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Introducció 

Les balances fiscals mesuren l’efecte redistributiu entre territoris de la política fiscal de 

l’Administració central1. 

La balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central s’obté a partir de la diferència entre 

la despesa que el sector públic central realitza en aquest territori i el volum d’ingressos que en 

detreu del mateix per finançar el conjunt de la despesa pública central. 

Quan en un territori els ingressos detrets superen les despeses que es destinen als seus 

ciutadans, el signe del saldo dels fluxos fiscals originats pel Govern central en aquest territori és 

negatiu, és a dir, hi ha una sortida neta de recursos fiscals (dèficit fiscal). En el cas contrari, quan 

les despeses rebudes superen els ingressos aportats, existeix un superàvit fiscal. 

La darrera publicació de la balança fiscal de Catalunya per part de la Generalitat de Catalunya 

data del març del 2012 i fa referència al període 2006-2009. En compliment de la Llei 10/2012, 

de 25 de juliol s’ha procedit a actualitzar la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic 

central per l’any 2010, el darrer amb dades disponibles. 

 

Metodologia i resultats 

La metodologia emprada en aquesta actualització de la balança fiscal segueix la Metodologia i 

càlcul de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 2002-2005 tal com estableix 

la Disposició transitòria de la Llei 10/2012. A més, també incorpora els avenços introduïts l’any 

2008 i d’altres adaptacions que es van incloure en la darrera actualització de les balances fiscals 

per tal d’obtenir estimacions més precises. Les monografies número 10 i 14 del Departament 

d’Economia i Coneixement descriuen amb detall aquesta metodologia.  

El càlcul de la balança s’ha fet, com en altres ocasions2, des de la Subdirecció de Finançament 

Autonòmic del Departament d’Economia i Coneixement. 

El present estudi actualitza els resultats de la balança fiscal per l’any 2010. La liquidació del 

model de finançament de les comunitats autònomes de règim comú no finalitza fins dos anys 

després de l’any natural. Per tant, no disposem de dades posteriors al 2010. 

Per a l’any 2010 no s’ha tingut la mateixa disponibilitat de dades que per a l’any 2009 pel que fa 

a les despeses d’inversions reals de les empreses públiques, ja que el Govern central ha deixat 

de subministrar la informació relativa al compliment de la Disposició addicional tercera de 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (inversions liquidades). Per tant, tal i com es feia abans del 

2007, s’han utilitzat les dades liquidades de l’anuari estadístic del Ministeri de Foment i, per les 

empreses fora del grup Foment, l’avanç d’execució dels annexos d’inversions reals dels 

pressupostos generals de l’Estat. 

                                                           
1 L’Administració central comprèn: administració de l’Estat, organismes autònoms, Seguretat Social i ens públics. 
2 Es va participar en les actualitzacions de les balances per al períodes 1989-1994 i 1995-1998, i es va calcular íntegrament per els 
períodes 1999-2001 i 2006-2009. També es va col·laborar en la corresponent al període 2002-2005, realitzada per Marta Espasa i 
Marta Curto, i es va elaborar la corresponent al període 2006-2009. 



 
 

3 

La resta d’elements metodològics, com l’àmbit institucional, el marc pressupostari, les fonts de 

dades i les operacions considerades, segueixen les pautes marcades per les monografies número 

10 i 14 del Departament d’Economia i Coneixement. L’actualització per al 2010 és, per tant, 

homogènia amb els darrers resultats publicats. 

S’ha calculat la balança fiscal de Catalunya de l’any 2010 segons les dues aproximacions 

metodològiques estàndards: la del flux monetari i la del flux del benefici. 

Cadascuna de les metodologies pretén donar resposta a una pregunta diferent. La primera, la 

del flux monetari, vol mesurar l’impacte econòmic generat per l’activitat de l’Administració 

central en un territori. La segona metodologia, la del flux del benefici, intenta mesurar l’impacte 

de l’actuació de l’Administració central sobre el benestar dels individus residents en un territori. 

El quadre 1 recull les característiques principals d’ambdues metodologies. 

 
Quadre 1 
Metodologies de càlcul: característiques principals 
 

Metodologia Flux monetari Flux del benefici 

Objectiu mesurar l’impacte econòmic 
generat per l’activitat de l’Adm. 
central en un territori 

mesurar l’impacte de l’actuació 
de l’Adm. central sobre el 
benestar dels individus 
residents en un territori 

Imputació d’ingressos al territori on es localitza la 
capacitat econòmica sotmesa a 
gravamen 

al territori on resideixen les 
persones que finalment 
suporten la càrrega 

Imputació de despeses al territori on es materialitzen, 
independentment del lloc 
geogràfic on s’ubiquin els 
beneficiaris finals 

al territori on resideix el 
beneficiari de la despesa 
pública, independentment d’on 
es produeix el servei públic o es 
fa la inversió 

 

Les diferències entre les dues metodologies són petites pel que fa a la imputació dels ingressos 

donat que les persones que finalment paguen l’impost (flux del benefici) solen residir en el 

territori on es paga l’impost (flux monetari). Les diferències són més grans a l’hora d’imputar la 

despesa donat que el mètode del flux del benefici té en compte, a més de la despesa directa al 

territori, el benestar generat als individus d’un territori per la despesa realitzada en un altre 

territori que també els beneficia a ells. 

Per exemple, els serveis centrals de l’Estat (Ministeris) estan concentrats en un territori concret, 

però la seva tasca beneficia el conjunt de tots els territoris. El mètode del flux monetari imputa 

tota la despesa dels ministeris allà on es concentren. En canvi, el mètode del flux del benefici 

imputa aquesta despesa proporcionalment entre tots els territoris en funció de la seva població. 
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L’assignació de despeses al territori comporta, en alguns casos, establir hipòtesis d’imputació. 

Per exemple, el pagament d’interessos del deute de l’Estat s’imputa de forma proporcional a la 

despesa que l’Estat realitza al territori3. 

Cal destacar que el mètode del flux monetari, en ser el que millor captura l’impacte d’estímul de 

la despesa de l’Administració central sobre les economies receptores, esdevé el més rellevant en 

èpoques de crisi econòmica i taxes d’atur elevades. Això es veu clarament en l’exemple de la 

despesa en ministeris: si, per exemple, els ministeris es treuen de Madrid i s’instal·len a 

Barcelona, el dèficit fiscal de Catalunya calculat segons el mètode del flux monetari es redueix 

automàticament perquè augmenta la despesa directa que l’Administració central realitza a 

Catalunya. En canvi, pel mètode del flux del benefici el dèficit fiscal de Catalunya es queda 

exactament igual perquè la despesa en ministeris es reparteix proporcionalment entre tots els 

territoris.  

El resultat del càlcul de la balança fiscal queda recollit principalment per dos percentatges: 

1- El percentatge d’ingressos de l’Administració central aportats per Catalunya. 

2- El percentatge de despesa de l’Administració central realitzada a Catalunya. 

Seguint les dues metodologies anteriorment indicades, el quadre 2 mostra el resultat del càlcul 

de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central. 

 
Quadre 2 
Resultat del càlcul de la balança fiscal de Catalunya 
Any 2010 
 

 Flux Monetari Flux del Benefici 

Percentatge d’ingressos de l’Adm. 
central aportats per Catalunya 19,4% 18,9% 

Percentatge de despesa de l’Adm. 
Central realitzada a Catalunya 14,2% 15,4% 

 

Cal destacar que Catalunya contribueix  als ingressos de l’Administració central en un 

percentatge superior al seu pes en el PIB estatal (18,6% l’any 2010). En canvi, l’Administració 

central destina a Catalunya un percentatge de despesa inferior, fins i  tot, al que li correspon pel 

seu pes poblacional (16%). 

Un cop calculat el percentatge d’ingressos aportats i el percentatge de despesa rebuda, i 

aplicant-los als ingressos totals de Administració central i a la despesa total de l’Administració 

central, s’obté el volum (en milions d’euros) d’ingressos aportats i el volum (en milions d’euros)  

de despesa rebuda, respectivament. 

                                                           
3 El detall de les imputacions es troba als quadres 9 i 10. 
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Sovint, i especialment en èpoques de crisi econòmica com l’actual, els ingressos són inferiors a 

les despeses i la diferència es cobreix amb endeutament. Per tant, els ingressos totals de 

l’Administració central es componen dels ingressos tributaris i els ingressos per endeutament: 

 Ingressos totals Adm. central = Ingressos tributaris + Endeutament 

Els ingressos per endeutament són un deute que es pagarà amb els ingressos tributaris futurs de 

tots els territoris. Per aquest motiu, tant a la metodologia del flux monetari com a la del flux del 

benefici, es considera que són els territoris els que demanen la seva part de l’endeutament i li 

fan arribar a l’Administració central en forma d’ingrés tributari. Més específicament, es fa la 

hipòtesi, coneguda com a “neutralització”, que cada territori assumeix l’endeutament de 

l’Administració central de forma proporcional a la seva contribució als ingressos totals. Com a 

conseqüència, el total d’ingressos que l’Administració central rep dels territoris és igual a la 

despesa total de l’Administració central. Per això també es coneix com a hipòtesi de “pressupost 

equilibrat”. 

Segons la liquidació de l’any 2010, l’import de les operacions considerades de l’Administració 

central va ser de 319.692 milions d’euros. Emprant aquesta liquidació, que és igual als ingressos 

i les despeses totals de l’Administració central, obtenim el volum (en milions d’euros) 

d’ingressos aportats i el volum (en milions d’euros) de despesa rebuda segons el càlcul següent: 

1- Volum d’ingressos aportats = (Liquidació 2010) x (percentatge d’ingressos que aporta 

Catalunya)  

2- Volum de despesa rebuda = (Liquidació 2010) x (percentatge de despesa del sector 

públic central realitzada a Catalunya) 

Finalment, la diferència entre el volum de despesa rebuda i el volum d’ingressos aportats ens 

dóna el saldo (en milions d’euros) de la balança fiscal.  

 
Quadre 3 
Saldo de la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central (pressupost equilibrat) 
Any 2010, Milions d’euros 
 

 Flux Monetari Flux del Benefici 

Despesa que l’Adm. Central realitza a 
Catalunya 

45.329 49.319 

Ingressos totals que aporta Catalunya 
a l’Adm. Central 

61.872 60.577 

Saldo de la balança fiscal de Catalunya 
amb l’Administració central 

-16.543 -11.258 

% sobre el PIB de Catalunya -8,5% -5,8% 

 

El quadre 3 mostra que, segons el mètode del flux monetari,  el dèficit fiscal de Catalunya l’any 

2010 va ser de 16.543 milions d’euros, equivalent al 8,5% del PIB de Catalunya. Segons el 

mètode del flux del benefici el dèficit fiscal català l’any 2010 va ser de 11.258 milions d’euros, 

que representen un 5,8% del PIB de Catalunya.  
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Sub-balances 

És important destacar que el conjunt de la despesa de l’Administració central inclou també 

l’Administració de la Seguretat Social4.  

El fet que els ingressos i la despesa de la Seguretat Social estiguin lligats a uns drets i obligacions 

adquirits a títol personal fa que, en definitiva, la despesa de la Seguretat Social no estigui 

subjecte a la discrecionalitat de les polítiques territorials del Govern central. 

Per exemple, el Govern central pot decidir discrecionalment construir una carretera en un 

territori o en un altre. En canvi, no pot decidir pagar les pensions o els subsidis d’atur d’un 

territori i no els d’un l’altre.   

Davant d’aquesta diferència essencial entre la despesa subjecte a drets adquirits a títol 

individual i la despesa subjecte a la discrecionalitat del Govern central, es calculen per separat 

les partides, tant d’ingressos com de despeses, que pertanyen a la Seguretat Social. D’aquesta 

manera es poden presentar els resultats de la balança fiscal en dues sub-balances: 

1- La sub-balança fiscal del total d’ingressos i despeses de l’Administració central, excepte 

els de la Seguretat Social. 

2- La sub-balança fiscal del total d’ingressos i despeses de la Seguretat Social. 

 
Quadre 4 
Resultat del càlcul de la balança fiscal de Catalunya per categories de sub-balança 
Flux monetari, Any 2010 
 

 % Ingressos 
aportats per 

Catalunya 

% Despesa rebuda 
a Catalunya 

Diferència  
%rebut - %aportat 

Total 19,4 14,2 -5,2pp 
Total sense Seguretat Social 19,5 11,3 -8,2pp 
Seguretat Social 19,2 17,1 -2,1pp 
 

El quadre 4 posa de manifest que la diferència entre el percentatge del que Catalunya rep i el 

que Catalunya aporta és molt més gran quan mirem a la despesa de caire discrecional. Pel que fa 

a ingressos i despesa lligats als drets i obligacions adquirits a títol personal, la diferència entre el 

percentatge que Catalunya rep (17,1%) i el que aporta (19,2%) representa una pèrdua de 2,1 

punts percentuals. En canvi, quan mirem als percentatges d’ingressos i despesa de caire 

discrecional aquesta pèrdua es multiplica gairebé per quatre i esdevé de 8,2 punts percentuals. 

 

 

                                                           
4 L’àmbit de la Seguretat Social inclou: Tresoreria General de la Seguretat Social i les entitats gestores, Mútues d'accidents de treball i 
malalties professionals, Servei Públic d’Ocupació (SPEE), Fons de Garantia Salaria (FOGASA) i Mútues de funcionaris (MUFACE, 
MUGEJU, ISFAS). 
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Evolució de la balança fiscal de Catalunya 1986-2010 

El resultat del càlcul de la balança fiscal és notablement estable en el temps. El quadre 5 mostra 

com Catalunya ha estat aportant de mitjana el 19,5% dels ingressos de l’Administració central i 

com els catalans han rebut de mitjana el 14% de tots els recursos des del 1986 fins al 2010, 

segons el flux monetari. Pel flux del benefici només tenim dades des del 2002 al 2010 i, tal com 

mostra el quadre 5, els resultats també són molt estables. 

 

Quadre 5     

Resultat del càlcul de la balança fiscal de Catalunya 

Evolució històrica   

     

  Flux Monetari Flux del benefici 

  
% 

ingressos 
% 

despeses 
% 

ingressos 
% 

despeses 

1986 18,9 14,2     

1987 19,0 14,2     

1988 19,0 14,0     

1989 19,1 13,9     

1990 19,2 13,8     

1991 19,3 14,0     

1992 19,4 14,1     

1993 19,3 13,7     

1994 19,3 14,0     

1995 19,8 14,8     

1996 19,9 14,7     

1997 20,0 15,0     

1998 19,6 15,0     

1999 19,7 14,3     

2000 19,7 14,4     

2001 19,7 14,6     

2002 19,8 13,0 19,5 14,4 

2003 19,7 13,4 19,4 14,8 

2004 19,6 13,3 19,3 14,6 

2005 19,7 13,4 19,4 14,9 

2006 19,6 13,7 19,3 15,1 

2007 19,5 13,5 19,2 15,0 

2008 19,3 13,5 19,0 15,0 

2009 19,3 14,1 18,8 15,3 

2010 19,4 14,2 18,9 15,4 

Mitjana 19,5 14,0 19,2 14,9 

Desviació estàndard 0,3 0,5 0,2 0,3 

Nota: A partir de l'any 2002, s'introdueixen alguns canvis metodològics en el càlcul de la 
balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central. 

 



 
 

8 

El quadre 6 analitza l’evolució del saldo de la balança fiscal de Catalunya des del 1986 fins al 

2010 segons el flux monetari i des del 2002 al 2010 pel flux del benefici. Aquest període de 25 

anys permet analitzar la sèrie des d’una perspectiva històrica i podem dir que Catalunya pateix 

un xoc negatiu continu en la seva economia com a resultat del dèficit fiscal territorial. Segons el 

flux monetari, aquest xoc negatiu per a tot el període és, de mitjana, d’un 8,1% del PIB català. És 

remarcable l’estabilitat d’aquest resultat en el temps, entre el 6,8% i el 10,1% del PIB català. 

 

Quadre 6     

Saldo de la balança fiscal de Catalunya amb l'Administració central 

Evolució del dèficit fiscal de Catalunya 

     

  

Flux monetari Flux del benefici 

Milions d'euros 
% PIB 

Catalunya1 Milions d'euros 
% PIB 

Catalunya1 

1986 -2.465 -6,8   
1987 -2.868 -7,0   
1988 -3.466 -7,5   
1989 -4.056 -7,7   
1990 -4.867 -8,3   
1991 -5.174 -8,0   
1992 -5.988 -8,6   
1993 -7.263 -10,1   
1994 -6.732 -8,8   
1995 -6.416 -7,7   
1996 -7.088 -7,9   
1997 -7.018 -7,4   
1998 -6.813 -6,8   
1999 -8.124 -7,5   
2000 -8.532 -7,2   
2001 -8.565 -6,7   

2002 -13.696 -10,1 -10.225 -7,4 
2003 -13.036 -8,9 -9.586 -6,5 
2004 -13.595 -8,7 -10.123 -6,4 
2005 -14.186 -8,4 -10.141 -6,0 
2006 -14.493 -7,9 -10.320 -5,6 
2007 -15.913 -8,1 -11.136 -5,6 
2008 -17.200 -8,6 -11.860 -5,9 

20092 -16.409 -8,5 -11.261 -5,8 
2010 -16.543 -8,5 -11.258 -5,8 

Mitjana   -8,1  -6,1 
Desviació estàndard   0,9   0,6 
1 PIB 2008-2010 base 2008 INE, PIB 1995-2007 base 2000 enllaçat, PIB 1986-1994 base 1986 enllaçat 

2 PIB INE base 2008. El dèficit fiscal de Catalunya l'any 2009 és del 8,4% del PIB segons la dada del PIB en base 2000 (vegeu 
Monografia núm. 14 del Departament d'Economia i Coneixement). En aquesta anàlisi i a efectes comparatius amb el 2010 
s'utilitza la dada del PIB en base 2008. 
Nota: A partir de l'any 2002, s'introdueixen alguns canvis metodològics en el càlcul de la balança fiscal de Catalunya amb el 
sector públic central. 
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Detall dels Resultats 

A continuació es presenten els quadres amb el detall de la imputació d’ingressos i despeses 

segons les metodologies del flux monetari i del flux del benefici.  

 

Quadre 7     

La balança fiscal de Catalunya amb l'Administració central 

Detall del resultat de la imputació territorial dels ingressos l'any 2010.  

Flux monetari. Milions d'euros     

     

  Catalunya Total 
% Catalunya 

/ total 
% Catalunya / 

total (any 2009) 

Ingressos Administració central 51.164 264.363 19,4 19,3 

Ingressos Estat 25.173 128.325 19,6 19,4 

    IRPF 8.941 40.844 21,9 21,9 

    I. Societats 3.573 18.231 19,6 19,7 

    IVA 8.064 41.674 19,4 19,4 

    Impostos especials 1.931 10.394 18,6 18,7 

    Resta 2.664 17.182 15,5 15,7 

Ingressos OA i ens públics 235 1.747 13,5 14,1 

Ingressos empreses públiques* 790 4.193 18,8 18,8 

Ingressos SS 24.966 130.097 19,2 19,2 

    Ingressos per cotitzacions 24.663 128.469 19,2 19,2 

    Altres 302 1.628 18,6 18,6 

     

* Ingressos d'explotació AENA + Ports de l'Estat     
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Quadre 8     

La balança fiscal de Catalunya amb l'Administració central  

Detall del resultat de la imputació territorial dels ingressos l'any 2010.  

Flux del benefici. Milions d'euros     

     

  Catalunya Total 
% Catalunya / 

total 
% Catalunya / total 

(any 2009) 

Ingressos Administració central 50.093 264.363 18,9 18,8 

Ingressos Estat 24.750 128.325 19,3 19,1 

    IRPF 8.941 40.844 21,9 21,9 

    I. Societats 3.555 18.231 19,5 19,7 

    IVA 8.064 41.674 19,4 19,4 

    Impostos especials 1.931 10.394 18,6 18,7 

    Resta 2.258 17.182 13,1 13,8 

Ingressos OA i ens públics 235 1.747 13,5 14,1 

Ingressos empreses públiques* 790 4.193 18,8 18,8 

Ingressos SS 24.318 130.097 18,7 18,7 

    Ingressos per cotitzacions 24.016 128.469 18,7 18,7 

    Altres 302 1.628 18,6 18,6 

     

* Ingressos d'explotació AENA + Ports de l'Estat    
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Quadre 9     

La balança fiscal de Catalunya amb l'Administració central  

Detall del resultat de la imputació territorial de les despeses l'any 2010. 

Flux monetari. Milions d'euros     

     

  Catalunya Total 
% Catalunya 

/ total 
% Catalunya / total 

(any 2009) 

Despeses Administració central 45.329 319.692 14,2 14,1 

Despeses Estat 15.234 132.898 11,5 11,3 

    Finançament autonòmic* 6.203 43.663 14,2 12,6 

Transferències acord DA 3a** 435 435 100,0 - 

    Finançament local 3.224 17.349 18,6 20,7 

    Infraestructures de transport 597 5.159 11,6 12,2 

        Carreteres 324 3.301 9,8 9,9 

        Ferrocarrils 273 1.858 14,7 16,9 

    Defensa 378 8.077 4,7 4,2 

    Pensions classes passives 517 10.127 5,1 5,1 

    Interessos deute 1.884 19.623 9,6 9,8 

    Resta 1.996 28.464 7,0 9,4 

Despeses OOAA i ens públics 1.001 16.923 5,9 5,9 

Inversió EEPP 1.986 11.316 17,6 20,3 

    ADIF 1.180 5.401 21,9 24,0 

    Aena 239 1.732 13,8 31,4 

    Puertos del Estado 135 1.037 13,0 12,8 

SEITTSA 288 1.829 15,8 13,3 

    Altres 144 1.317 10,9 9,2 

Despeses SS 27.107 158.556 17,1 17,1 

    Pensions 17.923 97.732 18,3 18,3 

    Altres 9.185 60.824 15,1 15,4 

     

* A les dades de la liquidació de pressupost de l'Estat s'han afegit unes bestretes de tresoreria extrapressupostàries de l'Estat 
cap a les comunitats autònomes per tal d'incorporar tots els elements del model de finançament de les comunitats autònomes 
de règim comú. 

**Acord de 8 de novembre del 2010 del Ministeri d'Economia i Hisenda i el Departament d'Economia i Finances. 
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Quadre 10     

La balança fiscal de Catalunya amb l'Administració central  

Detall del resultat de la imputació territorial de les despeses l'any 2010. 

Flux del benefici. Milions d'euros     

     

  Catalunya Total 
% Catalunya 

/ total 
% Catalunya / 

total (any 2009) 

Despeses Administració central 49.319 319.692 15,4 15,3 

Despeses Estat 17.986 132.898 13,5 13,2 

    Finançament autonòmic* 6.203 43.663 14,2 12,6 

Transferències acord DA 3a** 435 435 100,0 - 

    Finançament local 3.225 17.349 18,6 20,8 

    Infraestructures de transport 716 5.159 13,9 14,5 

        Carreteres 439 3.301 13,3 13,3 

        Ferrocarrils 277 1.858 14,9 16,9 

    Defensa 1.263 8.077 15,6 15,6 

    Pensions classes passives 518 10.127 5,1 5,1 

    Interessos deute 2.371 19.623 12,1 11,9 

    Resta 3.255 28.464 11,4 12,6 

Despeses OOAA i ens públics 1.527 16.923 9,0 11,2 

Inversió EEPP 2.698 11.316 23,8 23,1 

    ADIF 1.800 5.401 33,3 29,8 

    Aena 247 1.732 14,3 30,1 

    Puertos del Estado 144 1.037 13,9 13,7 

SEITTSA 294 1.829 16,1 14,3 

    Altres 213 1.317 16,2 10,9 

Despeses SS 27.107 158.556 17,1 17,1 

    Pensions 17.923 97.732 18,3 18,3 

    Altres 9.185 60.824 15,1 15,4 

     

* A les dades de la liquidació de pressupost de l'Estat s'han afegit unes bestretes de tresoreria extrapressupostàries de 
l'Estat cap a les comunitats autònomes per tal d'incorporar tots els elements del model de finançament de les comunitats 
autònomes de règim comú. 

**Acord de 8 de novembre del 2010 del Ministeri d'Economia i Hisenda i el Departament d'Economia i Finances. 
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Sèrie d’estudis de balança fiscal publicats per la Generalitat de Catalunya 

 

A continuació es relacionen les referències bibliogràfiques que configuren la sèrie històrica de 25 

anys d’estudis de les balances fiscals promoguts per la Generalitat de Catalunya. 

 

COLLDEFORNS, Montserrat. La balança fiscal de Catalunya amb l’Administració de l’Estat 1986-

1988. Barcelona: Institut d’Estudis Autonòmics, 1991. 

 

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D’ECONOMIA I CONEIXEMENT. Resultats de la balança fiscal de 

Catalunya amb el sector públic central 2006-2009. Barcelona: Departament d’Economia i 

Coneixement, 2012. (Monografies;14). També disponible en línia a:  

http://www20.gencat.cat/docs/economia/70_Economia_SP_Financament/arxius/estadistiques-

informes/resultatsbalancafiscal2006_2009.pdf 

 

GRUP DE TREBALL PER A L’ACTUALITZACIÓ DE LA BALANÇA FISCAL DE CATALUNYA. La balança fiscal de 

Catalunya amb l’Administració central [en línia]. Barcelona: Part catalana de la Comissió Mixta 

de Valoracions Administració de l’Estat-Generalitat de Catalunya, 2005. També disponible en 

línia a:  

http://www20.gencat.cat/docs/economia/Documents/Arxius/Document%20del%20Grup%20de

%20Treball%202005%20catala.pdf 

 

GRUP DE TREBALL PER A L’ACTUALITZACIÓ DE LA BALANÇA FISCAL DE CATALUNYA. Metodologia i càlcul de la 

balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 2002-2005. Barcelona: Departament 

d’Economia i Finances, 2008. (Monografies;10). També disponible en línia a:  

http://www20.gencat.cat/docs/economia/financament/arxius/financament/bibliografia/Metod

ologia-balanca-fiscal-Catalunya-Aministracio-central-2002-2005.pdf 

 

LÓPEZ, Guillem; MARTÍNEZ, Esther. La balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central 

1995-98. Barcelona: Institut d’Estudis Autonòmics, 2000. 

 

http://www20.gencat.cat/docs/economia/70_Economia_SP_Financament/arxius/estadistiques-informes/resultatsbalancafiscal2006_2009.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/economia/70_Economia_SP_Financament/arxius/estadistiques-informes/resultatsbalancafiscal2006_2009.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/economia/Documents/Arxius/Document%20del%20Grup%20de%20Treball%202005%20catala.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/economia/Documents/Arxius/Document%20del%20Grup%20de%20Treball%202005%20catala.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/economia/financament/arxius/financament/bibliografia/Metodologia-balanca-fiscal-Catalunya-Aministracio-central-2002-2005.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/economia/financament/arxius/financament/bibliografia/Metodologia-balanca-fiscal-Catalunya-Aministracio-central-2002-2005.pdf
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MARTÍNEZ, Esther. “La balança fiscal de Catalunya amb l’Administració de l’Estat 1989-1994”. A: 

PARELLADA, Martí. (coord.). La balança de pagaments de Catalunya. Barcelona: DG de 

Programació Econòmica: Institut d’Estudis Autonòmics, 1997. 


