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El model fiscal alemany està sent referenciat com el sistema 
de finançament autonòmic que Espanya hauria d’assolir 

}  Catalunya és contribuent net als pressupostos de l'estat i, conseqüentment, contribuent net a les 
transferències que l'estat recondueix a les Comunitats Autònomes estructuralment deficitàries 

}  La contribució dels catalans a l'estat suposa més del 8% del PIB català i més del 40% dels impostos 
pagats pels catalans 

}  Per aquests motius, el model de finançament de les Comunitats Autònomes es inadequat, sobre tot 
per a Catalunya  

}  En aquest context, determinats sectors polítics catalans citen a Alemanya com a model de 
referència a imitar  

}  Aquest sectors basen la seva argumentació en que el Tribunal Constitucional Alemany ha establert, 
diuen, un topall màxim del 4% del PIB en transferències de les regions riques a les pobres 

Font: Veure bibliografia al final del document 
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La veritat, però, és que l’estructura político-constitucional i 
el model fiscal d’Alemanya són molt diferents d’Espanya 

Alemanya 

Estructura política 

Tribunal Constitucional 

Recaptació d’impostos 

Política fiscal 

Transferències des del 
Govern Central 

Espanya 

Universalitat 

Transparència 

Dèficit fiscal regional 

Ø  Federal. Els Länder estan en condicions 
d’igualtat amb el Govern Federal 

Ø Centralista. El Govern central està per 
sobre de les Comunitats Autònomes 

Ø  Independent i imparcial. Compta amb el 
respecte i legitimitat dels ens de l'estat 

Ø  Polititzat i parcial. Desprestigiat i 
obertament qüestionat 

Ø  Es recapten on es generen i per 
l'administració més propera 

Ø  L'Estat recapta l'impost de societats i cedeix 
part dels altres impostos a les CCAA  

Ø No pot capgirar o alterar l'ordre de 
riquesa dels Länder 

Ø  Altera enormement l’ordre de riquesa 
de les Comunitats Autònomes 

Ø  Pactat amb els Länder, i limitat Ø  Fixat per l’Estat, i sense límit 

Ø  Excepcionals, regulades i avaluades 
públicament 

Ø Continuades, no regulades, 
discrecionals, i no avaluades 

Ø Un únic model per tots els Länder Ø Dos models: comunitats forals i 
comunitats de regim comú  

Ø  Les balances fiscals dels Länder es 
publiquen periòdicament 

Ø  Les balances fiscals de les comunitats 
autònomes no es publiquen 

Font: FELIX FIGUERAS: El cas alemany” 
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Estructura política de l’Estat 

Alemanya 

Estructura política 

Tribunal Constitucional 

Recaptació d’impostos 

Política fiscal 

Transferències des del 
Govern Central 

Espanya 

Universalitat 

Transparència 

Dèficit fiscal regional 

Ø  Federal. Els Länder estan en condicions 
d’igualtat amb el Govern Federal 

Ø Centralista. El Govern central està per 
sobre de les Comunitats Autònomes 

Ø  Independent i imparcial. Compta amb el 
respecte i legitimitat dels ens de l'estat 

Ø  Polititzat i parcial. Desprestigiat i 
obertament qüestionat 

Ø  Es recapten on es generen i per 
l'administració més propera 

Ø  L'Estat recapta l'impost de societats i cedeix 
part dels altres impostos a les CCAA  

Ø No pot capgirar o alterar l'ordre de 
riquesa dels Länder 

Ø  Altera enormement l’ordre de riquesa 
de les Comunitats Autònomes 

Ø  Pactat amb els Länder, i limitat Ø  Fixat per l’Estat, i sense límit 

Ø  Excepcionals, regulades i avaluades 
públicament 

Ø Continuades, no regulades, 
discrecionals, i no avaluades 

Ø Un únic model per tots els Länder Ø Dos models: comunitats forals i 
comunitats de regim comú  

Ø  Les balances fiscals dels Länder es 
publiquen periòdicament 

Ø  Les balances fiscals de les comunitats 
autònomes no es publiquen 

Font: Veure bibliografia al final del document 
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A Alemanya, els Estats Federats (Länder) estan en 
condicions d’igualtat amb el Govern Federal 

}  Alemanya es una república plenament federal 
}  La Llei Fonamental de 1949 (Grundgesetz) va donar un paper essencial als estats federats 

(Länder) en condicions d'igualtat amb el govern federal 
}  Les dues càmeres federals son el Bundestag (Dieta federal) i el Bundesrat (Consell federal) 

}  El desenvolupament de l'estructura jurídica i institucional sempre s'ha fet mitjançant el pacte entre 
les parts 

§  Cada cop més lleis requereixen l'aprovació del Bundesrat. Actualment, més de la meitat de la legislació 
requereix la participació i aprovació del Bundesrat 

§  L'hàbit del consens i el pacte entre el govern federal i els governs dels Länder ha estat una constant des 
del naixement de la RFA i es un tret definitori del sistema institucional 

Bundestag 
(Dieta federal) 

Bundesrat 
(Consell federal) 

}  El Bundesrat representa els Länder i pot sancionar o 
rebutjar les lleis que n'afecten les competències 

}  Els membres són escollits pels governs de cada Land 

Font: Veure bibliografia al final del document 
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Pel contrari, a Espanya, el Govern central està per sobre de 
les Comunitats Autònomes 

}  L’Estat Espanyol no és federal 

}  El Govern Central i les lleis promulgades pel Congrés dels Diputats defineixen quines 
competències es cedeixen a les Comunitats Autònomes 

}  L’Estat Espanyol, en cas que ho consideri convenient, pot recentralitzar i recuperar 
competències cedides 

}  Les Comunitats Autònomes tenen un poder molt inferior al del Govern Central 

}  El Senat, que hauria d’operar com una cambra territorial com ho fa el Bundesrat, no 
actua com a tal, i té un paper testimonial 

Font: Veure bibliografia al final del document 
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Tribunal Constitucional 

Alemanya 

Estructura política 

Tribunal Constitucional 

Recaptació d’impostos 

Política fiscal 

Transferències des del 
Govern Central 

Espanya 

Universalitat 

Transparència 

Dèficit fiscal regional 

Ø  Federal. Els Länder estan en condicions 
d’igualtat amb el Govern Federal 

Ø Centralista. El Govern central està per 
sobre de les Comunitats Autònomes 

Ø  Independent i imparcial. Compta amb el 
respecte i legitimitat dels ens de l'estat 

Ø  Polititzat i parcial. Desprestigiat i 
obertament qüestionat 

Ø  Es recapten on es generen i per 
l'administració més propera 

Ø  L'Estat recapta l'impost de societats i cedeix 
part dels altres impostos a les CCAA  

Ø No pot capgirar o alterar l'ordre de 
riquesa dels Länder 

Ø  Altera enormement l’ordre de riquesa 
de les Comunitats Autònomes 

Ø  Pactat amb els Länder, i limitat Ø  Fixat per l’Estat, i sense límit 

Ø  Excepcionals, regulades i avaluades 
públicament 

Ø Continuades, no regulades, 
discrecionals, i no avaluades 

Ø Un únic model per tots els Länder Ø Dos models: comunitats forals i 
comunitats de regim comú  

Ø  Les balances fiscals dels Länder es 
publiquen periòdicament 

Ø  Les balances fiscals de les comunitats 
autònomes no es publiquen 

Font: Veure bibliografia al final del document 
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El Tribunal Constitucional alemany és independent, 
imparcial i respectat per tots els ens de l’Estat 

}  El Tribunal Federal de Garanties Constitucionals d’Alemanya (Bundesverfassungsgericht) ha estat 
el veritable àrbitre entre les institucions, els ciutadans i els agents socials per establir el model i 
contingut de la Constitució 

}  Ha desenvolupat els conceptes fonamentals fixats a la Constitució, entre els quals: 
§  L'estructura política 
§  L’estructura jurídica 
§  Les normes de finançament del Govern Federal, dels Länder i dels ens locals 

}  Ha permès una constant adequació del sistema jurídic a les necessitats i requeriments dels 
Länder, els municipis i el govern federal 

}  Després de més de 60 anys de funcionament, ha rebut elogis i també crítiques, però: 
§  És i actua com un organisme independent, imparcial, plenament autònom i sobirà de totes les seves 

decisions 
§  Compta amb el respecte i legitimitat de tots els ens de l’Estat 

}  Es compon de dues sales, amb vuit membres per sala 

}  La designació dels seus membres es basa també en l’equilibri de poders entre el Govern Central 
i els Länder: 

§  El Bundesrat designa quatre membres de cada sala 
§  El Bundestag designa els altres quatre, en cada cas per majoria de 2/3. 

Font: Veure bibliografia al final del document 
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En canvi, el Tribunal Constitucional espanyol està polititzat, 
és parcial, i està desprestigiat i obertament qüestionat 

}  El TC va incomplir repetidament les dates de la sentència sobre l’Estatut de Catalunya 

}  Els partits polítics majoritaris van recusar magistrats del Tribunal 

}  No es van substituir magistrats difunts 

}  Es van mantenir magistrats amb el mandat expirat, fet que va provocar fins i tot la 
dimissió de tres magistrats 

Font: Veure bibliografia al final del document 
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Recaptació d’impostos 

Alemanya 

Estructura política 

Tribunal Constitucional 

Recaptació d’impostos 

Política fiscal 

Transferències des del 
Govern Central 

Espanya 

Universalitat 

Transparència 

Dèficit fiscal regional 

Ø  Federal. Els Länder estan en condicions 
d’igualtat amb el Govern Federal 

Ø Centralista. El Govern central està per 
sobre de les Comunitats Autònomes 

Ø  Independent i imparcial. Compta amb el 
respecte i legitimitat dels ens de l'estat 

Ø  Polititzat i parcial. Desprestigiat i 
obertament qüestionat 

Ø  Es recapten on es generen i per 
l'administració més propera 

Ø  L'Estat recapta l'impost de societats i cedeix 
part dels altres impostos a les CCAA  

Ø No pot capgirar o alterar l'ordre de 
riquesa dels Länder 

Ø  Altera enormement l’ordre de riquesa 
de les Comunitats Autònomes 

Ø  Pactat amb els Länder, i limitat Ø  Fixat per l’Estat, i sense límit 

Ø  Excepcionals, regulades i avaluades 
públicament 

Ø Continuades, no regulades, 
discrecionals, i no avaluades 

Ø Un únic model per tots els Länder Ø Dos models: comunitats forals i 
comunitats de regim comú  

Ø  Les balances fiscals dels Länder es 
publiquen periòdicament 

Ø  Les balances fiscals de les comunitats 
autònomes no es publiquen 

Font: Veure bibliografia al final del document 
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A Alemanya, els impostos es recapten on es generen i per 
l'administració més propera 

Font: Veure bibliografia al final del document 

Distribució dels ingressos fiscals 

53% 
43% 

50% 

15% 

100% 

45% 

43% 

50% 

8% 

0% 2% 
15% 

0% 

78% 

0% 

IVA IRPF Impost 
Societats 

Impost 
Industrial 

Altres (tabac, 
successions, 

…) 

Govern 
federal 

Länder 

Municipis 
Només el 20% dels ingressos 
totals corresponen a impostos 
exclusius del govern federal 
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A Espanya, l’Estat recapta la major part de l’Impost de 
Societats, i la resta d’impostos estan repartits amb les CCAA 

Font: “Recaudación y Estadísticas del Sistema Tributario Español”, 
Ministerio de Economía y Hacienda 

Distribució dels ingressos fiscals l’any 2009 
(milions d’euros) 

42% 45% 

92% 

41% 

58% 55% 

8% 

59% 

IVA IRPF Impost  
Societats 

Resta d'impostos 
i taxes 

Estat 

CCAA 

Malgrat això, si no es consideren les Comunitats amb règim foral (País Basc i Navarra), 
els percentatges de recaptació de les CCAA es redueixen significativament 
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Política fiscal 

Alemanya 

Estructura política 

Tribunal Constitucional 

Recaptació d’impostos 

Política fiscal 

Transferències des del 
Govern Central 

Espanya 

Universalitat 

Transparència 

Dèficit fiscal regional 

Ø  Federal. Els Länder estan en condicions 
d’igualtat amb el Govern Federal 

Ø Centralista. El Govern central està per 
sobre de les Comunitats Autònomes 

Ø  Independent i imparcial. Compta amb el 
respecte i legitimitat dels ens de l'estat 

Ø  Polititzat i parcial. Desprestigiat i 
obertament qüestionat 

Ø  Es recapten on es generen i per 
l'administració més propera 

Ø  L'Estat recapta l'impost de societats i cedeix 
part dels altres impostos a les CCAA  

Ø No pot capgirar o alterar l'ordre de 
riquesa dels Länder 

Ø  Altera enormement l’ordre de riquesa 
de les Comunitats Autònomes 

Ø  Pactat amb els Länder, i limitat Ø  Fixat per l’Estat, i sense límit 

Ø  Excepcionals, regulades i avaluades 
públicament 

Ø Continuades, no regulades, 
discrecionals, i no avaluades 

Ø Un únic model per tots els Länder Ø Dos models: comunitats forals i 
comunitats de regim comú  

Ø  Les balances fiscals dels Länder es 
publiquen periòdicament 

Ø  Les balances fiscals de les comunitats 
autònomes no es publiquen 

Font: Veure bibliografia al final del document 
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El sistema fiscal alemany no pot capgirar o alterar l'ordre de 
riquesa dels Länder 

}  El 1999 el TCA va publicar la sentència sobre els recursos presentats enfront de la 
Llei d'Anivellament Financer entre la Federació i els Länder 

}  L'origen de la sentència va ser una reclamació dels Länder de Hessen, Baden-
Wurttenberg i Bayern(contribuents nets) contra els efectes que provocava el sistema 
d'anivellament o compensació: 

§  Desprès de la compensació entre rics i pobres, aquells amb més recursos inicials 
disminuïen els ingressos per habitant fins al punt que s'invertien les posicions. Els abans 
pobres esdevenien rics 

}  La sentència prohibeix expressament que el sistema d'anivellament pugui capgirar o 
alterar l'ordre de riquesa dels Länder: 

§  “l'anivellament financer ha de reduir les diferencies entre els Länder, pero no pot eliminar-les 
§  ... [el nou sistema] no pot pretendre només la igualtat financera entre els Länder, sinó que 

ha de contemplar suficientment llur potencial econòmic i llurs necessitats financeres.” 

}  El criteri basic per a regular l'anivellament és el nombre d'habitants 

Font: Veure bibliografia al final del document 
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2.812 

1.182 

711 

670 

644 

568 

500 

442 

392 

185 

167 

-556 

-1.141 

-1.884 

-1.957 

-2.734 

Com a resultat, el sistema fiscal alemany ha anat reduint 
progressivament les transferències entre els Länder  

Font: Veure bibliografia al final del document 

Import de les transferències horitzontals entre Länder 
(milions €) 

Berlin 
Sachsen 

Sachsen-Anhalt  
Thüringen 

Brandenburg 
Nieder-Sachsen 

Mecklenburg-Vorpommern 
Bremen 

Rheinland-Pfalz  
Schleswig-Holstein 

Saarland 
Hamburg 

Nordrhein-Westfalen 
Bayern 

Baden-Württemberg 
Hessen 

2.703 

930 

532 

517 

534 

446 

403 

331 

190 

102 

116 

-578 

-213 

-2.315 

-2.170 

-1.529 

2.884 

843 

491 

466 

397 

256 

393 

444 

263 

100 

86 

-62 

358 

-3.491 

-1.694 

-1.738 

2000 2004 2010 



16 

Pel contrari, el Tribunal Constitucional va dictaminar contra 
el principi d’ordinalitat establert a l’Estatut de Catalunya 

}  La sentència del Tribunal Constitucional de España va invalidar els tres 
pilars fiscals bàsics en què es basa l’Estatut: 
§  El principi d’ordinalitat (article 206) 
§  La bilateralitat (article 210) 
§  L’establiment d’uns mínims d’inversió en infraestructures de l’Estat a Catalunya 

(disposició addicional tercera) 

}  La legislació espanyola, per tant, permet que el sistema d'anivellament fiscal 
capgiri o alterari l'ordre de riquesa de les Comunitats Autònomes 

}  L'atribució de recursos no es fa ponderant les diferències estructurals entre 
les comunitats, com per exemple: 
}  Cost de la vida, mancança d'infraestructures, necessitats específiques del sistema econòmic 

de l'autonomia, etc. 

Font: Veure bibliografia al final del document 
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Això provoca que Catalunya passi de la 3ª posició en 
recursos tributaris generats, a la 11ª posició 

Posició relativa de cada CCAA en recursos tributaris 
abans del repartiment (anivellament) 

(euros, any 2006) 

141 

132 

121 

114 

102 

102 

100 

98 

95 

85 

81 

80 

80 

68 

42 

Madrid 

Balears 

Catalunya 

Aragó 

Cantabria 

La Rioja 

Astúries 

Valencia 

Castella-Lleó 

Galícia 

Múrcia 

Andalusia 

Castella la Manxa 

Extremadura 

Canàries 

Font: Generalitat de Catalunya, abril del 2009 

Posició relativa de cada CCAA en recursos tributaris 
després del repartiment (anivellament) 

(euros, any 2006) 

125 

119 

118 

117 

116 

114 

113 

109 

102 

95 

94 

91 

90 

89 

80 

Extremadura 

Castella-Lleó 

La Rioja 

Cantabria 

Aragó 

Galícia 

Astúries 

Castella la Manxa 

Andalusia 

Canàries 

Catalunya 

Múrcia 

Valencia 

Madrid 

Balears 
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Dèficit fiscal regional 

Alemanya 

Estructura política 

Tribunal Constitucional 

Recaptació d’impostos 

Política fiscal 

Transferències des del 
Govern Central 

Espanya 

Universalitat 

Transparència 

Dèficit fiscal regional 

Ø  Federal. Els Länder estan en condicions 
d’igualtat amb el Govern Federal 

Ø Centralista. El Govern central està per 
sobre de les Comunitats Autònomes 

Ø  Independent i imparcial. Compta amb el 
respecte i legitimitat dels ens de l'estat 

Ø  Polititzat i parcial. Desprestigiat i 
obertament qüestionat 

Ø  Es recapten on es generen i per 
l'administració més propera 

Ø  L'Estat recapta l'impost de societats i cedeix 
part dels altres impostos a les CCAA  

Ø No pot capgirar o alterar l'ordre de 
riquesa dels Länder 

Ø  Altera enormement l’ordre de riquesa 
de les Comunitats Autònomes 

Ø  Pactat amb els Länder, i limitat Ø  Fixat per l’Estat, i sense límit 

Ø  Excepcionals, regulades i avaluades 
públicament 

Ø Continuades, no regulades, 
discrecionals, i no avaluades 

Ø Un únic model per tots els Länder Ø Dos models: comunitats forals i 
comunitats de regim comú  

Ø  Les balances fiscals dels Länder es 
publiquen periòdicament 

Ø  Les balances fiscals de les comunitats 
autònomes no es publiquen 

Font: Veure bibliografia al final del document 
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El dèficit fiscal dels Länder donants es defineix al Bundestag 
i Bundesrat, però NO és cert que estigui limitat al 4%  

}  Les dues cambres alemanyes determinen els percentatges, volum i dedicació de 
transferències entre Länder i l’Estat Federal 

}  El famós 4% del PIB no va ser fixat pel Tribunal Constitucional alemany en la seva 
sentència de 1999 

§  El Tribunal no pot fixar constitucionalment cap percentatge 
§  Correspon a les cambres representatives l'establiment de la legislació corresponent i la 

fixació dels percentatges que corresponen a cada part: governs dels Länder i govern federal 

}  Sí que ha estat una conseqüència de la sentència fixar qui, quan de temps i quina 
quantitat, ha d'aportar als fons d'anivellament 

}  Les aportacions dels Länder amb més recursos varien cada any en funció del 
mecanisme de càlcul establert 

Font: Veure bibliografia al final del document 
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De fet, les transferències horitzontals dels Länder donants 
als Länder receptors són inferiors al 1% 

Font: Veure bibliografia al final del document 

Transferències horitzontals entre Länder sobre PIB 
(any 2010) 

3,0% 
1,6% 

1,1% 
0,9% 
0,9% 
0,9% 

0,7% 
0,3% 
0,2% 

0,1% 
0,1% 
0,1% 

-0,1% 
-0,5% 

-0,8% 

Berlin 
Bremen 

Mecklenburg-Vorpommern 
Sachsen-Anhalt  

Thüringen 
Sachsen 

Brandenburg 
Saarland 

Rheinland-Pfalz  
Schleswig-Holstein 

Nieder-Sachsen 
Nordrhein-Westfalen 

Hamburg 
Baden-Württemberg 

Hessen 

El 2010, els Länder aportadors de recursos 
van aportar menys d’un 1% del seu PIB als 
Länder receptors 
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Pel contrari, a Espanya, les balances fiscals de les diferents 
Comunitats Autònomes pateixen grans desequilibris 

Balança fiscal de les Comunitats Autònomes 
(Saldo Fiscal 2005 respecte PIB, any 2005) 

17,8% 
14,3% 

8,2% 
7,6% 

5,0% 
4,5% 

3,5% 
1,8% 
1,6% 

0,7% 
-1,4% 

-2,1% 
-3,2% 

-5,6% 
-6,3% 

-8,7% 
-14,2% 

Extremadura 
Asturias 
Galicia 

Castilla y Leon 
Cantabria 
Andalucía 

Castilla-La Mancha 
Aragón 

Canarias 
Rioja 

Euskadi 
Murcia 

Navarra 
Madrid 

País Valencià 
Catalunya 

Balears 

Les regions més riques pateixen un 
veritable espoli dels seus recursos, 
perjudicant la seva competitivitat 

Les regions menys riques reben 
enormes quantitats de recursos, 
creant-se una cultura del subsidi 

Font: Cinco Días, dades de balança fiscal calculats per l’Estat  amb el sistema de fluxe monetari i amb un repartiment de l’impost de societats 
amb criteri d’1/3 en funció de la distribució territorial de la remuneració d’assalariats, de valor afegit brut i de la inversió) Carles Boix 
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Transferències des del Govern Central 

Alemanya 

Estructura política 

Tribunal Constitucional 

Recaptació d’impostos 

Política fiscal 

Transferències des del 
Govern Central 

Espanya 

Universalitat 

Transparència 

Dèficit fiscal regional 

Ø  Federal. Els Länder estan en condicions 
d’igualtat amb el Govern Federal 

Ø Centralista. El Govern central està per 
sobre de les Comunitats Autònomes 

Ø  Independent i imparcial. Compta amb el 
respecte i legitimitat dels ens de l'estat 

Ø  Polititzat i parcial. Desprestigiat i 
obertament qüestionat 

Ø  Es recapten on es generen i per 
l'administració més propera 

Ø  L'Estat recapta l'impost de societats i cedeix 
part dels altres impostos a les CCAA  

Ø No pot capgirar o alterar l'ordre de 
riquesa dels Länder 

Ø  Altera enormement l’ordre de riquesa 
de les Comunitats Autònomes 

Ø  Pactat amb els Länder, i limitat Ø  Fixat per l’Estat, i sense límit 

Ø  Excepcionals, regulades i avaluades 
públicament 

Ø Continuades, no regulades, 
discrecionals, i no avaluades 

Ø Un únic model per tots els Länder Ø Dos models: comunitats forals i 
comunitats de regim comú  

Ø  Les balances fiscals dels Länder es 
publiquen periòdicament 

Ø  Les balances fiscals de les comunitats 
autònomes no es publiquen 

Font: Veure bibliografia al final del document 
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A Alemanya, les transferències del Govern Federal als Länder 
són excepcionals, regulades i avaluades públicament 

}  Han de ser transferències amb una finalitat concreta, dins del marc de despeses 
extraordinàries, per a resoldre situacions excepcionals  

§  El cas més clar son els nous Länder 

}  Estan limitades 
§  Només poden rebre-les els Länder que, després de les transferències per l'anivellament 

horitzontal, no arribin al 95% de la capacitat mitjana de finançament de tots els Länder 

}  Estan regulades i el seu import i durada estan especificats 

}  S’estableix un mecanisme de valoració públic de l'evolució d'aquestes 
transferències, per tal que se’n pugui comprovar l'efectivitat i el compliment del termini 

Font: Veure bibliografia al final del document 
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A Espanya, les transferències del Govern Central a les CCAA 
són habituals, discrecionals, no regulades i no avaluades 

}  El Govern Central decideix unilateralment transferències a les CCAA, com per 
exemple l’anomenat “deute històric” d’Andalusia 

}  El Govern Central decideix també sobre subsidis recurrents a determinats sectors 
empresarials (carbó, astilleros, etc.) i sobre subsidis com el PER (Plan de Empleo 
Rural) 

}  Aquestes transferències no són mai avaluades en termes de rendibilitat 

Font: Veure bibliografia al final del document 
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Universalitat del model fiscal 

Alemanya 

Estructura política 

Tribunal Constitucional 

Recaptació d’impostos 

Política fiscal 

Transferències des del 
Govern Central 

Espanya 

Universalitat 

Transparència 

Dèficit fiscal regional 

Ø  Federal. Els Länder estan en condicions 
d’igualtat amb el Govern Federal 

Ø Centralista. El Govern central està per 
sobre de les Comunitats Autònomes 

Ø  Independent i imparcial. Compta amb el 
respecte i legitimitat dels ens de l'estat 

Ø  Polititzat i parcial. Desprestigiat i 
obertament qüestionat 

Ø  Es recapten on es generen i per 
l'administració més propera 

Ø  L'Estat recapta l'impost de societats i cedeix 
part dels altres impostos a les CCAA  

Ø No pot capgirar o alterar l'ordre de 
riquesa dels Länder 

Ø  Altera enormement l’ordre de riquesa 
de les Comunitats Autònomes 

Ø  Pactat amb els Länder, i limitat Ø  Fixat per l’Estat, i sense límit 

Ø  Excepcionals, regulades i avaluades 
públicament 

Ø Continuades, no regulades, 
discrecionals, i no avaluades 

Ø Un únic model per tots els Länder Ø Dos models: comunitats forals i 
comunitats de regim comú  

Ø  Les balances fiscals dels Länder es 
publiquen periòdicament 

Ø  Les balances fiscals de les comunitats 
autònomes no es publiquen 

Font: Veure bibliografia al final del document 
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A Alemanya el sistema fiscal és únic, mentre que a Espanya 
hi ha dos models: el règim foral i el règim comú 

Font: Veure bibliografia al final del document 

Alemanya Ø Alemanya té un únic model de finançament per a tots els 
Länder 

Espanya 
Ø L'estat espanyol té dos models de finançament per a la 

mateixa realitat institucional: comunitats forals i comunitats 
de règim comú 



27 

L’existència de dos models de finançament a Espanya, 
genera enormes greuges comparatius 

Institut d’Estudis Fiscals, El Periódico de Catalunya 24/11/2008 

Repartiment dels ingressos per habitant 
(euros) 

1.627 1.694 1.792 1.950 2.143 

4.152 4.344 
4.674 

5.251 

5.833 

3.320 
3.559 3.713 

4.156 

4.794 

2002 2003 2004 2005 2006 

Catalunya 

Navarra 

País Basc 

Amb el concert econòmic, el País Basc i Navarra tenen un nivell d’ingressos per 
habitant molt superior al de Catalunya, i aquesta diferència es fa més gran any rera any 

Règim 
foral 

Règim 
comú 
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Transparència fiscal 

Alemanya 

Estructura política 

Tribunal Constitucional 

Recaptació d’impostos 

Política fiscal 

Transferències des del 
Govern Central 

Espanya 

Universalitat 

Transparència 

Dèficit fiscal regional 

Ø  Federal. Els Länder estan en condicions 
d’igualtat amb el Govern Federal 

Ø Centralista. El Govern central està per 
sobre de les Comunitats Autònomes 

Ø  Independent i imparcial. Compta amb el 
respecte i legitimitat dels ens de l'estat 

Ø  Polititzat i parcial. Desprestigiat i 
obertament qüestionat 

Ø  Es recapten on es generen i per 
l'administració més propera 

Ø  L'Estat recapta l'impost de societats i cedeix 
part dels altres impostos a les CCAA  

Ø No pot capgirar o alterar l'ordre de 
riquesa dels Länder 

Ø  Altera enormement l’ordre de riquesa 
de les Comunitats Autònomes 

Ø  Pactat amb els Länder, i limitat Ø  Fixat per l’Estat, i sense límit 

Ø  Excepcionals, regulades i avaluades 
públicament 

Ø Continuades, no regulades, 
discrecionals, i no avaluades 

Ø Un únic model per tots els Länder Ø Dos models: comunitats forals i 
comunitats de regim comú  

Ø  Les balances fiscals dels Länder es 
publiquen periòdicament 

Ø  Les balances fiscals de les comunitats 
autònomes no es publiquen 

Font: Veure bibliografia al final del document 
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Alemanya publica periòdicament la balança fiscal dels 
Länder, mentre que Espanya les amaga 

}  El govern espanyol amaga sistemàticament les dades que permetrien valorar les transferències que 
cada comunitat pot aportar i necessita rebre 

}  El govern espanyol no ha volgut mai publicar les balances fiscals de les CCAA 

}  L’any 2008, l’aritmètica parlamentària i la pressió dels partits catalans va forçar a l’Estat Espanyol a 
publicar les balances fiscals de les CCAA corresponents a l’any 2005 

}  La metodologia de càlcul utilitzada per l’Estat va ser durament criticada per les CCAA amb més 
dèficit: Catalunya, Balears i País Valencià 

Font: La Vanguardia, Fundació Josep Irla, Wikipedia 

8,7% 

9,8% 

10,2% 

Segons el Govern 
Espanyol 

Segons la Generalitat 
de Catalunya 

Segons la Fundació 
Josep Irla 

Dèficit fiscal de Catalunya l’any 2005 
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Import de les transferències horitzontals entre Länder 
(milions €) 

Berlin 

Sachsen 

Sachsen-Anhalt  

Thüringen 

Brandenburg 

Nieder-Sachsen 

Mecklenburg-Vorpommern 

Bremen 

Rheinland-Pfalz  

Schleswig-Holstein 

Saarland 

Hamburg 

Nordrhein-Westfalen 

Bayern 

Baden-Württemberg 

Hessen 

2000 2004 2010 

El sistema fiscal alemany té un nivell de transferència entre 
länders molt més moderat 

Font: Veure bibliografia al final del document 
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En conclusió, la comparació que certs polítics fan entre el 
model fiscal alemany i l’espanyol està mancada de rigor 

}  El famós 4% del PIB no va ser fixat pel Tribunal Constitucional alemany  
§  Correspon a les cambres representatives l'establiment de la legislació corresponent i la fixació dels 

percentatges que corresponen a cada part: governs dels Länder i govern federal. 
§  La conseqüència de la sentencia ha estat fixar qui, quan de temps i quina quantitat, ha d'aportar als fons 

d'anivellament. 
§  Com a resultat l'extracció de recursos dels Länder mes rics ha disminuït de manera molt notable.  

}  No es defineix un 4% com a criteri, habitualment es més baix i es pacta a la legislació de les dues 
càmeres. 

§  Les aportacions dels Länder amb més recursos varien cada any en funció del mecanisme de càlcul 
establert, no depassen el 4% del PIB, i sovint queden per sota 

}  No es poden comparar el model de finançament autonòmic espanyol i el model fiscal federal 
alemany 

§  Son dos realitats politiques completament diferents, per origen històric, per tradició democràtica, per 
concepció funcional, i, sobre tot, per capacitat i voluntat reciproca de compromís i pacte. 
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El problema real a Espanya no és de sistema de finançament, 
ni del 4% de límit al dèficit fiscal, sinó de model d’Estat 

}  El model d'estat espanyol segueix sent centralista i no federal 
§  El poder emana de l’Estat 
§  Les Comunitats Autònomes no estan en peu d’igualtat amb l’Estat 
§  La capacitat d'incidència de les autonomies sobre els mecanismes i les institucions de l‘Estat central es 

nul·la 

}  Les forces polítiques majoritàries de l’Estat, tant de dretes com d’esquerres, tenen com a únic 
model de referència l‘Estat centralista i unitari 

}  El sistema fiscal no és transparent, ni universal, ni equitatiu 
§  Penalitza i empobreix Catalunya, País Valencià i les Illes Balears per al manteniment i consolidació de 

l'estructura central de l‘Estat 
§  Genera enormes greuges comparatius 

El problema estructural es la incapacitat política d'assolir un model d'estat 
veritablement federal, amb un sistema fiscal transparent, suficient, equitatiu i universal.  

En definitiva, un model just. 
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