cooperativa de consumi-
dors, i és des de l’aleshores que el servei de subministrament d’aigua a Olesa 
de Montserrat l’assumeix Comunitat Minera Olesana SCCL, com a cooperativa 
de consumidors i usuaris.
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Comunitat Minera Olesana, SCCL presenta uns actius totals d’entorn de 4,2 mili-
ons d’euros, dels quals 3,9 milions és patrimoni net. Per tant, es tracta d’una em-
presa amb un nivell de capitalització altíssim, per bé que aquesta capitalització 
certament s’ha anat acumulant amb el pas de molts anys d’existència. En ven-
des, Comunitat Minera Olesana presenta una xifra de negoci d’entorn dels 2,4 
milions d’euros anuals, si bé, malgrat aquest elevat volum d’ingressos, el resultat 
final se situa de manera habitual –i per decisió dels propietaris de la cooperativa– 
en una xifra mínima d’entorn dels 3.000 euros. De ben cert l’elevat volum de ca-
pitalització fa del tot innecessari l’assoliment de més beneficis. Això, juntament 
amb altres elements, fan possible que el preu de l’aigua se situï, d’acord amb da-
des públiques de l’Agència Catalana de l’Aigua, entorn d’un 60% per sota del preu 
mitjà dels municipis veïns que s’abasteixen d’aigües del mateix riu Llobregat.

Però més enllà del preu de l’aigua, que pot tenir un cert component d’encert 
en les decisions històriques preses des de la cooperativa, és bo destacar d’al-
tres aspectes que possiblement tenen més a veure amb la particularitat del 
model. Alguns d’aquests elements són que l’aigua d’Olesa de Montserrat es 
caracteritza per ser de més qualitat si l’analitzem des del punt de vista de THM 
en suspensió –partícules cancerígenes fruit de la combinació de clor– o si te-
nim en compte que destaca per ser un dels municipis amb rendiment més alt 
de la xarxa –a Olesa de Montserrat aquest rendiment se situa per sobre del 
85%, quan a Catalunya el rendiment mitjà se situa en el 71% de l’aigua i a quasi al 
40% de municipis la pèrdua se situa per sobre d’aquest 30%.

Pel que fa al nivell de THM, des de l’Organització Mundial de la Salud (OMS) i 
de les directives europees s’han marcat els límits màxims que pot contenir l’ai-
gua. Des d’aquest punt de vista es va fixar un primer límit el 1998 de 150 µg/L, 
que posteriorment es va rebaixar a 100 µg/L. En el cas d’Olesa de Montserrat, 
per poder millorar la qualitat de l’aigua, els socis de la cooperativa van decidir 
invertir en una doble filtració de l’aigua, una vegada ja era apta per al consum. 
El procés consisteix en un filtratge amb permanganat potàssic i diòxid de clor 
(primer amb sorra i segon amb carbó actiu), que permet rebaixar de forma 
molt significativa el volum de THM en suspensió, de manera que una vegada 
fet aquest filtratge es procedeix a una segona clorificació de l’aigua per dei-
xar-la en condicions aptes per al consum.

Gràcies a aquesta inversió, i a un sobrecost per tot aquest procés de filtratge i 
segona clorificació, Comunitat Minera Olesana aconsegueix subministrar aigua 
a les llars d’Olesa de Montserrat amb un volum de THM que se situa entorn als 
12-15 µg/L, molt per sota dels límits màxims establerts.
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Com hem vist en el recull anterior, dins de la literatura econòmica s’observa 
com la manca d’inversió i la voluntat de rebaixar els costos de gestió en perju-
dici de la qualitat del servei han esdevingut problemes reiterats en els proces-
sos d’externalització. Això és fruit del conflicte d’interessos que es genera en-
tre els tres interlocutors d’aquests processos; és a dir, Administració pública, 
consumidors (veïns del municipi) i empresa concessionària.

Certament, agafant aquest exemple que acabem d’exposar, es fa difícil pensar 
que una empresa concessionària de caràcter mercantil assumiria inversions ex-
traordinàries si no fossin necessàries per complir normatives sanitàries o bé 
perquè queden estrictament fixades en els plecs de clàusules del procés de lici-
tació.

En canvi, en el cas de la cooperativa de consumidors i usuaris, pròpia de l’eco-
nomia social, s’acaba desdibuixant el conflicte d’interessos que genera l’as-
sumpció d’una inversió d’aquestes característiques, si no ve marcada per les 
condicions estipulades prèvies.

És cert que en el plec de clàusules del procés de licitació poden fixar-se moltes 
condicions i diferents supòsits, però també ho és que en concessions a molts 
anys es fa difícil tenir en consideració tots els possibles elements, de manera 
que fàcilment emergiran diferències fruit de conflictes d’interessos.

És des d’aquest vessant que considerem d’interès el plantejament de la gestió 
dels serveis bàsics municipals des de l’òptica de l’economia social, que trenca 
el tradicional moviment pendular que històricament s’ha donat entre la gestió 
directa des de l’Administració pública i l’externalització del servei a empreses 
concessionàries de caràcter mercantil.
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Abstract

El Acuerdo de París, alcanzado en la XXI Conferencia de las Partes (COP21) de la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, contempla el compromi-
so de alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) entre 
2050 y 2100 para contener el efecto calentamiento de la Tierra. Un objetivo de descar-
bonización tan ambicioso como este exige de un profundo cambio en las formas de 
producción y consumo de energía en el horizonte del 2050. En otras palabras, la lucha 
contra el cambio climático y los efectos que se derivan del mismo exige cambiar patro-
nes y modos de consumo, incrementar el grado de penetración de las energías renova-
bles, así como mejorar de forma drástica en ámbitos como la eficiencia energética.
Este cambio de modelo económico –sin obviar su relevancia, es necesario tener presen-
te que no es una cuestión que se circunscriba exclusivamente en el sector energético– 
exige de la implicación y concienciación del conjunto de las Administraciones públicas 
–en la esfera europea, española y catalana–, de las empresas y de los ciudadanos.
El presente paper pretende centrarse en el papel de la regulación económica a la hora 
de proveer las señales e incentivos correctos en este necesario proceso de transición 
hacia la descarbonización de nuestro modelo económico. Es necesario un marco regula-
torio y de gobernanza capaz de dar cumplimiento a los objetivos de sostenibilidad 
medioambiental, todo ello sin obviar otros aspectos clave de la política económica y 
energética como la seguridad de suministro y la competitividad de nuestro tejido pro-
ductivo.
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1. Introducción

La energía constituye un elemento fundamental para el bienestar de las perso-
nas. Por un lado, porque permite cubrir sus necesidades básicas. Por otro lado, 
porque es un elemento clave del desarrollo económico que impulsa el aumen-
to de la calidad de vida de las sociedades. Garantizar un suministro de calidad y 
a precios asequibles de energía es una condición necesaria para el aumento del 
bienestar de las personas.

Es por ello que resulta vital para el desarrollo económico de todo territorio la 
consecución de un suministro de energía continuado y de calidad y a precios 
competitivos que permita el correcto funcionamiento de los distintos sectores 
económicos, fomentando con ello la ocupación y, en consecuencia, el acceso a 
la energía a un mayor número de ciudadanos. También resulta evidente que 
los precios de la energía influyen directamente en los precios de todas aquellas 
actividades que precisan de la misma. Afecta desde la competitividad de la in-
dustria hasta la renta disponible de los hogares, por lo que su precio es un ele-
mento básico para el sostenimiento de todo el sistema productivo y para el 
bienestar y la estabilidad social.

La actividad económica está íntimamente relacionada con la demanda energé-
tica. Entre 1990 y 2015 la demanda de energía mundial creció un 0,6 % por cada 
punto porcentual de crecimiento del Producto Interior Bruto –PIB– mundial 
(medido en términos de Paridad del Poder Adquisitivo (PPA)). Por otra parte, 
el crecimiento de población, su concentración en áreas urbanas y su nivel de 
vida afectan no solo a la demanda energética sino también al mix energético 
requerido.

La combinación de los efectos del crecimiento económico mundial en los 
próximos años, una vez recuperados de la profunda crisis económica de la que 
Europa en particular empieza a salir, y la evolución demográfica probable, hace 
que la pregunta fundamental no resida en si la energía primaria de origen fósil 
será o no será un insumo energético importante para nuestras economías, 
sino cómo garantizar el acceso a suficiente energía (de todos los tipos) para 
abastecer las necesidades crecientes de la población mundial.

El tándem crecimiento económico y aumento de la demanda de energía ha es-
tado vigente desde la Revolución Industrial. Recientemente, estamos siendo 
testigos de un cambio de paradigma en el que el crecimiento económico em-
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pieza a desacoplarse del crecimiento de la demanda de energía. La principal 
explicación son los avances en eficiencia energética, pero también tienen su 
influencia el aumento de la productividad y la tercerización de la actividad eco-
nómica.

La lucha contra el cambio climático y los efectos cada vez más visibles que se 
derivan del mismo añade más presión aún a la necesidad de intentar desaco-
plar la demanda de energía del crecimiento económico o como mínimo de des-
acoplar la evolución de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del 
crecimiento económico. Ser capaces de desacoplar emisiones de CO2 y creci-
miento económico constituye el gran reto del futuro y exige de un profundo 
proceso de transformación de las pautas actuales de consumo energético, lo 
que nos lleva a hablar de la transición energética.

Ante este reto, las propias estimaciones de la Agencia Internacional de la Ener-
gía atisban los primeros indicios de que se está produciendo un proceso de tí-
mido desacople entre consumo de energía primaria y crecimiento económico 
–medido en términos de Producto Interior Bruto (PIB)– que se espera que se 
acentúe a partir de la próxima década, donde de acuerdo a las proyecciones de 
la Agencia se espera triplicar la riqueza global en el horizonte del año 2050 sin 
que ello conlleve incrementos de la misma magnitud en la demanda energéti-
ca.

Gràfico 1. Proyección de la evolución del PIB (GDP), Energía Primaria (TPED) 
e Intensidad de Emisiones (CO2 intensity).

Fuente: AIE (2016), Energy, climate Change and the Environment.

Sin duda, un proceso de transformación de nuestra forma de consumir ener-
gía que nos debe permitir avanzar hacia una economía hipocarbónica. Una 
transformación que exige de un proceso de transición social, de cambio cultu-
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ral y de mentalidad colectiva que va mucho más allá de una simple transfor-
mación tecnológica. Ser capaces de dar respuesta a los retos globales implica 
necesariamente aunar la dimensión social y la dimensión técnica del reto, to-
mando en consideración que el ciudadano debe ocupar un protagonismo des-
tacado en la definición de la hoja de ruta que nos debe permitir transitar en 
este proceso de avance hacia un nuevo modelo económico sostenible 
medioambientalmente.

En otras palabras, se trata de decidir como sociedad de qué forma se asumen 
determinados riesgos –la transición no se encuentra exenta y habrá ganadores 
y perdedores- así como somos capaces de garantizar prosperidad y progreso 
sin poner en riesgo al planeta. En definitiva, acordar cómo debemos transitar 
hacia un nuevo escenario que parece inevitable pero que es necesario gestio-
nar en lugar de esperar a que nos sobrevenga. El proceso de gestión exige de 
políticas claras y ambiciosas, con un papel crucial de la regulación que debe ser 
capaz de aportar estabilidad y predictibilidad ofreciendo las señales económi-
cas oportunas a los agentes, tanto públicos como privados.

Precisamente es este último aspecto el que centrará el contenido de la presen-
te contribución. Centrándonos en el sector energético, uno de los principales 
emisores de CO2 -principal gas de efecto invernadero explicativo del proceso 
de calentamiento global-, el objetivo es analizar el papel a desempeñar por 
parte de la política energética en general y de la regulación económica del sec-
tor energético en particular. Los acuerdos alcanzados en la Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP21) en París en 2015, con el compromiso adquirido de limitar el calenta-
miento global de forma que no supere el incremento de la temperatura media 
los 2ºC con respecto a los niveles preindustriales, sin duda van a marcar el rum-
bo de la descarbonización de nuestras respectivas economías, pero deben ir 
acompañados, como se pondrá de manifiesto a lo largo de esta contribución, 
de un nuevo modelo de gobernanza y toma de decisiones que den como resul-
tado marcos regulatorios efectivos, estables y predecibles que permitan dar 
respuesta a la necesidad de culminar con un balance de emisiones neutro en el 
año 2050.

Tras este primer apartado introductorio, la presente contribución se ha estruc-
turado en 5 apartados.
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2.  Relevancia del sector energético en el proceso de transición

El cambio climático, tal como se ha puesto de manifiesto en el apartado intro-
ductorio, es un hecho irrefutable con crecientes y significativas repercusiones 
medioambientales, sociales y económicas, donde un calentamiento global pro-
medio en la superficie terrestre superior a los 2 ºC provocará efectos irreversi-
bles en los ecosistemas, y por ende en las sociedades humanas, incluyendo la 
economía y la salud. Implicaciones que exigen de actuaciones inmediatas en 
aras de reducir las emisiones que se producen a la atmósfera de gases de efec-
to invernadero, en especial de CO2. Mientras se emita más dióxido de carbono 
de lo que la naturaleza pueda absorber, la temperatura del planeta aumentará 
y el hecho de que estabilicemos el volumen de emisiones no impide que los 
efectos del calentamiento global perduren en el tiempo.

La Organización Meteorológica Mundial acaba de apuntar que el año 2017 que 
justo acabamos de cerrar ha sido uno de los tres años más calurosos — junto a 
2016 y 2015— desde que comenzaron los registros en 1880. El análisis de la ins-
titución muestra que la temperatura media en la superficie del planeta el año 
pasado fue 1,1 grados centígrados superior a la del periodo 1880-1900, conside-
rado “preindustrial” y el año 2016 mantiene el título de más cálido, con 1,2 gra-
dos por encima de esa referencia preindustrial.

Más allá del análisis coyuntural de la clasificación de los años individuales, lo 
más relevante es el análisis de la tendencia a largo plazo y, en este sentido, 
cabe destacar que 17 de los 18 años más cálidos han sido registrados durante 
este siglo, y el grado de calentamiento en los últimos tres años ha sido excep-
cional, con repercusiones profundas y duraderas en el nivel del mar y en los 
patrones climáticos de determinadas regiones del mundo.

Revertir esta tendencia exige de acciones decididas que no se pueden demo-
rar, siendo precisamente en este ámbito donde entran las políticas encamina-
das a fomentar la transición energética hacia una economía descarbonizada. 
Más en concreto, minimizar estos impactos exige de una modificación de las 
actuales políticas energéticas y medioambientales, en la medida en que el sec-
tor energético es explicativo de una parte significativa de las actuales emisio-
nes de Gases de Efecto Invernadero (GEI), y dentro de estos de CO2.

En la definición de estas nuevas políticas serán necesarias actuaciones diferen-
ciadas por segmentos, en función de sus características intrínsecas así como su 
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grado de contribución a la consecución de los objetivos de reducción de emi-
siones. De un primer análisis de la evolución en el tiempo del total de emisio-
nes de GEI en la Unión Europea (UE) (Gráfico 2) es posible apreciar cómo todos 
los sectores, excepto la combustión de combustibles en el transporte y la avia-
ción internacional, contribuyeron a la reducción general de las emisiones de 
GEI de 1990 a 2014.

Gráfico 2. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por sectores (Mt CO2)

Fuente: European Environment Agency (2016).

En términos absolutos, las industrias energéticas contribuyeron con las mayo-
res reducciones de emisiones entre 1990 y 2014 con 413 millones de toneladas 
equivalentes de CO2. El sector energético, aunque haya sido el que ha realizado 
mayores contribuciones a las reducciones de dióxido de carbono en el período 
analizado, continúa siendo el sector con una mayor relevancia en términos de 
emisiones globales y sigue siendo el sector responsable de la mayor parte de 
las emisiones totales (28,2% en 2014). La segunda mayor reducción de 372 mi-
llones de toneladas equivalentes de CO2 se logró en las industrias de fabrica-
ción y construcción.

Por el contrario, frente a una evolución decreciente de las emisiones asociadas 
al sector energético y el sector manufacturero, las emisiones de transporte 
fueron un 13,3% más altas en 2014 que en 1990, representando el 20,1% de las 
emisiones totales de la UE en 2014, lo que la convierte en la segunda fuente 
después de las industrias energéticas.

En la medida en que el consumo de energía primaria a partir de recursos de 
origen fósil constituye la principal fuente de emisiones de gases de efecto in-
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vernadero (GEI), estando dichas emisiones estrechamente relacionadas con el 
ritmo de crecimiento y grado de desarrollo económico, es necesario ser capa-
ces de desacoplar emisiones de CO2 y crecimiento económico. Este es sin lugar 
a dudas el gran reto del futuro y exige de un profundo proceso de transforma-
ción de las pautas actuales de consumo energético. En definitiva, avanzar en 
una senda de transición energética.

A juzgar por los datos, parece que este proceso de transición ya se ha iniciado, 
puesto que el sector energético ha sido el que ha realizado mayores contribu-
ciones a las reducciones de CO2 entre 1990 y 2014 y en los últimos años se ha 
producido un estancamiento en las emisiones de dióxido de carbono relacio-
nadas con el sector energético (Gráfico 3), lo que refuerza el argumento de 
que el sector energético camina con pie firme hacia su descarbonización.

Gráfico 3. Emisiones de CO2 en el sector energético (Gt), 1970-2016

Fuente: World Energy Outlook, 2017.

El estancamiento de las emisiones en el sector energético en los últimos años 
se puede explicar por la confluencia de diversos factores, como son la expan-
sión de la generación eléctrica a partir de fuentes renovables (especialmente 
solar y eólica), la reducción a nivel global de la intensidad energética -energía 
necesaria para producir una unidad de output-, explicada mayoritariamente 
por medidas de ahorro y eficiencia energética, o la caída en la demanda global 
de carbón que progresivamente va siendo sustituido por gas natural, como ha 
sucedido en EE. UU. con la irrupción del shale gas.
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Sin embargo, para evitar sacar conclusiones equívocas que nos puedan hacer 
errar en la definición de las políticas necesarias en el medio y largo plazo, es 
importante plantearse en este momento si efectivamente hemos llegado a un 
genuino punto de inflexión o, por el contrario, se trata de una mera confluen-
cia de factores cíclicos y temporales que se pueden revertir en cualquier mo-
mento.

No sabemos qué nos depara el futuro en este sentido, si bien parece poco pro-
bable que la instalación de nueva potencia de generación renovable se deten-
ga, o que haya un resurgimiento del carbón, menos aún que la intensidad ener-
gética aumente en las economías desarrolladas y emergentes. No obstante, la 
dimensión del reto es mayúscula y el sector energético se encuentra en el cen-
tro como principal agente del cambio.

El sector energético que se encuentra inmerso en un proceso de transforma-
ción y que debe dar respuesta tal como se verá en el apartado siguiente, no 
solo al reto de la descarbonización, sino también a otros retos de gran relevan-
cia. 

3. Retos del sector energético

Del análisis de los diferentes escenarios energéticos posibles de aquí al año 
2050, se desprende que no existe una única senda para el cumplimiento de los 
objetivos climáticos. No obstante, los escenarios más ambiciosos implican re-
tos relevantes para los combustibles fósiles asociados al proceso de descarbo-
nización. Una vez presentado el reto general de la transición energética en su 
conjunto y la participación y evolución del sector energético en las emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI), este tercer apartado pretende analizar 
en mayor detalle el alcance e implicaciones de los diferentes retos que afronta 
el sector energético y a los que debe dar respuesta en aras de un modelo sos-
tenible.

La idea es adentrarse en identificar de forma más concreta, amplia y exhausti-
va aquellos aspectos que el sector energético debe afrontar en los próximos 
años para alcanzar los distintos objetivos que se le plantean. Sin duda, tal 
como se ha puesto de manifiesto, el primero y más importante es la descarbo-
nización. No obstante, otros aspectos están irrumpiendo con fuerza, apuntan-
do a un cambio profundo en las próximas décadas en un sector energético que 
no había experimentado transformaciones significativas en su modelo operati-
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vo y de negocio en los últimos años. Cuestiones como la digitalización, la des-
centralización, el empoderamiento del consumidor, el diseño de los mercados 
y la inversión son los aspectos clave que definirán un nuevo sector energético 
en los próximos años. La pieza vertebradora de todos estos retos y el principal 
instrumento para integrarlos dentro del sector energético del futuro es la polí-
tica energética europea, que será la encargada de definir las principales líneas 
de actuación en estos ámbitos. Y dentro de esta, el principal factor de cambio 
será la I+D que ya está dando sus frutos y en el que se centran todas las mira-
das a la hora de aportar soluciones a cada uno de los retos concretos.

A continuación, se apuntan los más relevantes, haciendo énfasis en que si bien 
constituyen retos a los que es necesario dar respuesta, no podemos obviar 
que generan nuevas oportunidades económicas que debemos ser capaces de 
aprovechar.

a) Descarbonización

El principal reto al que se enfrenta actualmente el sector energético es la des-
carbonización, entendida como la eliminación completa de las emisiones (es-
pecialmente de CO2) asociadas al consumo de energía. El objetivo de la descar-
bonización del sector energético va parejo a la lucha contra el cambio climático 
que está provocando el calentamiento del planeta. Este calentamiento se esti-
ma que causará graves desastres naturales que llevarán asociados importantí-
simos costes económicos y personales. Con tal de evitar los efectos más perni-
ciosos del cambio climático, se debe limitar el aumento de la temperatura del 
planeta en 2 ºC. Precisamente, el acuerdo internacional de París alcanzado en 
2015 en la COP 21 se basa en limitar el aumento de la temperatura del planeta 
por debajo de los 2 ºC a final de siglo y, en la consecución de este objetivo, el 
sector energético ocupa un papel vital en la medida en que representa aproxi-
madamente un tercio de las emisiones globales.

Descarbonizar completamente el sector energético es un reto mayúsculo y 
que requiere como condiciones imprescindibles el desarrollo tecnológico y la 
movilización de importantes volúmenes de inversión (Gráfico 4). La idea de un 
mundo en el que la energía no genere ningún tipo de emisiones, especialmen-
te de CO2 principal causante del cambio climático, parece aún muy lejana. Ac-
tualmente parece difícilmente viable un sistema de generación eléctrica de 
cero emisiones. Incluso con soluciones renovables económicamente viables y 
escalables, disponibles para alrededor de dos tercios del suministro energético 
mundial, otros aspectos como el crecimiento de la población y la creciente de-
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manda de energía podrían dificultar el objetivo de descarbonización de la ener-
gía sin inversiones urgentes en investigación y desarrollo (I+D).

Gráfico 4. Inversión acumulada en el sector energético en los escenarios 
INDC y 450 entre 2015-2030 (Billones de dólares, 2013)

Fuente: AIE (2015), Energy and Climate Change.

El carácter intermitente de la generación eólica y solar, combinada con la difi-
cultad a la hora de predecir de forma perfecta dicha generación, obliga a la 
existencia de generación de respaldo, en la mayoría de los casos de compo-
nente térmico. Posibilidades tecnológicas como el almacenamiento de electri-
cidad a gran escala o la captura y almacenamiento de carbono (CCS) en estos 
momentos todavía no están suficientemente desarrolladas como para ofrecer 
las soluciones requeridas hoy en día. Otras opciones, como la gestión de la de-
manda, se encuentran en una etapa incipiente y aún no existen los incentivos 
suficientes para su generalización tecnológica, si bien se están dando los pasos 
oportunos –una muestra de ello es el paquete legislativo Clean Energy for All 
Europeans presentado por la Comisión Europea el pasado mes de noviembre 
de 2016 y en estos momentos en discusión en el Parlamento europeo– para 
que en un futuro no muy lejano puedan participar aportando la flexibilidad exi-
gida de forma creciente por todo sistema eléctrico.

Por tanto, el desarrollo tecnológico se revela imprescindible para alcanzar el 
objetivo de la descarbonización, en la medida en que deberán desarrollarse es-
tas tecnologías o aparecer nuevas que permitan la obtención de cantidades 
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crecientes de energía sin coste medioambiental. El segundo gran reto será mo-
vilizar las cantidades de inversión necesarias para llevar a cabo esta transfor-
mación. La Agencia Internacional de la Energía estima que serán necesarios 
casi 40 billones de dólares de inversión para conseguir alcanzar el escenario 
450, que aseguraría un aumento de la temperatura planetaria no superior a los 
2 ºC. Cifra ligeramente inferior, si tomamos en consideración el escenario INDC, 
en la medida en que este escenario no garantiza alcanzar la cota de los 2 ºC. 
Esta cifra se corresponde con la inversión necesaria para cumplir con las obli-
gaciones comprometidas por los países firmantes del acuerdo de París (Inten-
ded National Determined Contributions – INDC).

Del análisis desglosado de las inversiones necesarias, no debe resultar sorpren-
dente que se mantengan las inversiones en petróleo y gas, puesto que estos 
combustibles continuarán teniendo un papel relevante como mínimo hasta 
2050, según la gran mayoría de proyecciones. De los combustibles fósiles, el 
más perjudicado será el carbón que prácticamente no recibe inversiones en 
este período y se augura su progresiva desaparición de la matriz energética. 
Dentro del sector eléctrico destaca de manera muy significativa la inversión en 
renovables, pero también en redes que necesitan de importantes cambios 
para poder adaptarse al nuevo escenario de la mano, como se verá más ade-
lante del proceso de digitalización. Muy destacable es el papel de la eficiencia 
energética que acumula un tercio de la inversión. A pesar de no tratarse pro-
piamente de una vía para descarbonizar el sector energético, la eficiencia ener-
gética cumplirá un papel relevante en este proceso. La energía más económica 
y más limpia es la energía no producida. Bajo este lema, la eficiencia energética 
reportará importantes ahorros de energía que permitirán reducir las emisiones 
asociadas a la producción de la misma.

Por último, un aspecto muy importante que debe ser tenido en cuenta en el 
proceso de descarbonización del sector energético y que está relacionado con 
las inversiones es la gestión de los activos que caigan en desuso. Este aspecto 
al que se le ha prestado poca atención va a ser trascendental en el proceso de 
transición energética. La existencia de activos sin amortizar dificulta que estos 
sean substituidos por nuevos activos que generen menores o cero emisiones. 
Sin embargo, esta decisión probablemente vendrá forzada por las acciones de 
política pública y dilatarla en el tiempo solo provocará mayores costes. La ge-
neración de activos en desuso no amortizados en la transición energética que 
deban ser dados de baja es un coste más a considerar dentro del desarrollo del 
proceso.
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b) Digitalización

Los avances tecnológicos, la creciente conectividad de los dispositivos así 
como la caída en los costes de inversión están facilitando un proceso de 
creciente digitalización del sector energético, si bien es necesario apuntar 
que este proceso no es nada nuevo en el sector energético. El mundo de la 
energía ha sido pionero en la implantación de las más novedosas tecnolo-
gías en las décadas de los setenta y los ochenta, tanto para la operación de 
la red eléctrica, como para la exploración y producción petrolífera sin ir más 
lejos.

Sin embargo, el crecimiento de la tecnología digital y del uso de internet es-
tán afectando de forma significativa al desarrollo actual del sector energéti-
co. Por un lado, la digitalización está permitiendo aumentar la capacidad de 
recolección de una cantidad ingente de información con un gran potencial. 
Esta información puede ser de extrema utilidad para las compañías, pero tam-
bién para los propios consumidores que les puede permitir tomar decisiones 
informadas, y para los reguladores, que podrán implementar políticas más 
efectivas en la consecución de los resultados deseados minimizando los efec-
tos secundarios. Por otro lado, la revolución tecnológica también está permi-
tiendo la creación de un nuevo modelo de producir y consumir energía. La 
aparición y el desarrollo de un modelo de autoproducción descentralizado de-
penden en gran medida de los avances en el campo de la digitalización tanto 
en los elementos directamente implicados como en todos aquellos dispositi-
vos asociados.

Todos los sectores de demanda se están viendo afectados. En el caso del trans-
porte, la figura del vehículo autónomo puede suponer destacables mejoras de 
eficiencia. En los edificios, la instalación de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) y dispositivos inteligentes puede suponer reducciones 
muy importantes del consumo energético al poder utilizar información en 
tiempo real. En la industria, con larga experiencia en el uso de dispositivos, 
también puede conseguir importantes ahorros a través de una monitorización 
más exhaustiva de los consumos energéticos en los diferentes procesos pro-
ductivos.

Por el lado de la oferta, también se esperan importantes beneficios por la vía 
de incrementos de productividad y mejoras en la seguridad. Según estimacio-
nes de la AIE, tan solo en el sector de los hidrocarburos, petróleo y gas natural, 
con una implantación generalizada de la digitalización, se podrían conseguir 
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ahorros de entre el 10% y el 20%. Los ahorros se extienden al sector eléctrico, 
donde se han calculado espectaculares ahorros anuales del orden de los 
80.000 millones de dólares.

Uno de los principales beneficios que se espera de la digitalización es la trans-
formación de los mercados eléctricos. Aspectos como la respuesta de la de-
manda inteligente esconden un potencial de capacidad de provisión de servi-
cios y productos de flexibilidad a nivel global. También puede ayudar a 
integrar la generación variable para una gestión más eficiente de las redes 
cuando los recursos intermitentes están disponibles. Otros aspectos son la 
carga inteligente del vehículo eléctrico o facilitar el desarrollo de la genera-
ción distribuida.

Importantes beneficios y nuevas oportunidades económicas, no exentas de 
ciertos riesgos, siendo el más relevante el de la ciberseguridad en la medida en 
que nos encontraremos mucho más expuestos a ataques informáticos y la pre-
ocupación sobre la privacidad de la información. En cualquier caso, estos dos 
aspectos, así como su propio desarrollo, requerirán de un eficiente tratamien-
to regulatorio por parte de las entidades competentes.

c) Descentralización

La descentralización es uno de los conceptos que se están desarrollando en la 
base del modelo de transición energética. La descentralización consiste en el 
cambio de paradigma imperante en el sector eléctrico en el cual plantas de ge-
neración a gran escala nutrían la demanda vertiendo su energía a las redes de 
transporte que iba descendiendo por redes de cada vez menor tensión y ma-
yor proximidad al consumidor hasta el punto de suministro. En el nuevo para-
digma el sistema centralizado se complementa con una nueva dimensión des-
centralizada en la que la generación a pequeña escala, o incluso la 
autoproducción, se conecta a la red de baja tensión incluso adoptando distin-
tos roles por cada punto de conexión (consumidor o productor alternativa-
mente). Esta nueva realidad supone un cambio fundamental en las relaciones y 
usos existentes en el sector eléctrico, una auténtica revolución que pone en 
evidencia el futuro del actual modelo de negocio.

Las implicaciones del nuevo modelo son múltiples, las más importantes recaen 
sobre la nueva configuración de las redes donde la energía fluye de forma bidi-
reccional y su gestión se complica, la sostenibilidad económica del sistema que 
se pone en peligro si se instauran modelos de balance neto, el impacto 
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medioambiental cuando la inmensa mayoría de la producción descentralizada 
es de bajas emisiones. A continuación, se analizan cada uno de estos cambios 
con mayor profundidad.

En primer lugar, el desarrollo de la generación descentralizada y el autoconsu-
mo imponen nuevas necesidades a las empresas distribuidoras, que deberán 
tener un papel más relevante como operadores de la red de distribución (DSO). 
Con los cambios que va a provocar el nuevo modelo en la estructura de algu-
nos mercados y servicios que tradicionalmente han sido controlados y gestio-
nados por los operadores de las redes de transporte (TSO), puede que estos 
pasen a ser aportados por los operadores de las redes de distribución al apare-
cer una nueva función, la del gestor del sistema a nivel local, derivada de la ne-
cesidad de coordinar las decisiones que los clientes van a tomar en cuanto a 
cuánta energía consumen, producen y almacenan en cada momento. En este 
sentido, los reguladores se enfrentan al reto de revisar y adaptar aspectos bá-
sicos de la regulación y, en particular, la definición de las tareas que los distri-
buidores pueden/deben desempeñar en este nuevo entorno, con la dificultad 
añadida de que no se vislumbra un modelo único por la diversidad de puntos 
de partida que se encuentran en los distintos países.

El segundo de los grandes retos que plantea el nuevo modelo centralizado 
es la regulación del autoconsumo. De esta forma, el consumidor que produ-
ce energía para su propio consumo puede compatibilizar su curva de produc-
ción con su curva de demanda. El problema que supone este sistema es do-
ble, por un lado, el hecho de verter energía a la red de distribución por parte 
de todos los autoproductores genera costes adicionales a la red por lo que el 
autoproductor debe pagar una tarifa de acceso a la red que cubra ambos 
servicios de los que dispone consumo y producción. Por otro lado, la energía 
eléctrica tiene precios diferentes según cuándo se consuma. Por lo tanto, 
compensar vertidos en un momento con consumos de otro momento impli-
ca estar inyectando energía al sistema con un valor y consumirlo con otro. 
Esto puede ser favorable o contrario al consumidor (y viceversa para el resto 
del sistema) según cuándo se produzca y cuándo se consuma. Si el autopro-
ductor quiere estar conectado a la red y gozar de los servicios que le provee, 
no es factible que el sistema no esté balanceado y que reciba más beneficios 
de la red de los que realmente paga, poniendo en riesgo la viabilidad finan-
ciera del propio sistema centralizado si el volumen de autoconsumidores au-
menta.
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d) Empoderamiento del consumidor

Uno de los principales retos que afronta el sector energético es el de dar un 
nuevo papel a los consumidores. Como ya se apuntaba en el caso de la descen-
tralización, el consumidor pasa a ser clave en el nuevo sector energético. Su rol 
pasa a ser activo, ya que no se trata de un simple receptor, ahora el consumi-
dor puede ser productor, almacenador o participar en mercados ofreciendo 
flexibilidad. Esta nueva realidad es un reto para el sector, pero también una 
necesidad. Un papel activo de la demanda debe facilitar la integración de un 
mayor volumen de renovables, ofreciendo la flexibilidad que requiere esta ti-
pología de generación intermitente. Por otro lado, al recibir incentivos para 
responder en momentos de escasez en el sistema, también se espera un incre-
mento de la eficiencia en el consumo. Además, la política energética europea 
quiere que el consumidor ocupe un lugar central en el sistema, con el objetivo 
de mejorar la competitividad en el caso de las empresas, y la toma de decisio-
nes en los hogares.

El primer paso para conseguir la activación del consumidor es dotarlo de infor-
mación suficiente sobre su consumo de energía y el coste. Para ello el desplie-
gue de los contadores inteligentes resulta vital, así como una clarificación y es-
tandarización de la información que contienen las facturas y las ofertas de 
prestación del servicio energético. Asociado a este último aspecto, dotar al 
consumidor de poder de decisión también implica simplificar el cambio de pro-
veedor y eliminar cualquier coste adicional que las compañías quieran cargar.

Sin embargo, el principal reto radica en la gestión de la información por parte 
de los consumidores y un nuevo diseño de los mercados que genere claros in-
centivos para que los consumidores participen en él. No parece suficiente po-
seer un contador inteligente para que el consumidor tome decisiones de for-
ma más activa sobre su consumo, siendo necesario disponer de la información 
que el contador genera en tiempo real y también de los precios de la energía. 
La facturación horaria y la información de precios en tiempo real en un disposi-
tivo son realidades en estos momentos, en casos como el español con las tari-
fas domésticas PVPC. No obstante, el incentivo no parece suficiente para acti-
var al consumidor a gran escala.

El reto que la activación de la demanda plantea es la conexión de los contado-
res y la información de mercado con los propios dispositivos que consumen la 
energía, para que estos de forma automática tomen decisiones inteligentes so-
bre nuestro consumo respondiendo a las preferencias de cada consumidor. 
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Este aspecto crítico a la hora de fomentar la participación de la demanda se 
espera que se vea respaldado con la irrupción de nuevas figuras y agentes 
como los agregadores de demanda. Agentes especializados de intermediar en-
tre consumidor y empresa comercializadora u operador del sistema, aseguran-
do los compromisos de reducción del consumo eléctrico o de aportación de los 
servicios de flexibilidad. Por ejemplo, los supermercados pueden subir la tem-
peratura de los frigoríficos unos grados durante un período corto de tiempo 
sin impacto alguno o las depuradoras pueden apagar las bombas en momen-
tos puntuales. Sin embargo, aún queda lejos que este tipo de servicios se gene-
ralice para los hogares.

Para que la gestión de la demanda funcione, requerirá del desarrollo de mar-
cos regulatorios y diseño de mercados que facilite la participación directa o a 
través de agregadores de consumidores y que, a la vez, genere los incentivos 
económicos adecuados para generalizar su uso. Las nuevas propuestas norma-
tivas también crearán oportunidades para que las empresas nuevas e innova-
doras ofrezcan a los consumidores más servicios y de mayor calidad. Con ello 
se facilitará la innovación y la digitalización, y se ayudará a las empresas euro-
peas a lograr la eficiencia energética y unas tecnologías bajas en emisiones.

e) Reducción de los costes de generación

Otro de los retos a los que se enfrenta el sector energético es conseguir la pari-
dad de red de las tecnologías de generación de bajas emisiones, entendiendo 
esta como la condición que se da cuando una fuente de generación de energía 
eléctrica es capaz de producir a un coste inferior o igual al precio generalista 
de compra de la electricidad directamente de la red eléctrica. Este término es 
empleado principalmente en referencia a fuentes de energía renovable, en 
concreto, la energía solar fotovoltaica y la energía eólica.

A la hora de analizar la evolución de los costes y su paridad con la red, un con-
cepto relevante y de gran interés es el coste nivelado de la electricidad (LCOE 
– Levelized Cost of Energy). Este se define como el valor actual neto del coste 
unitario de la electricidad a lo largo de la vida de un activo generador. A menu-
do se toma como una buena aproximación para el precio promedio que el acti-
vo generador debe recibir en un mercado para alcanzar el punto de equilibrio 
durante su vida útil. El LCOE es el coste teórico de generar electricidad, lo que 
permite comparar el coste en €/MWh o €/KWh con diferentes tecnologías.
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Los últimos resultados disponibles en relación con la evolución de los costes 
nivelados de las diferentes tecnologías de generación de energía, apuntan a 
que las fuentes alternativas en estos momentos son competitivas en costes 
con las tecnologías de generación convencionales en algunos escenarios (Grá-
fico 5). Apuntar que este tipo de comparativas no toma en consideración ex-
ternalidades sociales y ambientales (por ejemplo, costes sociales de la genera-
ción distribuida, consecuencias ambientales de ciertas tecnologías de 
generación convencionales, etc.), fiabilidad o consideraciones relacionadas 
con la intermitencia (por ejemplo, costes de transporte y de generación de res-
paldo asociados con ciertas fuentes de energía alternativas), centrándose ex-
clusivamente en los costes económicos directos asociados a la generación.

La principal conclusión que se extrae es que la tecnología solar fotovoltaica y 
la eólica a gran escala son actualmente competitivas con cualquier otra fuente 
de generación convencional, constituyendo ello la culminación del proceso de 
paulatino y continuado descenso en los costes de inversión asociados a estas 
tecnologías. La explicación se encuentra en la generalización a gran escala de 
las mismas debido a los sistemas de subsidios implementados en Europa que 
han permitido desarrollar las curvas de aprendizaje.

Gráfico 5. Coste nivelado de energía (LCOE) distintas tecnologías de genera-
ción eléctrica

Nota: Las barras muestran los intervalos de coste nivelado en $/MWh en los que se encuentran las 
tecnologías. Los diamantes en el caso de solar fotovoltaica significan el coste si le incorporamos 
una unidad de almacenamiento. En el caso de la solar térmica, el diamante significa lo contrario, sin 
almacenamiento. En el caso de la eólica, el diamante representa el coste de la eólica offshore.

Fuente: Lazard (2017).
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Evolución decreciente que se ve muy claramente en el siguiente gráfico, donde 
es posible identificar este proceso en el que las tecnologías han madurado has-
ta ser competitivas sin necesidad de recibir ayudas, consiguiendo reducciones 
de entre el 67% y el 86% en costes en los últimos 8 años. En el futuro, se espera 
aún mayor progresión tecnológica consiguiendo sobre todo mayor eficiencia, 
aunque el reto para la generación renovable está en encontrar soluciones a la 
variabilidad y a la intermitencia.

Gráfico 6. Evolución histórica del LCOE para energía eólica y solar

Fuente: Lazard (2017).

f) Evolución de los precios mayoristas de la energía y recuperación de las in-
versiones

El mercado eléctrico debe adaptarse a las nuevas exigencias de la transición 
energética. El peso de las fuentes de energía renovable en el mix de genera-
ción y el nuevo papel de la demanda cambian las coordenadas en las que se di-
señaron el modelo de mercado vigente.

En los últimos años hemos asistido a un aumento de la capacidad de generación 
renovable que se espera que continúe en los próximos años, llegando a alcanzar 
el 50% de la generación eléctrica en 2030 y más del 65% en 2050 a nivel europeo. 
En este contexto, el debate se centra, especialmente en Europa, en cómo debe 
diseñarse el mercado eléctrico para que el precio garantice las señales adecua-
das a la inversión a largo plazo y no se ponga en riesgo la garantía de suministro.
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El creciente volumen de renovables en el mix de generación eléctrica a nivel 
mundial, promocionado económicamente por diversas vías (objetivos vincu-
lantes, esquemas retributivos basados en mecanismos Feed in Tariffs (FITs), 
subsidios, incentivos fiscales), plantea cambios en el funcionamiento actual de 
los mercados eléctricos liberalizados. El problema reside, según identifican di-
versos artículos, precisamente en que el diseño del mercado desarrollado en 
los 80 y 90 basado en el coste marginal que aseguraba el menor coste de gene-
ración, no es el adecuado en un momento en el que el volumen de generación 
renovable no cesa de aumentar con un coste marginal cercano a cero.

Los efectos concretos giran en torno a la reducción del precio medio del mer-
cado mayorista, la reducción del número de horas en que operan las plantas de 
generación termal que ofrecen respaldo y la reducción del pico de demanda de 
mediodía donde la generación recibía buena parte de sus ingresos. Por tanto, 
el diseño del mercado es el que determina estos efectos al escoger la genera-
ción con menor coste en el corto plazo.

Con precios marginales decrecientes, el reto radica en si estos mercados serán 
capaces de ofrecer las oportunas señales a la inversión en el largo plazo. Según 
estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía en su reciente World 
Energy Outlook 2017, cumplir con el objetivo de limitar el incremento de la tem-
peratura global por debajo de los 2 ºC en el año 2050 conlleva una profunda 
reorientación del actual modelo, así como un significativo incremento de las 
inversiones asociadas a nivel mundial –un volumen medio anual entre 2017 y 
2040 de 2,8 billones de dólares-. Para que este volumen de inversiones se ma-
terialice, es necesario un correcto funcionamiento de los mercados de forma 
que estos sean capaces de ofrecer las correctas señales a la inversión y permi-
tan recuperar los costes incurridos que permitan movilizar un volumen tan sig-
nificativo de recursos económicos.

A la hora de dar respuesta a todos estos retos, la innovación se erige como la 
piedra de bóveda. La innovación y desarrollo es un instrumento que permite 
generar prosperidad y crecimiento económico en la sociedad. En relación con 
el sector energético, como ya apuntábamos anteriormente, en el reto de la 
descarbonización, el desarrollo tecnológico debe jugar un papel central. Existe 
un amplio consenso sobre la importancia de la innovación en el sector energé-
tico especialmente reforzando el tándem medio ambiente-energía. La innova-
ción es uno de los ámbitos clave donde la actuación concreta puede potenciar-
se a corto plazo y replantearse, y donde es posible impulsar las sinergias para 
apoyar el empleo, el crecimiento y la inversión.
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Por sus propias características, la energía requiere un modelo de innovación 
abierta. Las empresas y las industrias comprenden cada vez mejor que la com-
plejidad del mundo actual implica que ninguna entidad puede ofrecer una solu-
ción total. Además, las innovaciones creadoras de mercado más interesantes 
se producen en la intersección de diferentes sectores, disciplinas y plantea-
mientos por lo que demandan un enfoque conjunto. El concepto de innova-
ción abierta se refuerza al detectar que en el sector energético mucha de la in-
versión en I+D se lleva a cabo por compañías que no pertenecen al propio 
sector y que simplemente son proveedores. Las innovaciones que realizan es-
tas compañías de componentes en muchos casos se aprovechan del stock de 
conocimiento en diversos campos que atesoran. También es destacable la co-
laboración entre compañías de distintos campos, como energéticas, y las tec-
nologías de la información y la comunicación (TIC), para el desarrollo de solu-
ciones innovadoras en la incorporación de tecnologías inteligentes en el 
ámbito energético.

En el ámbito de la innovación en el sector energético no solo hay que destacar 
los desarrollos tecnológicos, sino también las innovaciones en la prestación de 
servicios. Incluso existe un link entre ambos. La incorporación de nuevas tec-
nologías en el sector energético permite la redefinición o aparición de nuevos 
modelos de negocio y nuevos servicios que son considerados innovaciones. 
Este tipo de innovaciones también resultan vitales para alcanzar los objetivos 
fijados. Aspectos como la participación de la demanda, el almacenamiento o el 
vehículo eléctrico claman a la vez que ofrecen nuevas posibilidades y modelos 
de negocio para el sector. De su desarrollo dependerá la posibilidad de sacar el 
máximo provecho de estas opciones, con la vista puesta en la descarboniza-
ción, pero también en la mejora de los servicios para los consumidores.

Un proceso de transformación sustancial del sector energético donde este sea 
capaz de ofrecer una energía accesible, segura y sostenible, exige de la irrup-
ción de nuevas tecnologías o de mejoras fundamentales en las ya existentes. 
Mediante la innovación, debe ser posible desarrollar una cartera de tecnolo-
gías asequibles, limpias, eficientes y de bajas emisiones capaz de dar respuesta 
a los retos del sector energético en un contexto de demanda energética cre-
ciente. El fomento de la innovación a la hora de dar respuesta a las nuevas ne-
cesidades y retos que tenemos como sociedad se erige en la clave de bóveda 
de todo este proceso, siendo necesarias políticas y marcos de apoyo efectivos 
que faciliten la llegada de tecnologías y soluciones disruptivas.
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4.  Políticas públicas para la consecución de los objetivos: el papel de la 
regulación

Descarbonizar completamente el sector energético, tal como se ha puesto de 
manifiesto en los apartados previos, constituye un reto mayúsculo y que re-
quiere como condiciones imprescindibles el desarrollo tecnológico y la movili-
zación de importantes cantidades de inversión, con especial énfasis en la I+D+i. 
Para dar respuesta al mismo, desde la esfera pública son diferentes las iniciati-
vas que persiguen promover esta transición, siendo las más relevantes el 
Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o la propia 
Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Iniciativas que deben ir acompañadas de acciones decididas desde la esfera 
privada, en la medida en que solo con las políticas públicas implementadas 
hasta el momento no es suficiente para la consecución de los objetivos climáti-
cos. En el marco de los diferentes escenarios que periódicamente publica la 
Agencia Internacional de la Energía (AIE), el escenario Business as Usual (BaU) 
–en color rojo– nos lleva a un incremento en el volumen de emisiones e incluso 
con el cumplimiento de las obligaciones comprometidas por los países firman-
tes del acuerdo de París (Intended National Determined Contributions – INDC) 
no se asegura alcanzar la cota de los 2 ºC.

Aunque los resultados son inciertos, con resultados divergentes en función del 
escenario que se tome en consideración, no modificar las políticas actuales no 
permite reducir el calentamiento global por debajo de los 2 ºC (Gráfico 7). Asi-
mismo, dar cumplimiento a los diferentes compromisos de reducción de las 
emisiones tampoco, tal como se puede observar en el escenario de nuevas po-
líticas, tampoco nos lleva a un incremento de la temperatura global media de 
2,7 grados centígrados.
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Gráfico 7. Evolución de las emisiones de CO2 y escenarios AIE

Para paliar esta situación, todas las iniciativas ponen el énfasis en la necesidad 
de poner en marcha nuevas iniciativas que nos permitan alcanzar los objetivos 
planteados. Esta aportación no pretende entrar en el detalle de todas y cada 
una de ellas, centrándose en aquellos rasgos y aspectos distintivos más nove-
dosos en comparación con lo que veníamos realizando hasta el momento.

En este sentido, cabe destacar como principios básicos comunes de estas nue-
vas políticas públicas:

a) Oportunidad económica

Un aspecto novedoso común en todas las iniciativas, radica en su enfoque eco-
nómico. Más allá de que el cambio es necesario desde una perspectiva 
medioambiental y de responsabilidad intergeneracional, intentando dejar un 
mundo mejor para las generaciones futuras, se está intentando conseguir que 
la transición energética sea una oportunidad para nuestras economías, gene-
rando incentivos económicos a partir de nuevos modelos de negocio que con-
viertan este reto en una oportunidad económica.

Una muestra indicativa del cambio de aproximación que se está produciendo 
es la propia propuesta legislativa de la Comisión Europea Clean Energy for All 
Europeans, presentada en el mes de noviembre de 2016. Aunque el detalle de 
esta propuesta es objeto de otra contribución, solo destacar que este paquete 
que contiene importantes cambios que afectan al sector energético a nivel eu-
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ropeo en su conjunto y pretende crear un marco regulatorio que facilite el de-
sarrollo de la unión de la energía a la vez que se cumple con los objetivos 
medioambientales para 2030.

La nueva propuesta, centrada en tres ejes de actuación, parte de la premisa de 
que la transición energética constituye una oportunidad única para impulsar el 
crecimiento económico, estimulando el liderazgo en inversiones y tecnologías 
energéticas, creando nuevas oportunidades de empleo y aumentando el bien-
estar de los ciudadanos. En definitiva, el necesario camino hacia una energía 
más limpia y más inteligente para todos, a fin de aplicar el Acuerdo de París, 
impulsar el crecimiento económico y estimular.

b) Integración de la política energética con la climática

Especialmente claro en el caso de Europa, donde la política energética de la 
Unión Europea (UE) se convierte en el eje vertebrador de la persecución de los 
distintos objetivos asociados a los retos presentados, siendo la Unión de la 
Energía un objetivo crucial, existiendo una voluntad de desarrollar el mercado 
interior de la energía, como ha sucedido con los otros mercados de bienes y 
servicios, siendo el principio rector de la Unión Europea desde el tratado de 
Maastricht en 1992.

Avanzar en la senda de la Unión de la energía no únicamente pretende dar res-
puesta a cuestiones de mercado o de seguridad de suministro, sino que tam-
bién se ve como la solución a los diferentes retos del sector en su vertiente cli-
mática. Esta voluntad, ya patente desde el tercer paquete legislativo de la 
energía donde se fijó esta confluencia entre política energética y climática, se 
ha visto reforzada por las diferentes propuestas normativas -Directivas y Re-
glamentos- que han ido apareciendo (eficiencia energética, renovables, edifi-
cios, ecodiseño y etiquetado...) y los distintos objetivos medioambientales en 
relación con el sector energético que se han ido implementando. De esta for-
ma, en 2020, se pretende conseguir reducir las emisiones en un 20%, conseguir 
una participación del 20% de fuentes de energía renovables en el consumo final 
de energía y mejorar la eficiencia energética en un 20% respecto a las proyec-
ciones existentes para ese año. Estos mismos objetivos se ampliaron en el hori-
zonte 2030 pasando a ser del 40% para la reducción de emisiones, del 27% para 
renovables y del 30% para la eficiencia energética, conformando estos objeti-
vos los compromisos que la UE estableció como contribuciones nacionales en 
el acuerdo de París.
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c) Preocupación creciente por los impactos sobre la competitividad

Si bien el objetivo de la competitividad ha estado siempre presente en la defini-
ción de las políticas públicas a nivel comunitario, la reciente presente crisis eco-
nómica y financiera ha puesto de relieve la importancia de la economía real y 
de una industria fuerte. La Comisión Europea en sus distintas Comunicaciones 
reconoce que la interacción de la industria con el resto del entramado econó-
mico va mucho más allá del propio proceso productivo. Las actividades indus-
triales se integran en cadenas de valor cada vez más ricas y complejas, en las 
que confluyen empresas de diferentes dimensiones de todos los sectores y 
países.

La atención política sobre la industria se sustenta en el convencimiento de que 
son esenciales unos sólidos cimientos industriales para lograr una Europa rica y 
con éxito económico, siendo necesario con tal de estimular la recuperación 
económica, disponer de empleos de alta calidad y reforzar nuestra competitivi-
dad global.

Una condición sine qua non para lograr una reindustrialización que triunfe es 
una mejora de la competitividad de la industria europea. Y es precisamente en 
este ámbito donde se circunscriben los costes energéticos. El proceso de glo-
balización económica de los mercados pone de manifiesto la estrecha e íntima 
relación existente entre energía –mejor dicho, costes energéticos– y competi-
tividad, poniendo sobre la mesa cuál es el estado actual, tanto en lo que se re-
fiere al ámbito europeo como al español. La energía, considerada como un ele-
mento estructural para garantizar la sostenibilidad económica y social y el 
equilibrio territorial y ambiental, tiene una importancia muy relevante de cara 
a la reindustrialización de cualquier economía.

Si bien es cierto que, a nivel comunitario, se sigue apostando por reforzar la 
competitividad industrial para apoyar el crecimiento económico y permitir la 
transición hacia una economía baja en carbono y eficiente en el uso de los re-
cursos, el rol de la energía y de la política energética, especialmente en lo que 
se refiere al proceso de formación de los precios energéticos, adquiere un pro-
tagonismo creciente, de la mano de la creciente preocupación a nivel comuni-
tario por la evolución reciente de los costes y precios energéticos y su impacto 
sobre la competitividad empresarial.

Esa preocupación por la competitividad, en un momento como el actual de re-
definición de la política energética, se ve reflejada de forma muy nítida en el 
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caso de las energías renovables y, más concretamente, en sus mecanismos de 
promoción.

Las energías renovables han crecido al amparo de mecanismos de ayuda públi-
cas que aseguraban un precio estable de la electricidad generada por encima 
del precio de mercado. El favorable marco regulador y el propio desarrollo tec-
nológico han impulsado el crecimiento de las fuentes de energía renovable -en 
el caso español especialmente entre 2007-2012-, permitiendo avanzar en el gra-
do de penetración de las tecnologías renovables. No obstante, este proceso ha 
llevado parejo un incremento en los costes totales del sistema energético. Es 
más, la falta de transparencia en la determinación de estos costes, así como los 
criterios de reparto entre los consumidores, pueden haber estado falseando la 
competencia efectiva a nivel comunitario.

Con el ánimo de corregir estos efectos distorsionadores, el nuevo enfoque de 
la política comunitaria establece una serie de orientaciones sobre la interven-
ción pública en los mercados de la electricidad, con el fin de reducir al mínimo 
las posibles distorsiones que se estén produciendo. Orientaciones que evolu-
cionan hacia planteamientos más orientados al mercado, donde se refleje de 
forma transparente la evolución de la estructura de costes de las tecnologías 
de la energía y la creciente competitividad de los costes en el mercado interior 
europeo.

d) Enfoque de mercado para la consecución del objetivo de sostenibilidad

Ante el cambio que supone para el sector energético el objetivo de la sosteni-
bilidad medioambiental es preciso fijar qué pasos deben darse sin poner en 
riesgo la seguridad de suministro, la competitividad de la industria y unos pre-
cios accesibles para los consumidores. La clave que puede permitir la consecu-
ción conjunta de los objetivos en materia de energía y clima para 2030 sin da-
ñar la competitividad de la economía y el suministro eficiente de energía son 
los avances tecnológicos. En este sentido, el progreso técnico es la vía que 
puede permitir a su vez alcanzar estos objetivos a través de soluciones de mer-
cado. Debido a los elevados costes que han supuesto los sistemas de apoyo 
generalizados para tecnologías hipocarbónicas, se plantea la necesidad de ini-
ciar una transición progresiva de estas tecnologías subsidiadas hacia un crite-
rio de mercado. No se trata estrictamente de una competencia con las tecnolo-
gías convencionales, sino la necesidad de establecer mecanismos más acordes 
con el funcionamiento del mercado para fomentar la consecución de los objeti-
vos de sostenibilidad.
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Desde esta perspectiva, la sostenibilidad pasa a ser un componente de compe-
titividad por parte de las compañías energéticas. Convertir la mejora medioam-
biental en un objetivo propio de la compañía debe ser adoptado como una es-
trategia competitiva por parte de las compañías energéticas en un futuro libre 
de emisiones. Grandes compañías pertenecientes o relacionadas con el sector 
energético ya hace tiempo que están aplicando esta estrategia. Prueba de ello 
es su presencia en los indicadores internacionales de sostenibilidad y los resul-
tados que estas obtienen en el observatorio para la sostenibilidad energética y 
ambiental FUNSEAM, que es un mecanismo que tiene como objetivo seguir los 
avances que las empresas del sector energético y de infraestructuras energéti-
cas efectúan en materia de sostenibilidad.

Ya hace algunos años que las compañías han incorporado la sostenibilidad 
como un valor vinculándolo a la mejora de su reputación y como elemento de 
su responsabilidad social corporativa. Sin embargo, ahora es el momento de 
dar un paso más y demostrar que el compromiso con la mitigación del cambio 
climático es un valor social y también una ventaja competitiva para la compa-
ñía. Los mercados han incorporando unos nuevos criterios de selección de in-
versores que optan por tener en su portafolio activos de empresas compro-
metidas con el objetivo de la sostenibilidad (Costa-Campi y Massa, 2016). Este 
enfoque aúna los intereses sociales con los empresariales; es una oportuni-
dad que supone una nueva fuente de ingresos, un incremento potencial de 
clientes y, por consiguiente, la consecución de una cuenta de resultados más 
firme.

La sostenibilidad es un nuevo factor de competitividad. Prueba de ello es la 
mejora competitiva que está suponiendo el esfuerzo en la transición energéti-
ca llevado a cabo por la industria europea. El aumento en el precio de la ener-
gía que soporta al internalizar el coste de los esquemas de apoyo a las renova-
bles y del mercado de derechos de emisión se está viendo como una 
oportunidad para mejorar la eficiencia energética. Ante este aumento de pre-
cios energéticos respecto a sus competidores, las industrias manufactureras 
han respondido con constantes mejoras de la intensidad energética, mante-
niendo una posición relativamente favorable. Esta posición de avance respec-
to a la eficiencia energética no solo favorece el progreso hacia el cumplimiento 
de los objetivos medioambientales, sino también supone una ventaja competi-
tiva ante un futuro cambio en las tendencias de precios.

001-780 ponenciasEIX6.indd   680 11/07/2018   9:36:19



681

Joan Batalla Bejerano i Xavier Massa Camps

e) Papel protagonista del consumidor

En las diferentes iniciativas públicas encaminadas a la consecución de los obje-
tivos climáticos, los consumidores aparecen como un pilar fundamental. Este 
proceso de empoderamiento del consumidor en el marco de una política de 
creciente implicación y participación de la sociedad en su conjunto en el proce-
so de toma de decisiones aparece de forma muy nítida en los nuevos plantea-
mientos a nivel comunitario.

Proceso de empoderamiento que se define de forma poliédrica. La transición 
hacia una energía limpia también tiene que ser equitativa para los sectores, 
con especial énfasis en el acceso a la energía de aquellos segmentos más vul-
nerables de la sociedad que se verán afectados por el proceso de cambio.

Asimismo, la Comisión pone el acento en la capacitación y formación de los 
consumidores que debe permitir una toma de decisiones más formada a la 
hora de consumir. Este proceso de capacitación de los ciudadanos no se limita 
a su papel como consumidores, sino que se aboga por el desempeño de un 
papel más activo en el mercado de la energía y un mayor control de sus costes 
energéticos. Proceso de empoderamiento que es posible gracias a las nuevas 
tecnologías y en el caso concreto de la energía eléctrica, a la disponibilidad de 
contadores inteligentes.

5. Conclusiones

Dada la magnitud y la urgencia de los cambios necesarios para lograrlo, así 
como las incertidumbres de distinta índole (políticas, regulatorias, tecnológi-
cas y de mercado) y, sobre todo, la ingente necesidad de recursos financieros 
que es preciso movilizar, no es exagerado afirmar que el sector energético a 
nivel mundial se encuentra ante uno de sus mayores retos. En el pasado, las 
sociedades han llevado a cabo revoluciones energéticas de gran calado, que 
han desembocado en unos mayores niveles de desarrollo económico y con-
fort. Sin embargo, ahora el reto es mayor; todos los países del mundo han de 
involucrarse en él en la medida de sus posibilidades y, además, ha de conse-
guirse un nivel de cooperación internacional que no excluya a nadie.

El modelo energético actual se encuentra en una fase de transformación, im-
pulsado por nuevas tendencias que dirigen al sector hacia un modelo que ase-
gure el suministro eléctrico, competitividad de costes, creación de valor y una 
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mayor sostenibilidad ambiental.

Estas nuevas tendencias giran en torno a varios factores, entre los que desta-
can la evolución futura de la demanda energética mundial, las mejoras tecnoló-
gicas experimentadas por las energías renovables, el compromiso global en la 
lucha frente al cambio climático y el nuevo papel de los consumidores en el 
mercado eléctrico.

En definitiva, en los modelos de transición energética, además del potencial 
basado en la electricidad, conviene contemplar la capacidad razonable para lle-
gar a alcanzar estas metas desde un proceso racional y ordenado, lo que no 
deja de ser toda una hazaña. Tecnología y paso firme hacia el horizonte ener-
gético a 2030, y políticas energéticas bien coordinadas, donde se haya dado 
voz a todos los partícipes, y consensuadas para tener una estabilidad regulato-
ria a largo plazo.

La COP 21, celebrada en París en diciembre de 2015, dio muestra del compromi-
so de la comunidad global hacia el objetivo común de contener el cambio cli-
mático. 187 países, que representan el 98,6% de las emisiones mundiales, pre-
sentaron sus compromisos de reducción de emisiones (Intended Nationally 
Determined Contributions), muestra inequívoca de su voluntad de participar en 
la lucha contra el cambio climático. Sin duda, es el buen camino, aunque no es 
suficiente para no superar el límite de 2 °C. Según la AIE, el escenario de los 
INDC resultaría en un aumento de temperatura aproximado de 2,7 °C en 2100, 
por lo que es necesario avanzar en la definición de nuevas políticas y enfoques 
públicos que nos obliguen a seguir trabajando a partir de nuevos modelos más 
ambiciosos que los vigentes en la actualidad.

Estos nuevos modelos cambiarán el modo en que las utilities energéticas ope-
ran, debiendo ser capaces de ofrecer nuevas formas de creación de valor para 
aprovechar las nuevas oportunidades que emergen del suministro de servicios 
energéticos y de la gestión de la eficiencia en el consumo de energía.

A lo largo de esta contribución se ha aportado una primera aproximación a 
cómo son y deben ser estas políticas públicas, destacando aquellos aspectos 
que resultan más novedosos en comparación con lo que se venía realizando 
hasta ahora. Una primera aproximación donde se ha puesto de manifiesto que 
la transición energética es una realidad, pero para poder consolidarse se nece-
sita una regulación que aporte certidumbre sobre las inversiones, genere nue-
vas oportunidades de negocio y empodere al consumidor.
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1. Introducción

En perspectiva histórica, el mercado financiero pasó de ser corporación de de-
recho público, mutualizada y autorregulada a sociedad anónima, desmutuali-
zada y sujeta a regulación institucional, para acabar en un escenario donde jun-
to a las estructuras resultantes se promueven plataformas ad hoc a efectos 
competitivos. Por supuesto, como pone de evidencia la teoría económica al 
uso, el monopolio puro asigna ineficientemente puesto que aporta al mercado 
menor volumen y a un precio mayor que la competencia perfecta. En el mundo 
actual, la competencia perfecta es más bien una rara avis, puesto que pocas 
estructuras contractuales, si es que hay alguna, se ajustan a sus requerimien-
tos. Primero, muchos compradores y vendedores. Segundo, producto homo-
géneo. Tercero, información perfecta. Y cuarto, libertad de entrada y salida.

Técnicamente, los mercados bursátiles son en teoría los que mayormente se 
acercarían a tales requisitos; en teoría, porque en la práctica, la legislación mer-
cantil, la ingeniería financiera, la opacidad y la regulación destiñen significativa-
mente estas características. No cabe en puridad, pues, el mercado perfecta-
mente competitivo en el ámbito financiero. Pero, para rendir al “monopolio 
histórico”, se han ido autorizando plataformas alternativas al amparo de una 
legislación europea propensa al fomento de la competencia (primero MiFID I y, 
posteriormente, MiFID II, entre otras muchas disposiciones de diferente rango).

2. Competencia, calidad y regulación

A medida que se ha ido avanzando, se han observado, aparejadas a tal fomen-
to competitivo, determinadas disfuncionalidades que repercuten en merma de 
la calidad del mercado, atendiendo a sus principios definidores (liquidez, 
spread, volumen, volatilidad, reputación...). La observancia de la best execution 
tiende a asegurar el mejor precio en términos competitivos, pero no por ello es 
el precio óptimo por lo que respecta al mercado perfectamente competitivo. 
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Y, en este contexto, la existencia de diferentes centros de negociación, cada 
uno con sus particularidades funcionales, fuerza a los gestores a distribuir sus 
órdenes entre distintos operadores con el incremento de costes que ello supo-
ne. Además de adecuar estrategias de negocio e incluso hábitos de relación 
con sus clientes.

La calidad del mercado sufre por la fragmentación pero, y muy importante, el 
riesgo potencial aumenta, ya que tal fragmentación diluye la homogeneidad 
de criterios y prácticas supervisoras más allá de las fronteras nacionales. Si se 
consiguieran mantener varios centros de negociación juntamente con altos ni-
veles de calidad de mercado, siendo complejo el binomio, resulta cuestionado 
el coste de supervisar y regular las diferentes plataformas. Cuando la regula-
ción y supervisión de los mercados financieros es eficiente, equitativa y estric-
ta, limitando la competencia entre instituciones financieras, se consigue una 
mayor estabilidad y se evitan situaciones de turbulencia. No sucede así en un 
mercado fragmentado, puesto que, además y colateralmente, no queda ase-
gurada una normativa unificada transfronteriza que garantice la suficiente pro-
tección para los participantes en el mercado.

La multiplicidad de centros de negociación aumenta la competencia (aunque 
dentro de los límites que fija el oligopolio). Ello, no obstante, acarrea efectos 
negativos sobre la bondad de los precios de las operaciones, disminuye la pro-
babilidad de casación de transacciones y aumenta la volatilidad de las cotiza-
ciones. La disipación de liquidez, en episodios de alta volatilidad e incertidum-
bre, concluye en merma de la calidad del mercado y provoca que los market 
makers exijan mayores retornos en formas de comisiones y garantías, encare-
ciendo el coste medio y el riesgo de los intervinientes en el mercado. La baja li-
quidez, adicionalmente, repercute en los precios al incrementar la susceptibili-
dad de ser alterados y así aumenta la incertidumbre y la inestabilidad.

Operativamente, la caída de liquidez provoca choques externos que concluyen 
en momentos de estrés del mercado. Más relevante aún: las plataformas, por 
sí mismas, perjudican el principio de neutralidad. En efecto, en el entarimado 
de plataformas, donde la frontera entre broker y mercado es difusa, surge un 
conflicto de intereses y de neutralidad en perjuicio del principio de equidad en-
tre inversores. Porque los propios intermediarios, que son titulares de plata-
formas, pueden gestionar el mercado. Por ello, el Sistema Multilateral de Ne-
gociación llega a configurar un servicio con potencial conflicto de intereses, 
pues al ser los organizadores miembros del mercado actúan como internaliza-
dores sistemáticos casando órdenes de clientes contra su propia cuenta de 
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forma organizada, frecuente y sistemática. Y ello en un contexto donde la con-
currencia de HFT (High Frecuency Trading) afecta la integridad del mercado de-
bido a que la inmediatez de la ejecución de órdenes provoca situaciones no 
deseables. Situaciones estas surgidas justamente por la falta de transparencia.

En ese estado de cosas, entre otras disfuncionalidades, la liquidez, sustancial 
para el buen fin de las transacciones, no siempre sale mejorada. La fragmenta-
ción del mercado no juega a su favor, porque tal fragmentación diversifica la 
cuota entre muchos proveedores de información estrechando el marco operati-
vo y provocando un círculo vicioso que imposibilita la casación de órdenes. En 
un mercado “perfecto”, la formación de precios es eficiente debido a que las 
cotizaciones incluyen las perspectivas del mercado, el valor fundamental y los 
riesgos que conllevan los activos implicados. Sin embargo, la falta de liquidez 
provoca una situación de asimetría informativa, lo cual motiva que los inverso-
res sean reacios a invertir en activos en los que los emisores conocen en mayor 
medida los riesgos que conllevan. Dicha ineficiencia se ve agravada en activos 
de nuevo cuño, puesto que los riesgos implícitos son más difíciles de cuantificar.

4. El “trilema”

En perspectiva actual, la competencia se suma a la calidad y a la regulación como 
objetivos óptimos de los mercados financieros. Se plantea, por lo tanto, un “tri-
lema” que en su contexto, como es sabido, no puede conseguir simultánea-
mente los tres objetivos. Hay que elegir entre dos de ellos y negligir el tercero.

Competencia 

Calidad Regulación 

En la situación que nos ocupa, se presentan estas opciones. Primera, conseguir 
una competencia viable y la maximización de la calidad, renunciando a la regu-
lación. Ello, obviamente, no cabe en un mundo donde reguladores y superviso-
res devienen imprescindibles. Segunda opción, salvaguardar la regulación y fa-
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vorecer la competencia, renunciando a la calidad del mercado. Posibilidad esta 
inoperativa, ya que la falta de calidad llevaría a la estrechez contractual. Y, ter-
cera opción, implementar la calidad, mantener la regulación y desconsiderar la 
competencia. En términos de eficiencia, esta alternativa sería teóricamente la 
más satisfactoria.

La práctica vigente tiende, en cierto sentido, hacia esta dirección en un marco, 
sin embargo, de notable imperfección. Porque a la calidad y a la regulación se 
añade una competencia, que si bien lo es, configura un mercado oligopolista y, 
por lo tanto, viabilita la existencia de plataformas que conllevan a la fragmen-
tación del mercado con las disfuncionalidades señaladas que, junto a otros 
efectos no deseados, afectan negativamente a la eficiencia. En este panorama, 
por supuesto que la estructura actual es preferible al monopolio puro, pero el 
planteamiento de un monopolio natural regulado mejoraría, sin ningún tipo de 
dudas, el sustrato oligopolista imperante.

5. Monopolio natural regulado

El ordenamiento oligopolista actual, con sus pros y contras operacionales, se 
ajusta, dentro de los diferentes modelos posibles, a los de competencia de pre-
cios y, con mayor propiedad, al de mercado con empresa dominante. Los gráfi-
cos que siguen ilustran, a efectos comparativos y obviando la correspondiente 
homogeneización conceptual, los mutuos resultados y la propia del monopolio 
natural regulado. En cada gráfico, donde en el eje vertical se indican los precios 
y en el horizontal los volúmenes, se observa la curva de demanda (D) y, en su 
caso, la demanda de la plataforma dominante (Dd); la curva de ingreso margi-
nal (Ia); las curvas de coste medio (Cm) y coste marginal (Ca), y, también en su 
caso, la curva de oferta de las plataformas seguidoras (Ss).
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El modelo de competencia de precios o de Bertrand (I) prescribe un mercado 
con pocas plata-formas, cada una de las cuales supone que los rivales conti-
nuarán manteniendo el precio fijado. Es decir, cada plataforma elegirá su pre-
cio (y, por tanto, el volumen correspondiente) suponiendo que el precio esta-
blecido por el rival se mantendrá. En este marco, cada plataforma ha de tener 
la suficiente capacidad para satisfacer al conjunto del mercado, puesto que, si 
bajara el precio, aumentaría el volumen demandado. Por supuesto, si alguna 
plataforma cobrara precios diferentes, la que lo fije a menor nivel aumentará 
su cuota y la que lo fije a nivel más alto, dejará de operar. En consecuencia, si 
cada plataforma se rige por el mismo precio, a los potenciales inversores les 
será indiferente operar con una o con otra. Sin embargo, pueden surgir en este 
entendimiento diferenciación por los distintos niveles de calidad de cada plata-
forma. Con todo, la guerra de precios conducirá a un equilibrio en que cada pla-
taforma aplique un precio igual al coste marginal, conformando así un merca-
do competitivo, sujeto, no obstante, a un equilibrio de Nash, puesto que 
ninguna de las participantes tendría incentivo en alterar el precio, dado que, si 
lo sube, pierde cuota y, si lo baja, entra en pérdidas. En este caso, no debería 
excluirse la posibilidad de dumping, que o la propia evolución del mercado ten-
dería a corregir o la intervención supervisora. En resumidas cuentas, en este 
oligopolio de competencia de precios, atendiendo al gráfico, el mercado se 
rige por un precio Pq y el volumen de transacciones se cifra en Qq.

El modelo de oligopolio con empresa dominante o de liderazgo (II) tiene su 
fundamento en que las nuevas plataformas entran en el mercado reconocien-
do la existencia de una entidad principal.

En este marco, la señalización de precios combina con el liderazgo de precios, en 
el sentido que o bien las plataformas estiman aceptable el precio vigente en el 
mercado (fijado por la entidad principal), si bien adicionando incentivos com-
pensatorios, o bien se replantean sus precios en régimen de dumping. Puede 
aparecer, en este último supuesto, la diferenciación de precios y, consiguiente-
mente, troceamiento de la cuota de mercado. La entidad dominante, en fun-
ción del alcance de tal troceamiento, reaccionará con bajada de precios y así 
sucesivamente hasta que el precio operativo distribuya los volúmenes al punto 
que las empresas seguidoras, más allá del dumping, acepten la nueva situación 
a riesgo de fijar nuevos precios más bajos que sus costes marginales. Transito-
riamente, se alcanzará un equilibrio en el cual el precio fijado por la entidad 
dominante será el de referencia y, por su efecto, la determinación de las res-
pectivas cuotas de mercado, después de un proceso en que precisamente la 
entidad dominante realizara el correspondiente ajuste. Tal equilibrio, de todos 
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modos, devendrá inestable con el único límite que establezca el hecho de que 
la empresa líder goce de costes de producción ventajosos respecto de todas y 
cada una de las plataformas. Ello no obstante, y en términos generales, el pre-
cio de la empresa dominante será referente a largo plazo y a su tenor las res-
pectivas cuotas de mercado. En esta dirección y con señalización estrictamen-
te teórica, el gráfico de referencia fija un precio Pd con cuotas de mercado 
para las plataformas de Qs y de Qt–Qs para la entidad dominante.

Por lo que respecta al monopolio natural regulado (III) deben tenerse en cuen-
ta varios matices. El monopolio natural, en este ámbito teórico y en sentido 
estricto, define una entidad que puede atender a todo el volumen del mercado 
con un coste menor que si fuera ofrecido por varios participantes. En este pun-
to prevalece la alta cuantía de la inversión inicial asociada, a su vez, a elevados 
costes de mantenimiento. En un contexto, de todos modos, donde las econo-
mías de escala juegan un papel relevante. El monopolio natural, en el marco de 
estas características, ofertará un volumen que en su totalidad estará sujeto al 
tramo decreciente de la curva de costes medios, fijándose su equilibrio en el 
llamado punto de Cournot (Ia=Ca). Su existencia deriva, en las circunstancias 
actuales, de las implicaciones del monopolio artificial, es decir, de la existencia 
de la actividad monopolista gracias a la existencia de barreras de entrada 
(usualmente sancionadas por reglamentación específica).

Es evidente que una tal opción choca estridentemente con los principios que en 
el mundo de hoy informan y abonan el favorecimiento de la competencia perfec-
ta. Ello, no obstante, por la propia naturaleza del monopolio natural, tal estriden-
cia puede rechazarse e incluso resultar beneficiadora para el buen funcionamien-
to del mercado en ganancia de oferentes y demandantes. Más aún, el monopolio 
natural simple queda sólidamente reforzado bajo el paraguas de una regulación 
estricta y eficaz, porque entonces el precio fijado (y la ampliación del mercado 
implícita) excluye la posibilidad de beneficio extraordinario al fijarlo justamente 
al determinado por el coste medio. En ello tiene su fundamento, originario pero 
no único, la regulación al margen de los efectos beneficiosos para la innovación 
que prescribe el modelo “shumpeteriano”. En el gráfico se observa, efectiva-
mente, que el precio Pmr viene determinado por la intersección de la curva de 
tal coste medio con la de la demanda del mercado, estableciendo al respecto un 
precio Prm y un volumen de Qmr (bien diferente del monopolio puro que deter-
mina un precio muy superior, P*, y un volumen mucho menor, Q*).

De la mutua comparación (teórica) de las estructuras contractuales referencia-
das, deviene concluyente que el monopolio natural regulado ofrece las mayo-

001-780 ponenciasEIX6.indd   690 11/07/2018   9:36:19



691

Joan Hortalà i Arau

res ventajas en términos generales. De entrada, precios más bajos y posibilidad 
de mayores volúmenes de contratación, respecto del oligopolio con compe-
tencia de precios y respecto también del oligopolio con empresa dominante. 
La mayor contratación minora la volatilidad y así la configuración de un solo 
mercado confiere mayor seguridad y eficiencia que varios sistemas de negocia-
ción, con el añadido de consolidar la neutralidad contractual frente a la disyun-
tiva que el operador sea a la vez operante. Junto a ello, el monopolio natural 
regulado imposibilita la fragmentación del mercado, evitando en consecuencia 
sus disfuncionalidades. La calidad resta maximizada de acuerdo con sus ele-
mentos definidores. A la vez, la función supervisora gana en eficacia al tiempo 
que permite mejoras en lo relativo a desburocratización. Y, en definitiva, la en-
tidad operante mantiene su funcionamiento en régimen de cobertura de cos-
tes totales (que incluyen el coste de oportunidad del capital) y los inversores, 
protegidos por óptima calidad de mercado y adecuada regulación, acogen el 
beneficio del mejor precio posible dadas las características del mercado.
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Abstract

Aquest estudi està basat en l’Informe de la Comissió Interdepartamental de l’Econo-
mia Col·laborativa: propostes per a un bon encaix de l’economia col·laborativa i de 
plataformes a Catalunya aprovat pel Govern de la Generalitat el setembre de 2017. En 
concret, exposa les principals aportacions que ha fet la Comissió Interdepartamental 
en relació amb aquest nou fenomen, detallant les principals recomanacions per acon-
seguir un desenvolupament natural i una integració eficient de l’economia col·labora-
tiva i de plataformes en la nostra societat. Addicionalment, degut al ritme trepidant 
en el grau de digitalització de les relacions empresarials, aquest document també 
aborda les principals novetats en les relacions entre les plataformes digitals i les admi-
nistracions públiques en els àmbits de competència, regulació i polítiques públiques.

1. Antecedents

En els darrers temps, les diferents manifestacions del fenomen conegut amb el 
concepte paraigua d’economia col·laborativa estan incidint i tenen un impacte 
cada vegada més gran sobre les relacions econòmiques i socials, alhora que al-
teren les formes clàssiques d’organització del mercat i generen oportunitats, 
riscos i reptes que cal abordar des de la perspectiva de les polítiques públiques.

El Parlament de Catalunya, de forma pionera entre les regions europees, va 
publicar, el juny de 2015, l’Informe de la Comissió d’Estudi de les Polítiques 
Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa amb un conjunt de recoma-
nacions dirigides al Govern de la Generalitat de Catalunya. Entre les recomana-
cions generals destaquen: manifestar el compromís i suport a l’economia col-
laborativa, impulsar la revisió de les normatives sectorials (llicències d’activitat, 
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matèria tributària i sociolaboral) i elaborar un codi de bones pràctiques i entre 
les recomanacions sectorials, regular el lloguer d’habitacions en habitatge ha-
bitual com una nova modalitat i establir un llindar a partir del qual esdevé una 
activitat professional i revisar la normativa corresponent per facilitar l’ús del 
cotxe multiusuari (carsharing).

Les institucions europees tampoc es queden 
enrere: la Comissió Europea va publicar la Co-
municació Una Agenda Europea para la Econo-
mía Colaborativa amb la finalitat d’oferir ori-
entació jurídica, política, econòmica i social 
per a fer front a les diverses problemàtiques i 
qüestions clau que suscita l’economia col·la-
borativa en el seu sentit més ampli. També el 
Comitè Econòmic i Social Europeu i el Parla-
ment Europeu (2017) van aprovar els seus 
respectius informes, aquest últim encoratjant 
als Estats membres a aprofitar aquesta nova 
oportunitat de l’era digital mantenint alhora 
la protecció del treballador i del consumidor.

L’Acord de Govern 44/2016, de 5 d’abril, per al desenvolupament de l’econo-
mia col·laborativa a Catalunya i de creació de la Comissió Interdepartamental 
de l’Economia Col·laborativa va donar compliment a les recomanacions del 
Parlament de Catalunya, així com de les diferents institucions de la Unió Euro-
pea. La Comissió Interdepartamental de l’Economia Col·laborativa (en enda-
vant, Comissió Interdepartamental) es va crear amb la finalitat d’establir, en el 
termini d’un any, les bases per al desenvolupament de l’economia col·laborati-
va. La voluntat del Govern va ser preservar la legalitat en la prestació de ser-
veis i els drets de les persones així com desenvolupar les condicions adequades 
per a la innovació amb la finalitat de dotar la societat i l’economia catalanes 
d’un ecosistema adaptat a les noves realitats digitals i en xarxa. L’Acord remar-
cava el fet que diversos països europeus, entre ells Regne Unit, França, Itàlia o 
Països Baixos, ja havien començat a desenvolupar iniciatives reguladores rela-
cionades amb l’economia col·laborativa i que Catalunya no podia perdre l’opor-
tunitat de liderar aquest nou impuls econòmic i social.

La Comissió Interdepartamental va ser liderada pel Departament d’Empresa i 
Coneixement i el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i va 
comptar amb la participació de diversos departaments, entre ells, Presidència, 

Font: Infografia elaborada per la 
Comissió Europea.
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Territori i Sostenibilitat, Governació, Administracions Públiques i Habitatge i 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Per tal de desenvolupar els 
objectius específics, es varen crear sis grups de treball, formats per personal 
intern de l’administració, cadascun d’ells amb unes línies de treball específi-
ques i coordinats a través d’una Comissió Tècnica, creada per a garantir l’ope-
rativitat dels grups i la presa de decisions a nivell intermedi. D’altra banda, es 
van constituir dues taules sectorials (Taula Sectorial de Turisme i Habitatge i 
Taula Sectorial de Transport i Mobilitat) amb personal extern de l’Administra-
ció: experts, representants del sector tradicional i de l’economia de platafor-
mes, representants d’associacions i comunitats d’usuaris per tal que aportes-
sin els seus coneixements tècnics i opinió crítica.
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La ciutadania és la veritable protagonista d’aquest nou paradigma, motiu pel qual 
la Comissió Interdepartamental va considerar oportú sotmetre un conjunt de pro-
postes a consideració de l’opinió pública i així aconseguir major implicació i partici-
pació de la societat en el disseny i avaluació de les polítiques públiques sobre la 
matèria. Efectivament ho és, ja que el nombre de comentaris realitzats va ser molt 
superior a la majoria de processos participatius, especialment en relació amb la 
problemàtica relacionada amb les llars compartides a la ciutat de Barcelona.

2. Economia col·laborativa i de plataformes

El concepte d’economia col·laborativa engloba totes aquelles noves realitats 
empresarials i socials relacionades amb el profund canvi de paradigma que s’es-
tà produint en els últims anys degut a la irrupció de plataformes tecnològiques 
que creen espais digitals on els ciutadans poden intercanviar els seus recursos 
(ja siguin béns, serveis, temps, coneixements o habilitats) i alhora generar for-
mes més eficients de connectar, crear i compartir valor. La novetat, però, no 
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resideix tant en la tipologia d’activitats o la seva naturalesa, la majoria de les 
quals s’han realitzat des de sempre en cercles propers i de confiança, sinó en 
l’entorn en el qual es produeixen: internet i les plataformes digitals. Aquest 
context propicia un model obert i interconnectat que comporta desintermedi-
ació dels operadors tradicionals i apodera el ciutadà atorgant-li un nou rol, 
transformació que és fruit de l’extensió de la tecnologia basada en compartir 
excedents i on la reputació personal es converteix en un aspecte determinant.

L’economia col·laborativa és doncs un concepte paraigua que engloba molts 
noms que descriuen a l’hora un conjunt d’agents i models socials i de negoci 
que tenen en comú la utilització de les tecnologies digitals, amb la finalitat que 
l’oferta i la demanda convergeixin prescindint dels intermediaris tradicionals: 
consum col·laboratiu, economia del compartir, economia entre iguals, econo-
mia de l’accés o economia sota demanda. A mesura que aquest nou fenomen 
disruptiu evoluciona, es produeixen fragmentacions o classificacions del con-
cepte des d’aproximacions lineals en les quals únicament es consideren “eco-
nomia col·laborativa en sentit més estricte” aquells models entre particulars 
(peer to peer) a posicions més polièdriques que insereixen dins aquesta termi-
nologia les anomenades economies d’accés o economia sota demanda.

Els prestadors de serveis que comparteixen recursos, temps, béns, habilitats o 
coneixements, quan ho fan de manera ocasional i no professionalitzada, són 
coneguts com a peers o ciutadans agents productors a diferència dels presta-
dors de serveis que actuen a títol professional.

Les plataformes digitals, coprotagonistes d’aquest fenomen que utilitzen 
eines tecnològiques en qualitat de connectors entre oferta i demanda, presen-
ten les característiques següents:

•	Naturalesa: comunitat d’usuaris o empresa tradicional, amb o sense 
ànim de lucre, combinació d’oferta de particulars i professionals.

•	Model basat en la confiança: mecanismes per verificar la identitat, gesti-
onar un pagament segur, de valoració i reputació dels seus usuaris.

•	Responsabilitat de les plataformes: distinció entre les que intervenen en 
la prestació del servei subjacent amb responsabilitats sectorials i les que 
tenen un mer rol d’intermediari.

També cal incloure, sota el paraigües de l’economia col·laborativa i la revolució 
digital, aquelles iniciatives que, des d’un punt de vista multisectorial, creen 
nous models per a la provisió de béns i serveis destinats a cobrir les necessitats 
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de la població, basats en comunitats que col·laboren pel benefici mutu i col·lec-
tiu, sota principis de participació i govern conjunt que resulten en recursos i 
serveis de propietat col·lectiva i/o d’accés públic. Aquest model s’emmarca en 
l’economia cooperativa, social i solidària i promulga criteris emancipadors de 
governança, apoderament, equitat i impacte social positiu basats en una tec-
nologia lliure i transparent i el coneixement obert.

En aquest context, es fa evident la necessitat de categoritzar el fenomen tal i 
com proposa, de forma molt encertada, el Comitè Europeu de les Regions 
(2016) amb la proposta de dues grans categories (economia col·laborativa en 
sentit estricte o sharing economy i economia de posada en comú o pooling eco-
nomy) i quatre modalitats diferenciades, dues en cada categoria.

Economia col·laborativa en sentit estricte (sharing economy)

Economia d’accés (access 
economy)

Aquelles iniciatives el model de negoci de les quals 
implica la comercialització de l’accés a béns i serveis, 
no la seva propietat o tinença. Es tracta d’un lloguer 
temporal en comptes d’una venda definitiva.

Economia dels treballs ocasionals 
(gig economy)

Iniciatives basades en treballs esporàdics la 
transacció dels quals es fa a través del mercat digital.

Economia de posada en comú (pooling economy)

Economia entre iguals 
(collaborative economy)

Iniciatives que fomenten un enfocament entre iguals, 
impliquen els usuaris en el disseny del procés de 
producció o converteixen els clients en una 
comunitat.

Economia de posada en comú dels 
béns d’utilitat pública 
(commoning economy)

Aquelles iniciatives de propietat o gestió col·lectiva.

3. Eixos d’actuació

La Comissió Interdepartamental va finalitzar amb l’aprovació de l’Informe de la 
Comissió Interdepartamental de l’Economia Col·laborativa: propostes per a un 
bon encaix de l’economia col·laborativa i de plataformes a Catalunya per part 
del Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant Acord de 5 de setembre 
de 2017. Aquest informe inclou 24 propostes agrupades en 7 eixos temàtics 
que permetran, un cop implementades, un desenvolupament harmoniós de 
l’economia col·laborativa i de plataformes a Catalunya.
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Eix 1. Contextualització general

Des d’un punt de vista generalista i inclusiu, la Comissió Interdepartamental 
entén que aquest nou fenomen, cada cop més estès i amb major pes sobre 
l’economia catalana, ha de desenvolupar-se de forma sostenible i amb les ga-
ranties necessàries.

Amb aquest objectiu, es va dur a terme una revisió de la normativa vigent, es-
pecialment en els àmbits sectorials de turisme i habitatge, transport i mobilitat 
i en els àmbits transversals de fiscal i laboral, per observar si aquesta contem-
pla la realitat d’aquests nous models col·laboratius i digitals. Es conclou que 
bona part de la normativa actualment vigent no preveu aquestes noves for-
mes de prestacions de serveis o oferiment de béns ni tampoc està preparada 
pels canvis disruptius associats a aquests nous fenòmens. Aquest no és un fet 
puntual, sinó que afecta pràcticament tots els àmbits en els quals l’economia 
col·laborativa i de plataformes està present, fet pel qual es considera prioritari 
dur a terme una revisió normativa i, si escau, modificació, per permetre la inclu-
sió d’aquests nous models dins del nostre sistema econòmic i social.

Entenent aquesta proliferació de sistemes productius i organitzatius dins el tei-
xit empresarial i social com quelcom positiu, també cal tenir en compte el princi-
pi de competència lleial en el mercat. En altres paraules, cal regular els àmbits 
sectorials de l’economia respectant els principis de bona regulació (necessitat, 
proporcionalitat, no discriminació, eficiència, seguretat jurídica, etc.), de manera 
que tots els operadors econòmics juguin sobre el mateix terreny de joc i amb 
unes regles proporcionades (level the playing field). Cal tenir en compte les par-
ticularitats que presenten aquests nous models, com ara la presència d’aquell 
particular, usualment consumidor, que ofereix de manera ocasional béns i/o 
presta serveis a través de plataformes digitals. En aquest sentit, cal fer menció a 
l’anàlisi comparativa internacional realitzada per tal d’identificar i analitzar les 
millors pràctiques dutes a terme en diferents països (especialment europeus) i 
la seva adaptabilitat a les característiques socioeconòmiques catalanes.

Ara bé, no es tracta només de la distinció entre el ciutadà agent productor del 
professional. En general, tot el fenomen de l’economia col·laborativa, a causa 
de la seva proliferació accelerada acompanyada del canvi disruptiu del model 
econòmic i social, crea una confusió i duu sovint a una malinterpretació del fe-
nomen. Fets tan mediàtics com les vagues de taxistes com a reacció a l’apari-
ció d’aplicacions com Uber o Cabify o la proliferació d’Habitatges d’Ús Turístic 
a la ciutat de Barcelona llogats a través de plataformes com Airbnb, desdibui-
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xen el concepte d’economia col·laborativa i creen una opinió esbiaixada 
d’aquest nou fenomen i de les seves repercussions econòmiques, socials i me-
diambientals. Aquest és un dels principals motius pel qual la Generalitat de Ca-
talunya ha entomat aquest repte: establir un marc estable per al desenvolupa-
ment de l’economia col·laborativa i, no menys important, fer difusió, des d’un 
punt de vista objectiu, de les diferents iniciatives, reptes i oportunitats que 
aquest nou fenomen representa.

Eix 1. Propostes generals

Proposta 1.1 Reconeixement de la figura del ciutadà agent productor

•		Manifestar el reconeixement explícit i tenir en compte la figura del ciutadà agent 
productor així com dels diferents models cooperatius i col·laboratius associats a la 
nova realitat del fenomen de l’economia col·laborativa en els diferents àmbits 
d’actuació i polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya (contractació pública, 
línies d’ajuts).

•		En l’àmbit de l’economia cooperativa, social i solidària, divulgar els criteris 
emancipadors de governança, apoderament, equitat i impacte social positiu de les 
plataformes basades en una tecnologia lliure i transparent amb coneixement obert.

Proposta 1.2 Revisió normativa

Tot i que la Comissió Interdepartamental ha centrat el seu treball en els àmbits sectorials 
de turisme i habitatge, transport i mobilitat i en els transversals de fiscal i laboral, reconeix 
l’impacte d’aquests nous models en altres sectors i activitats. Per tant, proposa dur a 
terme una revisió de la normativa sectorial i transversal catalana (entre elles, la llei de 
cooperatives) amb l’objectiu d’incloure aquesta nova visió fent ús de les següents 
premisses:
•		Diferenciar sota quines condicions un servei no és empresarial, pel fet de ser ocasional 

o de mera comunitat i, en la mesura del possible, establir un llindar que permeti 
aquesta diferenciació.

•		Establir les obligacions de les plataformes connectores d’oferta i demanda com a 
intermediàries de la transacció.

•		Revisar els requisits normatius establerts aplicant els principis de necessitat i 
proporcionalitat.

•		Potenciar els models basats en comunitats que col·laboren pel benefici mutu i 
col·lectiu, sota principis de participació i govern conjunt dels processos que resulten en 
recursos i serveis de propietat col·lectiva i/o accés públic.

Proposta 1.3 Publicitat i campanyes divulgatives

•		Aquest informe es farà públic en els webs dels departaments participants en la 
Comissió Interdepartamental.

•		Addicionalment, s’elaboraran tríptics, guies i altres materials que es puguin difondre 
via xarxes socials i institucionals per generar una major sensibilització de la societat 
envers aquesta nova realitat i fer conèixer les propostes i actuacions del Govern.
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Eix 2. Turisme i habitatge

El dels allotjaments turístics és un dels principals àmbits en el qual les activitats 
d’economia col·laborativa tenen una incidència més rellevant, tant des del 
punt de vista econòmic com des de l’òptica social i el seu impacte sobre els 
nuclis urbans de les grans ciutats. En aquest sentit, són moltes les institucions 
públiques que argumenten la necessitat de regular aquesta nova realitat i són 
moltes també les ciutats, regions i països d’arreu del món que estan seguint 
aquests consells i establint un marc normatiu a l’allotjament turístic d’habitat-
ges mitjançant les plataformes digitals. De fet, el propi Parlament de Catalunya 
ha estat una d’aquestes institucions que ha manifestat la seva preocupació i 
interès en relació amb el turisme col·laboratiu, fet pel qual la regulació d’aquest 
sector és una de les recomanacions específiques que realitza aquesta institu-
ció al Govern de la Generalitat.

L’actual normativa vigent en matèria turística no preveu la figura de les llars 
compartides entesa com una nova modalitat d’oferta turística no professional 
consistent en compartir l’habitatge principal (domicili habitual i permanent), 
per períodes de curta durada i sense un màxim de dies/any. Malgrat no és l’úni-
ca novetat que ha incorporat la irrupció de les plataformes digitals dins el sec-
tor turístic, l’activitat de les llars compartides és el fenomen que comparteix més 
característiques amb la definició d’economia col·laborativa en sentit estricte. 
Així, cal aprofitar l’oportunitat que dona el Projecte de Decret de Reglament 
de Turisme per incloure aquesta modalitat d’allotjament com a categoria des-
vinculada i separada de la tipologia d’Habitatge d’Ús Turístic (HUT), ja que es 
tracta d’una oferta turística no professional en la qual el titular de l’habitatge 
conviu amb l’hoste durant la seva estada.

En aquest sentit, el Grup de treball de turisme i habitatge ha analitzat com es 
regula el lloguer d’habitatges per curtes estades (o les figures assimilables a 
aquestes categories) en determinades ciutats i territoris europeus, ha dut a 
terme l’anàlisi del marc normatiu, ha estudiat la importància de l’administració 
local i, tot entenent la regulació del sector turístic com un marc polièdric que 
configura l’assoliment d’un model de gestió eficient, ha conclòs:

• Els múltiples agents públics i privats que concorren en l’oferta turística 
no professional (llar compartida o homesharing) han portat a un debat 
plural i alhora polaritzat que s’ha posat de relleu tant en les taules secto-
rials com en els portals de participació pública oberts.
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• Emmarcat amb l’objectiu de revisió de la normativa, es definirà el con-
cepte homesharing -llar compartida- com a desvinculat i concepte sepa-
rat de la tipologia d’Habitatge d’Ús Turístic.

• Cal diferenciar entre activitat professional i activitat privada/ocasional en 
termes d’equilibri i modulació per diferenciar amb el sector tradicional/
empresarial.

• Pel que fa al Registre de Turisme de Catalunya tenint en compte les dife-
rents interpretacions que han sorgit quant a barrera d’entrada per a la 
prestació del servei, s’ha acordat clarificar el seu paper de caràcter no 
habilitant i millorar el funcionament dels instruments tècnics.

• Una regulació eficaç per a aquesta activitat implica introduir necessàriament 
el caràcter territorial, pel que es fa necessari establir un marc de mínims apli-
cable al conjunt de Catalunya i alhora preveure que els municipis puguin, 
mitjançant ordenances, adaptar l’activitat a la seva realitat territorial.

• La sinergia entre normes jurídiques i la gestió col·laborativa amb els múl-
tiples agents públics i privats implicats permetrà una millora en l’eficièn-
cia, un major benestar de les parts participants i una viabilitat en el temps 
i l’espai.

Eix 2. Turisme i habitatge

Proposta 2.1 Definició Llar Compartida

Definir, via normativa, la modalitat de Llar Compartida com a oferta turística no 
professional consistent en compartir l’habitatge principal (domicili habitual i permanent) 
per períodes de curta durada i sense un màxim de dies/any.

Proposta 2.2 Regulació de la Llar Compartida

Crear un títol específic per aquesta nova modalitat diferent d’aquell corresponent als 
Habitatges d’Ús Turístic (HUT), aprofitant la normativa actualment en tramitació. Els 
requisits són l’empadronament en l’habitatge on es realitza l’activitat, la cèdula 
d’habitabilitat vigent i l’oferta d’un nombre màxim de places.
En virtut de la Llei 16/2015, els titulars d’una llar compartida han de presentar una 
declaració responsable que s’ha d’adreçar a l’administració municipal competent. Les llars 
compartides seran inscrites com a tals en el Registre de Turisme de Catalunya a efectes 
informatius i estadístics.

Proposta 2.3 Intervenció municipal de les llars compartides

Establir un marc de mínims aplicable al conjunt de Catalunya i alhora preveure que els 
municipis puguin adaptar, en les seves disposicions, l’activitat de llar compartida a la seva 
realitat territorial.
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Proposta 2.4 Registre de Turisme de Catalunya

Revisar la normativa i clarificar el paper del Registre de Turisme de Catalunya.
Millorar el funcionament dels instruments tècnics per tal que el Registre de Turisme de 
Calalunya funcioni com un model d’informació oberta amb l’objectiu i l’oportunitat de 
compartir i utilitzar les dades al servei de la ciutadania i de les administracions.
Revisar la normativa en el sentit que el número que ha de constar a l’oferta de llar 
compartida sigui el número fruit de la presentació i comunicació simultània de la 
declaració responsable adreçada a l’administració local.

Eix 3. Transports i mobilitat

És evident que el transport i la mobilitat experimentaran en les pròximes dèca-
des profundes transformacions derivades de la concurrència de diferents fenò-
mens: la digitalització de les activitats, la descarbonització o canvi del model 
energètic tradicional i l’automatització, amb la implantació progressiva del ve-
hicle autònom. En aquest sentit, s’ha d’entendre l’activitat de les plataformes 
tecnològiques com quelcom beneficiós en l’àmbit del servei públic, en tant 
que aquest ocupa un lloc primordial en el conjunt de la mobilitat, ja que poden 
contribuir a optimitzar els recursos del sistema. La irrupció de les plataformes 
tecnològiques és un fenomen que no cap identificar mimèticament amb el de 
l’economia col·laborativa, ja que incideix també en un nou comportament dels 
actors tradicionals del mercat, que incorporen progressivament mecanismes 
d’aproximació de l’oferta i la demanda i de captació de desplaçaments mitjan-
çant fórmules completament desconegudes només fa uns pocs anys.

Les modalitats de transport de persones per compte aliè formen part de les 
activitats de transport professional, subjectes a normes diferenciades en fun-
ció del tipus de vehicle, normes que, amb caràcter general, preveuen un títol 
administratiu habilitant: concessió o llicència/autorització. En aquest sentit no 
poden incloure’s en el concepte d’economia col·laborativa activitats de pres-
tació de serveis amb habitualitat i remuneració que no suposin l’existència 
prèvia d’un servei no dissenyat específicament per a l’ús de tercers. Aquestes 
activitats s’insereixen en el marc de l’economia tradicional o professional, com 
a integrants del sistema de transport públic, subjecte per raons d’ordenació 
territorial i urbana, seguretat viària, etc.

L’espai de l’economia col·laborativa en el transport i la mobilitat es pot pro-
jectar sobre tres àmbits principals:

• La compartició d’un vehicle, com a ús compartit d’un bé ociós (carsharing).
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• La compartició de trajecte o desplaçament, el desplaçament compartit 
en el transport de persones (ridesharing, carpooling).

• La compartició de desplaçament en el transport de béns o productes/
mercaderies.

En conseqüència, l’espai natural de l’economia col·laborativa, entesa com a la 
compartició entre particulars d’un bé, troba el seu principal exponent en les 
modalitats de cotxe compartit (carsharing), on l’objecte és gaudir d’un bé in-
frautilitzat, però també en la compartició de trajectes predeterminats. La com-
partició peer to peer de trajectes o desplaçaments (ridesharing, carpooling) es 
limita a activitats on de forma clara el servei es planifica prèviament per una 
finalitat pròpia i s’habiliten places excedents amb una contraprestació que no 
pot superar el cost del desplaçament. Aquestes modalitats, tot i que no pas de 
forma exclusiva, es plantegen de manera més idònia en desplaçaments interur-
bans amb vehicle propi de mitja o llarga distància.

La millora de les condicions de mobilitat de les persones en temps, qualitat i 
preu, que és un dels efectes previsibles de l’economia col·laborativa, es pot 
assolir també com a conseqüència de canvis estructurals en les fórmules de 
prestació professional dels serveis. En aquest sentit, i referint-nos específi-
cament al transport en vehicles de menys de nou places, la valoració i les 
propostes de millora de la regulació dels serveis de taxi i lloguer de vehi-
cles amb conductor és una de les línies de treball a incorporar en el futur 
proper.

En el cas de les activitats de lloguer de vehicles sense conductor i del transport 
de mercaderies, activitats per les quals en l’àmbit professional s’exigeix el 
compliment de determinats requeriments, cal vetllar perquè tots els opera-
dors els compleixin en peu d’igualtat i que sigui quina sigui la forma de desen-
volupar l’activitat (professional o col·laborativa) es desenvolupi en base a les 
mateixes condicions, o si més no equivalents a les que en els diferents àmbits 
assenyalats reclamen les normes sectorials, especialment en tot allò relacionat 
amb la seguretat, tant en el concepte de seguretat de la circulació com de se-
guretat pública.

Les propostes concretes que va realitzar el grup de treball de transport i mobi-
litat són les que s’exposen a continuació:
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Eix 3. Transport i mobilitat

Proposta 3.1 Definició de l’economia col·laborativa en l’àmbit de transport i mobilitat

A partir de la definició consensuada d’economia col·laborativa en l’àmbit del transport i la 
mobilitat:
•	La compartició d’un vehicle, com a ús compartit d’un bé ociós (carsharing).
•	La compartició de trajecte o desplaçament (ridesharing, carpooling).
•		La compartició de desplaçament en el transport de béns o productes/mercaderies.
Es proposa:
a)  Incloure els nous models de mobilitat col·laborativa en el marc de Llei 9/2003 de la 

Mobilitat.
b)  Regular el transport particular en l’avantprojecte de la llei de transport terrestre de 

manera que estableixi unes condicions objectives favorables per al desenvolupament 
de la mobilitat compartida.

Proposta 3.2 Transport en vehicles lleugers

•		Analitzar, i si escau revisar, la normativa de transports en vehicles lleugers amb la 
finalitat d’incorporar les millores que propicien les plataformes tecnològiques al servei 
públic de transport en vehicles lleugers.

•		Promoure una àmplia consideració d’aquestes activitats identificant les mesures 
reguladores així com la seva necessitat i proporcionalitat.

•		Incloure mecanismes de taxi compartit, un sistema tarifari més senzill i transparent i 
fer extensiu l’ús de les aplicacions tecnològiques basades en la geolocalització.

•		Traslladar a l’Institut Metropolità del Taxi i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
aquestes premisses per tal que les faci efectives en el Reglament Metropolità del Taxi.

Proposta 3.3 Polítiques actives de foment

Impulsar, mitjançant polítiques actives de foment, els nous models de mobilitat 
compartida en el marc de les estratègies de creixement del transport col·lectiu i 
racionalització dels moviments de vehicles en les àrees urbanes i metropolitanes. En 
concret, es proposa:
•		Iniciar proves pilot de mobilitat compartida en àrees geogràfiques o funcionals 

determinades atenent, específicament, els objectius i desplegament dels instruments 
de planificació industrial i de transports, en polígons industrials o zones d’activitat 
econòmica, previ estudi i proposta corresponent. Aquestes proves pilot estan 
alineades amb allò establert en el marc del Pacte Nacional per a la Indústria i el Pla de 
Transports de Viatgers de Catalunya 2020.

•		Incloure les fórmules de mobilitat compartida en el catàleg de serveis de transport 
integrats en el futur en la T-Mobilitat.

•		Impulsar línies d’ajuts per modernitzar i digitalitzar el sector del taxi i del transport de 
viatgers per carretera.
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Eix 4. Fiscalitat

L’objecte d’estudi ha estat l’aplicació i l’adequació de la normativa en matèria 
tributària a aquells ciutadans que, com a particulars, ofereixen, de manera 
ocasional béns mobles o immobles amb contraprestació econòmica a través 
de plataformes digitals. S’ha analitzat especialment, tal i com determina 
l’Acord de Govern de 5 d’abril de 2016 i amb motiu de la seva transcendència 
actual, els ingressos obtinguts de plataformes digitals que operen en els sec-
tors dels allotjaments turístics i del transport i la mobilitat (lloguer ocasional de 
l’habitatge principal i/o secundari, el lloguer ocasional del vehicle propi i de la 
plaça d’aparcament).

D’altra banda, cal mencionar que l’estudi de la fiscalitat aplicada a les plataformes 
en relació amb l’Impost de Societats (ISOC) no ha estat la finalitat de la Comissió 
Interdepartamental d’Economia Col·laborativa, ja que la premissa és centrar-se 
en els ciutadans agents productors, “persones físiques” a les quals l’impost de 
societats no els és d’aplicació. Tanmateix, tot i que no s’ha abordat de forma es-
pecífica la fiscalitat de les plataformes digitals, sí que es reconeix la problemàtica 
de l’erosió de bases fiscals i el trasllat a països amb baixa tributació, fet que està 
sota l’estudi de la Unió Europea així com altres institucions internacionals.

En el context de l’economia col·laborativa i de plataformes, la problemàtica 
fiscal a la qual s’enfronta l’Administració és organitzar, de la forma més efici-
ent possible, la tributació d’una multiplicitat de rendes ocasionals i de dimen-
sió unitària molt més reduïda que les obtingudes en els àmbits professionals o 
empresarials del mateix sector. D’altra banda, és probable que els particulars 
que obtenen ingressos esporàdics, accessoris o de subsistència a través de pla-
taformes, desconeguin quins impostos graven aquestes rendes esporàdiques 
o, fins i tot, considerin que no estan subjectes a gravamen. En altres casos, es-
pecialment en el cas de l’IVA, poden desistir d’aplicar-lo, ja que el sistema de 
recaptació és complex i està dissenyat per a les empreses mercantils i no per 
als particulars.

Cal actuar, doncs, establint una fiscalitat proporcionada per a un gran nombre 
de perceptors de rendes de l’economia col·laborativa i digital, alhora que no es 
distorsiona la competència amb els sectors professionals de l’economia tradi-
cional.

Vistes les recomanacions del Parlament de Catalunya i de les institucions euro-
pees i analitzada la normativa fiscal actual que haurien de complir els particu-
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lars que duen a terme ocasionalment activitats de caire econòmic a través de 
plataformes digitals i estudiat l’exemple d’altres països de la Unió Europea, la 
Comissió Interdepartamental ha cregut oportú:

D’una banda, elaborar una guia pràctica que permeti a aquest particular (ciuta-
dà agent productor) conèixer les obligacions tributàries de la normativa fiscal 
vigent (IRPF i IVA). Cal assenyalar que, en les plataformes de despeses com-
partides (del tipus BlaBlaCar), no existeix ànim de lucre ni una transacció lucra-
tiva i, per tant, no és d’aplicació l’IVA ni l’IRPF, ja que no es produeix cap gene-
ració de renda. D’altra banda, realitzar una sèrie de recomanacions al 
responsable de política fiscal, per tal d’adaptar la normativa fiscal a les caracte-
rístiques dels particulars que ocasionalment ofereixen, cedeixen o intercanvi-
en béns a partir d’una plataforma digital.

Finalment, des del punt de vista de la reducció de càrregues administratives i 
de la reducció de l’evasió fiscal, es conclou que la col·laboració de l’administra-
ció tributària amb les plataformes digitals és una oportunitat essencial, per la 
qual cosa es proposa establir acords amb les plataformes per a la transmissió 
als seus actors de la informació fiscal que generin. En aquest àmbit de col·labo-
ració amb les plataformes, cal destacar la creació de la figura de l’assistent en 
la recaptació de l’Impost sobre les Estades en Establiments Turístics, que 
constitueix la primera proposta de col·laboració entre l’Administració i les pla-
taformes digitals (d’allotjament turístic, en aquest cas) per a organitzar un sis-
tema de recaptació beneficiós per a totes les parts.

Eix 4. Fiscalitat

Proposta 4.1 Guia pràctica per als ciutadans

Elaborar una Guia Pràctica que contingui la informació necessària per tal que el ciutadà 
que obté ingressos mitjançant una plataforma de béns conegui les obligacions fiscals en 
funció de la normativa vigent. En aquest sentit:
(1) Tributar aquestes rendes segons el concepte corresponent d’IRPF:
•		Si aquests ingressos s’obtenen a partir d’immobles de la seva propietat à rendiment 

del capital immobiliari.
•		Si aquests ingressos s’obtenen de béns mobles o immobles arrendats (“relloguers”) à 

rendiment del capital mobiliari.
(2) Aplicar IVA segons la naturalesa del bé posat a disposició:
•		Lloguer d’habitatge à l’article 20 apartat 1.23º lletra e’ de la Llei de l’IVA permet una 

exempció d’IVA en el lloguer d’habitatge quan el ciutadà no ofereix serveis assimilables 
als serveis hotelers.

•		Lloguer de cotxes/lloguer de places d’aparcament à no està prevista cap exempció en 
la Llei de l’IVA.
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Proposta 4.2 Recomanacions als responsables de política fiscal

Traslladar als responsables de política fiscal les següents recomanacions en línia amb les 
principals iniciatives europees (Regne Unit, Bèlgica, Itàlia, França):
En relació amb l’IVA:
•		Es recomana estudiar la possibilitat d’establir règims similars al del lloguer d’habitatges 

(que distingeix entre lloguers amb o sense prestació de serveis propis de l’hoteleria) 
aplicables a les obligacions tributàries en l’IVA relatives a activitats no professionals de 
lloguer d’altres béns (com el lloguer ocasional de cotxes i places d’aparcament entre 
particulars), de manera que es minimitzin els costos de gestió tant pel particular com 
per l’administració tributària.

En relació amb l’IRPF:
•		En relació amb el homesharing (activitat no professional) establir una reducció a tant 

alçat (un x%) de la base en concepte de despeses de difícil justificació per a la 
determinació del rendiment net del capital immobiliari (similar a la reducció del 5% en 
concepte de despeses que s’aplica en la determinació simplificada de la base 
imposable pels rendiments d’activitats econòmiques o la reducció en els rendiments 
del treball, de quantia fixa segons tram de l’import dels ingressos per aquest 
concepte).

•		Es proposa estudiar la idoneïtat d’estendre aquest benefici a d’altres activitats de 
l’economia col·laborativa (no professional).

•		Addicionalment, es podria establir una exempció per a aquells casos d’economia de 
subsistència, és a dir, per a les persones físiques la resta dels ingressos totals de les 
quals no superin un import anual màxim (p. e. 12.000 euros) i una bonificació del 50% 
d’entre el primer tram i un segon tram d’ingressos (seguint l’exemple anterior, de 
12.000 a 24.000 euros).

Altres recomanacions:
•		Establir incentius fiscals que permetin la creació i el desenvolupament d’empreses 

col·laboratives amb finalitats socials.
Proposar una nova definició del concepte normatiu “establiment en un país” de manera 
que l’existència d’una web o aplicació operativa en el país permeti considerar-la una 
empresa establerta a efectes fiscals.

Proposta 4.3 Fiscalitat de les plataformes

Vetllar per què les plataformes digitals que operen a Catalunya tributin en funció dels 
beneficis obtinguts en aquest territori i participar activament en les iniciatives sobre 
aquesta qüestió que es fomentin des de les institucions europees.

Proposta 4.4 Assistent en la recaptació

Desenvolupar la figura de l’assistent en la recaptació de l’Impost d’Estades en 
Establiments Turístics mitjançant el Reglament i l’Acord d’adhesió corresponent.
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Eix 5. Relacions Laborals

En aquest eix temàtic, s’analitza la normativa laboral, amb identificació de les 
circumstàncies en les quals s’estableix una relació laboral entre el ciutadà 
agent productor i les plataformes digitals i l’anàlisi de l’aplicabilitat de la nor-
mativa vigent en matèria laboral a les noves formes de treball de l’economia 
col·laborativa. D’altra banda, també es tenen en especial consideració els plan-
tejaments de la Comissió de Treball i Afers Socials del Parlament Europeu en 
relació amb la creixent importància de l’economia de plataformes i el seu im-
pacte en la política econòmica i de treball.

La figura del ciutadà agent productor que ofereix béns/serveis de manera oca-
sional mitjançant les plataformes digitals és una de les principals característi-
ques que incorpora el nou fenomen de l’economia col·laborativa. En aquest 
sentit, la prestació de serveis per part de l’agent ciutadà productor pot benefi-
ciar tant aquests ciutadans com al conjunt de consumidors, doncs s’obre un 
ventall nou d’oportunitats per a obtenir ingressos que va més enllà de les for-
mes de treball tradicionals, es guanya flexibilitat en la dedicació i una oferta de 
serveis més àmplia.

Ara bé, en cas que la prestació se situï en la frontera entre un treballador au-
tònom i un treballador per compte d’altri, el treballador pot estar en una situ-
ació més precària, tenint en compte que les plataformes intenten conceptua-
litzar la prestació dels serveis com fetes per un treballador autònom, malgrat 
això no sigui sempre evident. En aquest sentit, el Parlament Europeu entén 
que els treballadors per compte propi són els protagonistes dins el context 
creat per la irrupció de les plataformes digitals. Per tant, s’ha considerat relle-
vant estudiar quines són les formes de treball que es donen actualment per 
analitzar el seu encaix en les plataformes digitals, com són el treball per comp-
te d’altri, el treball autònom i els treballs realitzats a títol d’amistat, benevolèn-
cia i bon veïnatge.

D’altra banda, cal fer menció a l’altre principal actor dins l’economia col·labora-
tiva o de plataformes, les plataformes digitals. Es consideren com una base de 
dades que connecta directament el client amb un prestador individual de ser-
veis, sobre el que no exerceixen control i a qui no consideren com un treballa-
dor per compte d’altri sinó un treballador autònom.

Com a tasca de comparativa, es va considerar rellevant estudiar aquells països 
en els quals s’està duent a terme una innovació regulatòria per a tractar les re-
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lacions laborals dins d’aquest nou context. Països com Bèlgica, França i Regne 
Unit han fixat un llindar per tal de delimitar l’activitat professional de l’activi-
tat ocasional de manera que, en aquests darrers casos, no sigui necessària la 
cotització obligatòria. Aquests llindars tenen en compte el conjunt d’ingressos 
per serveis prestats via plataforma tecnològica i són coherents també amb els 
llindars establerts en política fiscal. L’establiment d’aquests llindars té uns 
avantatges notables: facilita l’activitat ocasional i accessòria per part del ciuta-
dà, resol els conflictes per determinar si ha d’existir una relació laboral específi-
ca i la necessitat de cotitzar i dona compliment a les recomanacions europees 
sobre la distinció entre professional i particular.

Pels supòsits en els quals el tipus de vincle que s’estableix entre l’agent pro-
ductor i la plataforma sigui una relació que compleixi amb les notes pròpies de 
la laboralitat, l’actual regulació del contracte a temps parcial, així com les me-
sures que es poden articular en el marc de la concertació social a Catalunya, 
podrien cobrir les principals especificitats que comporta treballar per una pla-
taforma digital, i s’ajustaria a garantir els drets i deures laborals de prestació 
de serveis.

Eix 5. Relacions Laborals

Proposta 5.1 Classificació de les plataformes de serveis i les seves relacions laborals

A partir de la classificació de les plataformes de serveis aprovada per la Comissió 
Interdepartamental:
•		Plataformes en les quals la mà d’obra està subjecte a les normes que es fixen per part 

de la pròpia plataforma à relació laboral (treballadors per compte aliena)
•		Plataformes en les quals la mà d’obra no està subjecte a normes i aquesta es limita a 

posar en contacte a professionals amb usuaris à relació d’autònoms (treballadors per 
compte propi)

•		Plataformes que es limiten a posar en contacte necessitats per compartir despeses 
entre els participants à no hi ha relació laboral

•		Plataformes que afavoreixen els treballs d’amistat, benevolència o bon veïnatge, o 
serveixen d’intermediàries per l’exercici del voluntariat à no hi ha relació laboral

Fer difusió d’aquesta classificació per tal que sigui d’utilitat per a la inspecció del treball, 
les plataformes digitals i, especialment, pels prestadors de serveis.
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Proposta 5.2 Recomanacions als responsables de política laboral

Traslladar als responsables de política laboral les següents recomanacions:
•		La creació d’una nova quota d’autònoms no desincentivadora o amb una quantitat 

mínima exempta que faciliti la prestació de serveis de forma ocasional amb un llindar 
mensual, per exemple, el salari mínim interprofessional. Notes característiques: 
autonomia en la prestació del servei, instruccions mínimes de la plataforma, llibertat 
d’horaris i jornada, llibertat de treballar per diverses plataformes, responsabilitat del 
treballador per danys.

•		La necessitat de revisió de la regulació laboral, a nivell de la Unió Europea, per 
permetre una harmonització que eviti la competència deslleial i homogeneïtzi la 
prestació de serveis a través de plataformes tecnològiques.

Proposta 5.3 Contractes a temps parcial

Considerar el contracte a temps parcial, així com les mesures que es puguin articular en el 
marc de la concertació social a Catalunya, als efectes de cobrir les necessitats i 
especificitats que comporta treballar per una plataforma digital, en el supòsit que el 
vincle compleixi amb les notes pròpies de la laboralitat.

Proposta 5.4 Estudi dels llindars de cotització

Estudiar i fer seguiment de les iniciatives europees en l’àmbit del treball i la seguretat 
social relacionades amb l’establiment d’aquests llindars.
L’objectiu és extreure’n conclusions i eventualment incorporar-les a la normativa pròpia o 
fer recomanacions al responsable de política laboral, entenent aquests llindars com a 
viables dins l’activitat ocasional dels treballs sense relació laboral (en cap cas quan 
existeix un contracte laboral).

Proposta 5.5 Impuls de les plataformes de cooperació

•		Impulsar les plataformes de cooperació en l’àmbit de l’economia col·laborativa ja que 
s’identifica una oportunitat que cal aprofitar no tant per l’experiència de l’usuari si no 
pel sentit de pertinença, la mutualització i la participació democràtica.

•		Incloure aquest binomi cooperativa-economia col·laborativa en algunes de les línies 
d’ajut del departament competent en matèria de cooperatives, en el sentit d’aportar 
recursos per a nous projectes empresarials que activin una emprenedoria amb impacte 
social, relacions laborals justes i base oberta.

•		Aquestes cooperatives han de tenir com a missió la protecció dels drets dels 
treballadors en els serveis col·laboratius, exercir el dret dels treballadors a organitzar-
se, a emprendre accions col·lectives i a negociar convenis col·lectius segons allò previst 
en la pràctica laboral i la normativa.

Eix 6. Codi de Bones Pràctiques

La normativa en matèria de consum i la normativa aplicable a les plataformes 
digitals que ofereixen serveis de la societat de la informació sovint no són sufi-
cients per a garantir el bon funcionament del conjunt de relacions que es po-
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den establir en el marc de l’economia col·laborativa i de plataformes. En aquest 
context, els rols dels proveïdors dels béns o serveis i dels consumidors sovint 
es desdibuixen, per la qual cosa és necessari establir un marc definit on s’exem-
plifiquin aquests nous rols així com les relacions que es poden establir entre 
aquesta nova diversitat d’agents. De fet, l’elaboració d’un codi de bones pràc-
tiques en el marc de l’economia col·laborativa és una de les recomanacions 
concretes del Parlament de Catalunya.

Tradicionalment, les relacions han estat 
unidireccionals i orientades del professio-
nal al consumidor passiu. Dins del nou 
context de l’economia col·laborativa i digi-
tal, aquesta relació esdevé obsoleta. Ara, 
els consumidors ja no són només recep-
tors, sinó que també poden oferir els seus 
béns i serveis a través de les plataformes 
en línia a altres particulars, el que anome-
nem prosumidors o peers, és a dir, les rela-
cions passen a ser més complexes i multi-
direccionals. La il·lustració mostra el 
conjunt de relacions que es poden establir 
en aquest nou marc i que, a dia d’avui, representa un repte per a garantir de-
terminades premisses establertes al nostre marc legal com, per exemple, els 
drets dels consumidors o la responsabilitat dels intermediaris.

En aquest nou context, s’ha elaborat el Codi de Bones Pràctiques de les Pla-
taformes d’Economia Col·laborativa, amb l’objectiu de crear un entorn de 
confiança en el qual tots els agents que intervenen en les relacions vehicula-
des a través d’una plataforma digital, ja siguin particulars o professionals, 
comptin amb unes regles de joc estables i segures. Val a dir que aquest Codi 
s’ha contrastat amb les organitzacions de consumidors i usuaris més repre-
sentatives de Catalunya mitjançant el Consell de Persones Consumidores i 
també s’ha presentat a les plataformes digitals. Tots els agents socials es-
mentats han valorat molt positivament la iniciativa i han tingut més d’una 
ocasió per a presentar les seves valoracions, aportacions i esmenes al text 
del Codi.

El Codi de Bones Pràctiques de les Plataformes d’Economia Col·laborativa 
s’estructura en un preàmbul, on es detalla la necessitat d’aquest compendi 
de compromisos, les definicions a efectes del Codi, l’objecte, l’àmbit geo-
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gràfic i, finalment, els compromisos a adquirir per part de les plataformes 
digitals:

1. Lleialtat i transparència.

2. Informació completa.

3. Col·laboració amb les administracions públiques de Catalunya.

4. Resolució de conflictes.

5. Seguretat.

6. Confiança.

7. Foment.

8. Formació.

9. Igualtat i no discriminació.

10. Accessibilitat Universal.

11. Publicitat.

Eix 6. Codi de Bones Pràctiques

Proposta 6.1 Signatura del Codi de Bones Pràctiques

El Codi aprovat compta amb un preàmbul i diversos compromisos classificats en 11 eixos: 
lleialtat i transparència; informació completa; col·laboració amb les administracions 
públiques de Catalunya; resolució de conflictes; seguretat; confiança; foment; formació; 
igualtat i no discriminació; accessibilitat universal, i publicitat.
Impulsar la signatura d’aquest Codi de Bones Pràctiques per part de les plataformes 
digitals més representatives que actuen en el territori català.

Eix 7. Acords de col·laboració amb plataformes digitals

En termes generals, l’objectiu d’aquests acords de col·laboració ha de ser po-
tenciar la informació i la transparència de les activitats que es duen a terme i 
millorar l’adaptació de les polítiques públiques a les necessitats dels usuaris i 
dels diversos sectors d’activitat, tot vetllant pel respecte al dret a la intimitat i 
a la protecció de les dades de caràcter personal.

Els avenços en la tecnologia digital (per exemple, ús de les interfícies de pro-
gramació d’aplicacions, en anglès Application Programming Interface o API) 
estan fent possible recollir, emmagatzemar i processar quantitats de dades 
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cada vegada més gran: és el que es coneix com a Big Data. Aquesta explotació 
de dades té un enorme potencial per impulsar la innovació, la productivitat, 
l’eficiència i, en definitiva, el creixement econòmic i el valor social. Les dades 
s’han convertit en un recurs essencial pel creixement econòmic, social i labo-
ral, i la possessió, visualització i anàlisi d’aquestes dades per part de l’adminis-
tració pública poden jugar un paper molt important en la millora de la gover-
nança. En aquest marc, les plataformes que participen en l’anomenada 
economia col·laborativa o digital són agregadores naturals de dades que, con-
venientment anonimitzades i en mans de les administracions públiques, podri-
en ser utilitzades per a l’anàlisi i predicció de tendències de comportaments i 
necessitats dels ciutadans, fet que permetria un millor disseny i implementa-
ció de les polítiques públiques i, per tant, repercutirien en una millora de la 
qualitat de vida dels ciutadans.

Freqüentment, els diferents acords i MOU (Memorandum Of Understanding) 
s’inicien amb un acord per tal d’habilitar la plataforma com a recaptador de 
l’impost o taxa turística que obliga als visitants que s’allotgen en una destina-
ció concreta. Malgrat això, aquests acords no es limiten a la recollida de taxes 
o impostos, sinó que van més enllà i tracten la recollida de dades per a políti-
ques públiques, així com el compromís de la plataforma a complir una sèrie de 
condicions com ara la convivència, el compromís, la transparència i el dret a la 
intimitat.

En aquest context, la Generalitat de Catalunya, prenent consciència de la im-
portància de l’accés a les dades que les plataformes d’allotjaments entre parti-
culars poden oferir i ateses les recomanacions tant del Govern com del Parla-
ment de Catalunya i de les institucions europees, ha elaborat les propostes de 
modificació de l’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET) per 
tal d’incloure la figura de l’assistent en la recaptació com a nou obligat tributa-
ri. D’altra banda, els acords amb plataformes digitals que engloben serveis de 
transport i mobilitat, com ara plataformes de carsharing o carpooling, no estan 
tan estesos ni són tan habituals com els acords amb les plataformes d’allotja-
ment turístic, tot i que sí que hi ha algun exemple, com l’acord de col·laboració 
entre Uber i la ciutat de Boston.
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Eix 7. Acords de Col·laboració amb Plataformes Digitals

Proposta 7.1 Impuls de la signatura d’acords de col·laboració amb plataformes

Impulsar de forma permanent la signatura d’acords amb les plataformes digitals que 
permetin una col·laboració publicoprivada útil per a la recaptació d’impostos, el disseny 
de polítiques públiques, el compliment de la normativa sectorial i el bon veïnatge.

Proposta 7.2 Acords de col·laboració amb plataformes d’allotjaments turístics

Una vegada aprovada la Llei 5/2017, de mesures fiscals que aprova la reforma de l’Impost 
sobre les estades en establiments turístics (IEET) i crea la figura de l’assistent en la 
recaptació:
•		Impulsar el desplegament reglamentari de l’IEET en el sentit de permetre a les 

plataformes digitals d’allotjament turístic que actuen en el territori català convertir-se 
en assistents en la recaptació mitjançant la signatura d’un conveni o acord d’adhesió.

•		Aquest és un primer acord en l’àmbit de la col·laboració amb aquestes entitats, 
col·laboració que caldria anar ampliant amb compromisos que s’estenguin més enllà 
d’aquells relacionats amb la recaptació tributària, com ara garantir el compliment de la 
normativa vigent, el bon veïnatge i la facilitació d’informació anonimitzada, amb la 
finalitat de millorar les polítiques públiques en matèria turística, social i d’habitatge.

Proposta 7.3 Acords de col·laboració amb plataformes de mobilitat

En l’àmbit del transport i la mobilitat, es proposa:
•		Elaborar un model d’acord de col·laboració o conveni amb les plataformes de mobilitat 

que operen legalment a Catalunya per a la cessió de dades de demanda amb l’objectiu 
de racionalitzar i millorar les polítiques públiques.

•		Estudiar la viabilitat, cas per cas, de la signatura de l’acord de cessió de dades o bé, en 
el seu defecte, d’integracions amb eines facilitades per les plataformes.

•		Incloure en el projecte SmartCAT dins del Pacte de la Societat Digital de les dades de 
mobilitat i fomentar la seva obertura.

•		Estudiar la possibilitat d’obertura de dades de mobilitat a la societat (dades obertes) 
com a eina per a fomentar el creixement social, econòmic i laboral.

•		Fer ús de les dades de mobilitat que reculli el nou sistema (T-Mobilitat) per a millorar la 
planificació i la gestió de la xarxa de transport públic, al disposar d’informació precisa 
de l’ús dels diferents serveis.

Proposta 7.4 Col·laboració publicoprivada en l’àmbit de les dades

•		Manifestar la rellevància d’aquest tipus de col·laboració publicoprivada i incorporar-la 
en l’estructura, organització i Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya.

•		La missió d’aquesta nova política ha de tenir en compte, d’una banda, la informació 
pública que generen els departaments de la Generalitat de Catalunya i altres 
administracions públiques catalanes i, de l’altra, les dades provinents de les 
plataformes digitals.

•		Analitzar les bondats de les Application Programming Interface (API) com a codis que 
permeten accedir a un conjunt de dades o processos (numèrics o no) allotjats en un 
servidor aliè. Aquest algoritme permet l’accés a dades en ambdós sentits essent molt 
rellevant per a la compartició amb finalitats publicoprivades.
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4. Implementació de les propostes

L’Acord de Govern de 5 de setembre de 2017, a partir del qual s’aprova l’infor-
me Propostes per a un bon encaix de l’economia col·laborativa i de plataformes 
a Catalunya, marca el final de la vigència de la Comissió Interdepartamental i, 
alhora, encarrega al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 
i al Departament d’Empresa i Coneixement la tasca de vetllar per a la imple-
mentació de les 24 propostes de l’esmentat informe en el termini màxim de 
dos anys. Mesos després, es pot afirmar que s’està avançant a bon ritme si es 
tenen en compte les accions que s’han dut a terme fins a dia d’avui:

Eix 1. Propostes generals: s’ha dut a terme la revisió en matèria turística via 
projecte de decret i s’està treballant en la revisió de la normativa catalana de 
transports i mobilitat per tal d’adaptar-la progressivament a la nova realitat 
econòmica i empresarial associada a la proliferació de les plataformes digitals. 
D’altra banda, s’han divulgat les conclusions i propostes de l’informe fent pú-
blics als webs institucionals el document final així com els documents de tre-
ball dels diferents grups temàtics, s’ha participat en jornades, col·loquis i xerra-
des i s’ha fet difusió per canals presencials i digitals.

Eix 2. Turisme i habitatge: aprofitant l’elaboració del nou projecte de decret 
de turisme actualment en tramitació, s’han inclòs diferents preceptes que per-
meten un desenvolupament harmoniós de l’economia col·laborativa i de plata-
formes en l’àmbit turístic segons allò acordat per la Comissió Interdeparta-
mental. En primer lloc, s’inclou per primer cop dins la normativa turística 
catalana (i arreu de l’estat espanyol) el concepte de “Llars compartides”. 
Aquest fenomen, conegut com homesharing, estarà totalment desvinculat dels 
HUT i es regularà amb uns requisits que segueixen els principis de necessitat i 
proporcionalitat (règim d’accés a l’activitat de declaració responsable, requi-
sits tècnics mínims, etc.).

S’aprofita, també, per clarificar en aquesta norma el paper del Registre de Tu-
risme de Catalunya (RTC) i es permet, per exemple, la validesa del número de 
declaració responsable per a publicitar l’allotjament turístic mentre no es dis-
posi del número d’inscripció a l’RTC.

Eix 3. Transport i mobilitat: es preveu l’aplicació en breu de noves iniciatives 
com el taxi compartit, viable d’acord amb la legalitat vigent i amb clars benefi-
cis sobre els consumidors, taxistes i mobilitat urbana. Addicionalment s’estan 
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estudiant, juntament amb les autoritats competents, altres propostes més 
complexes pel que fa al seu disseny i implementació però assumibles tenint en 
compte la voluntat tècnica i política: proves pilot de mobilitat compartida i ver-
da a l’àrea metropolitana i a polígons industrials, inclusió d’opcions de mobili-
tat col·laborativa al projecte de la T-Mobilitat, etc.

Eix 4. Fiscalitat: des de l’àmbit fiscal, s’està a punt de publicar un tríptic per 
part de l’Agència Tributària de Catalunya amb informació sobre els impostos 
que afecten directa o indirectament els ciutadans agents productors, com són 
l’IEET, l’IVA o l’IRPF, sempre en funció de la normativa vigent actualment.

Cal remarcar la col·laboració amb les plataformes, element clau per a facilitar 
la recaptació dels impostos. Per exemple, a nivell català la figura de l’assistent 
en la recaptació s’ha desenvolupat ja plenament a través del Decret 141/2017 i 
només cal acordar la signatura del Conveni corresponent amb les plataformes 
d’allotjament turístic.

Eix 5. Relacions laborals: les possibles relacions laborals que s’estableixen en-
tre una plataforma i l’oferent de serveis crea actualment molta controvèrsia, 
motiu pel qual s’ha elaborat una classificació de les plataformes en funció de 
les “presumpcions” de laboralitat a partir de la interacció de diversos factors. 
Aprofitant l’estudi de la normativa laboral, s’ha observat la necessitat d’una 
modificació en la normativa dels autònoms per tal que introdueixi més flexibili-
tat a l’hora de treballar en plataformes digitals. En aquest sentit, s’ha observat 
l’existència de llindars que eximeixen de la necessitat de cotitzar equivalents 
amb els llindars fiscals en diversos països europeus, el que pot suposar un veri-
table oasi pel desenvolupament del ciutadà agent productor.

També s’observa que el món cooperativista és molt rellevant dins de l’econo-
mia col·laborativa i de plataformes, motiu pel qual s’està estudiant també una 
modificació de la Llei 12/2015, de Cooperatives, que permeti desenvolupar nous 
models més adaptats a les necessitats dels mercats de treball digitals.

Eix 6. Codi de Bones Pràctiques: el Codi de bones pràctiques és imprescindible 
per fixar un marc en el qual usuaris, plataformes i administració coneguin les 
regles del joc i doni confiança en un context d’incertesa. El present codi ha es-
tat pactat amb associacions, plataformes digitals i associacions d’aquestes, per 
la qual cosa es pot considerar de consens. Així doncs, només cal dur a terme la 
signatura, per la qual s’ha preparat una sessió amb les plataformes per incidir 
en els sistemes d’arbitratge i procedir a la signatura del Codi.
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Eix 7. Acords de Col·laboració amb Plataformes Digitals: els contactes amb les 
plataformes digitals són essencials per garantir el bon funcionament d’aquesta 
economia digital. En aquest sentit, cal destacar el disseny del Conveni de col·la-
boració per implementar la figura de l’assistent en la recaptació, redactat jun-
tament amb plataformes digitals d’allotjament turístic. En un futur, s’incidirà 
en altres aspectes com, per exemple, la recopilació de dades per part de l’Ad-
ministració per a la millora de la política pública. D’altra banda, també s’han 
establert contactes amb plataformes de mobilitat per engegar iniciatives com 
el taxi compartit o conceptualitzar noves propostes com projectes pilot de 
mobilitat col·laborativa i intel·ligent.

Cal destacar, finalment, els contactes establerts amb els responsables del Pla 
de Govern Obert de la Generalitat on s’inclouen mesures per al foment de les 
dades obertes així com la implementació d’un gestor API.

5. Context actual i previsions de futur

Si bé és cert que només han transcorregut sis mesos des de l’aprovació de l’in-
forme de la Comissió Interdepartamental i les corresponents propostes, el 
món de l’economia col·laborativa i de les plataformes digitals està en constant 
transformació i segueix captant, cada cop més, l’atenció de les diferents admi-
nistracions públiques. En aquest context, cal ressaltar una sèrie de fets i actua-
cions que estan condicionant el futur d’aquestes activitats englobades en l’òr-
bita digital.

L’Administració de l’Estat, per exemple, està començant a incidir de forma di-
recte en aquest desenvolupament. El Plan de Control Tributario de l’Agència 
Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) és el principal òrgan estatal que 
prendrà mesures urgents al voltant de l’economia digital: d’una banda, ha de-
clarat que els ingressos percebuts pels béns venuts a través de plataformes 
online s’han de declarar a l’IRPF si han estat venuts per un particular. D’altra 
banda, el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, modificat pel Real Decreto 
1070/2017, de 29 de diciembre, obligarà a totes aquelles plataformes que oferei-
xin, malgrat només actuïn d’intermediàries, allotjaments turístics de curta du-
rada a facilitar un conjunt de dades dels oferents d’aquests habitatges a Hisen-
da. Aquestes actuacions per part del Ministeri d’Hisenda estan rebent moltes 
crítiques per part de les plataformes digitals i les seves associacions, atès que 
consideren que se’ls està criminalitzant i perseguint de forma indiscriminada, 
tot ignorant les recomanacions europees i vulnerant la normativa de protecció 
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de dades així com la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico.

Malgrat això, no és només Hisenda qui s’està involucrant més en l’economia 
digital. La inspecció de treball, per exemple, també està posant en dubte els 
models de relacions laborals que han establert moltes plataformes de serveis 
amb els seus proveïdors de serveis. Concretament, moltes plataformes digitals 
consideren aquests proveïdors com autònoms, ja que no tenen obligació de fi-
delitat a la plataforma i disposen de llibertat d’horaris, entre d’altres elements 
característics del treball per compte propi. La inspecció de treball, per la seva 
banda, considera que hi ha certes connotacions de laboralitat, per la qual cosa 
insta a moltes d’aquestes plataformes a contractar aquests proveïdors de ser-
veis i a pagar les quotes acumulades pertinents a la Seguretat Social. Conse-
qüentment, moltes plataformes no poden assumir aquests costos a curt termi-
ni ni contractar el personal tal i com indica la inspecció de treball per ser 
incompatible amb el seu model de negoci, fet que podria provocar el tanca-
ment de moltes d’elles amb les repercussions que això impliqui per als seus 
usuaris i proveïdors.

Ara bé, no és només l’administració central qui s’està involucrant amb l’econo-
mia digital. Les administracions locals també estan experimentant un creixe-
ment notable d’aquest món de plataformes al voltant d’activitats de la seva 
competència. És el cas, per exemple, de la mobilitat urbana. Són moltes les 
queixes que s’estan rebent per totes les parts (taxis i VTC) i els pronunciaments 
que estan fent les autoritats de competència en el sentit que cal liberalitzar i 
que ja estan fins i tot arribant a la via jurisdiccional. Aquests conflictes també 
han portat a importants vagues del col·lectiu del taxi i a l’aprovació de normes 
amb prohibicions, restriccions i moratòries. D’altra banda, són conegudes tam-
bé les baralles jurídiques entre plataformes d’allotjament turístic com Airbnb i 
ajuntaments de grans ciutats com Barcelona i Madrid, així com amb comuni-
tats autònomes tradicionalment turístiques com les Illes Balears.

6. Conclusió

És evident que s’està produint un canvi i que les noves tendències digitals han 
arribat per quedar-se. L’Administració ha de saber llegir aquest nou context 
dinàmic per permetre un desenvolupament natural d’aquestes activitats col·la-
boratives i de plataforma. No obstant això, malgrat els esforços realitzats per 
part de la Generalitat de Catalunya per trobar un terreny de consens on tots els 
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agents de l’economia col·laborativa i de plataformes, l’economia tradicional, 
els ciutadans i les administracions puguin consensuar i dissenyar una línia de 
treball conjunta, la tasca és complexa i encara queda feina per fer.

El fenomen és multisectorial i geogràficament divergent, per això cal una co-
municació més fluida entre administracions públiques per tal d’abordar aquest 
encaix en una mateixa direcció. Aplicant diàleg i els nous models de governan-
ça pública intel·ligent que estan sorgint a nivell europeu, de ben segur que tra-
çarem la millor estratègia a seguir i s’acabarà incorporant, de forma natural i 
harmoniosa, l’economia col·laborativa i digital a les nostres vides quotidianes 
de la millor manera possible, aprofitant les oportunitats i reduint els riscos.
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1. Introducció

Una de les característiques del ser humà és la generositat, no sempre suficient-
ment practicada ni entesa per les autoritats i les administracions públiques 
(AP). Sovint manca confiança en la societat civil1 tot i la seva capacitat per a 
resoldre problemes rellevants sense la dependència de les AP. Des d’aquesta 
perspectiva, el paper de les organitzacions de la societat civil (OSC) i, en parti-
cular, de les fundacions -i de les seves organitzacions representatives- assoleix 
un nivell rellevant, destacable, digne d’atenció, comprensió i suport.

El terme “mecenatge” troba el seu origen en la persona del patrici romà Cayo 
Mecenas qui fou ministre de l’emperador August. Home de gran fortuna eco-
nòmica, fou un poeta afeccionat i protector d’Horaci, Virgili i Properci, entre 
d’altres.

Quan Alexis de Tocqueville viatjà als Estats Units d’Amèrica, l’any 1831, va que-
dar sorprès per la solidesa de la societat civil americana. No era estrany ja que 
la societat civil era, precisament, la plataforma sobre la que s’assentava la for-
talesa de tot el país. En relació amb aquesta qüestió va escriure: “Després de la 
llibertat d’obrar sol, el més natural per l’home és combinar el seu esforç amb els 
dels seus conciutadans per a treballar en comú”2. En altres paraules: situava la 
solidaritat en el centre de les preocupacions socials. En aquest context l’al-
truisme i la filantropia assoleixen una importància considerable.

Ensems, analitzant el comportament de la societat americana, observà que 
“Els ciutadans s’ocupen, en primer lloc, de l’interès general per necessitat, i, des-

1. Sobre la societat civil, vid. PÉREZ-DÍAZ, V. (2011): Sociedad civil. Un concepto de múltiples ni-
veles, Sociopedia.isa, pp. 1-14.

2. TOCQUEVILLE, A. de (2016): La democracia en América, Alianza Editorial, sexta reimpresión, 2 
vol., vol. I, pp. 282-283.
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prés, per conveniència; el que era càlcul es converteix en costum, i desprès de 
treballar pel bé dels seus conciutadans, acaben adquirint l’hàbit i el gust de ser-
vir-los.”3.

Els mercats són institucions que tenen com a objectiu facilitar els intercanvis i, 
com a resultat d’aquests, obtenir beneficis i contribuir al creixement econòmic 
i al benestar. En canvi, les fundacions tenen com a missió principal atendre les 
necessitats d’interès general no cobertes ni per les AP ni pel sector privat. En 
uns casos, porten a terme la seva missió amb recursos propis. En altres casos, 
canalitzant recursos privats o públics, tot fent front als problemes de compe-
tència entre fundacions en el procés d’obtenció de recursos i de dependència 
del cicle econòmic, de la política econòmica i de la regulació, multiplicada en el 
cas espanyol.

El dret a fundar està reconegut com un dret dels ciutadans en l’article 34 de la 
Constitució espanyola (CE) i, a l’empara de l’article 53CE no pot quedar a l’arbi-
tri de les AP. En aquest punt, Espanya ha mostrat més sensibilitat que el con-
junt europeu atès que als Tractats de la Unió Europea aquesta qüestió ha estat 
oblidada.

Catalunya, com Espanya, són territoris on la liberalitat i la solidaritat són exerci-
cis regulars, no sempre prou reconeguts socialment ni fiscal. La solidaritat as-
soleix cotes elevades quan hi ha desgràcies o problemes d’envergadura. Ho 
hem comprovat multitud de vegades. També hem sigut testimonis del paper 
de les fundacions i de les OSC en aquestes circumstàncies.

2. La filantropia, ara: un panorama mundial poc afagalador

Un dels indicadors de l’estat de la filantropia al mon és l’elaborat pel CAF World 
Giving Index 20174. Les tres variables emprades per a valorar el nivell de gene-
rositat col·lectiva són: a) l’ajut a un estrany o algú desconegut; b) les donacions 
voluntàries a una organització benèfica, i c) les activitats de voluntariat. Cada 
una d’aquestes activitats és avaluada i quantificada. La quantificació permet 

3. Ibidem., vol. II, p. 137.
4. CAF. Charities Aid Foundation (2017): CAF World Giving Index 2017. A global view of giving 

trends, setembre. En aquest document s’explica la metodologia emprada per a valorar els in-
dicadors. La pròpia metodologia orienta els resultats.
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obtenir el valor de la mitjana i aquest valor és emprat per a la ordenació per 
països. No cal dir que les dades s’han de prendre amb cautela5 si bé, adequa-
dament garbellades, ens permeten obtenir una primera interpretació global. 
L’índex 2017 ofereix informació sobre 139 països i les dades es refereixen a 
l’any 2016.

L’Informe revela una reducció del grau de solidaritat en relació amb l’Informe 
anterior; en particular, en relació amb l’ajuda als desconeguts i les ajudes mo-
netàries. Aquesta ha estat una tendència global. En efecte, els 20 primers paï-
sos occidentals han reduït el valor del seu Índex entre 1 i 5 punts percentuals. 
La puntuació corresponent a Europa, Àsia i Oceania és inferior a la de la mitja-
na dels cinc darrers anys. Àsia, per la seva banda, ha registrat una reducció del 
valor de les tres variables, just el contrari del que reflecteix la realitat africana. 
Tot plegat revela l’existència de comportaments desiguals que s’han d’estudi-
ar i interpretar amb deteniment.

En resum, 52 països augmenten el valor de l’indicador, 80 el redueixen, i 3 el 
mantenen6.

En relació amb el valor global de l’índex, Espanya ocupa el lloc número 71, amb 
un índex del 33%. Si les referències són l’ajut a un estrany, les donacions mone-
tàries i el voluntariat, els llocs ocupats per Espanya són el 67, 43 i 101, respecti-
vament, i els índexs corresponents tenen un valor de 51%, 33% i 14%.

El panorama mundial no permet ser cofoi.

3. Diferències quant a la llibertat filantròpica

El creixement econòmic posterior a la Segona Guerra Mundial ha estat consi-
derable. Les societats mai havien assolit uns nivells de prosperitat tan elevats7. 

5. Els tres primers països, d’acord amb el World Giving Index, són: Myamnar (Birmània), Indonè-
sia i Kenya, seguits de Nova Zelanda, Austràlia i els Estats Units d’Amèrica. El cas de Myamnar 
s’explica per les petites i freqüents donacions a organitzacions religioses. La seva “generosi-
tat” és difícilment comparable amb la de Nova Zelanda, per exemple.

6. Noteu que hi ha una diferència de 4 països.
7. D’acord amb Norberg, “Al contrari del que escoltem en els Mitjans de comunicació o del que 

diuen els nostres líders, la gran notícia del nostre temps és que som testimonis d’una millora 
sense precedents en els nivells de vida de la població mundial. La pobresa, la desnutrició, 
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A la seva empara, no solament s’ha reforçat la democràcia ans també el poder 
dels governs i els seus pressupostos. Malgrat aquesta evidència, resten molts 
problemes i demandes de la societat per resoldre. Per aquesta raó, la societat 
civil no ha tingut més sortida que organitzar-se millor i reforçar-se. En aquest 
punt, la missió i les activitats de la societat civil i de les OSC tenen una impor-
tància solemne.

La llibertat és una característica de les modernes societats democràtiques. 
Aquest fet suposa que les OSC haurien de tenir una llibertat total sempre que 
actuïn dins els límits de les constitucions i de les lleis. Tanmateix, no sempre és 
així ja que els governs, sovint, imposen límits a l’activitat de les OSC i, en parti-
cular, de les fundacions, que veuen escapçada la seva llibertat i són víctimes de 
1costos evitables.

El Center for Global Prosperity (CGP) del Hudson Institute, s’ha fet càrrec de la 
publicació The Index of Philantropic Freedom. 20158. La publicació valora i orde-
na un conjunt de 64 països representatius de totes les regions segons les facili-
tats atorgades a la filantropia i a les donacions, tant les procedents de fora 
com les trameses fora.

La tesi de l’Índex, prou assenyada, és que a més dels factors socioculturals, la 
filantropia9 depèn de l’entorn legal i regulador -no sempre eficient-, sense ex-
cloure’n els incentius. És justament aquest entorn el que s’avalua a l’Índex.

Per a quantificar l’Índex s’han emprat les següents variables: a) les facilitats 
per a registrar i posar en marxa OSC; b) la política fiscal en relació amb les de-
duccions, crèdits i exempcions, i c) les facilitats per a enviar i rebre diners o 

l’analfabetisme, l’explotació laboral, la mortalitat infantil... es redueixen a una velocitat supe-
rior a la registrada abans al llarg de la història de la humanitat...”. NORBERG, J. ([2016]2017, p. 
23): Progreso. 10 razones para mirar el futuro con optimismo, Instituto Juan de Marina. Deusto.

8. HUDSON INSTITUTE (2015): The Index of Philantropic Freedom. 2015, The Center for Global 
Prosperity, 15 de juny. www.hudson.org/cgp. Aquest Índex vol ser quelcom similar a l’Infor-
me Doing Business publicat pel Banc Mundial. La metodologia empresa pot veure’s a l’Infor-
me. Tanmateix, algunes dades semblen sorprenents i s’han d’interpretar amb cautela.

9. Per al CGP, la filantropia és aquella activitat que té com a objectiu el foment del benestar. Lò-
gicament, l’exercici de la filantropia pot prendre multitud de formes i inclou diferents tipus 
d’organitzacions de molt distinta naturalesa: organitzacions no governamentals -més o 
menys subvencionades-, sindicats, empreses anomenades -amb massa pretensions- socials, 
grups indigenistes, organitzacions benèfiques, organitzacions religioses, associacions profes-
sionals i, lògicament, fundacions.
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donacions en espècie. En relació amb la darrera qüestió, cal sotsratllar, per la 
seva rellevància, que les dificultats imposades per les AP sovint dificulten la 
globalització de les activitats de les OSC, fet que no encaixa amb la globalitza-
ció dels mercats i la llibertat de moviment de persones, béns, serveis i capitals.

Els Índexs revelen les grans diferències entre països en relació amb la llibertat 
filantròpica. En efecte, els seus valors oscil·len entre 4,8 (Holanda) i 1,7 (Aràbia 
Saudita), essent els valors de la mitjana aritmètica i de la mediana de 3,5 i 3,6, 
respectivament. Sorprèn el valor de 2,4 corresponent a Myanmar (Birmània) 
que, segons el World Giving Index, és el país més solidari10. Amb aquests valors 
com a referència, una anàlisi conjunta posa en relleu el següent: en primer lloc, 
l’existència de nombroses i feixugues regulacions sobre els intercanvis exte-
riors de diners i el control de capitals. Aquestes barreres augmenten els costos 
de transacció i són un límit a la llibertat global de la filantropia. L’efecte imme-
diat és el fre a la cooperació internacional. En segon lloc, la legislació sobre els 
eventuals moviments il·lícits de capitals, n’ha reforçat els controls correspo-
nents, perjudicant, sobretot, els països destinataris dels recursos, principal-
ment subdesenvolupats. En tercer lloc, l’escepticisme creixent -fins i tot, l’hos-
tilitat- en relació amb el tractament de les donacions estrangeres a les OSC. 
Aquest fet perjudica, notablement, el desenvolupament de la societat civil, li-
mita les seves activitats i pot afectar negativament l’eficiència conjunta de l’ús 
dels seus recursos. Per últim, els resultats assolits posen en relleu que mentre 
en uns països l’activitat de la societat civil és benvinguda, en altres països pas-
sa justament el contrari i que, ensems, no hi ha una elació directa entre el nivell 
de renda per càpita i la llibertat atorgada a la filantropia11.

4. La llibertat filantròpica a Espanya

En el llistat del CGP, Espanya ocupa el lloc 12è, amb un valor global de l’Índex 
de 4,3. Pel que fa a: a) la creació, registre i posada en marxa d’una fundació; b) 
impostos i incentius fiscals a les OSC i als donants, i c) facilitats per a portar a 
terme transaccions transfrontereres, els valors parcials corresponents són 4,5, 

10. Aquest fet reforça l’opinió de que aquests indicadors s’han d’elaborar amb més finor tant a 
l’hora de definir els Índex com en el moment d’atorgar valors a les variables.

11. Estats Units, Alemanya i Canadà assoleixen valors de l’Índex de 4,7, 4,7 i 4,6. Filipines i Tanzà-
nia exhibeixen una elevada qualificació, amb valors de l’Índex de 4,1 i 3,8, respectivament. En 
sentit contrari, Qatar, el segon país pel que fa a renda per càpita (ajustada per la paritat de 
poder de compra) ocupa el penúltim lloc de la llista.
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4,0 i 4,4, respectivament. El tret més rellevant és que Espanya és poc generosa 
fiscalment i això es tradueix en un marcat escepticisme en relació amb el paper 
que poden portar a terme les OSC i al temor que substitueixin les AP en la solu-
ció dels problemes que afecten la societat.

Aquests Índexs són el resultat d’avaluar set variables12. Aquestes variables (en-
tre parèntesi s’han inclòs els valors corresponents a Espanya) responen a la 
qüestió de fins a quin punt: a) els ciutadans poden crear i treballar en una OSC 
(4,0), b) les OSC són lliures per a portar a terme la seva activitat sense entre-
bancs governamentals (5,0), c) els governs són prudents a l’hora de tancar una 
OSC (4,5), d) el sistema fiscal afavoreix les donacions benèfiques (4,0), e) la 
regulació afavoreix les OSC a l’hora de rebre donacions (4,0), f) l’entorn regu-
lador afavoreix la recepció de donacions transfrontereres (4,7) i g) l’entorn re-
gulador afavoreix la tramesa de donacions transfrontereres (4,0).

Més concretament, el cas espanyol pot resumir-se com segueix:

a) El dret a crear una fundació i el dret d’associació estan reconeguts a la 
CE. Els ciutadans i les corporacions disposen d’una gran llibertat per a 
crear OSC. Els únics límits es refereixen a la legalitat dels objectius. Tan-
mateix, en el cas de les fundacions i les organitzacions que disposen de 
beneficis públics, les autoritats supervisores son conservadores i, en 
ocasions, inconsistents, tot i que no actuen políticament. Pel que fa a 
les fundacions, el capital mínim per a posar en marxa una fundació és 
de 30.000 euros.

b) La llibertat operativa de les OSC és, pràcticament, total. Tot i que re-
centment s’han aprovat unes normes en relació amb el funcionament 
dels òrgans directius, aquestes no són obligatòries, si bé cada cop són 
més utilitzades per seguretat jurídica i en benefici de la transparència. 
La llibertat d’establir relacions entre organitzacions espanyoles i de fora 
de Espanya només té els límits lligats al compliment de les normes, par-
ticularment les fiscals i el manteniment de la informació que solament 
pot ser requerida en casos de sospita de terrorisme o de blanqueig de 
diner. En tot cas, les fundacions han de sotmetre el seu pla d’actuació 

12. Aquesta avaluació ha estat efectuada per Isabel Peñalosa-Esteban, de l’AEF. Vid. PEÑALO-
SA-ESTEBAN, I. (2016): The Index of Philantropic Freedom: Selected Country Reports. Spain. 
Prepared for: Worldwide Initiatives for Grantmaker Support International Meeting on the Ena-
bling Environment for Philantropy. Lisbon. Portugal. March 10th 2016 – March 11th 2016. http://
www.hudson.org/research/11259-the-interactive-map-of-phiñantropy-freedom.
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anual i els comptes tancats a l’autoritat supervisora, d’acord amb un 
procediment fonamentalment burocràtic, amb especificitats en funció 
de la dimensió de les fundacions.

c) Les fundacions i les associacions poden extingir-se voluntàriament. El 
procediment de dissolució de les fundacions i associacions està reglat, 
però no sempre és senzill i requereix la ratificació de les autoritats 
supervisores. En el cas de les fundacions, és el govern el que assigna els 
actius de les fundacions extingides. Si és el govern el que decideix l’ex-
tinció d’una fundació, és necessari un procediment judicial, àdhuc en el 
cas de violacions legals flagrants, degut al suport constitucional de les 
fundacions.

d) Els individus i les corporacions son titulars de beneficis fiscals quan fan 
donacions -en efectiu o en espècie- a les OSC registrades. Tanmateix, no 
totes les OSC en poden ser beneficiàries, fet que obre la possibilitat de 
disputes legals; però les fundacions estan incloses en la llista d’entitats 
beneficiàries. Cal remarcar que, després de la darrera reforma fiscal en 
relació amb les donacions, a finals de l’any 2014, els donants individuals 
es beneficien d’una deducció fiscal del 75 per cent pel que fa a donaci-
ons inferiors als 150 euros. Si la donació supera aquesta quantitat, la de-
ducció és del 30 per cent. En el cas de les corporacions, les deduccions 
són del 35 per cent, que poden assolir el 40 per cent en alguns casos. El 
control fiscal és necessari, però el procediment és senzill si s’assoleixen 
les condicions requerides per a ser titular dels beneficis fiscals.

e) Determinades OSC, i les fundacions en particular, poden ser beneficiàri-
es d’altres beneficis fiscals, com ara sobre la propietat i els beneficis.

f) Amb l’objectiu d’exercir un control sobre les rendes rebudes de l’es-
tranger, el tractament fiscal de les OSC és idèntic al de les corporacions. 
Tanmateix, els procediments són senzills. En el cas de les donacions 
transfrontereres en efectiu per a finalitats filantròpiques, no hi ha re-
percussió fiscal. En el cas de donacions en espècie, cal comptar amb els 
drets de duana i el corresponent impost sobre el valor afegit (IVA).

g) Les trameses de diner a l’estranger estan lliures d’impostos, però no 
compten amb beneficis fiscals per als individus o les corporacions do-
nants. En aquest cas, les donacions en espècie són objecte de tracta-
ment fiscal en relació a l’IVA i als impostos de duanes.
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5.  Les fundacions espanyoles a l’època de la connectivitat i la disrupció 
digital

Les fundacions -aquest tipus de “centaures metafísics”, que diria Javier Gomá- 
són OSC que disposen d’un patrimoni que han de gestionar amb eficiència amb 
l’objectiu de resoldre problemes d’interès general. Un fet rellevant és que no 
pretenen distribuir beneficis als fundadors sense que aquest fet exclogui -com 
a conseqüència de la bona gestió dels seus recursos- l’obtenció de beneficis 
adreçats al compliment dels fins fundacionals o a incrementar el patrimoni fun-
dacional. La seva creació respon a un acte de liberalitat, de generositat i de 
despreniment definitiu d’una part del patrimoni del fundador o fundadors13.

El que s’ha dit suposa que les fundacions han d’atendre necessitats d’interès 
general que no siguin ateses ni per les AP ni pel sector privat o pels particulars. 
En uns casos ho fan amb recursos propis. En altres casos, canalitzant recursos 
públics o privats. Tot plegat fent front als problemes derivats del cicle econò-
mic, de la política econòmica o de la competència entre les pròpies fundacions 
sol·licitants de recursos. Com es diu habitualment: on hi ha una necessitat hi ha 
una fundació.

En aquest punt cal assenyalar que les fundacions, per regla general, contribuei-
xen a resoldre les necessitats socials d’una manera ràpida i eficaç. I ho fan amb 
eficiència. Aquesta es la sensació general. D’acord amb la Coordinadora catala-
na de fundacions14, el 57 per cent de les fundacions es considera més eficient 
que les AP en la prestació de serveis públics. Penseu que si no hi hagués funda-
cions, les necessitats socials haurien d’ésser cobertes per les AP o pel sector 
privat.

L’entorn de les fundacions ha canviat molt en els darrers anys. No es tracta de 
mirar al passat ans de mirar al futur. Aquest canvis han tingut lloc sobre la base 
d’una plataforma complexa dominada per la globalització, la crisi econòmica, 
el desplegament d’Internet, l’augment en el nombre de fundacions i la impor-

13. Vid. NADAL, J. (2013, p. 115): “La creació d’una fundació està determinada, en la majoria de ca-
sos, per un impuls altruista que condueix a les fundacions a centrar l’atenció en l’acció, en els re-
sultats, en els beneficiaris, àdhuc, a vegades, sense prendre en consideració les despeses”. NA-
DAL, J. (2013): “El fenómeno de las fundaciones en España”, ICE, núm. 872, maig-juny, pp. 
103-117.

14. COORDINADORA CATALANA DE FUNDACIONS (2012): El finançament de les fundacions a Ca-
talunya, maig.
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tància creixent de les xarxes socials, la tecnologia i les innovacions. Tot plegat 
configura un panorama completament diferent en el qual les fundacions, for-
çosament, han de portar a terme la seva activitat. Destaquem-ne la globalitza-
ció i el progrés tecnològic.

La globalització no és un fenomen nou. Tanmateix, ha assolit una nova dimen-
sió com a conseqüència de l’esclat de les comunicacions i les telecomunicaci-
ons en un context de progrés econòmic accelerat, disruptiu en molts casos. 
Aquest fet, per la seva importància, ha impactat sobre el conjunt de la societat 
i, en particular, sobre el quefer quotidià de les fundacions. En tot cas, conside-
rant el conjunt del sector fundacional, encara ho ha fet d’una manera desigual, 
insuficient i inacabada. Els canvis al llarg dels propers anys seran espectaculars.

El progrés tecnològic afecta tota la societat i tota l’activitat econòmica, tot 
condicionant el nostre futur. I no es aliè a la conducta de les fundacions. Per 
una banda, són les pròpies fundacions les que, en molts casos, han impulsat 
-directament o indirecte- aquest progrés tecnològic. Les seves inversions, el 
suport a la recerca o els programes de beques en són bons exemples. Per altra 
banda, les fundacions empren les noves tecnologies amb una intensitat crei-
xent per a ampliar, diversificar i diferenciar els seus espais d’actuació. Amb l’ús 
de les noves tecnologies pretenen diversificar i diferenciar les seves àrees d’ac-
tuació, assignar millor els seus escassos recursos i optimitzar els resultats dels 
seus programes.

La crisi econòmica i l’escassedat de recursos han estat factors condicionants 
de primer ordre perquè han tingut un impacte clar en la dimensió i la profundi-
tat dels canvis. Internet i els telèfons mòbils han permès que molts emprene-
dors joves, amb pocs recursos, hagin demostrat les seves habilitats com a em-
presaris. Aquesta etapa, difícil, ha estat el preludi d’una altra etapa molt més 
creativa i innovadora. D’acord amb els experts, les innovacions tecnològiques 
transitaran per molts camins diferents i ho faran a gran velocitat. Seran disrup-
tives, aclaparadores, immisericordes. Ho canviaran gairebé tot i ens hi haurem 
d’acomodar. Per a bé i per a mal. Les referències seran la intel·ligència artificial, 
la robòtica, la biologia mèdica, la biologia sintètica, la impressió tridimensional, 
l’ús massiu de dades, la biomedicina, la neurociència, la nanotecnologia o la 
recerca de nous mètodes d’estalvi energètic i de preservació del medi ambi-
ent, per mencionar alguns exemples.

No hi ha dubte que els nous descobriments i les seves aplicacions contribuiran 
de forma decisiva a millorar el benestar del conjunt de la societat tot i que al-
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guns dels seus membres en resultaran perjudicats o incomodats, com ha suc-
ceït en el passat. També contribuiran a modernitzar el quefer de l’activitat fun-
dacional. Tot amb tot, les fundacions no seran alienes al procés.

L’anàlisi econòmica ens ensenya que, si es vol que l’adaptació al canvi sigui rà-
pida i sense costos innecessaris, cal enderrocar les barreres d’entrada i elimi-
nar les regulacions ineficients, malauradament nombroses. Ambdós entre-
bancs, en el món dels negocis, assoleixen una importància creixent en el 
procés d’introducció de noves tecnologies i el mateix succeeix al món fundaci-
onal tot i que està menys sotmès a la disciplina del mercat i no rep la pressió 
competitiva amb tanta intensitat. Un dels entrebancs més feixucs en el món 
fundacional és la impossibilitat d’aplicar deduccions de l’IVA o d’aplicar l’IVA 
quan les fundacions fan donacions en espècie, àdhuc a les pròpies AP15.

Des d’una altra perspectiva, una qüestió rellevant és la connectivitat. En el cas 
de les empreses, el mercat i la pròpia competència ho faciliten. En el cas de les 
fundacions, la capacitat de connexió entre elles i els seus grups d’interès és 
més complexa i requereix instruments ad hoc. L’anàlisi de la realitat reflecteix 
que les grans idees transformadores recolzen sobre el coneixement de conne-
xions entre qui comparteix idees, processos, objectius i projectes. En aquest 
punt assoleixen una rellevància especial els intercanvis d’idees procedents de 
disciplines distintes o d’organitzacions diferents. De fet, vivim en un món ca-
racteritzat per les connexions en un context cada cop més obert i competitiu. 
Universalment competitiu. En aquest món la informació és disseminada a baix 
cost. Àdhuc, a cost marginal pràcticament igual a zero. Però això no és tot: és 
disseminada a més velocitat, amb més flexibilitat i amb menys entrebancs que 
en èpoques anteriors. I el procés continuarà.

Però no cal oblidar que no tot són beneficis. Aquestes qüestions, rellevants 
sens dubte, tenen cost. El futur exigirà més capital fix i, també, més capital 
humà. Un capital humà particularment flexible i format, amant de la innovació 
i el risc. Justament igual que ha succeït en les revolucions tecnològiques prece-
dents. Aquest fet remet a la necessitat de finançament i al risc de perdre el lloc 
de treball i/o veure com es redueixen els salaris reals en un context de forta 
competència pel lloc de treball. La formació permanent i l’adaptació contínua 
a les exigències d’una nova realitat tecnològica seran necessitats permanents. 

15. Si un particular dona un hospital al Ministeri de Sanitat, per exemple, ho ha de fer amb l’IVA 
corresponent.

001-780 ponenciasEIX6.indd   730 11/07/2018   9:36:21



731

Amadeu Petitbó

Reeixirà qui sàpiga aprofitar tots els seus avantatges. Dues qüestions estaran 
presents en una dura dialèctica: per un costat, el sentiment solidari i, per l’al-
tre, l’assignació eficient de recursos. La gestió empresarial serà la referència a 
les OSC.

Paga la pena aturar-se en el mercat de treball. Per a cada treballador no adap-
tat a les noves exigències de la tecnologia i al mercat de treball, uns altres tre-
balladors competiran pel seu lloc de treball. No és quelcom nou. És l’exigència 
del progrés de la humanitat. No és un nou repte car ja l’hem observat en èpo-
ques anteriors. És un repte diferent que afectarà, sobretot, a aquells que por-
ten a terme un treball rutinari o no qualificat susceptible de ser substituïts per 
altres treballadors no qualificats que acceptin salaris més baixos. O per un ro-
bot, flexible i disciplinat, dins d’uns marges preestablerts i definits. Aquesta re-
alitat posa en relleu que si, per una banda, la globalització i el progrés tecnolò-
gic suposen un gran avantatge per als consumidors i per als treballadors 
qualificats, també plantegen un repte per aquells ciutadans que no responguin 
amb eficiència als canvis que exigeix el propi desenvolupament de les forces 
productives. Però, el més rellevant és que es planteja una oportunitat que no 
cal desaprofitar.

Tanmateix, les AP no sempre veuen amb bons ulls la presència i l’activitat de 
les fundacions i altres OSC i, àdhuc, el sector privat. Hi ha la temença que enva-
eixin un camp que consideren reservat en règim de monopoli. Aquesta visió, 
de mirada curta i exempta de voluntat modernitzant, segueix vigent perquè 
les AP no volen actuar d’acord amb els principis del cost-benefici o cost-eficà-
cia. Sembla que ningú se’n vulgui ocupar.

6. Les fundacions a espanya16

Les fundacions -i el sector no lucratiu, en general- compten amb una llarga tra-
dició a Espanya i, en particular, a Catalunya. La seva creació respon a la volun-
tat del seu fundador o fundadors de contribuir, com a resposta a un impuls al-
truista, a resoldre problemes d’interès general. Atesa la diversitat que 
s’observa al món fundacional, pot assegurar-se que la decisió dels fundadors 

16. Aquest apartat compta amb un antecedent: PETITBÒ, A. (2017): Estructura, conducta y resul-
tados de las fundaciones españolas, Boletín de Estudios Económicos, vol. LXXII, núm. 220, pp. 
23-54.
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reflecteix la seva generositat i la seva imaginació. Però no solament dels funda-
dors, també dels directius de les fundacions i dels seus òrgans de govern. I, so-
vint, de la seva família.

Ensems, pot dir-se que les fundacions, tot i les seves febleses, són eficients i 
sensibles a l’hora de decidir les seves actuacions i complir els seus compromi-
sos. El seu paper és cada cop més rellevant a la societat espanyola i el seu tre-
ball quotidià, de vegades molt sacrificat, recolza en el coneixement de la reali-
tat, experiència, capacitat d’innovar, flexibilitat a l’hora de prendre decisions, 
bona gestió del risc, independència, capacitat d’autocrítica i d’autoavaluació. 
En paraules de Ruiz Olabuénaga17: “el món de les organitzacions privades no 
lucratives, amb les seves peculiaritats i deficiències, amb els seus riscos i debili-
tats, compleix amb satisfacció la funció supletòria, complementària i enriqui-
dora de l’oferta de serveis de l’Administració Pública, com autèntica escola de 
participació social i de foment de la democràcia, al temps que constitueix un 
mecanisme complet de mediació social, com conjunt de grups intermedis que 
contribueixen eficaçment al desenvolupament de la solidaritat orgànica de les 
societats modernes, com agudament va observar, fa temps, Émile 
Durkheim...”. Idees semblants exposen Rubio i Sosvilla18 quan, tot comparant 
l’activitat de les fundacions amb la de les AP, diuen que les fundacions fan 
front a les necessitats socials “unes vegades, de forma complementària, altres 
vegades de forma diferent i, en ocasions, de forma única i insubstituïble”.

En el camp de l’atenció als problemes d’interès general, la gestió de les funda-
cions és més eficient i propera que la del sector públic. També menys invasiva. 
Per regla general, han portat a terme la seva activitat de forma satisfactòria. És 
cert que hi ha hagut ensurts, certament dolorosos, però estadísticament no 
significatius, malgrat el seu impacte als mitjans de comunicació.

6.1. La regulació

Aquesta referència a la regulació no és gratuïta. D’acord amb la tradició de 
l’economia dels mercats, la regulació és una de les referències que condicio-
nen el quefer fundacional: l’estructura del sector, la seva conducta i, també, els 

17. RUIZ DE OLABUÉNAGA, J. I. (Dr.) (2000, p. 267): El sector no lucrativo en España, Fundación 
BBVA.

18. RUBIO, J. J. i SOSVILLA, S. (2016, p. 5)): El sector fundacional en España: Atributos fundamenta-
les (2008-2014). Tercer Informe. Asociación Española de Fundaciones. http://w.w.w.fundaciones.
org/.
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resultats assolits. Disposar d’una regulació moderna és cabdal per optimitzar 
el recursos administrats per les fundacions i la resta d’OSC.

Tot amb tot, les fundacions són molt dependents de la legislació vigent que 
compta amb massa anys i, en aquests moments, exigeix una reconsideració 
profunda, global. El pilar de la legislació vigent és la Llei 50/2002, de 26 de de-
sembre, de Fundacions (LF2002). La Llei, a l’Exposició de motius, es refereix al 
dret fundacional a fundar i a diverses exigències que aconsellaren l’actualitza-
ció de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i d’incentius fiscals a 
la participació privada en activitats d’interès general (LF1994). Si l’LF1994 fou 
qualificada de “vetusta”, el mateix pot dir-se ara de l’LF2002.

L’LF2002 va néixer plena de cauteles. Per això és excessivament conservadora. 
No va mirar prou al futur i es va aprovar sense els necessaris estudis previs i 
l’anàlisi de la tradició en altres països que anaven molt per davant d’Espanya 
en relació amb les fundacions i el mecenatge. Certament, les autoritats escol-
taren les fundacions, però no varen saber fer una llei moderna, esperonadora 
de l’activitat fundacional i de la filantropia. Es va perdre una magnífica oportu-
nitat.

A l’article 2LF2002 es defineixen les fundacions com “organitzacions constituï-
des sense finalitat de lucre que, per voluntat dels seus fundadors, tenen afec-
tat d’una forma duradora el seu patrimoni a la realització de finalitats d’interès 
general”. És a dir, es tracta d’organitzacions que disposen d’un patrimoni (art. 
19LF2002) adreçat a resoldre eficientment problemes d’interès general d’acord 
amb la voluntat del fundador que, lògicament, figura de forma explícita als es-
tatuts fundacionals. La solució de problemes particulars, en conseqüència, en 
queda exclosa. La progressiva professionalització de les fundacions condueix a 
una administració cada cop més eficient del seu patrimoni. Per tant, no resulta 
estrany que les fundacions obtinguin beneficis. Tanmateix, a diferència del que 
succeeix en el món empresarial, el rellevant és la prohibició de repartir-los.

De forma semblant, a l’article 331-1 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre ter-
cer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (LlF2008) es diu 
que “Les fundacions són entitats sense ànim de lucre, constituïdes per un o di-
versos fundadors, mitjançant l’afectació d’uns béns o d’uns drets de contingut 
econòmic i la destinació de llurs rendiments o dels recursos obtinguts per al-
tres mitjans al compliment de finalitats d’interès general”. D’acord amb la llei 
catalana, les fundacions poden ésser de durada indefinida o temporal.
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L’LF2002 i l’LlF2008 atorguen als fundadors una gran llibertat per a definir les 
finalitats fundacionals. Els fundadors poden fundar d’acord amb la seva volun-
tat, sensibilitat, imaginació i preocupacions. Això fa que l’anàlisi de les fundaci-
ons exhibeixi una gran diversificació, font de la grandesa dels seus programes i 
dels resultats assolits. Però, sobretot, reflecteix la liberalitat dels seus funda-
dors i, en ocasions, dels seus hereus. Autèntics exemples de generositat i soli-
daritat.

Cal remarcar que la gestió de les fundacions està sotmesa a una estricta super-
visió i a limitacions que redueixen els graus de llibertat en relació amb la utilit-
zació dels recursos. Un exemple d’aquestes limitacions és l’obligació de combi-
nar el manteniment del valor patrimonial en termes reals amb l’obligació 
(articles 27LF2002 i 333-2LlF2008) de destinar, en un període de quatre anys, al 
menys el 70 per cent dels ingressos de les fundacions, deduïdes les despeses 
necessàries per a la seva obtenció, a la realització dels fins fundacionals, a in-
crementar la dotació fundacional o a reserves. Aquesta previsió, sorprenent-
ment, no pren en consideració els possibles ensurts derivats de la conjuntura 
econòmica ni el comportament, a voltes tan imprevisible, dels mercats finan-
cers. Penseu, per exemple, el que succeeix en períodes d’inflació elevada i es-
cassa rendibilitat dels mercats financers. En aquestes circumstàncies, el com-
pliment estricte de la norma pot impedir portar a terme l’activitat fundacional 
sobre la base de l’assignació òptima dels recursos econòmics fundacionals.

Els canvis registrats a la societat al llarg de la darrera dècada fan que la regula-
ció sigui un obstacle que dificulta els canvis necessaris en el món fundacional, 
particularment pel que fa a les noves tecnologies, la fiscalitat del mecenatge i 
de les pròpies fundacions, i les noves formes d’altruisme. El mateix pot dir-se 
dels reguladors; en particular, els Protectorats. Es tracta de barreres que, en 
ocasions, són molt elevades: uns obstacles que caldria remoure. I, pel que fa a 
la qüestió fiscal, un error d’apreciació, car les desgravacions, a més de reflectir 
la sensibilitat pública en relació amb els afers socials, generen retorns fiscals 
positius mercès a l’efecte multiplicador de les despeses acollides per les funda-
cions que són adreçades a finalitats d’interès social.

6.2. Els reguladors: el Protectorat i el Registre de fundacions

Els protectorats son òrgans de supervisió de l’activitat de les fundacions i els 
responsables de controlar que la seva conducta es porti a terme d’acord amb 
el prescrit per les lleis. En els darrers anys s’han anat adequant al procés de 
modernització de les fundacions. Tanmateix, els queda bastant camí per recór-
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rer atesa la complexitat creixent de les activitats fundacionals, particularment 
en relació amb la gestió financera. La unificació dels protectorats d’àmbit esta-
tal ha estat un pas important, necessari, però encara insuficient. Caminen poc 
a poc i els seus procediments són excessivament lents, fet que perjudica a les 
fundacions. Cal avançar en el camí de la seva modernització. Ara, les funcions 
dels Protectorat únic per a les fundacions d’abast espanyol correspon al Minis-
teri d’Educació, Cultura i Esport. L’article 336-1LlF2008 estableix que “El pro-
tectorat estableix les seves funcions per mitjà del departament de la Generali-
tat que les tingui adscrites”.

L’anàlisi de la realitat mostra que molts dels problemes que té plantejat el Pro-
tectorat únic estan relacionats amb el seu mal disseny. La seva poca rellevància 
administrativa i la seva incapacitat per abordar autònomament els problemes 
que els són plantejats li resta eficàcia. El seu nivell administratiu de Sotsdirec-
ció general és inequívocament insuficient.

Una cosa ha de quedar clara: el que legitima la figura i la intervenció dels pro-
tectorats no és que les fundacions siguin portadores de beneficis fiscals, com 
tantes vegades s’ha dit. Els protectorats es justifiquen per la necessitat de vet-
llar perquè les fundacions compleixin els fins d’interès general per als quals 
han estat creades tot assegurant que la voluntat del fundador és respectada. 
Recordeu que, des del mateix moment que la fundació és creada, el fundador 
queda jurídicament deslligat dels recursos aportats que ja no formen part de la 
seva propietat. Tan sols els administra. Passen de ser d’ús privat i lliure a estar 
assignats a un fi d’interès general. Per tant, atès que en les fundacions no hi ha 
un propietari o soci que vigili, amb total independència, l’adequat compliment 
de la missió fundacional i de la rendició de comptes, s’ha considerat oportú 
que aquesta funció la porti a terme un òrgan públic, tot i que podria pensar-se 
en formes alternatives. En qualsevol cas, el que cal demanar és que aquest òr-
gan sigui eficient i no resti eficàcia a l’activitat fundacional.

Les fundacions d’abast espanyol estan registrades, ara, en un Registre únic 
adscrit al Ministeri de Justícia, que, com el Protectorat, no funciona adequada-
ment. Els retards són considerables, fet que causa gran perjudici a les fundaci-
ons. Ensems, encara no poden utilitzar-se les dades registrades per a fer inves-
tigacions d’envergadura, sòlides rigoroses, d’abast científic. Ni tan sols es 
coneixen les fundacions que realment estan actives i les seves principals carac-
terístiques.

001-780 ponenciasEIX6.indd   735 11/07/2018   9:36:21



736

Notes sobre fundacions i filantropia

En el cas de Catalunya, d’acord amb l’article 315-1LlF2008, els registres de per-
sones jurídiques dependents de la Generalitat assumeixen funcions de qualifi-
cació, inscripció i certificació. A més d’inscriure les persones jurídiques depen-
dents de la Generalitat, s’hi han d’inscriure les entitats subjectes al dret català i 
les delegacions de fundacions estrangeres establertes a Catalunya si hi exer-
ceixen majoritàriament llur activitat. Tanmateix, a l’article 311-9LlF2008 s’esta-
bleix que “les fundacions regulades per altres lleis de fundacions, incloses les 
que d’acord amb la legislació estatal tenen la consideració d’estrangeres, que 
amb caràcter regular exerceixen activitat a Catalunya, hi ha d’establir una dele-
gació i l’han d’inscriure en el Registre de Fundacions”19.

Cal articular les funcions del Protectorat i del Registre únics. Hagués estat una 
bona idea fer-los operatius en el marc d’una mateixa unitat administrativa amb 
nivell de Direcció General. Tanmateix, la realitat administrativa és molt comple-
xa i allò racional no sempre es tradueix en una realitat operativa. La unificació 
en un sol òrgan del Protectorat i el Registre facilitaria el que realment han de 
fer aquestes unitats administratives: vetllar perquè totes les fundacions sot-
meses a la seva jurisdicció compleixin la seva obligació d’atendre als objectius 
d’interès general definits pel Fundador i a la rendició de comptes i que aquelles 
que no tenen activitats puguin ésser declarades com a extingides o, almenys, 
inactives. Tot plegat, sense deixar de banda la protecció que la CE i les lleis 
atorguen a la voluntat del fundador i a l’exercici del dret constitucional a fun-
dar.

6.3. L’estructura20

L’anàlisi de les fundacions pot fer-se des de la perspectiva de l’economia indus-
trial, com correspon l’activitat dels economistes. Les dades no permeten fer 
una anàlisi exhaustiva ni, tampoc, establir inequívocament les relacions cau-
sals. Però sí és possible fer una primera aproximació, forçosament senzilla i ar-
riscada atès que els preus no hi juguen un paper fonamental, com ara en el cas 
de les empreses, i que és difícil comparar entre fundacions.

19. Sobre aquestes qüestions poden sorgir conflictes relacionats amb la regulació sobre la unitat 
de mercat.

20. Les xifres presentades han de ser preses amb molta cautela car inclouen estimacions efectua-
des prenent com a referència bases de dades encara no contrastades amb suficient rigor. 
Quan el Registre de fundacions acompleixi la funció per la qual fou creat, les dades utilitzades 
en el passat podran ser objecte de contrast. Tanmateix, pot considerar-se que les dades em-
prades poden servir com a referència dels moviments de les variables analitzades.
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Certament, l’anàlisi de l’estructura és necessàriament descriptiu. Pretén, sobre 
la base de la informació disponible, conèixer els trets bàsics que caracteritzen 
el sector fundacional. En el nostre cas, a més del nombre de fundacions i les 
seves característiques: barreres d’entrada, diferenciació i diversificació de 
l’oferta, expressades per les característiques dels seus serveis i, en el seu cas, 
béns.

Prenent com a referència les Fundacions actives efectives21 -aquelles que mos-
tren algun tipus d’activitat real relacionada amb el seu objecte social i que no 
es troben en un estat latent- pot dir-se que, d’acord amb els estudis del Institu-
to de Análisis Estratégico de Fundaciones (INAEF) de l’Asociación Española de 
Fundaciones (AEF), se’n comptabilitzaren 8.866 al conjunt d’Espanya l’any 
2014. D’aquestes, 5.499 comptaven amb treballadors assalariats. L’any 2009, 
les xifres eren 9,823 i 6.131, respectivament. Lògicament, l’impacte de la crisi 
econòmica sembla haver estat demolidor. Tanmateix, es veurà que, malgrat la 
reducció en el nombre de fundacions, el sector fundacional ha resistit força bé 
la trompada de la crisi econòmica. Ensems, més enllà del nombre de fundaci-
ons es registra un cert minifundisme fundacional car el 41,2 per cent eren fun-
dacions de petita dimensió, amb uns ingressos compresos entre els 30.000 i 
els 500.000 euros. Matisa aquesta informació el fet que el 27,4 per cent de les 
fundacions tenia més de 20 treballadors.

La Comunitat de Madrid comptabilitzava 2.118 fundacions l’any 2008 i, s’esti-
ma, 2.113 l’any 2014. Això representava una densitat de 34 i 33 fundacions per 
100.000 habitants. Les xifres corresponents a la Comunitat autònoma de Cata-
lunya són 2.299 i 1.958, respectivament, reflectint una pèrdua rellevant quant 
el nombre de fundacions. Les densitats corresponents 31 i 27, inferiors a les de 
la Comunitat de Madrid. La densitat mitjana corresponent a Espanya l’any 2014 
fou de 20 fundacions per 100.000 habitants.

Les fundacions tenen un impacte macroeconòmic considerable. Les estimaci-
ons corresponents a l’any 2014 revelen que el valor del conjunt de les dotaci-
ons fundacionals assolia els 7.466 milions d’euros, xifra més baixa que la de 
l’any 2010, però més elevada que la dels dos anys precedents. Els indicadors 
disponibles fan pensar que la tendència millora. Noves fundacions rellevants i 
una recuperació dels mercats financers en poden ser les causes. Per la seva 

21. Si no s’indica el contrari, es farà referència a les fundacions actives efectives; les més repre-
sentatives de l’activitat fundacional.
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banda, els actius eren estimats en 21.469 milions d’euros (M€), l’any 2014. Els 
ingressos totals s’estimen en 7.398 i les despeses totals en 8.066 M€. El major 
valor de les despeses en relació amb els ingressos ha permès que les fundaci-
ons portessin a terme la seva activitat sense interrompre els serveis que venien 
prestant abans de la crisis econòmica, fent de la crisi una oportunitat, ja que 
s’han aprofitat les dificultats per a portar a terme un notable esforç racionalit-
zador, preludi de millors resultats en el futur.

El valor afegit brut s’ha estimat en 514 M€ en el cas de la Comunitat autònoma 
de Catalunya i en 485 M€ en el cas de la Comunitat de Madrid. Destaca el fet 
que amb relació al valor afegit brut, el corresponent a la Comunitat autònoma 
de Catalunya és 1,06 vegades superior al de la Comunitat de Madrid, mentre 
que l’ocupació és 2,24 vegades superior. Aquestes dades fan suposar que la 
productivitat aparent és superior en el cas de les fundacions establertes a la 
Comunitat de Madrid.

Les estimacions de Rubio i Sosvilla, sobre la base de la Comptabilitat Nacional 
d’Espanya, revelen que el valor afegit brut a preus bàsics corresponent a l’any 
2014 referit a les fundacions espanyoles era de 3.089 M€, essent la remunera-
ció dels assalariats de 2.667 M€ i l’excedent brut d’explotació de 422 M€. Des-
taca el fet que la remuneració mitjana anual per contracte era de 12.481 euros, 
xifra que ha de ser matisada tenint en compte l’elevada proporció de treballa-
dors a temps parcial i l’encara baixa qualificació de bastantes persones que tre-
ballen a les fundacions espanyoles, qüestió que es va corregint a bon ritme.

El món fundacional és jove. De les dades de l’AEF es dedueix que, l’any 2014, el 
70,6 per cent de les fundacions actives tenia menys de 20 anys, fet que reflec-
teix que la seva constitució fou posterior a l’LF1994. Aquella llei va incentivar la 
creació de fundacions: el 26,0 per cent de les fundacions espanyoles registra-
des i no extingides foren creades en els set anys posteriors a la seva aprovació. 
El 44,7 per cent de les fundacions espanyoles registrades i no extingides foren 
creades entre els anys 2003 i 2014, després de l’aprovació de l’LF2002. Ha estat 
evident que l’impuls modernitzador d’una llei de fundacions esperona la seva 
creació i desperta iniciatives adormides, sobretot si la regulació inclou un marc 
racional d’incentius fiscals al mecenatge i a la participació social.

Quant a la dimensió de les fundacions, pot dir-se que hi destaca un cert mini-
fundisme. Però també es compta amb fundacions de gran dimensió. L’any 
2013, el 41,2 per cent de les fundacions considerades eren de petita dimensió, 
amb uns ingressos compresos entre els 30.000 i els 500.000 euros. A aquest 
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grup el seguia en importància relativa el de les microfundacions amb ingressos 
inferiors als 30.000 euros, que suposaven el 20,3 per cent del total. Cal pensar 
que la crisi econòmica, la reducció dels ajuts públics i la tendència de moltes 
fundacions a ser més operatives han influït en la reducció del pes d’aquest 
grup de fundacions en els darrers anys. El que podem anomenar fundacions 
mitjanes -amb ingressos superiors als 500.000 euros, però inferiors als 2,5 M€- 
representaven el 18,3 per cent del total. Per la seva banda, el grup de fundaci-
ons amb ingressos superiors als 2,5 M€ euros però inferiors als 10 M€ es consi-
deren fundacions grans i poden endegar projectes d’envergadura. Aquestes 
fundacions representaven el 14,9 per cent del total. I les fundacions amb in-
gressos superiors als 10 M€ fins als 50 M€ es consideren fundacions molt grans 
i representen el 3,86 per cent del total. Per fi, les macrofundacions, amb in-
gressos superiors als 50 M€ suposaven l’1,4 per cent del total. L’anàlisi de l’evo-
lució en els darrers anys reflecteix la pèrdua de pes de les minifundacions i 
l’augment de la importància relativa de la resta, destacant l’augment de la par-
ticipació de les grans fundacions.

La comparació internacional, tot i l’heterogeneïtat de les fonts, té sentit com a 
referència. D’acord amb l’Observatoire de la Fondation de France/CERPhi22, es 
posa en relleu que Espanya té una baixa densitat de fundacions en relació amb la 
seva població: el nombre de fundacions per 100.000 habitants és de 30 en el cas 
d’Espanya davant les 162 de Suïssa, 144 de Suècia, 45 d’Holanda o 41 de Polònia.

Si la referència és el valor dels actius, els corresponents a Espanya han estat es-
timats en 23.900 M€, essent les xifres corresponents a Itàlia, Holanda, Alema-
nya, Suïssa i Regne Unit, per exemple, de 90.000, 80.000, 70.000, 58.000 i 
52.860 M€, respectivament. Pel que fa a les despeses estimades d’Alemanya, 
Itàlia, Espanya, França, Holanda i el Regne Unit, el seu import fou de 17.000, 
9,950, 8.520, 7.454, 6.000 i 2.800 M€, respectivament. En tot cas, la proporció 
de les despeses de les fundacions en relació amb el PIB fou, en els casos d’Ho-
landa, Espanya, Alemanya, Itàlia i França del 0,94, 0,81, 0,62, 0,61 i 0,36 per cent, 
respectivament, fet que denota l’esforç altruista de la població espanyola.

En contra de la creença habitual, la importància de les persones físiques en 
l’arena fundacional és creixent en relació amb les persones jurídiques. L’any 

22. OBSERVATOIRE DE LA FONDATION DE FRANCE/CERPhi (2015); An overview of philantrophy 
(CerPhi) in Europe, Fondation de France, L’Observatoire, Centre d’Étude et de Recherche sur 
la Philantropie, Abril.
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2014, el percentatge de fundacions actives efectives espanyoles fomentades 
per persones físiques era del 71,2 per cent. També és més rellevant la iniciativa 
privada en comparació amb la iniciativa pública: el 65,9 per cent de les perso-
nes físiques fundadores de fundacions actives efectives espanyoles correspo-
nia a persones jurídiques privades. Per altra banda, quant les fonts d’ingressos, 
el 73,8 per cent són d’origen privat, el 15,5 per cent, d’origen públic, i el 10,7 per 
cent restant té un origen financer. Més concretament, el 54.1 per cent dels in-
gressos fundacionals procedeix de donacions i subvencions, el 36,2 per cent de 
prestacions de serveis i venda de béns i el 9,7 per cent restant, de rendiments 
del patrimoni.

En aquest context, cal destacar que les Comunitats autònomes i les administra-
cions locals han mostrat una gran activitat quant a la creació de fundacions: 
42,3 i 31,7 per cent de les fundacions de caràcter públic, respectivament. Les 
fundacions impulsades per l’Administració General de l’Estat representaven el 
15,2 per cent. La resta corresponia a entitats educatives i d’abast provincial. 
Aquesta proliferació de fundacions públiques reflecteix una iniciativa més que 
discutible pel fet que sostrau una part no negligible de l’activitat pública del 
control administratiu. Si a aquest fet li sumem les empreses públiques i les en-
comanes (“encomiendas”) de gestió, es comprova que estem davant un pro-
blema que exigeix una acurada atenció.

A més de l’esmentat minifundisme, cal destacar que l’àmbit territorial d’actua-
ció de les fundacions actives efectives espanyoles era, principalment, autonò-
mic: el 38,9 per cent de les fundacions tenien aquest camp d’actuació, molt 
més destacat que l’abast estatal (23,7 per cent) i local (18,3 per cent). Fins i tot, 
un 2,1 per cent de les fundacions espanyoles tenen un abast territorial comar-
cal i el 4,5 per cent, provincial. Aquestes xifres posen en relleu que moltes fun-
dacions han estat creades per a resoldre problemes territorials específics. En 
tot cas, sorprèn l’escassa vocació internacional de les fundacions espanyoles 
en un context globalitzat: només un 12,2 per cent de les fundacions espanyoles 
miren al món com a referència, cosa que es contradiu amb allò que hauria de 
ser una visió moderna de l’activitat fundacional: es prefereix la solució de pro-
blemes locals, de petita volada, a la solució de problemes d’ample abast, finan-
çats amb recursos de tercers.

Les fundacions espanyoles es concentren a les comunitats autònomes de Ma-
drid (24 per cent), Catalunya (22 per cent), Andalusia (10 per cent) i Comunitat 
Valenciana (9 per cent).
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Quant al bé o servei ofert, les dades disponibles no permeten aprofundir mas-
sa. La informació disponible es refereix a l’activitat principal del quefer fundaci-
onal d’acord amb una classificació buida de contingut econòmic. De fet, el que 
més atreu l’activitat fundacional són les activitats de cultura-lleure, educa-
ció-recerca, medi ambient i serveis socials. El 79,3 per cent de les fundacions 
actives espanyoles tenien aquestes activitats com a referència principal l’any 
2014, mantenint-se els percentatges pràcticament constants al llarg del perío-
de 2008-2014.

Les barreres d’entrada per al desplegament de l’activitat fundacional són, fo-
namentalment, la dotació fundacional, la lentitud i inseguretat administratives 
i l’obligació d’assignar els resultats de l’administració del patrimoni a finalitats 
d’interès general. Certament no es tracta de barreres insalvables. Per tant, pot 
dir-se que l’exercici del dret constitucional a fundar pot portar-se a terme sen-
se massa dificultats.

6.4. La conducta

En parlar de la conducta, l’economia dels mercats es refereix a variables com 
ara la competència en preus, les estratègies empresarials, les inversions o les 
despeses en R+D, per exemple. Tot i la seva forta capacitat explicativa, aques-
tes referències no permeten fer una anàlisi acurada de la conducta de les fun-
dacions espanyoles. Tot i que en el món de les fundacions pot haver-hi ingredi-
ents de competència, la seva referència no és el mercat ni les variables 
representatives de la conducta de les fundacions i està emparada per una in-
formació contrastada. Quan es disposi de més informació, aquestes qüestions 
mereixeran més atenció. Ara per ara, per a informar tan sols d’una part del tot 
es farà esment de l’ús de les noves tecnologies de la informació i les comunica-
cions. La rellevància d’aquesta qüestió ja ha estat esmentada.

Lamentablement, l’adopció de les eines bàsiques per a difondre l’abast de les 
seves activitats, coneixements i fomentar la transparència i la connectivitat de 
les fundacions ha estat adoptada amb alarmant lentitud. A finals de l’any 2014, 
només el 39,2 per cent de les fundacions actives efectives espanyoles compta-
ven amb una pàgina web pròpia. És cert que la proporció va en augment, però 
ja ben entrat el segle XXI, la proporció hauria de ser del 100 per cent. No és ad-
missible tan poca informació, tanta opacitat i tan poc aprofitament de les no-
ves tecnologies. No és acceptable l’al·legació de manca de recursos car no es 
tracta de despeses significatives i inabastables. El mateix pot dir-se de la pre-
sència de les fundacions a les xarxes socials: l’any 2014 només el 7,8 per cent 
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de les fundacions participava en les xarxes, si bé aquesta proporció exhibia 
una tendència creixent, com no pot ser d’altra manera.

6.5. Els resultats

Quant als resultats, en aquests moments és impossible fer una anàlisi sobre la 
base de les variables fonamentals i establir les corresponents relacions causals. 
En no disposar encara de dades sobre els balanços i els comptes de resultats 
de les fundacions espanyoles, només pot fer-se referència a tres indicadors: els 
beneficiaris, els ocupats i els donants.

En primer lloc, els beneficiaris. Les dades emprades són merament indicatives 
i, ara per ara, vàlides solament com a coneixement de la tendència car, a més 
de ser barroerament estimades, hi ha el risc de múltiple comptabilització. No 
es tracta de persones beneficiades sinó d’ocasions estimades en què les perso-
nes s’han beneficiat de les activitats de les fundacions. En tot cas, malgrat els 
problemes de comptabilització, pot sostenir-se que la tendència és inequívoca-
ment creixent, fet que posa en relleu que l’activitat de les fundacions cada cop 
és més apreciada per la població: de 17,8 milions d’unitats beneficiàries l’any 
2008 a 35,6 milions l’any 2014. El bon quefer de les fundacions i l’impacte de la 
crisi econòmica han contribuït a aquest augment i a la reducció de la despesa 
pública que, de no existir les fundacions, hauria d’incrementar-se per a fer 
front a les necessitats socials.

D’aquests 35,6 milions de beneficiaris, 13,7 milions corresponen a la Comunitat 
autònoma de Catalunya i 6,0 milions a la Comunitat de Madrid. Tanmateix, si es 
fa referència als beneficiaris per habitant, la mitjana espanyola fou del 0,76 per 
cent l’any 2014 i les xifres corresponents a les CA de Madrid i Catalunya foren 
0,92 i 1,82, respectivament23.

La segona variable es refereix als recursos humans. Amb la informació disponi-
ble pot dir-se que, l’any 2014, les fundacions actives efectives espanyoles ocupa-
ven 213.683 persones. Atès que el nombre de fundacions amb ocupats era de 
5.499, resulta que l’ocupació mitjana era de 38,9 persones. Atesa la presència 

23. Pot sorprendre la xifra corresponent a Catalunya ja que el nombre de beneficiaris és superior 
a la seva població de dret. A més dels problemes de medició inherents a aquesta variable, cal 
pensar que en el cas de les fundacions grans d’abast espanyol radicades en una comunitat 
autònoma poden ser ofertes fora del seu territori beneficiant ciutadans d’altres CA.
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de fundacions amb alts índexs d’ocupació, aquesta xifra dissimula el minifundis-
me fundacional esmentat. A la xifra d’ocupats, cal sumar els 10.312 empleats in-
directes, els 75.563 patrons i els 121,433 voluntaris; aquests darrers sense remu-
neració. Tot plegat, posa en relleu que l’espai fundacional ocupa a un nombre 
elevat de persones, totes elles amb les accions d’interès general a l’horitzó. En 
aquest punt, cal destacar la resistència de l’ocupació a les fundacions espanyo-
les en relació amb el cruel impacte de la crisi econòmica sobre el mercat laboral.

Quant a l’ocupació, destaquen els 84.441 empleats a les fundacions de la Co-
munitat autònoma de Catalunya, xifra manifestament més elevada que la cor-
responent a la Comunitat de Madrid que fou de 37.735 empleats. L’augment en 
el nombre d’empleats a la Comunitat autònoma de Catalunya, entre els anys 
2008 i 2014, ha estat considerable, passant dels 65.866 als 84.441 suara esmen-
tats. Es tracta d’un increment molt superior al registrat per les fundacions de la 
Comunitat de Madrid que han passat de tenir 30.417 empleats l’any 2008 als 
37.735 registrats l’any 2014.

En relació amb la participació del sector fundacional a l’ocupació total, pot dir-
se que reflecteix una tendència creixent des de l’any 1976 (0,47 per cent) fins 
l’any 2011 (1,15 per cent) amb una lleugera inflexió l’any 2012 (1,14 per cent). 
Aquest fet és un reflex fidel de l’expansió de l’activitat fundacional i de la seva 
superior resistència davant l’impacte de la crisi econòmica en comparació al 
conjunt de l’economia. També és expressió de la modernització de la societat 
espanyola que confia, progressivament però encara lenta, la resolució dels 
seus problemes a les fundacions. Tot sembla indicar que la tendència continua-
rà i que la presència de les fundacions en el teixit social espanyol serà, progres-
sivament, més efectiu i influent. L’impuls o la tendència dependrà, en bona 
mesura, a més de la sensibilitat social, de la regulació i aquesta de les deman-
des socials en un procés que se suposa retroalimentat.

El tercer indicador fa referència al nombre de donants: ciutadans i empreses24. 
També, en aquest cas, les dades procedeixen de l’AEF i de l’INAEF elaborades 
sobre les bases de dades fiscals. L’any 2010 els declarants de l’IRPF que mani-
festaren haver fet donacions susceptibles de beneficis fiscals fou de 2.521.097, 
expressió d’una inequívoca tendència creixent car l’any 2005 la xifra fou 

24. Les dades per a Espanya procedeixen de RUBIO, J. J., SOSVILLA, S. i MÉNDEZ, M. T. (2015): 
Perfil del donante tipo en España a partir de las fuentes tributarias. 2002-2010. Asociación Es-
pañola de Fundaciones, http://w.w.w.fundaciones.org/.
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d’1.794.516 declarants. Tanmateix, la donació mitjana s’ha reduït: si l’any 2005 
fou de 183,87 euros, l’any 2010 es quedà en 150,45 euros.

En aquest punt, la comparació internacional és il·lustradora. Tornant a les da-
des de l’Observatoire de la Fondation de France/CERPhhi, pot dir-se que la pro-
porció de donants sobre la població es del 19 per cent a Espanya, molt lluny 
dels percentatges corresponents a Holanda (85 per cent), Polònia i Suïssa (70 
per cent) o Suècia (64 per cent). Des d’una altra perspectiva, les dades ens di-
uen que les donacions individuals en percentatge del PIB a Espanya suposen el 
0,5 per cent i el Regne Unit (0,6 per cent), en clar contrast amb Holanda (0,29 
per cent), Itàlia (0,16 per cent) o Alemanya (0,15 per cent). Tanmateix, si la do-
nació mitjana s’estima en relació amb el PIB per càpita, els ciutadans més gene-
rosos són els del Regne Unit (1,26 per cent) seguits pels francesos (1,25 per 
cent) i els espanyols (0,73 per cent). Intuïtivament, es pot concloure que els 
espanyols som generosos tot i que cal una millor elaboració de totes les dades 
amb l’objectiu d’enfortir-ne la coherència.

Pel que fa a les persones jurídiques, el nombre de declarants a Espanya l’any 
2010 fou de 7.114, amb una donació mitjana de 41.732 euros. En comparació 
amb l’any 2004, les dades revelen que el nombre de declarants ha augmentat 
però, tal com ha passat en el cas de les persones físiques, s’ha reduït el valor de 
la donació mitjana. En efecte, els declarants foren 3.673 i la donació mitjana fou 
de 63.935 euros. De fet, l’impacte de la crisi ha estat evident: la donació mitjana 
comença a reduir-se a partir de l’any 2007 quan assolí la xifra de 74.279 euros.

En relació amb la generositat, pot dir-se que, d’acord amb les dades referides a 
l’impost sobre la renda de les persones físiques, el nombre de persones que 
declara haver fet alguna donació susceptible de desgravació fiscal registra una 
tendència creixent els darrers anys. Concretament, l’any 2010, més de 2,5 mili-
ons de persones declararen haver fet alguna donació desgravable essent la do-
nació mitjana de 150 euros. Prenent com a referència l’impost sobre societats, 
pot afirmar-se que l’any suara esmentat, es registraren 7.114 empreses donants 
amb una donació mitjana de 41.732 euros.

Amb la informació disponible es pot fer una fotografia dels donants que reflec-
teixi el seu perfil general. Pel que fa al perfil del donant espanyol, d’acord amb 
les dades de les fonts tributàries, és el següent: sexe masculí, amb uns ingres-
sos anuals entre els 30.000 i els 60.000 euros, amb una edat compresa entre 
els 55 i 59 anys, espanyol, casat, sense descendents, amb habitatge propi, resi-
dent a la Comunitat de Madrid i professional.
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Pel que fa a les societats, l’empresa donant tipus és aquella que, en el període 
2004-2010, comptava amb uns ingressos anuals d’entre 1,5 i 6 milions d’euros i 
amb un valor mitjà de la quantia de la donació de 54.266 euros.

Quant al perfil del soci, d’acord amb l’Asociación Española de Fundraising, els 
resultats són diferents: és dona, de 55,8 anys, urbanita, amb formació superior 
a la mitjana espanyola i nivell econòmic mitjà-alt, superior a la mitjana espanyo-
la. La vida mitjana d’un soci que col·labora amb una ONG és de 8,4 anys i un 
29,9 per cent dels socis col·labora més de 10 anys amb la mateixa organització.

6.6. El comportament macroeconòmic

Des d’una perspectiva macroeconòmica, Rubio, Sosvilla i Galindo25, per encàr-
rec de l’INAEF de l’AEF, han analitzat el comportament cíclic de la producció, 
l’ocupació total i l’ocupació a les fundacions mitjançant una anàlisi de correla-
ció. La seva conclusió és contundent: “el component cíclic de l’ocupació total 
és molt més volàtil que el de la producció real (1,12 vegades), essent fortament 
procíclic (una correlació de 0,9573) i sincrònic (la màxima correlació es registra 
contemporàniament), fins que el component cíclic de l’ocupació en el sector 
fundacional, essent més volàtil que el de la producció real (1,21 vegades), regis-
tra fluctuacions menors que el de l’ocupació total (és, aproximadament, una 
quarta part de la volatilitat de l’ocupació total), essent dèbilment procíclic (una 
correlació de 0,3416 i sincrònica). En aquest punt, els autors consideren que 
existeix la possibilitat que els resultats esmentats es deguin a que les activitats 
fundacionals “es veuen afectades en menor mesura, o es poden defensar mi-
llor, en moments de crisi”.

Rubio, Sosvilla i Galindo també analitzen el comportament cíclic de les contri-
bucions a l’ocupació per part del sector fundacional. Després de la correspo-
nent anàlisi economètrica, els autors arriben a la conclusió que el sector funda-
cional presenta un comportament virtuós: ajuden a la creació d’ocupació en 
els moments alcistes i frenen la destrucció de llocs de treball en els moments 
baixistes del cicle econòmic.

25. RUBIO, J. J., SOSVILLA, S. i GALINDO, M. A. (2013): Comportamiento del empleo en el Sector 
Fundacional. Actuaciones contracíclicas y derivaciones de política económica para el sector, Aso-
ciación Española de Fundaciones, http://w.w.w.fundaciones.org/.
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7. La fiscalitat

La fiscalitat és una peça cabdal del sistema fundacional. Per una banda, un sis-
tema fiscal ben dissenyat esperonarà les donacions de persones físiques i jurí-
diques. Per una altra, permet l’optimització dels resultats de l’aplicació dels re-
cursos fundacionals. El sistema fiscal espanyol en relació amb la col·laboració 
amb les OSC i, en particular, amb les fundacions és complex i canviant; sotmès 
a interpretacions amb la corresponent inseguretat jurídica. És a dir, portador 
d’incerteses.

En relació amb els Convenis de col·laboració, d’acord amb l’article 25LF2002, 
s’estableix que les organitzacions beneficiàries del mecenatge es comprome-
ten per escrit a difondre la participació del col·laborador, a canvi d’una ajuda 
econòmica adreçada a la realització de les activitats compromeses. L’ajuda 
econòmica serà considerada com a despesa deduïble de la base imposable de 
l’impost de societats o en el rendiment net d’activitats econòmiques en el cas 
de l’IRPF, sense que hi hagi límit per a la deducció de la despesa en l’Impost de 
societats. Les eventuals bases imposables negatives podran ésser compensa-
des sense límit temporal.

Quant al tractament fiscal de l’IVA, la difusió de la participació del col·laborador 
no serà considerada com a una prestació de serveis als efectes de l’IVA. Tanma-
teix, si l’ajuda consisteix en l’entrega gratuïta de béns o la prestació gratuïta de 
serveis, caldrà ingressar l’IVA corresponent. Les consultes efectuades establei-
xen que estaran subjectes a l’IVA “les entregues de béns que integren el patri-
moni empresarial o professional i les prestacions de serveis en la realització dels 
quals s’utilitzin mitjans afectats a l’activitat empresarial o professional quan es 
realitzin sense contraprestació (a títol gratuït) per empresaris o professionals”.

Pel que fa als donatius, d’acord amb el Codi Civil, es tracta de donacions i apor-
tacions irrevocables, pures i simples. L’article 17LF2002 estableix que els dona-
tius que atorguen al donant el dret a deduir són els següents: a) donatius dine-
raris, de béns o drets, sense que s’incloguin expressament les donacions pro 
bono; b) quotes d’afiliació a associacions que no es corresponguin amb el dret 
a percebre una prestació present o futura; c) donació de béns que formen part 
del patrimoni històric espanyol o inclosos en l’Inventari General del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esports; d) béns culturals de qualitat acreditada a favor 
d’entitats dedicades a activitats de museus, foment i difusió del patrimoni his-
tòric artístic, i e) constitució d’un dret real o d’usdefruit sobre béns, drets o 
valors, realitzada sense contraprestació.
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Establerta la valoració dels béns, el percentatge de deducció en l’IRPF, d’acord 
amb la llei 49/2002, serà del 30 per cent. Aquesta deducció es computarà als 
efectes del límit del article 69 de la llei 35/2006, de 28 de novembre, reguladora 
de l’IRPF, en el 10 per cent de la base liquidable. Addicionalment, com s’ha dit, 
els primers 150 euros per al conjunt dels donatius, donacions i aportacions, tin-
dran una deducció del 75 per cent en lloc del percentatge de deducció general. 
Ensems, s’estimula la generositat dels donants. En efecte, els contribuents de 
l’IRPF poden aplicar una deducció del 35 per cent (en lloc del 30 per cent) per 
l’excés sobre els 150 euros si en els dos períodes impositius immediatament 
anteriors haguessin fet donatius, donacions o aportacions amb dret a deduc-
ció en favor d’una mateixa entitat, per import igual o superior, en cada un 
d’ells, al de l’exercici anterior.

Quant a l’impost de societats, el percentatge de deducció serà del 35 per cent 
de la quota íntegra (mentre el tipus impositiu ha estat reduït fins al 25 per 
cent). Els contribuents de l’impost de societats podran aplicar una deducció 
del 40 per cent (en lloc del 35 per cent general) si en els dos períodes imposi-
tius immediatament anteriors s’haguessin portat a terme donatius, donacions 
o aportacions amb dret a deducció en favor d’una mateixa entitat per import 
igual o superior a cada un d’ells, al de l’exercici anterior. El límit serà el 10 per 
cent de la base imposable de l’exercici. Les donacions i aportacions deduïbles 
hauran d’estar degudament acreditades per l’entitat beneficiària.

Els donatius dineraris, les quotes d’afiliats o les subvencions no reporten IVA.

Pel que fa al règim fiscal de l’IVA i l’impost de societats de les activitats pro 
bono, pot dir-se el següent: a) els serveis pro bono prestats per empresaris i 
professionals a favor d’entitats sense ànim de lucre estan subjectes a l’IVA de 
manera que han de repercutir aquest IVA a l’entitat beneficiària mitjançant la 
corresponent factura. Tanmateix, pel que fa a serveis jurídics gratuïts, aquests 
queden al marge de l’IVA.

8. El camí a seguir

Estem en un moment de frontera. Les fundacions espanyoles compten amb 
experiència i directius qualificats. Els resultats globals assolits són inequívoca-
ment positius. Tanmateix, la legislació i la regulació necessiten un ajornament 
ja que no responen adequadament als canvis en el món fundacional registrats 
els darrers anys. Els efectes de la crisi econòmica, la irrupció de canvis tecnolò-
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gics disruptius i les noves formes d’articulació social, reflex dels canvis demo-
gràfics i d’uns nivells d’educació més elevats, exigeixen una reconsideració de 
la plataforma legal sobre la qual es recolzen les fundacions i la pròpia filantro-
pia, ambdues enteses com una inversió social caracteritzada pel fet que el va-
lor creat i l’impacte social son superiors al valor invertit. Es tracta d’una gene-
rositat multiplicadora.

En aquest sentit, en relació amb les fundacions és necessari:

a) Posar al dia les lleis de fundacions i racionalitzar la seva aplicació. La 
regulació ha de contribuir a incentivar la creació de noves fundacions; 
en particular, de fundacions patrimonials, de gran dimensió, amb objec-
tius ambiciosos i fort impacte social. La legislació actual no genera segu-
retat jurídica. La primera conseqüència és la preferència per les donaci-
ons regulars davant d’una gran donació. Ensems, l’aplicació de la 
legislació vigent permet un intervencionisme innecessari que s’inicia en 
el primer moment de la creació de noves fundacions i que impacta so-
bre la definició del propi objectiu fundacional. I no menys important, la 
regulació ha de contribuir a enfortir la reputació social de les funda-
cions.

 El que s’ha de rebutjar de pla és la temptació, aflorada no fa pas massa 
en un esborrany de llei de fundacions, però afortunadament rebutjada, 
d’institucionalitzar un règim de control previ i, en el seu cas, sanciona-
dor. Jurídicament, el rebuig es fonamenta en els principis de tipicitat i 
proporcionalitat. Pel principi de tipicitat s’ha d’excloure la possibilitat 
d’establir clàusules generals que permetin al possible òrgan sanciona-
dor actuar de forma arbitraria. Tot ha de quedar clar, inclòs el dret a la 
defensa. Però, sobretot, cal desdenyar de pla qualsevol possibilitat 
d’actuació discrecional o arbitrària pel Protectorat i les AP. Àdhuc, cal 
remarcar que no seria acceptable que una conducta que hauria de ser 
analitzada mitjançant un procediment judicial pogués ser apreciada lliu-
rament pel Protectorat. En tot cas, d’acord amb l’article 131.3 de la Llei 
de Procediment Administratiu, en la determinació normativa del règim 
sancionador, o en la imposició de sancions per les AP, s’hauria de vetllar 
per l’adequada proporció entre la gravetat del fet constitutiu de la in-
fracció i l’eventual sanció, considerant-se, especialment, tres criteris 
per a la graduació de la sanció: intencionalitat o reiteració, perjudici cau-
sat i reincidència.
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b) Posar al dia els registres de fundacions convertint-los en instruments 
de coneixement i d’anàlisi científica de la realitat fundacional. Els re-
gistres disposen de recursos i les obligacions de les fundacions quant a 
proveïdors d’informació són molt estrictes. Les fundacions responen a 
les seves obligacions, però les AP responsables dels registres no sem-
pre ho fan amb les seves. Els registres haurien de disposar d’informació 
integrada sobre l’univers fundacional, presentada de forma operativa 
des de la perspectiva de les modernes tècniques de l’anàlisi científica. 
Aquesta informació hauria de ser objecte de depuració permanent i po-
sada a l’abast de la societat en tot allò que no s’oposi a la legislació. La 
manca de diligència per part de les AP responsables (estatal i autonòmi-
ques), a més de perjudicar considerablement les fundacions, impedeix 
la possibilitat d’analitzar, de forma rigorosa i científica, el sector funda-
cional amb el rigor científic necessari, de manera que un col·lectiu relle-
vant com les fundacions encara és insuficientment conegut. Com exem-
ple pot dir-se que, d’acord amb la informació disponible, prop del 50 
per cent de les fundacions registrades a Espanya poden considerar-se 
“sense activitat”, cosa que no té massa sentit.

c) Actualitzar el paper dels Protectorats. Els Protectorats s’han d’enten-
dre com a prestadors de serveis, no simplement com a òrgans controla-
dors. Han de ser eines que contribueixin a millorar l’eficiència de les fun-
dacions, especialment les de petita i mitjana dimensió; un suport 
especialitzat i força qualificat. La seva conversió, juntament amb el Re-
gistre, en una Direcció general contribuiria a fer més eficaç la seva tasca. 
La dotació dels recursos adequats als protectorats -personals i materi-
als- és absolutament necessària car l’activitat fundacional és, cada cop, 
més complexa. Penseu, per exemple, en la gestió dels actius financers. 
Tot amb tot, mai s’ha d’oblidar que la gestió i la presa de decisions de les 
fundacions correspon a les pròpies fundacions sense que pugui pen-
sar-se en la translació dels poders de la gestió fundacional a mans públi-
ques. L’experiència de protectorats múltiples no és gens aconsellable.

d) Incentivar la filantropia -individual i corporativa-, el mecenatge i, en 
particular, les grans donacions. França com exemple. Una societat res-
ponsable de solucionar els seus propis problemes és una societat més 
forta, més articulada, més lliure. Una societat que espera que els pro-
blemes siguin resolts per les AP és una societat feble, fràgil, ensopida. 
Sobre la base d’aquests principis resulta aconsellable que els governs 
prenguin decisions per a incentivar la solució dels problemes socials per 
la pròpia societat, alliberant-la parcialment de la dependència de les AP, 
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fent-la molt més independent i responsable. Aquest plantejament ha 
estat adoptat per la regulació francesa que entén la rellevància de la 
solució privada dels problemes i la importància que la societat sigui més 
responsable, tot alleugerint la intervenció de les AP, excessivament bu-
rocratitzada i cara. S’entén que les accions d’interès general han d’estar 
protegides pel seu impacte positiu sobre els pressupostos públics, atès 
que contribueixen a reduir la despesa social. A França, les organitzaci-
ons no lucratives queden al marge de l’impost sobre beneficis i les exo-
neracions fiscals repercuteixen sobre l’impost sobre la renda, l’impost 
de societats i altres impostos. En tractar-se d’un impost regulat per al 
conjunt d’Europa, l’impacte de l’IVA és similar a Espanya. Tanmateix, el 
que cal realçar, perquè tradueix la voluntat d’afavorir l’altruisme, és 
que, en el cas de l’IRPF, les deduccions sobre la quota són del 66 per 
cent de l’import donat a un conjunt d’organitzacions sense ànim de lu-
cre, com ara fundacions, associacions i organitzacions d’interès general 
de caràcter filantròpic. Les deduccions, en tot cas, no poden superar el 
20 per cent de la base imposable i poden aplicar-se durant cinc exercicis 
fiscals successius. En relació amb l’impost sobre els beneficis, les em-
preses residents a França (persones físiques o jurídiques) poden deduir 
de la quota el 60 per cent de les donacions -financeres o en espècie- 
atorgades a un conjunt d’organitzacions no lucratives amb el límit glo-
bal del 5 per mil de la seva xifra de negocis. Tot amb tot, la generositat 
fiscal s’estén a l’impost sobre el patrimoni. En aquest cas, els mecenes 
poden reduir la seva quota en un 75 per cent de les donacions efectua-
des, amb un límit de 50.000 euros anuals. Lògicament, s’ha d’optar en-
tre els beneficis fiscals sobre la renda o sobre el patrimoni. És clar que el 
que es vol a França és esperonar el gran mecenatge. Els controls per a 
evitar el frau son comprensibles. Un punt rellevant és que a França es-
tan permeses les donacions transfrontereres, amb les condicions i con-
trols necessaris en aquests casos.

e) Reconsiderar el sistema espanyol d’incentius al mecenatge26. Cinc 
qüestions mereixen ésser destacades. En primer lloc, el règim fiscal ac-

26. La qüestió de la fiscalitat ha estrat tractada amb rigor i extensió en el llibre Fiscalidad del me-
cenazgo, que ha comptat amb la col·laboració de la Fundación Ramón Areces. En el pròleg 
general, el coordinador general del treball, Miguel Cruz, resumeix les qüestions pendents en 
el camp de la fiscalitat de les fundacions espanyoles. En el text es reprodueixen les seves pro-
postes, pertinents i assenyades. Fundación Impuestos y Competitividad. PwC Tax and Legal 
Services (2017): Fiscalidad del Mecenazgo.
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tual en relació amb les entitats sense ànim de lucre mereix una revisió 
en relació amb tres aspectes: subjectiva (persones jurídiques suscepti-
bles d’acollir-se als beneficis fiscals); objectiva (finalitats d’interès gene-
ral), i territorial (tractament de les entitats no lucratives estrangeres). 
En segon lloc, en relació amb el patrocini i el mecenatge, queda pendent 
el debat sobre la pertinència d’incentivar les grans donacions de les per-
sones físiques. En aquest cas, a més de França, una de les referències 
són els Estats Units, tot i les reduccions imposades durant el mandat del 
president Obama27. En tercer lloc, en la regulació actual cal introduir la 
consideració de les donacions de serveis personals (voluntariat) o em-
presarials (serveis professionals, per exemple). La rellevància d’aques-
tes qüestions es posa de manifest si es considera el seu potencial. Resul-
ta assenyat incentivar i reconèixer aquestes noves formes de 
generositat social pel seu impacte potencial en el procés de solució dels 
problemes socials. En quart lloc, cal reflexionar -per a considerar o des-
cartar- sobre les noves formes de patrocini i mecenatge com l’economia 
col·laborativa i el micromecenatge (crowfunding) tant rellevant en algu-
nes activitats. Actualment no estan considerats des de la perspectiva de 
la seva capacitat per a resoldre problemes relacionats amb els interes-
sos generals, qüestió que sobrevola tot el règim general. Possiblement 
n’hi haurà prou amb adaptar el règim tributari general a les noves reali-
tats de les modernes economies de mercat. I, en darrer lloc, cal no obli-
dar la pertinència d’assegurar la continuïtat de l’obra social de les velles 
Caixes d’Estalvi, avui sota el règim de les Fundacions bancàries. A tot 
plegat s’hi afegeix la pertinència de redefinir els criteris per a la determi-
nació de les activitats qualificades com a prioritàries a efectes fiscals.

f) Fomentar la connectivitat entre les OSC -en particular, entre les funda-
cions- i aprofitar els avantatges de la disrupció digital. La cooperació 
entre OSC encara és escassa. El mateix es pot dir de les fundacions en 
particular. Aquest fet no s’adiu amb un món globalitzat on les relacions 
entre països i empreses han assolit elevades cotes. En el món de les fun-
dacions encara es treballa de forma excessivament aïllada. Per això, les 
fundacions -i les OSC, en general- s’han de convertir en espais de con-
nectivitat on s’intercanviïn i combinin idees, opinions i projectes. En re-
lació amb l’impacte de la disrupció digital en el món fundacional cal, so-
bretot, reforçar el paper de la societat civil organitzada en el context 

27. Caldrà veure l’impacte de les reduccions fiscals sobre la filantropia als Estats Units.

001-780 ponenciasEIX6.indd   751 11/07/2018   9:36:21



752

Notes sobre fundacions i filantropia

digital i posicionar les fundacions com organitzacions interconnectades 
i ocupades en la identificació de noves necessitats socials i noves vies 
per a resoldre-les. És evident que tot i que molts serveis públics han de 
ser finançats -totalment o parcial- per l’Estat, res imposa que hagin de 
ser produïts pel sector públic. Tampoc han de ser finançats necessària-
ment per l’Estat; almenys totalment. Tot plegat en un món en el qual es 
disposa de més informació i de més connectivitat que en cap moment 
de la nostra història. I es compte, a més, amb la intel·ligència artificial. 
Des d’aquesta perspectiva, les organitzacions representatives de les 
fundacions han de liderar la generació d’opinió en relació amb la disrup-
ció digital en el camp de les necessitats socials. Està provat que la digi-
talització es transformarà en millores substancials i en activitats fona-
mentals des de la perspectiva del benestar, com ara la sanitat, 
l’educació, els intercanvis d’informació o la lluita contra el subdesenvo-
lupament. També canviaran el paper dels directius de les fundacions i 
les relacions entre les fundacions, els seus finançadors i els beneficiaris. 
És coneixerà molt millor la demanda i s’aprendrà dels destinataris de les 
activitats fundacionals. Ensems, serà més senzill estimar l’impacte28 de 
les activitats fundacionals. El desenvolupament dels telèfons mòbils, 
del Big Data i l’anàlisi intel·ligent de la informació han d’ajudar-nos a la 
identificació dels problemes i al control de les mesures aplicades per a 
resoldre’ls. En aquestes qüestions, les fundacions han de contribuir a li-
derar el canvi i aplicar-lo de forma intel·ligent. Han de ser organitzaci-
ons digitals. El problema que cal resoldre és el retard de moltes fundaci-
ons en la carrera vers la digitalització. Estem davant d’un repte i d’una 
oportunitat.

g) Dafne i els grans objectius de les fundacions europees. La consolidació 
del col·lectiu fundacional en el context europeu ha donat un pas impor-
tant amb la transformació de DAFNE (Donors and Foundations 
Networks in Europe) que ha passat de ser una xarxa informal a consti-
tuir-se en una Associació amb personalitat jurídica, pressupost i perso-
nal propi. La seva seu s’ha fixat a Bèlgica. DAFNE és una xarxa que agru-
pa vint-i-cinc associacions de fundacions i fòrums de donants de tot 
Europa, representant més de set mil cinc centes fundacions europees. 
A DAFNE s’apleguen les discussions sobre els grans problemes que 

28.  Avaluar l’impacte de l’activitat fundacional és quelcom costós i complex. Vid. PORTER, M. E. i 
KRAMER, M. R. (1999, p. 129): Philantrophy’s New Agenda: Creating Value, Harvard Business 
Review, November-december, pp. 121-130.
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afecten les fundacions europees. L’AEF no ha estat aliena a aquesta 
transformació de DAFNE29.

 Els tres grans blocs dels objectius de les fundacions europees són: a) la 
seva representació i defensa, b) l’enfortiment i l’articulació del sector 
fundacional europeu i c) el reforçament de la professionalització i la 
gestió de les fundacions. En relació amb el primer punt, pot dir-se que 
els Tractats Europeus garanteixen la llibertat dels moviments de perso-
nes, mercaderies, serveis i capitals. Amb aquestes referències, l’objec-
tiu de la llibertat econòmica internacionalitzada és el foment de la com-
petitivitat i la millora de l’eficiència. Tanmateix, les fundacions, que 
també porten a terme activitats internacionalitzades, veuen limitada, 
de forma incomprensible, la seva llibertat en alguns aspectes. Cal, en 
conseqüència, portar a terme els canvis normatius necessaris adreçats 
a l’eliminació de la regulació ineficient i l’enderrocament de les barreres 
innecessàries (single philantropy market). Es tracta de modernitzar la 
regulació de les fundacions a escala europea amb l’objectiu d’eliminar 
les discriminacions que tenen el seu origen en la manca d’adaptació de 
la normativa europea a les característiques especials de les fundacions 
(IVA, normativa de blanqueig de capitals, prevenció del terrorisme o 
protecció de dades, per exemple). L’estatut de la fundació europea, 
tantes vegades ajornada, és una qüestió indefugible i urgent. L’enforti-
ment i el reforçament de l’articulació i la connectivitat del col·lectiu fun-
dacional europeu és una necessitat. Aquest enfortiment s’aconsegueix 
quan es tracta d’activitats que generen oportunitats de col·laboració i 
la pròpia articulació reforçarà els llaços entre fundacions de diferents 
països i cultures atorgant una nova dimensió als seus projectes i fomen-
tant l’aprenentatge sobre la base del compartiment d’experiències. De 
tot plegat se n’aprofitarien les fundacions i els ciutadans europeus. El 
tercer aspecte es basa en el fet que l’evidència posa en relleu que la 
professionalització del sector fundacional avança sense retrocessos es-
peronat per les demandes adreçades al mateix, cada cop més comple-
xes.

 En definitiva: la internacionalització de les xarxes de fundacions i la seva 
connectivitat permet fomentar la notorietat, el reconeixement i la visi-
bilitat de les fundacions al temps que els atorga reputació i credibilitat. 

29. Rosa Gallego, directora de Relacions Internacionals de l’AEF, ha liderat DAFNE en els darrers 
anys (juny de 2009-maig de 2017).
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Ensems, permet articular agendes i programes. Tot plegat contribueix 
positivament a fomentar la seva professionalització i establir compara-
cions sobre la base d’un col·lectiu més ample que depassa les fronteres 
nacionals.

h) Cal facilitar les operacions transfrontereres. A Europa hi ha prop de 
140.000 donants i fundacions amb una despesa anual de més de 60.000 
M€ adreçats a resoldre problemes d’interès general. Cal suposar que, 
sobre la base dels Tractats, i la realitat econòmica, les llibertats de movi-
ment estan garantides. Però no és així.

 S’accepta l’existència de controls de defensa davant del terrorisme i el 
bloqueig de diner. Tanmateix, els riscos no s’han de traduir en limitaci-
ons de la llibertat ni en restriccions dels drets de moviments de capitals, 
mercaderies i persones, en particular, en relació amb organitzacions 
sense ànim de lucre. Això vol dir que les barreres legals que limiten els 
esmentats moviments han de ser remogudes.

 Recentment, DAFNE i European Foundation Centre (EFC) acaben de pu-
blicar l’Informe Enlarging the Space for European Philantropy30. Es tracta 
d’un estudi sobre l’entorn regulador del sector filantròpic europeu. Les 
conclusions son contundents. La filantropia no té un lloc específic en els 
Tractats europeus. Cal, per tant, el seu reconeixement tant en el marc 
legislatiu com en els drets fonamentals europeus. Les barreres a la filan-
tropia transfronterera suposen un gran desafiament. Europa ha de ca-
minar vers un concepte comú d’iniciativa privada per a finalitats d’inte-
rès general. Amb règims fiscals no discriminatoris i una simplificació 
dels controls de les autoritats fiscals. Lògicament, les normes dels Es-
tats han d’anar d’acord amb els drets i llibertats de la Unió Europea. Tot 
i que el sector filantròpic utilitza els mecanismes de protecció existents 
(mitjançant els procediments d’infracció del Tractat de la UE, per exem-
ple), cal analitzar si aquests són suficients. Tanmateix, hi altres amena-
ces: restriccions a la recepció de recursos procedents de l’estranger en 
alguns països, esquemes tributaris filantròpics transfronterers inconsis-
tents o impactes nocius de mesures antiterroristes i prevenció de blan-
queig de capitals massa rígides.

30. BREEN, O. (2018): Enlarging the Space for European Philantropy, European Foundation Centre 
(EFC), Donors and Foundations in Europe (DAFNE), Brussels, 16 January 2018.
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Resum

El present estudi presenta una primera aproximació a una avaluació socioeconòmica 
del Turisme a Catalunya. Com a metodologia, se segueix l’anàlisi cost-benefici (ACB) 
que és un instrument que té com a objecte avaluar polítiques públiques i projectes 
d’inversió des del punt de vista de les necessitats de la societat, i permetre així esta-
blir prioritats a l’hora de prendre decisions. Així, l’ACB consisteix en quantificar, en 
termes monetaris, els beneficis i els costos que comporta sobre el conjunt de la soci-
etat el turisme. Per tant, un benefici o un cost del turisme no és només allò que pro-
dueix un guany monetari, sinó tot el que millora o empitjora el benestar (externali-
tats negatives o positives). Recopilant informació de fons de dades diverses així com 
d’estudis previs de la literatura científica turística, l’estudi pretén donar indicacions 
per realitzar una avaluació (en termes monetaris) no només dels beneficis i costos 
econòmics sinó també dels aspectes com els beneficis per la imatge de la destinació 
catalana o els costos d’un volum de turisme excessiu en determinats punts turístics. 
En aquest sentit, s’avalua la taxa turística com a instrument fiscal que serveixi no 
només per obtenir ingressos recaptatoris, sinó per corregir externalitats negatives. 
Finalment, tant l’avaluació econòmica com la política turística i fiscal està influencia-
da pel fenomen de l’economia col·laborativa (Airbnb, Uber...). El treball acaba amb 
una discussió de les principals implicacions d’aquesta avaluació econòmica, especial-
ment en termes de política turística.

Introducció

L’avaluació socioeconòmica de les inversions públiques és un instrument cab-
dal per a la presa de decisions i l’assignació de recursos. Una de les eines més 
utilitzades ha estat l’anàlisi cost-benefici, que té com a objecte avaluar políti-
ques públiques i projectes d’inversió des del punt de vista de les necessitats de 
la societat, i permetre així establir prioritats a l’hora de prendre decisions. En el 
camp del turisme, s’ha utilitzat l’anàlisi cost-benefici per calcular la viabilitat 
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d’inversions hoteleres (Forbes, 1976 or Singh et al., 2014) o esdeveniments es-
portius (Barget i Gouguet, 2010; Taks, 2011; Jiménez-Naranjo et al., 2016, i Bosch 
et al., 2017). Tanmateix, s’han realitzat anàlisis teòriques del turisme utilitzant 
aquest marc (Bevan i Soskice, 1976) i l’anàlisi clàssic de l’impacte de l’arribada 
de turistes de Dwyer i Forsyth (1993).

L’avaluació socioeconòmica és, per tant, un instrument clau per a la presa de 
decisions. En el cas del turisme, es tracta d’un sector especialment El present 
estudi té com a objectiu realitzar una primera aproximació qualitativa a una 
avaluació socioeconòmica del Turisme a Catalunya. Com a metodologia, se se-
gueix l’anàlisi cost-benefici (ACB) que és un instrument que té com a objecte 
avaluar polítiques públiques i projectes d’inversió des del punt de vista de les 
necessitats de la societat, i permetre així establir prioritats a l’hora de prendre 
decisions. Recopilant informació de fons de dades diverses així com d’estudis 
previs de la literatura científica turística, l’estudi pretén donar indicacions per 
realitzar una avaluació (en termes monetaris) no només dels beneficis i dels 
costos econòmics, sinó també aspectes com els beneficis per a la imatge de la 
destinació catalana o els costos d’un volum de turisme excessiu en determi-
nats punts turístics. Finalment, s’avalua l’impacte fiscal del turisme amb especi-
al atenció a l’impost d’establiments turístics.

El treball s’estructura com segueix. En primer lloc, es presenten els fonaments 
de l’anàlisi cost-benefici del turisme. A continuació, es presenten aproximaci-
ons al tractament de diferents impactes del turisme a Catalunya: benefici eco-
nòmic i d’imatge, costos d’aglomeració i costos de criminalitat. Finalment, l’es-
tudi presenta una aproximació de l’impacte fiscal del turisme i realitza algunes 
recomanacions de política fiscal i turística.

Anàlisi Cost-Benefici

L’anàlisi cost-benefici (ACB) és un instrument que té com a objecte avaluar po-
lítiques públiques i projectes d’inversió des del punt de vista de les necessitats 
de la societat i permetre establir prioritats a l’hora de prendre decisions. Con-
sisteix a quantificar, en termes monetaris, els beneficis i els costos (socials) 
que comporta sobre el conjunt de la societat una determinada actuació. 
D’aquesta manera, l’ACB permet la comparació directa dels resultats amb els 
costos, i es pot determinar el valor net del programa. Quan els beneficis 
superin els costos (valor net positiu), estarà econòmicament justificada l’adop-
ció del programa. De la mateixa manera, l’ACB permet fer comparacions entre 
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projectes que poden ser similars o diferents, ja que homogeneïtza la unitat de 
mesura dels resultats en valors monetaris. És a dir, el que determina si un pro-
jecte és més o menys rendible socialment que un altre és la diferència entre els 
beneficis i els costos (Raya i Moreno, 2013, i Rus, 2008).

Per tant, les regles de decisió de l’ACB són molt clares i això fa que sigui una 
tècnica molt atractiva. En el cas del turisme, l’ACB ens permet conèixer la ren-
dibilitat social de les inversions efectuades per atraure turistes. Tanmateix, el 
seu principal problema rau en les dificultats per expressar tots els efectes relle-
vants d’una política o inversió pública a una magnitud monetària. Per exemple, 
quin és el valor de la imatge de la destinació? Quin és el cost de la congestió 
turística?

Els càlculs dels beneficis econòmics i socials sol ser la part més complicada i 
controvertida d’una anàlisi cost-benefici, ja que els costos són més fàcilment 
avaluables i, financerament, els ingressos (que no els beneficis) són, moltes 
vegades, una aportació pública per finançar el programa.

L’economia considera benefici tot allò que contribueix a augmentar el benes-
tar de les persones.1 Per tant, el concepte de benefici està relacionat amb el 
concepte de preferència dels individus. Si alguna cosa és preferida per les per-
sones, si alguna cosa es considera com a bona i desitjable, s’ha de considerar 
com un benefici en una avaluació econòmica. És erroni pensar que, en una ava-
luació econòmica, benefici és només allò que produeix un guany monetari. Be-
nefici és tot el que millora el benestar, definint el benestar a partir de les prefe-
rències individuals (tenint en compte una determinada distribució de la renda). 

1.  El benestar social es pot entendre com una suma dels diversos excedents a maximitzar:
 BS = EC + EP + ET + EG + EE + EA + ...
 EC: excedent del consumidor, correspon a l’obtenció d’un servei de màxima qualitat, al me-

nor cost possible per part dels usuaris.
 EP: excedent del productor, consisteix a maximitzar el benefici de les empreses (entès com el 

residu entre ingressos i costos ponderats per un factor de risc).
 ET: excedent dels contribuents, consisteix a mantenir els impostos baixos i una alta despesa 

pública, minimitzant alhora les externalitats socials negatives.
 EG: excedent públic de les administracions, s’aconsegueix augmentant els ingressos i dismi-

nuint les despeses, ja sigui per reduir el dèficit (i així les aportacions de generacions futures) o 
per incrementar la despesa en altres àmbits.

 EE: excedent econòmic, correspon al fet d’obtenir, sobre el conjunt de l’economia, el màxim 
d’efectes positius.

 EA: excedent ambiental, correspon als impactes sobre el medi ambient.
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La conseqüència d’això és que els beneficis i els costos d’una avaluació econò-
mica han d’adoptar una perspectiva social, tal com s’ha assenyalat abans.

Béns i serveis que tenen mercat

Molts estudis se centren únicament a valorar l’impacte econòmic del turisme a 
partir dels impactes directes, indirectes i induïts sobre el comerç, l’allotjament, 
restaurants, etc. En general, aquests estudis utilitzen les Taules Input-Output, 
calculant l’impacte econòmic a partir de les dades de les enquestes de despesa 
oficials (EGATUR-Encuesta de gasto Turístico, INE). En qualsevol cas, una de les 
crítiques a les anàlisis d’impacte econòmic, és que, a part d’estar subjecte a 
determinants supòsits sobre els coeficients tècnics, hi ha una tendència a una 
sobreestimació dels beneficis nets per les ciutats que allotgen turistes i exclo-
uen del càlcul els beneficis i costos socials que generen en termes de benestar 
a la població resident (Crompton, 2006; i Jeong et al., 2015). Per altra banda, 
quan aquestes xifres utilitzen una anàlisi cost-benefici, cal tenir en compte que 
en ocasions els preus han de ser corregits (preus ombra), ja que els mercats no 
funcionen perfectament.

Valoració de béns que no tenen mercat

El problema rau en el fet que alguns d’aquests beneficis econòmics tenen un 
mercat (guany dels comerços, restaurants o allotjaments pel fet d’atraure tu-
risme), mentre que d’altres no (el valor de la marca Catalunya, el cost en ter-
mes de soroll, per exemple, d’una excessiva concentració de turistes en alguns 
punts...). Com que no té un mercat en el qual s’intercanviïn, no es disposa de 
preus que mostrin la valoració social i, per tant, que permetin traduir-los en 
diners i incorporar-los als càlculs dels beneficis de l’ACB. A continuació, s’expo-
sen les alternatives disponibles a l’hora de mesurar i valorar els resultats d’un 
programa públic on els béns que es valoren no tenen mercat. Per a això, els 
mètodes més comuns són: l’enfocament del capital humà, la revelació implíci-
ta de les preferències o el mètode del valor contingent.2

2. Hi ha altres mètodes, com ara l’estimació basada en la disposició mostrada pels individus a 
contribuir a organitzacions no lucratives per a finalitats relacionades amb la millora de l’estat 
de salut (Marató de TV3) o els costos evitats com la compra de gorres o ulleres de sol en el 
cas de lesions a la pell ocasionades per la reducció de la capa d’ozó.
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L’enfocament del capital humà

Podria ser aplicable per conèixer quant s’incrementa el benestar de l’individu 
per a la millora en l’estat de salut generada per la pràctica d’un turisme actiu o 
de benestar (senderisme, balnearis...). La denominació d’aquest enfocament 
prové del fet de considerar el seguiment d’un programa o una activitat com 
una inversió en capital humà. Centra el seu interès en els guanys de productivi-
tat, mesurats en termes d’increment d’ingressos, que es deriven de la posada 
en funcionament d’un programa o acció qualsevol que augmenti la salut. Millo-
rar la salut dels individus permet reduir, entre d’altres, el temps de treball que 
aquests perden com a conseqüència de les restriccions que suposa el proble-
ma de salut al qual la tecnologia, el programa o l’activitat s’orienta. Com a críti-
ques d’aquest enfocament hi ha, en primer lloc, que no imputa cap valor a les 
millores de salut que no tenen una incidència directa sobre el temps hàbil per 
treballar, malgrat que les esmentades millores són, sens dubte, valorades pels 
individus. En segon lloc, es tracta d’un enfocament inconsistent amb l’ACB ja 
que defuig del concepte de benestar. Finalment, hi ha múltiples obstacles des 
del punt de vista metodològic derivats de l’existència d’imperfeccions en el 
mercat de treball que posen en dubte el supòsit teòric sobre el qual s’assenta 
aquest mètode, que no és cap altre que la igualtat entre el salari d’un treballa-
dor i la seva productivitat marginal.

La revelació implícita de les preferències

És aplicable, en el nostre cas, principalment,3 si es vol conèixer quant augmen-
ta (o disminueix) el valor de l’entorn en fer una inversió turística. Per exemple, 
la inversió en conservar zones verdes o patrimoni cultural, millora l’aspecte del 
paisatge urbà i tindrà com a conseqüència una revaloració dels habitatges. Un 
augment de la inversió turística que contamini acústicament un punt turístic 
redueix el valor dels habitatges de la zona. En prendre cert tipus de decisions, 
els individus manifesten el valor que assignen a productes per als quals no exis-
teixen preus. Per exemple, una persona que valora negativament el soroll està 
disposada a pagar més per un pis que és en un lloc silenciós que per un altre de 
sorollós. Com que el que un està disposat a pagar per un pis depèn d’altres 
factors, a més del soroll, és necessari aplicar tècniques estadístiques que per-

3. Encara que utilitzarem el cost del viatge (que és un cas de la revelació implícita de les prefe-
rències) com a metodologia alternativa per contrastar la validesa del resultat que obtindrem 
mitjançant la valoració del contingent de la valoració de la caminada com a plaer.
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metin aïllar l’efecte del soroll — o de la contaminació o, en sentit positiu, de la 
proximitat a un espai natural— sobre els preus dels pisos. Igualment, una per-
sona que valora positivament viure en un entorn més bonic estarà disposada a 
pagar més per un pis al voltant d’un parc o un edifici històric. Tampoc aquest 
mètode no està exempt de crítiques. En primer lloc, resulta bastant complex 
aïllar l’efecte que tenen els diversos elements que influeixen en les decisions 
dels individus. Així mateix, les estimacions realitzades donen resultats molt dis-
pars que sembla que depenguin en gran manera del context específic en el 
qual s’efectuen.

Empíricament, per tal d’obtenir implícitament el preu d’una característica que 
no té mercat, s’utilitzen els models de preus hedònics. Seguint Rosen (1974),4 

els productes heterogenis estan compostos de diferents característiques i el 
seu preu marginal implícit pot ser conegut a partir de l’estimació d’un model 
(model de preus hedònics) que explica el preu d’un producte a partir de les se-
ves característiques. Evidentment, l’habitatge és un bé que encaixa perfecta-
ment en el marc dels models de preus hedònics. Alguns dels treballs a la litera-
tura sobre preus hedònics aplicada al mercat de l’habitatge destaquen 
Palmquist (1984), Mills i Simenauer (1996), Bover i Velilla (2001), Ekeland et al. 
(2002 i 2004), Bin (2005) i García et al. (2006). En l’àmbit turístic, destaquen els 
treballs centrats en els aspectes més valorats dels paquets turístics (Clewer i 
Pack, 1990; Taylor, 1995; Aguiló, Alegre i Riera, 2001; Papatheodorou, 2002, i 
Aguiló, Alegre i Sard, 2003) i en els aspectes més valorats dels hotels i aparta-
ments, incloent-hi l’estacionalitat o la destinació (Coenders et al., 2002; Rigall, 
2004; Ferri i Uriel, 2005; Juaneda et al., 2011, i Raya, 2013). Alguns ja se centren 
en valoracions de caire mediambiental (Rambonilaza, 2006 i Hamilton, 2007).

La valoració contingent

Hi ha una manera alternativa de mesurar el valor dels productes quan no hi ha 
preus de mercat que es basen en enquestes i rep el nom de valoració contin-
gent (VC). El mètode de la VC tracta d’obtenir la disposició a pagar — o la dis-
posició a acceptar una compensació— com a mesura del valor atorgat pels in-
dividus mitjançant enquestes que pretenen reproduir un cert mercat hipotètic 
o contingent. Un mercat està compost per tres elements: l’oferta, la demanda 

4. Tot i que el terme hedònic va ser encunyat per primera vegada per Court (1941) i el model de 
preus hedònics va ser popularitzat per Griliches (1971), en un treball per al mercat automobi-
lístic.
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i el preu. En la VC, l’enquestador representa l’oferta; l’entrevistat, la demanda, 
i la seva disposició a pagar, el preu de mercat. El mètode de la VC proporciona, 
per tant, una informació similar a la que subministra el mercat, encara que no 
està exempt de problemes. Els principals inconvenients del mètode de la valo-
ració contingent són d’índole pràctica o tècnica, és a dir, són problemes relaci-
onats amb el disseny de l’estudi: elecció de la població rellevant, modalitat de 
pregunta i/o mitjà de pagament elegit, problemes d’agregació, etc. Per exem-
ple, en determinades situacions de recessió econòmica la pregunta de quant 
estaries disposat a pagar per alguna activitat pot estar esbiaixada cap a zero 
protesta (és a dir, dir un “0” no perquè ho valoris així, sinó perquè no et facin 
pagar per aquesta activitat). Altres aspectes que certifiquen la consistència 
d’un estudi de VC és la seva coherència amb teories (que la disposició a pagar 
és més elevada amb la renda, per exemple, o el fet que les enquestes hagin 
estat personals).

ACB turisme

El turisme representa per al país receptor una font de creixement econòmic 
i de creació d’ocupació, a més d’augmentar les possibilitats d’intercanvi social 
i cultural. Des de la perspectiva de l’anàlisi cost-benefici, el turisme també té 
costos socials que han de restar-se dels beneficis amb la finalitat de poder 
plantejar-se si estem davant una activitat socialment desitjable (congestió, 
desarrelament, inflació...). En aquest sentit, cal preguntar-se si en termes eco-
nòmics el turisme suposa un augment del benestar social per a la regió recep-
tora. Aquesta qüestió té una resposta teòrica, així com una resposta empírica 
especialment rellevant en el cas d’ampliacions d’oferta, i en el cas del tracta-
ment de certs segments de demanda turística de baixos ingressos i alta conflic-
tivitat social.

L’impacte del turisme sobre el producte intern brut és el valor brut de la pro-
ducció. Per obtenir una mesura dels beneficis nets de l’entrada de turistes, cal 
reduir aquesta xifra en els costos i les importacions utilitzades, perquè aquests 
tenen valor en usos alternatius. Per tant, l’impacte del turisme s’ha de avaluar 
en termes de benefici net i cal, tal i com s’ha comentat amb anterioritat, ajus-
tar per “preus de l’ombra”, si algun mercat no funciona de forma competitiva.

L’economia prediu un guany net del turisme ja que el guany del productor 
(producte de l’augment de la demanda) és superior a la pèrdua del consumi-
dor (per l’augment dels preus). Clarke Ng (1993) sosté que ignorant els temes 
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d’equitat (o suposant una compensació Kaldor-Hicks) i suposant que els turis-
tes paguen per les externalitats que produeixen, una expansió turística sem-
pre produeix beneficis nets positius per als residents, i si bé no tots milloraran, 
si ho faran en termes mitjans. Això ocorreria fins i tot en el cas de propietat es-
trangera de les empreses, ja que la venda dels actius s’haurà realitzat al valor 
present descomptat dels beneficis futurs. En cas de desocupació estructural, la 
contractació de treball amb un cost d’oportunitat inferior al salari de mercat 
suposa un benefici addicional de l’expansió turística. Com a resum, si bé és cert 
que l’activitat turística genera un benefici net per a la societat, aquest depèn 
de que els mercats funcionin perfectament (això no passaria, per exemple, si 
l’hoteler estranger aconsegueix el sòl a un preu per sota del preu del mercat) i 
que els turistes paguin per les externalitats que generen. Addicionalment, la 
societat hauria de tenir mecanismes de redistribució entre productors i consu-
midors.

Resultats

Beneficis econòmics

El càlcul dels beneficis econòmics a Catalunya es realitza a partir de la Taula In-
put-Output. Les taules input-output de Catalunya (TIOC) són, ara com ara, el 
millor instrument disponible per calcular l’efecte que genera la despesa turísti-
ca sobre el conjunt de l’economia, tant de manera directa com de manera indi-
recta. El punt de partida de l’estimació a través de les TIOC és l’estimació que 
fa l’Idescat de la despesa dels turistes a Catalunya, desagregada per concep-
tes, allò que anomenem vector de demanda turística. L’Idescat facilita aquesta 
informació distingint entre la despesa efectuada per espanyols i per estran-
gers. El marc Input-Output de Catalunya (MIOC-2011), publicat al 2015 per part 
de l’Idescat, obre la possibilitat d’analitzar la incidència de la despesa turística 
directa sobre el conjunt de l’economia catalana. Utilitzant les dades del mateix 
any, la despesa de turistes provinents de fora de Catalunya al 2011 es va xifrar 
en 9.695 milions € i això va comportar la generació d’activitat (VAB) en l’econo-
mia catalana de 7.480 milions €, la majoria dels quals provenen de la demanda 
de la resta del món, que és quasi vuit vegades el que genera la demanda pro-
vinent de la resta de l’Estat (Guijoan et al. 2016). En total, el sector aporta un 
equivalent al 3,8% del VAB generat pel conjunt de l’economia catalana. El VAB 
el podem entendre com un aproximació al guany net, ja que parlem de genera-
ció de valor afegit.
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Pel que fa a l’ocupació total generada per la despesa turística forana (ocupació 
directa i indirecta), al 2011, es xifra en 116.259 ocupats, dels quals més de 
102.000 són assignables al turisme internacional i un 14.250 són assignables al 
turisme provinent de la resta d’Espanya. Els ocupats totals generats per aques-
ta demanda exterior representen el 3,6% dels ocupats a l’economia catalana. 
Cal dir que, atesa la situació d’atur estructural de l’economia catalana, s’han 
d’entendre aquests llocs de treball com guany net.

Valor de la marca

Un dels aspectes en els quals el turisme incideix és en el valor de la marca d’una 
destinació turística. De moment, els esforços de la literatura se centren en les 
valoracions dels consumidors (Konecnik i Gartner, 2007) així como valoracions 
indirectes a través dels preus dels allotjaments (Raya, 2013). Potser l’índex més 
conegut és Anholt-GfK Roper Nation Brands5, calculat a partir d’entrevistes a 
més de 20.000 internautes. L’índex té 6 dimensions (exportacions, governan-
ça, cultura i patrimoni, gent, turisme i inversió, i immigració). L’any 2016, Espa-
nya ocupa la posició 11a, però la quarta en el subíndex turístic. Sembla clar que 
el turisme millora la valoració de la marca. De tota manera, en cap cas s’ha rea-
litzat una monetització d’aquesta valoració ni de la marca Espanya ni de la mar-
ca Catalunya.

Aglomeracions, congestió i soroll

També mitjançant el model de preus hedònics, que valora implícitament l’efec-
te de determinades característiques de la zona en el preu de l’habitatge Rosen 
(1974), es poden mesurar els costos de les aglomeracions turístiques. A Pérez 
Bastidas (2013) es poden trobar valoracions de les aglomeracions turístiques i 
obté, per al cas de Barcelona, una relació positiva (i valorable monetàriament) 
entre el preu de l’habitatge i la distància amb els carrers de baixa densitat de 
vianants com el carrer Llauder, Enric Granados i la Rambla de Catalunya (l’efec-
te contrari s’observa en els apartaments turístics). Segurament l’estudi ante-
rior està captant l’efecte de les aglomeracions i el del soroll conjuntament. A 

5. També existeix la versió per a 50 ciutats en la qual Barcelona ocupa el lloc 12 i Madrid el 14 
l’any 2016. En aquest cas, les dimensions són presència, lloc, prerequisits (serveis), gent, pols 
(coses a fer) i potencial. Barcelona destaca en la dimensió lloc (aspecte exterior de la ciutat).
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Łowicki i Piotrowska (2015) s’obtenen valoracions del soroll. També el Sistema 
d’Avaluació d’Inversions en Transport (SAIT) proposa valoracions de les aglo-
meracions, la congestió i el soroll. Per tant, la disponibilitat de dades quantita-
tives és clau per obtenir una valoració d’aquestes ( i altres com les mediambi-
entals) externalitats.

Criminalitat

En un treball recent, Montolio i Planells-Struse (2016)6 calculen l’impacte del 
turisme per la criminalitat amb dades per les províncies espanyoles. Així, obte-
nen que un 1% d’augment en el nombre de turistes augmenta els crims greus a 
les persones en un 0,10%, en un 0,35% els crims greus sobre la propietat i en un 
0,10% els crims menors sobre la propietat. Si valorem monetàriament el cost 
dels crims personals i sobre la propietat, es pot establir una valoració de l’im-
pacte que té el turisme sobre la criminalitat.

Política fiscal

L’avaluació econòmica del turisme postula la necessitat d’utilitzar mecanismes 
correctors de les externalitats negatives associades al creixement turístic (con-
gestió de les infraestructures i els espais naturals, deteriorament mediambien-
tal...). Els mecanismes d’intervenció més utilitzats són els impostos pigouvians. 
La principal dificultat d’aquests impostos és que tenen, en molts casos, costos 
de transacció molt elevats que suggereixen solucions impositives de segona 
preferència (Rus, G. D., 2008). Així, existeixen uns altres impostos de finalitat 
recaptatòria per finançar els serveis i les infraestructures públiques utilitzats 
per turistes i residents.

La dificultat d’introduir impostos pigouvians pot substituir-se per intervencions 
de segona preferència, com les taxes d’entrada o els impostos sobre béns con-
sumits pels turistes (benzina, cotxes de lloguer, etc.7). Els efectes distorsiona-
dors d’aquests impostos són obvis, ja que redueixen la demanda d’altres béns i 

6. L’estudi no permet diferenciar si el turista és l’objecte o el subjecte del crim.
7. A Austràlia, obliguen al pagament d’una taxa per accedir al Parc Marí Gran Barrera del Coral i, 

a Egipte, s’exigeixen ecotributs en 12 zones protegides. A França, compten amb l’impost so-
bre el soroll aeri. I, a Portugal, van aprovar l’impost per a la certificació d’eficiència energètica 
i qualitat de l’aire per a les empreses turístiques.
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serveis en els quals no cal corregir cap externalitat. Addicionalment, poden 
afavorir als competidors. En relació amb la incidència de l’impost, el cas de la 
taxa turística (impost unitari sobre l’allotjament turístic), l’impost recau sobre 
els compradors i els venedors en funció de les elasticitats de l’oferta i la de-
manda. En general, la introducció d’un impost  sobre l’allotjament reduirà la 
quantitat intercanviada d’allotjament en elevar el seu preu. Com més alta 
l’elasticitat de l’oferta en relació amb la de demanda, major serà la proporció 
de l’impost que recau sobre els compradors. En els casos d’elasticitat de l’ofer-
ta infinita o de demanda zero, l’impost recau íntegrament sobre els compra-
dors. L’exportabilitat de l’impost està estretament relacionada amb les pro-
porcions de turistes i residents dins del grup de compradors. Si els béns i 
serveis són comprats només per turistes, llavors l’exportabilitat és total en el 
cas que l’impost recaigui íntegrament sobre els compradors. Ara bé, a mesura 
que l’impost recau en major mesura sobre l’oferta, depèn de quina sigui la pro-
pietat de les empreses d’allotjament. En general, la incidència de l’impost re-
sulta proporcionalment més alta en la demanda que en l’oferta per al cas dels 
allotjaments. L’exportabilitat també és elevada en la mesura que un gran per-
centatge dels establiments són estrangers.

En el cas d’altres serveis oferts als turistes (restaurants, alimentació, 
esbarjo, etc.), l’elasticitat de l’oferta és molt més elevada que en el cas de 
l’allotjament. Encara que l’elasticitat de la demanda d’aquests serveis sigui 
alta, l’impost recau sobre els compradors en menor proporció que en el cas de 
l’allotjament. L’exportabilitat és menor, ja que moltes d’aquestes empreses 
són locals. D’igual manera ocorre amb els impostos indirectes sobre el con-
sum, a causa que presenten una elevada exportabilitat, encara que la incidèn-
cia sobre els consumidors locals sigui molt alta. En aquells casos en els quals la 
proporció de consumidors locals és baixa, com és el cas d’alguns parcs d’atrac-
cions, l’impost sobre el preu de l’entrada pot ser altament exportable.

Al Tourism Trends and Policies (OCDE, 2014)  s’analitza el desenvolupament de 
les últimes polítiques de turisme destacables, entre elles, la fiscalitat del turis-
me, és a dir, aquells tributs aplicables específicament als turistes, al sector tu-
rístic i a les destinacions turístiques. En aquest informe es classifiquen les actu-
acions en fiscalitat turística en: arribades i sortides, transport aeri, allotjament, 
tipus reduïts en impostos sobre consums, i sobre el medi ambient i incentius.
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IRPF, Impost de Societats, IVA i cotitzacions a la Seguretat Social

L’impacte del turisme sobre els ingressos tributaris de les administracions pú-
bliques corresponents als Impostos sobre el valor afegit (IVA), sobre la renda 
de les persones físiques (IRPF), sobre les cotitzacions a la Seguretat Social i 
sobre les societats. Per obtenir aquest impacte es calculen, primer, les ràtios 
tributàries, és a dir, la recaptació a Catalunya de cada impost sobre el valor afe-
git (IVA), les remuneracions d’assalariats (IRPF i cotitzacions) i l’excedent brut 
d’explotació (societats). Posteriorment, s’apliquen aquestes ràtios als impac-
tes totals sobre el valor afegit i els seus components (remuneracions i exce-
dent) per sectors8. A la Taula 1 s’observen aquestes recaptacions. L’impost 
amb el qual es recapta més és la Seguretat Social (843 milions d’euros), seguit 
de l’IRPF (536 milions d’euros) i l’IVA (430 milions d’euros). La recaptació total 
és gairebé de 2.000 milions d’euros.

Taula 1. Impacte fiscal del turisme (en milions de euros)

IVA IRPF SS IS Total

430 536 843 189 1.999

En el cas de l’IVA i l’IRPF, el 50% de la recaptació es queda a Catalunya (215 i 268 
milions d’euros, respectivament). També cal recordar que als serveis turístics 
s’aplica l’IVA reduït (10%) en comptes del tipus general del 21%. Aquest tipus re-
duït s’imposa per intentar afavorir la competitivitat de la regió i és habitual en 
els països europeus (per exemple, el tipus reduït d’Espanya és dels més alts 
d’Europa, especialment en el cas dels hotels). Addicionalment, cal recordar 
que és bastant probable que l’impost recaigui sobre els consumidors, a causa 
de la menor elasticitat de demanda d’aquests.

Impost sobre les estades en establiments turístics

Segons el Departament d’Economia i Coneixement “És un tribut propi de la 
Generalitat de Catalunya que grava la singular capacitat econòmica de les per-
sones físiques que es posa de manifest en l’estada, per dies o fraccions, amb 

8. Les dades de recaptació d’impostos per a Catalunya provenen del Ministeri d’Hisenda i Admi-
nistracions Públiques, mentre que les de cotitzacions a la Seguretat Social s’han extret de la 
Encuesta Anual de Coste Laboral de l’INE.
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pernoctació o sense, en algun dels establiments i equipaments a què fa refe-
rència l’article 26.3 de la Llei 5/2017, del 28 de març. L’impost també pretén in-
ternalitzar les possibles externalitats que el turisme pot causar en les zones 
d’alta concentració turística.” Aquest import recapta entre 0,45 euros i 2,25 
euros per persona i dia, segons el tipus d’establiment turístic i si la estada ha 
estat a Barcelona o la resta de Catalunya9,10. Al 2016, la recaptació ha estat de 
47.667.558,41 €. Una novetat és que part de la recaptació va als municipis 
(50%), que són els que més pateixen les despeses turístiques (que fins ara fi-
nançaven amb impostos allunyats del fet turístic com l’IBI).

De nou, aquest impost recau bàsicament sobre el consumidor i sorprèn (o al-
menys ho faria en un sistema amb plena capacitat normativa per part de les 
CA, ja que l’IVA sol ser un impost federal) que no s’utilitza directament la figura 
de l’IVA, perquè la seva finalitat és bàsicament recaptatòria. Tot i que hi ha cer-
ta pretensió extrafiscal amb la creació d’un fons que vol fomentar el turisme 
sostenible (tot i que també es pot dedicar a la promoció d’un turisme massiu), 
si es vol tractar de reduir les externalitats del turisme, s’hauria de fer des de la 
pròpia confecció del fet imposable de l’impost. En aquest sentit, són els impos-
tos pigouvians (ús de vehicles de lloguer, accés a zones naturals...) els que mi-
llor aconsegueixen aquest propòsit, però, en qualsevol cas, si veritablement es 
vol dedicar aquesta taxa a fomentar el turisme sostenible, caldria explicitar en 
cada destinació a què es dedicaran aquests recursos. Per exemple, a Islàndia, 
l’impost es dedica al Fons de Protecció del Lloc Turístic (Tourist Site Protecti-
on Fund) per al desenvolupament, manteniment i protecció de la naturalesa.

Com es pot veure, aquesta recaptació, tot i que molt important, està lluny de 
les xifres obtingudes a l’apartat anterior. En aquest context, caldria pregun-
tar-se si no seria més sostenible i rendible en termes socioeconòmics establir 
un nou marc normatiu que tingui en compte aquestes noves realitats socials 
d’oferta i actors turístics, i que garanteixi un marc competitiu més equitatiu. 
Per això, és necessari normalitzar l’allotjament irregular de lloguer d’habitat-

9. Veure Llei 5/2012 al DOGC 6094 del 20 de març de 2012.
10. Altres taxes similars són: Estats Units –taxa administrativa, per import de 14 dòlars, per als 

turistes estrangers que accedeixen al país procedent d’un país exempt de visat-, Illes Maldi-
ves –impost turístic equivalent al 3,5 per 100 del preu dels productes i serveis vinculats direc-
tament a la indústria turística-, Paris –taxa turística, per import d’entre 0,20 euros i 1,20 euros 
per persona i nit, que s’aplica als serveis d’allotjament-, Berlín –imposat turístic que ascendeix 
al 5 per 100 de la factura d’allotjament, Praga –taxa turística per import de 0,60 euros per 
persona i nit, que s’aplica exclusivament als serveis d’allotjament.
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ges a través de plataformes P2P, amb creixements espectaculars en els últims 
anys. Una part important d’aquesta oferta a través de les plataformes P2P per-
tany a l’àmbit de l’economia submergida, amb tractaments fiscals no contribu-
tius podrien aportar una recaptació fiscal potencial.

Conclusions

El present estudi presenta una primera aproximació a una avaluació socioeco-
nòmica del Turisme a Catalunya. Com a metodologia, se segueix l’anàlisi 
cost-benefici (ACB), que és un instrument que té com a objecte avaluar políti-
ques públiques i projectes d’inversió des del punt de vista de les necessitats de 
la societat, i permetre així establir prioritats a l’hora de prendre decisions.

Recopilant informació de fons de dades diverses així com d’estudis previs de la 
literatura científica turística, l’estudi pretén donar indicacions per realitzar una 
avaluació (en termes monetaris) no només dels beneficis i costos econòmics, 
sinó també d’aspectes com els beneficis per la imatge de la destinació catalana 
o els costos d’un volum de turisme excessiu en determinats punts turístics. La 
despesa directa de turistes provinents de fora de Catalunya al 2011 es va xifrar 
en 9.695 milions € i això va comportar la generació d’activitat (VAB) en l’econo-
mia catalana de 7.480 milions € (que suposa al voltant del 4% de l’economia ca-
talana11).

En aquest sentit, s’avalua l’impacte del turisme sobre la fiscalitat i, en particu-
lar, la taxa turística com a instrument fiscal que serveixi no només per obtenir 
ingressos recaptatoris, sinó per corregir externalitats negatives. La recaptació 
total és gairebé de 2.047 milions d’euros i es discuteix que no s’utilitzi directa-
ment l’IVA en lloc de l’impost sobre els establiments turístics si la finalitat és 
únicament recaptatòria. De tota manera, previ a la introducció de qualsevol 
impost o taxa, s’hauria de realitzar un estudi de l’impacte en termes d’elastici-
tat que sol ser bastant elàstic al preu (Durbarry, 2008). Si el que es pretén és 
corregir externalitats, el disseny hauria de ser a través d’un impost pigouvià 
(alguns autors com Gooroochurn i Sinclair, (2005) parlen de gravar productes, 
no turistes). La mateixa crítica es podria realitzar a un impost sobre els restau-
rants, les entrades o les sortides a través de qualsevol tipus de transport (aero-

11. Aquest càlcul no incorpora el turisme interior ni la demanda espanyola i és, fonamentalment, 
que només inclou la despesa directa i no incorpora els efectes induïts.
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port, port, cotxe...). Abeyratne (1993) critica un impost sobre aeroports per 
desenvolupar el turisme, ja que conclou que tant el transport aeri internacional 
com el turisme estan íntimament lligats entre si i impostar un per desenvolu-
par l’altre seria una mesura autodestructiva.

Finalment, tan l’avaluació econòmica com la política turística i fiscal està influen-
ciada pel fenomen de l’economia col·laborativa (Airbnb, Uber...). Aquestes no-
ves formes i nous actors de la política turística s’haurien d’incloure dins un marc 
normatiu més ampli que, entre d’altres conseqüències, disminueix l’evasió fis-
cal. Aquest és, probablement, el principal repte de la política fiscal turística.
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1. Introducció

La crisi financera a Espanya iniciada, formalment, l’any 2008 ha tingut unes 
conseqüències extremadament dures per al conjunt de l’economia de l’Estat 
espanyol. Han desaparegut quasi el 80% de les entitats financeres, passant de 
50 a 13; el cost estimat del rescat bancari serà aproximadament de 90.000 mili-
ons d’euros -tenint en compte els recursos públics aportats pel Frob (Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria) per capitalitzar algunes entitats finance-
res i la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructura-
ción Bancaria), però també els recursos privats aportats pel Fons de Garantia 
de Dipòsits. A més, la crisi va produir, en el seu pitjor moment, la pèrdua de 
quasi 2,5 milions de llocs de treball. Una crisi de conseqüències devastadores 
per a l’economia real, molt més greus que les de l’anterior crisi bancària de 
1992-1995 i probablement també més greus que les de la crisi bancària de 1977-
1985 que també va ser molt dura i en la qual van desaparèixer 58 entitats finan-
ceres.

És evident que una crisi d’aquestes dimensions no pot tenir ni una sola causa ni 
un sol responsable.

L’objectiu d’aquesta contribució és analitzar les principals causes d’aquesta cri-
si financera, que va propiciar una enorme crisi en l’economia real productiva i 
preguntar-se quin va ser el paper del Regulador –el Banco de España (BdE)- en 
tot aquest procés, dins del marc de les seves atribucions reguladores i de 
supervisió que tenia conferides. Una cosa voldria avançar des d’un bon princi-
pi: el BdE ha estat un actor molt important en tot aquest procés i li toca assu-
mir una part no menor de responsabilitat però és evident -almenys per a mi- 
que no és l’únic culpable, ni tan sols el més destacat.
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2. Breu descripció de les funcions del BdE

L’1 de gener de 1999 s’inicia la tercera fase de la Unió Econòmica i Monetària 
(UEM) i això va suposar la redefinició d’algunes de les funcions que fins alesho-
res havien exercit els Bancs Centrals de la zona euro.

En el cas d’Espanya es va haver de modificar la Ley de Autonomía del Banco de 
España per tal de poder recollir la potestat del Banc Central Europeu (BCE) en 
la definició de la política monetària de la zona euro i les seves facultats en la 
política de tipus de canvi.

Així doncs, a partir de l’1 de gener de 1999, el BdE passa a veure restringides les 
seves funcions pràcticament a:

Promoure el bon funcionament i l’estabilitat del sistema financer d’Espanya.

Supervisar la solvència i el compliment de la normativa.

Elaborar i publicar estadístiques i assessorar el govern de la nació.

A causa de la profunditat i la durada de la crisi financera, a partir de novembre 
de 2014, amb l’entrada en vigor del Mecanisme Únic de Supervisió (MUS), un 
dels pilars de la Unió Bancària Europea, la funció de supervisió de la gran majo-
ria d’entitats financeres de l’Estat Espanyol (i de tots els estats de la zona euro) 
passa a mans del BCE. Amb aquest pas, les funcions supervisores del BdE es 
van veure molt disminuïdes en favor del BCE, la qual cosa obria a potencials 
problemes d’”Agència”, entre el “Principal” (el BCE) i “l’Agent”(el BdE), que 
en la meva opinió no s’han materialitzat, encara que és del tot innegable que 
aquest nou paradigma de supervisió ha provocat no poques tensions en les 
relacions de funcionament operatiu entre les dues entitats.

3. Causes principals de la crisi financera a Espanya

De causes n’hi ha moltes, però es poden acabar resumint en una: la bombolla 
creditícia generada en el llarg període que va des de l’any 1996 fins al 2008. 
Bombolla que, com totes les bombolles, havia d’acabar esclatant per produir la 
que, probablement, ha estat la pitjor crisi financera dels últims 50 anys.

L’acord de Madrid del 15 de desembre de 1995 per crear l’euro va implicar una 
davallada forta i continuada dels tipus d’interès a Espanya. Així, per exemple, 
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l’Euríbor a 12 mesos va passar del 9% a finals del 1995 a només al 3% l’any 1999. 
Amb nivells de tipus d’interès cada cop més baixos -fins al punt de ser negatius 
en termes reals en algun moment- el que era “racional”, des del punt de vista 
de la demanda de crèdit, era endeutar-se fortament. Per la part de l’oferta, cal 
dir que “els mercats”, sobretot els europeus, van inundar de liquiditat l’econo-
mia espanyola, en un procés d’exuberància irracional (fent servir les paraules 
del veterà expresident de la FED, d’Alan Greespan) que va provocar que fins i 
tot, durant dos o tres mesos del 2004, la prima de risc del deute espanyol fos 
més baixa que la del deute alemany. Tot això va provocar que els bancs i caixes 
espanyols poguessin créixer la massa creditícia del país molt per sobre de la 
capacitat d’estalvi del país. Inevitablement, aquest procés va provocar un deu-
te exterior net tan alt, que encara avui és proper al 100% del PIB. Aquest deute 
exterior tan alt va ser, i encara és, una “restricció”, una fragilitat, molt impor-
tant per al creixement futur, sostenible a mitjà i llarg termini, de l’economia 
real del nostre país. Ho és perquè ens fa molt vulnerables a eventuals sudden 
stops dels mercats financers, provocats per fets que no controlem com a país, 
com va passar en el cas de la crisi de les hipoteques subprime, crisi que va pro-
vocar un tancament dels mercats i l’inici de la crisi financera que estem analit-
zant.

Tot plegat va portar a un creixement del crèdit absolutament insostenible en 
el temps. Així doncs, en el període que va de 1996 fins al 2008, el crèdit va créi-
xer a unes taxes espectaculars del 15,5% anual de mitjana, gairebé el doble de la 
mitjana històrica, que havia estat del 8,5% anual. Històricament, el crèdit havia 
tingut un creixement del 2,5% per sobre del PIB nominal i, durant el període 
1996-2008, va créixer un 8,3% per sobre el creixement del PIB nominal, que va 
ser d’un 7,2% anual. Una hora o altra aquesta bombolla havia d’esclatar.

Per tant, com deia al principi d’aquest apartat, si volem ser radicals en l’anàlisi 
-és a dir, si volem anar a l’arrel– hem de dir que la raó d’aquesta última crisi fi-
nancera -com de fet de totes les que hi ha hagut al llarg de la història moderna- 
ha estat l’aparició d’una bombolla creditícia, acompanyada per un relaxament 
en els estàndards de la qualitat de risc i, tot això, emmarcat en l’existència d’una 
sèrie de factors que fan que el sistema financer tingui un comportament procí-
clic. Quines són les principals raons que propicien aquest comportament procí-
clic? N’hi ha moltes1, però segurament que les més importants són aquelles que 

1. Vegeu Gual, Jordi. “El carácter procíclico del sistema financiero”. Estabilitat Financiera, núm. 
16. Banco de España. Maig de 2009.
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són inherents al mateix negoci bancari. Entre elles destacaria la competència 
entre entitats per guanyar quota de mercat a través de l’Increment del volum 
de crèdit atorgat (sobretot en un entorn de tipus d’interès -i per tant de marges 
financers- molt baixos) i les dificultats per gestionar els riscos de forma adequa-
da al llarg del cicle econòmic. Al llarg d’aquells anys de creació de la bombolla 
creditícia es van començar a utilitzar de forma massiva uns models economè-
trics sofisticats per a l’anàlisi i la concessió de riscos. Aquests models no sempre 
funcionaven amb la capacitat predictiva adequada, però el pitjor de tot és que 
van fer que molts dels professionals de la banca perdessin amb molta rapidesa 
la “cultura del risc”. Sabien fer funcionar models sofisticats, però havien perdut 
“l’ofici i l’olfacte” imprescindible per fer bé la seva feina. Sabien “fer integrals”, 
però s’havien oblidat de la base, és a dir de “sumar”. Si se’m permet una anèc-
dota personal, recordo que quan vaig començar a treballar al Banc Sabadell a fi-
nals dels anys 80 del segle passat i acabat de tornar dels Estats Units amb el 
meu doctorat sota el braç, el Sr. Joan Oliu, en aquells moments director general 
del Banc, em va dir: “Vostè no està aquí per assumir riscos sinó per intermediar 
recursos financers i no s’oblidi mai d’una cosa: aquest negoci es basa en tenir 
por cada cop que faci un crèdit!!”. Quanta raó tenia: en la crisi quasi tothom va 
perdre la por! Dit tot això, no estic gaire segur que el sector hagi après la lliçó 
del tot: avui les polítiques comercials de les entitats financeres tornen a priorit-
zar el creixement de crèdit de forma molt decidida. No és un bon senyal. Espe-
rem que això no sigui l’inici d’una nova bombolla creditícia.

També, encara que pugui semblar contraintuïtiu -i fins i tot frustrant-, alguns 
elements reguladors també han contribuït a incrementar el comportament 
procíclic del sector financer. Per exemple, la regulació existent durant els anys 
en què es van crear les condicions que van fer esclatar la crisi, era una regula-
ció bàsicament “microprudencial” (destinada a controlar i millorar la qualitat 
dels riscos individuals assumits per cada entitat) i es van dedicar pocs esforços 
als aspectes sistèmics (la regulació “macroprudencial”) infravalorant la gene-
ració dels riscos de caràcter sistèmic.

Aquest Increment del crèdit va tenir un efecte doblement perniciós: el país va 
quedar molt endeutat i l’assignació de recursos, derivada d’aquest endeuta-
ment, va ser molt ineficient. És a dir, la majoria d’aquest endeutament va anar 
destinat al sector immobiliari (als anys 2005-2007, a Espanya es va iniciar la 
construcció de més habitatges que a França, Alemanya i Anglaterra juntes) i no 
a altres sectors productius de l’economia amb més valor afegit. Però això no 
va ser responsabilitat del BdE, que des del 1999 ja no tenia atribucions per dis-
senyar la política monetària i molt menys la política industrial del nostre país.
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4. El paper del BdE en el període de creació de la bombolla

Arribats a aquest punt ens hem de preguntar:

1) Què va fer el BdE per frenar la bombolla creditícia i immobiliària? Ras i 
curt, la resposta és: No Gaire.

2) Podia haver fet més? La resposta és: Segur que Sí.

3) Si hagués fet més, els altres actors socials i econòmics, polítics i adminis-
tracions, empreses, famílies, etc., ho hagueren acceptat de bon grat o, 
almenys, amb resignació? La resposta és: Molt probablement, No.

Anem per parts sobre cada un d’aquest punt.

1) Què va fer el BdE per frenar la bombolla?

 El juliol del 2000 a la vista de com estava creixent el crèdit i malgrat la 
bonança econòmica del moment, el governador del BdE Luis Ángel Rojo 
va posar en marxa unes noves provisions que es van anomenar “Provisi-
ones Contracíclicas o Estadísticas”, addicionals a les provisions específi-
ques i genèriques ja existents. Aquestes noves provisions pretenien co-
brir el risc latent d’impagament en aquells crèdits que encara no 
mostraven cap risc de deteriorament2. Aquestes noves provisions van 
ser molt criticades per part del sector financer espanyol3. L’argument 
era que aquestes noves provisions disminuirien els beneficis i que això 
posaria en desavantatge la banca nacional enfront de la competició de 
la banca estrangera. Hisenda tampoc hi va ajudar gaire perquè aquestes 
noves provisions no eren fiscalment deduïbles. El fet és que aquestes 
noves provisions havien acumulat 26.000 milions d’euros quan va canvi-
ar el cicle a finals de 2007, una quantitat important però que va resultar 
del tot insuficient a causa de la durada i la profunditat que va acabar te-
nint la crisi. El mateix Ángel Rojo, quan ja no era governador del BdE, 
deia en unes declaracions recollides pel diari Cinco Días del dia 15 de juliol 
del 2009 que “los bancos españoles hicieron todo tipo de disparates, 
aún con este modelo”. És a dir, el propi “pare de la criatura” deia anys 
després, un cop ja havia esclatat la bombolla, que la mesura havia estat 

2. Vegeu “Las Provisiones Contracíclicas del Banco de España 2000-2016”. Jesús Saurina y Car-
los Truchante. Banco de España. 1 de març de 2017.

3. Vegeu el Blog d’Expansión de Manuel Conthe: “El sueño de Jardiel - Schopenhauer y las provi-
siones”. 23/05/2017.
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del tot insuficient. Més enllà d’aquesta mesura, el BdE no va posar en 
marxa cap altra mesura destinada a frenar el creixement del crèdit.

2) Podia haver fet més el BdE?

 Vist des d’avui, tots estarem d’acord que la resposta hauria de ser que 
Sí. De fet, en les compareixences que diferents responsables del BdE en 
aquella època han fet davant de la comissió del Congrés que analitza les 
causes de la crisi bancària, ho admeten obertament. Encara que també 
diuen, amb raó, que ja no tenien a la seva mà les eines per tirar endavant 
mesures dràstiques per frenar el creixement del crèdit, com, per exem-
ple, controlar aquest increment posant límits a cada entitat financera. És 
obvi que alguna cosa més del que es va fer, es podia haver fet. Per exem-
ple, controlar molt més les societats de taxació per assegurar que les 
valoracions dels immobles fossin més prudents i ajustades a la realitat.

3) Si el BdE hagués fet més per frenar el creixement creditici, les mesures 
preses haurien estat ben rebudes pels agents econòmics, polítics i soci-
als?

 La meva resposta és clarament que No. Ja hem vist que les provisions 
contracícliques van ser molt criticades pel mateix sector bancari. Si s’ha-
guessin posat límits estrictes al creixement del crèdit, el conjunt de la 
Societat (començant pels mateixos polítics que ara semblen buscar cul-
pables de la crisi sense fer cap mena d’autocrítica sobre quin va ser el 
seu paper en aquell període) hauria criticat durament que el BdE hagués 
frenat un creixement (i, per tant, una “festa”) que en aquells moments 
semblava virtuós i inacabable. Primer va ser el “España va bien” d’Aznar 
l’any 1997 i finalment “el sistema financiero español es seguramente el 
más sólido del mundo” de Zapatero de l’any 2008. I al mig “l’alegria” de 
tots plegats!

5. El paper del BdE en els anys de la crisi

Malgrat que l’Asociación de Inspectores del BdE ja va alertar l’any 2006, en 
època de governador Jaime Caruana, de la creació d’una bombolla creditícia i 
immobiliària, la realitat és que el BdE, com a institució, no va fer gaire més del 
que ja hem vist. És a dir, poca cosa.

De fet, quan a la segona meitat de l’any 2007 es va fer evident el problema de 
les hipoteques subprime als Estats Units i això provoca els tancaments dels 
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mercats financers, el BdE veu el problema com un problema de liquiditat (que 
realment era un problema important atès el nivell de palanquejament de les 
entitats financeres espanyoles), però no com un problema de solvència. No es 
varen adonar que, a diferència de la banca americana que havia tret fora del 
seu balanç les hipoteques subprime (tòxiques), les nostres institucions finance-
res tenien muntanyes d’hipoteques (potencialment tòxiques) dins dels seus 
balanços. Per poc que l’economia empitjorés i l’atur incrementés, aquells ac-
tius es deteriorarien molt ràpidament i la pretesa solidesa del sistema financer 
Espanyol trontollaria. No ho va veure el BdE i no ho volia veure ningú!

La caiguda de Lehman Brothers el 15 de setembre de 2008 va encendre les alar-
mes d’alguns. Entre ells, alguns membres significatius del BdE. Malgrat que al-
guns responsables del BdE comencen en estar convençuts que el que tenien al 
davant era una crisi de solvència de proporcions importants, la realitat és que 
no es va fer res significatiu per entomar el problema amb determinació. Algu-
nes veus, poques, a finals de 2008 van començar a suggerir dues coses: per 
una banda, la creació d’un “Banc dolent”, seguint el model Suec de principis 
dels anys 90 del segle passat i, en paral·lel, la injecció de recursos públics per 
capitalitzar algunes entitats financeres. En aquells moments les finances públi-
ques estaven molt sanejades i hi havia “espai pressupostari” per poder tirar 
endavant aquestes dues mesures. De fet, l’any 2008, el deute públic només re-
presentava el 39,5% del PIB. Però va mancar coratge, sobretot polític, per fer-
ho i el BdE no es va saber imposar al president Zapatero, obsessionat per no 
generar dèficit públic. De fet, en la compareixença del Sr. Miguel Ángel Fernán-
dez Ordóñez, governador del BdE en aquells moments, al Congrés dels dipu-
tats el dia 7 de novembre de 2017, va dir que el retard en injectar recursos pú-
blics a les entitats financeres “multiplicó y retrasó el trabajo de 
reestructuración”. La realitat va ser aquesta: la falta de coratge polític (i la pèr-
dua progressiva de poder i autonomia del BdE davant del poder polític) va re-
tardar la solució de la crisi i va acabar provocant que aquesta crisi costés molts 
més recursos públics. En canvi a Europa, països com França, Alemanya, Holan-
da, Anglaterra -per no parlar dels Estats Units-, ja l’any 2008 van capitalitzar al-
guns dels seus bancs pràcticament de la nit al dia amb un nivell d’èxit bastant 
notable. El cas de l’ING n’és un cas paradigmàtic.

Però la realitat és tossuda i, el juny de 2009, es va crear el FROB (Fondo de Re-
estructuración Ordenada Bancaria) amb l’objectiu de capitalitzar algunes enti-
tats financeres, molt singularment Caixes d’Estalvis que, a causa de la seva es-
tructura organitzativa, no podien anar als mercats a captar capital. Una 
condició imposada pel FROB per rebre recursos públics era que les entitats be-
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neficiades es fusionessin. L’objectiu perseguit pel BdE (en aquells moments el 
lideratge de FROB estava en mans del BdE) era doble: reduir la capacitat instal-
lada del sector financer i, en paral·lel, intentar resoldre el problema de solvèn-
cia, cada cop més evident, d’algunes entitats. Des de la política, però, encara 
ningú semblava estar convençut de la veritable magnitud de la crisi. Així, el 
maig de 2009, un mes abans de la creació del FROB, la ministra d’Economia, 
Elena Salgado, parlava de “brotes verdes en la economía”. Sigui com sigui, es 
van començar a estructurar les eines per entomar la reestructuració del sector 
bancari davant una crisi que cada cop era més evident. Però, a diferència del 
que havien fet la majoria de països europeus que van recapitalitzar alguns dels 
seus bancs amb molta rapidesa i sense “patir” cap “condicionalitat europea”, 
Espanya, un any més tard, va veure absolutament monitoritzat el procés de 
recapitalització per part de la Comissió Europea. Fins al punt que la quantitat 
màxima de recursos públics injectats va ser fixada per la Comissió: un màxim 
del 2% sobre els APR (Actius Ponderats pel Risc), imposats en molts casos con-
tra la mateixa opinió del BdE que considerava que aquesta quantitat quedaria 
curta, com així es va demostrar al cap de pocs mesos.

A partir d’aquí, es fa cada cop més evident que el BdE ja no era aquell Regula-
dor pràcticament omnipotent, i absolutament prestigiat, que havia estat du-
rant molts anys. La pèrdua de poder és en favor dels polítics espanyols però, 
sobretot, en favor de les autoritats europees. Tot aquest procés de pèrdua de 
rellevància per part del BdE es va produint mentre, per altra banda, tant l’FMI, 
l’OCDE com el consens general dels analistes era que l’any 2011 l’economia es-
panyola començaria a sortir de la crisi, amb creixements del PIB altre cop posi-
tius. Si hagués estat així, la reestructuració del sector bancari feta fins aquell 
moment hauria acabat sortint bé. Però, com és ben sabut, no va ser així i, l’any 
2011, la crisi econòmica va continuar, fins i tot amb més virulència.

Aquesta recaiguda va deixar el BdE, i el país en general, en estat catatònic. La 
desconfiança dels mercats financers cap a Espanya i el seu sector financer es 
va fer tan evident que va provocar el començament d’una etapa de control es-
tricte per part de tot tipus d’institucions de fora. La “troika” (BCE, FMI i Comis-
sió Europea) i l’EBA (European Banking Authority) es van instal·lar, literalment, 
als despatxos del BdE. El final d’aquest procés va ser la creació, el novembre 
de 2014, del Mecanisme Únic de Supervisió (MUS) bancària en l’àmbit europeu, 
dependent del BCE, i l’entrada en funcionament del Mecanisme Únic de Reso-
lució (MUR) el dia 1 de gener de 2016, mecanisme aquest últim que s’ha estre-
nat amb la resolució del Banco Popular, amb algunes ombres sobre com s’ha 
portat a terme.
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