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Comparació internacional de les balances fiscals de les regions amb el sector 
públic central: una anàlisi de l’efecte redistributiu 

Gerard Montasell Piñol 
Esther Sánchez Rata 
Direcció General d’Afers Econòmics 
 
 

1. Introducció 

L’activitat del sector públic central genera fluxos fiscals interregionals en la mesura 
que els ingressos i les despeses públics es distribueixen territorialment. La balança 
fiscal calcula el saldo d’aquests fluxos en cada regió. Concretament, la balança fiscal 
d’un territori s’obté a partir de la diferència entre la despesa efectuada pel sector 
públic central en un territori i el volum d’ingressos fiscals aportats per aquest. Quan 
en un territori els recursos aportats al sector públic central superen les despeses que 
aflueixen 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) i, en el cas contrari, hi ha superàvit fiscal. 

Les balances fiscals han estat objecte de càlcul al llarg dels anys en molts països 
fiscalment descentralitzats, ja que mesuren l’efecte redistributiu entre territoris de la 
política fiscal que du a terme el govern central i, per tant, permeten la realització de 
treballs entorn del poder redistributiu del sector públic central. Els treballs empírics 
sobre el nivell de redistribució regional de la política pressupostària del sector públic 
central s’inicien amb l’Informe MacDougall (1977), tot i que no és fins als anys 
noranta del segle passat quan apareixen en la literatura nombrosos treballs.1 

Pel que fa a l’anàlisi comparada de l’efecte redistributiu dels saldos fiscals regionals, 
Vaillancourt (2010) esmenta alguns factors determinants de les balances fiscals d’una 
regió: factors geogràfics, històrics, polítics i demogràfics com ara l’envelliment i la 
mobilitat entre territoris. D’altra banda, Rodden (2009 i 2010) presenta algunes 
explicacions plausibles de la variació entre països en el grau de progressivitat de la 
redistribució interregional de la renda ocasionada per les transferències 
intergovernamentals: el llegat institucional (i en especial els pactes constitucionals 
inicials), la forma de govern (parlamentària o presidencialista), la desigualtat inicial 
en la distribució de la renda i els recursos naturals i la sobrerepresentació política de 
les jurisdiccions petites. 

                                                 
1 Vegeu un recull de la metodologia i els resultats dels principals treballs empírics a Bosch, Espasa i 
Sorribas (2002). 
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Aquest paper de treball presenta un doble objectiu. Per una banda, elaborar una 
anàlisi comparada d’àmbit internacional d’estudis sobre balances fiscals de les 
regions amb el sector públic central de diferents països; i per l’altra, mesurar el 
poder redistributiu que efectua el sector públic central amb la seva activitat, és a dir, 
en quina mesura els fluxos fiscals incideixen en les diferències interregionals 
prèviament existents en el nivell de renda per habitant. 

En concret, el paper s’estructura en tres parts. En la primera, es detallen les 
qüestions metodològiques que cal tenir en compte per analitzar comparativament 
diversos estudis a escala internacional sobre les balances fiscals de les regions amb el 
sector públic central, així com aquelles que es necessiten per examinar el poder 
redistributiu del govern central.  

En la segona part, es fa una breu descripció de les balances fiscals que són objecte 
d’estudi: les d’Austràlia, Bèlgica, el Canadà, els Estats Units d’Amèrica, Mèxic i 
Espanya, juntament amb una especial referència a la balança fiscal de Catalunya 
elaborada per la Generalitat de Catalunya. En aquest apartat s’emfatitza la 
metodologia utilitzada i la disponibilitat de dades per a l’elaboració de balances 
fiscals i s’examinen i interpreten els resultats des d’un punt de vista redistributiu. 

En la tercera part, es compara l’efecte redistributiu de les balances fiscals dels 
diferents països. L’enfocament metodològic emprat en aquest apartat es basa en el 
càlcul d’índexs de concentració de renda abans i després de l’actuació del sector 
públic, per tal d’examinar, mitjançant un altre índex (Pechman i Okner), les 
variacions en la distribució de la renda regional provocades per l’acció 
pressupostària del govern central.2 Així mateix, aquesta tercera part es completa amb 
una anàlisi detallada per a cada país de la reordenació de rendes regionals que 
produeixen els fluxos fiscals, els possibles efectes de sobreanivellament i el pes que 
tenen els saldos fiscals en la renda de cada país. 

 
 
 
 

                                                 
2 En el present treball s’aplica a la totalitat dels fluxos fiscals generats pel sector públic central 
l’enfocament metodològic de Mussons (2011) utilitzat per analitzar l’efecte redistributiu concret de 
les transferències del govern central al nivell de govern intermedi. 
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2. Aspectes metodològics 

2.1. Anàlisi comparativa de les balances fiscals 

En el càlcul de les balances fiscals hi ha diversos aspectes a tenir en compte per tal 
de poder efectuar comparacions acurades: l’enfocament metodològic, l’àmbit 
temporal, l’àmbit institucional, les operacions considerades i el tractament del saldo 
pressupostari. Tot i que aquests elements seran analitzats quan s’expliquin cadascun 
dels estudis, cal fer aquí certes puntualitzacions. 

Enfocament metodològic 

La metodologia de càlcul de les balances fiscals es pot basar en dos enfocaments 
estàndards: el flux monetari i el flux del benefici. La utilització d’una aproximació o 
una altra depèn de la finalitat de l’anàlisi que es vulgui dur a terme. El flux monetari 
és més adient per mesurar l’impacte econòmic generat per l’acció del sector públic 
en un territori. En canvi, el flux del benefici intenta analitzar els efectes del sector 
públic sobre els individus residents en un territori, és a dir, intenta quantificar 
l’increment de benestar dels ciutadans derivat de la prestació dels serveis públics per 
part del sector públic central. 

En concret, per la banda dels ingressos, el flux monetari imputa territorialment els 
recursos tributaris al territori on es localitza la capacitat econòmica sotmesa a 
gravamen, i els ingressos no tributaris, al territori on té lloc el pagament. Pel que fa a 
l’enfocament del flux del benefici, l’assignació geogràfica dels ingressos correspon a 
la regió on resideixen els individus que finalment suporten la càrrega.  

Per la banda de les despeses, el flux monetari imputa les despeses a la regió on es 
materialitza la contraprestació (on es localitza el personal, la utilització de béns i 
serveis, la percepció de les transferències i la realització de les inversions). El flux del 
benefici les assigna al territori on resideixen els beneficiaris últims dels serveis. 
Aquesta darrera aproximació comporta establir més hipòtesis d’imputació territorial 
de les despeses que en el cas del flux monetari. 

La imputació territorial de la despesa pública, si se segueix l’enfocament del flux 
monetari, pot ser relativament fàcil, sempre que hi hagi un sistema comptable que 
permeti territorialitzar totes les partides de despesa. Quan passa això, la imputació 
territorial de la despesa és directa i immediata, seguint bàsicament el criteri 
d’assignació que fa el govern central. En el cas contrari o en el cas en què la 
territorialització esmentada no sigui completa, serà necessari establir algunes 
hipòtesis relatives a la localització de la despesa. Quant al flux del benefici, és 
necessari establir hipòtesis sobre l’àmbit dels beneficiaris i també seleccionar els 
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indicadors estadístics que millor els representin en cadascun dels programes de 
despesa. 

La literatura econòmica presenta, a més del flux monetari i del flux del benefici, 
altres aproximacions. El flux de caixa, utilitzat en la metodologia de diversos estudis 
que s’analitzen en aquest paper de treball, assigna tant els ingressos tributaris com 
els no tributaris al territori on té lloc el pagament, mentre que imputa les despeses a 
la regió on es fa el pagament. 

Així mateix, Ruggeri i Yu (2000) i Barberán (2010) suggereixen dos nous 
enfocaments: el flux del guany econòmic i el flux de la renda domèstica. Segons el 
guany econòmic, els ingressos s’imputen de la mateixa manera que el flux del 
benefici, mentre que les despeses són assignades al territori on la despesa genera 
renda, que pot o no coincidir amb el lloc on es materialitza la contraprestació. Per 
exemple, els béns i serveis poden ser adquirits en una regió, en la qual es genera 
renda, però destinats a una altra per a la seva utilització. En canvi, Barberán (2010) 
considera que assignar els ingressos al territori on resideixen els individus que 
finalment suporten la càrrega, tal com proposa Ruggeri i Yu (2000), no és consistent 
amb la finalitat de mesurar el guany econòmic resultant de l’acció del sector públic 
de què gaudeix el territori. Per aquest motiu, aquest autor suggereix el flux de renda 
domèstica, el qual pren el flux monetari com a enfocament adient per a l’assignació 
dels ingressos i el flux del guany econòmic per a la imputació de les despeses. Val a 
dir que aquesta aproximació no s’aplica en cap dels estudis examinats en aquest 
paper de treball.  

Àmbit temporal i institucional 

Quant a l’àmbit temporal i tenint en compte la disponibilitat dels estudis, s’ha 
considerat que l’any 2005 és el més idoni per prendre’l com a referència, ja que és el 
darrer any de què es disposa de balances fiscals per al cas d’Espanya. Això no 
obstant, algun dels treballs analitzats calcula els saldos fiscals per a un any anterior o 
posterior. Respecte de l’àmbit institucional, cal esmentar que tots els estudis 
computen els fluxos fiscals generats pel sistema de Seguretat Social com a fluxos del 
sector públic central. 

Operacions considerades 

Respecte a les operacions considerades, cal destacar que tots els estudis examinats 
exclouen els ingressos i les despeses que integren el compte financer del pressupost, 
és a dir, les operacions originades per la variació d’actius i passius financers. Especial 
consideració pren el pagament dels interessos del deute. La no-inclusió d’aquests 
comporta que, si no s’efectuen ajustaments a la banda dels ingressos, els saldos 
fiscals són inferiors, pel fet que s’imputa menys despesa al territori en qüestió. 
Alguns dels treballs analitzats sí que els computen i d’altres no. Quant als fluxos 
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amb l’exterior, les balances fiscals espanyoles són les úniques que els mesuren (a 
l’epígraf “resta del món”), si bé no els imputen a les comunitats autònomes.  

Tractament del dèficit / superàvit pressupostari 

Es considera metodològicament convenient calcular els saldos fiscals amb equilibri 
pressupostari a l’hora de mesurar les balances. El saldo fiscal d’un territori sense 
efectuar cap ajustament pel saldo pressupostari del sector públic central proporciona 
el saldo dels fluxos de sortida o d’entrada de caixa envers el govern central o 
viceversa. No obstant això, aquest resultat està fortament condicionat pel dèficit o 
superàvit pressupostari del sector públic central, fins al punt que si hi hagués un 
dèficit molt elevat, es podria donar el cas que totes les regions tinguessin superàvit 
fiscal. És a dir, una situació de dèficit públic provoca una millora generalitzada dels 
saldos fiscals de tots els territoris, i a l’inrevés en cas de superàvit. Així, neutralitzar 
el dèficit o superàvit públic és convenient si es volen analitzar els fluxos 
redistributius interregionals, ja que resulta convenient que la suma de fluxos positius 
iguali els negatius de les diferents comunitats autònomes.  

Totes les balances fiscals que es presenten neutralitzen els saldos pressupostaris 
excepte els d’Espanya. Teòricament es podrien observar tres tipus d’ajustaments: 
distribuir territorialment el dèficit/superàvit pressupostari del sector públic central 
en funció de la pauta resultant de la distribució territorial dels ingressos, distribuir el 
saldo pressupostari en funció de la pauta resultant de la distribució territorial de les 
despeses o una combinació d’ambdues distribucions.  

Tot i que en el cas d’Espanya els saldos fiscals no es presentin neutralitzats, 
l’Administració central més la de la Seguretat Social d’Espanya presenten, l’any 2005, 
un saldo pressupostari força equilibrat (un superàvit d’un 1,6 % del PIB segons el 
protocol del dèficit excessiu). Aquest fet, sumat a la inclusió tant del pagament dels 
interessos del deute com dels fluxos amb l’exterior, comporta que en situació de 
superàvit públic sigui d’esperar que les balances fiscals neutralitzades i sense 
neutralitzar presentin resultats similars. Pel que fa a les balances fiscals de la resta de 
països, el fet que algun estudi no inclogui el pagament dels interessos del deute 
queda contrarestat en certa mesura per la neutralització del saldo pressupostari.  

Estudis comparats 

El paper de treball ha inclòs els estudis següents: Intergovernmental Relations 
Division. Western Australia Treasury (1999), actualitzat per l’exercici fiscal 2004-
2005 per Austràlia; ABAFIM (2004) comentat per Van Rompuy (2010) per Bèlgica; 
Ruggeri (2010) pel Canadà; Tax Foundation (2007) pels Estats Units d’Amèrica; 
Saucedo Sánchez (2007) per Mèxic i Institut d’Estudis Fiscals (2008) per Espanya. 
Finalment, les balances fiscals elaborades pel Grup de treball per a l’actualització de 
la balança fiscal de Catalunya (2008), i la seva actualització per a l’any 2009 duta a 
terme des de la Subdirecció de Finançament Autonòmic del Departament 
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d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya (2012). A la bibliografia 
adjunta s’inclouen les referències detallades d’aquests estudis. 

Així mateix, s’han descartat alguns estudis, tenint en compte els diversos aspectes a 
analitzar en una balança fiscal, per tal que la comparació entre les diferents balances 
fiscals sigui tan acurada com sigui possible. L’estudi de les balances fiscals de les 
regions britàniques amb el sector públic que Oxford Economics publica anualment 
inclou l’acció dels ens locals, de manera que el saldo fiscal no recull només el sector 
públic central. Aquest fet, sumat al fet que els resultats no estiguin neutralitzats pel 
saldo pressupostari, comporta que el generat pel nivell local incideixi en el saldo 
fiscal d’una regió. Per la mateixa raó no s’han considerat les balances fiscals de les 
regions italianes calculades per Staderini i Vadalà (2009).  

L’estudi d’Ambrosanio [et al.] (2010) que mesura els fluxos fiscals a Itàlia no s’ha 
tingut en compte en l’anàlisi pel fet que no considera els ingressos i les despeses de 
capital, a causa, segons els autors, del seu important component cíclic. Així mateix, 
s’han descartat Jansen (2004) i Ragnitz [et al.] (2009), perquè aproximen tant els 
fluxos fiscals com els no fiscals entre els länder alemanys. A més, aquests estudis es 
basen en una metodologia3 que no permet calcular quina part de les transferències 
netes entre els länder és imposada pel govern i quina part és voluntària del sector 
privat com, per exemple, inversió privada en un altre land. 

Aquest paper és fruit d’un esforç compilador d’estudis sobre balances fiscals que ha 
necessitat una homogeneïtzació en la presentació de les dades, pel fet que aquestes 
eren presentades originalment en diferents unitats: per obtenir els saldos fiscals en 
valors corrents s’ha utilitzat el deflactor del PIB i les xifres presentades inicialment 
en valors absoluts s’han relativitzat en termes de renda. Concretament, s’ha utilitzat 
el deflactor del PIB de cada país i el PIB de la base de dades regional de l’OCDE. 

2.2. Anàlisi de l’efecte redistributiu de les balances fiscals 

La metodologia emprada per fer una anàlisi comparativa del poder redistributiu 
interregional del pressupost del govern central de cada país es basa en el càlcul 
d’índexs de concentració de la renda regional abans (renda inicial) i després de 
l’actuació del sector públic (renda final). 

Els índexs de concentració mesuren el grau de desigualtat d’una variable específica 
en una distribució estadística. Quan la variable de referència és la renda i l’objecte és 
mesurar fins a quin punt la distribució de la renda en una economia entre individus 
es desvia d’una distribució totalment igualitària, estem davant de l’anomenat índex 
de Gini. Un índex de concentració s’associa a una corba de concentració (en el cas 
de l’índex de Gini és la corba de Lorenz). En el present treball, la corba de 
                                                 
3 Concretament, en l’estudi de Jansen (2004) la transferència neta d’un land alemany = PNB land - 
(consum privat + consum públic + inversió land) – factor de correcció land. A Ragnitz [et al.] 
(2009) consideren la diferència entre el PIB del land i la demanda interna. 
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concentració de renda inicial (o final) es pot definir com el percentatge de renda 
inicial (o final) acumulat pels estats que representen un determinat percentatge de la 
població del país. L’índex de concentració associat a aquesta corba serà, per tant, 
l’índex de concentració de renda inicial o de renda final. La interpretació d’aquests 
índexs és la següent: com més proper a zero estigui el valor d’aquest índex, més 
igualitària és la distribució que representa. 

En concret, per al present treball es defineix Yi com la renda inicial existent en un 
territori abans de l’acció del sector públic; i YFi, com la renda final. Aquesta és la 
renda després de l’actuació del sector públic central, és a dir, la renda inicial més el 
saldo de la balança fiscal d’un territori amb el sector públic central (YFi = Yi + 
saldo balança fiscal).  

Per tal de calcular els índexs de concentració, es construeixen les variables “Yi per 
capita/Ym per capita” i “YFi per capita/YFm per capita”, on “i” són les regions 
d’un país i “m” és la mitjana de les regions del país. Així mateix, es necessita la 
població de cada regió, a fi de ponderar les variables comentades amb el pes 
poblacional de cada territori. Com a indicador de la variable Yi s’ha utilitzat la renda 
primària neta de les llars4 del banc de dades regionals de l’OCDE. S’entén que és la 
magnitud de renda regional disponible que, en menor mesura, incorpora l’actuació 
del sector públic, per bé que inclou la remuneració del personal de l’administració 
pública.  

A fi de determinar l’efecte redistributiu dels saldos fiscals cal comparar l’índex de 
concentració de la renda primària neta regional de les llars (a) amb l’índex de 
concentració de la renda final (b). A aquest efecte es calcula l’índex de Pechman i 
Okner: ([a – b] / a) x 100, el qual s’empra a l’anàlisi per mesurar en quin percentatge 
varia la desigualtat interregional de la renda inicial gràcies als fluxos fiscals del 
govern central. És a dir, mesura el grau en què les desviacions regionals en la renda 
inicial es redueixen a causa de l’existència de les balances fiscals. Aquestes 
desviacions en la renda són enteses com la diferència entre l’índex de renda per 
capita regional i el de la mitjana de regions d’un país que és igual a 100. 

Per acabar, i per tal de completar l’estudi, s’examina, tal com s’ha comentat en la 
introducció, si les regions aportadores i receptores netes segueixen un criteri 
d’ordenació segons el seu nivell de renda. És a dir, es tracta d’observar si es 
compleix un principi d’ordinalitat: en la mesura en què disminueix el nivell de renda 
de les regions més riques, l’aportació neta és proporcionalment menor, i a l’inrevés. 
L’índex de Pechman i Okner no permet elaborar aquesta anàlisi, de manera que es fa 
necessari comparar el nivell de renda inicial de cadascuna de les regions d’un país 
(en què la renda del conjunt del país és igual a 100) amb el nivell de renda final.  

                                                 
4 La renda primària neta de les llars es defineix com la renda generada directament de les 
transaccions de mercat, és a dir, de la compra i venda de factors de producció i béns. Per tant, 
s’inclou la remuneració dels empleats, les rendes de la propietat netes i l’excedent net d’explotació i 
d’autònoms. 
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3. Les balances fiscals dels països analitzats 

En aquest apartat es descriuen les balances fiscals objecte d’anàlisi, emfatitzant-ne la 
metodologia aplicada5 i els resultats, així com la disponibilitat de dades per a la seva 
elaboració. Els saldos fiscals es posen en relació amb la renda per capita de cada 
regió, de manera que els resultats són interpretats des d’un punt de vista 
redistributiu.  

Austràlia 

El Departament del Tresor (DT) d’Austràlia Occidental, un dels estats constituents6 
del país, estima anualment les aportacions fiscals que realitzen els estats i els dos 
territoris australians continentals a la federació. El DT extreu la majoria de dades del 
servei d’estadística australià Australian Bureau of Statistics, i les tracta, tot establint 
hipòtesis de regionalització, per tal que siguin consistents amb el flux monetari. 

La contribució dels estats australians als ingressos federals s’ha calculat sobre la base 
de la localització de les activitats econòmiques subjectes als tributs. A tall d’exemple, 
per a la regionalització de l’impost sobre la renda personal es prenen com a 
indicador les dades de recaptació segons el lloc de residència dels contribuents, i per 
a l’impost de societats s’utilitza l’excedent brut d’explotació de les empreses, ambdós 
criteris coherents amb l’enfocament emprat. Ara bé, en cas de no disposar d’un 
indicador acurat, la partida és territorialitzada segons el pes poblacional de l’estat en 
el conjunt de la federació, operació que seria congruent amb el flux del benefici.7 
Aquest supòsit es dóna en les contribucions a Superannuation.8  

Les despeses són assignades als estats partint de la localització dels serveis i la 
destinació dels subsidis o transferències, excepte per als casos de manca 
d’informació, que, com passa amb els ingressos, s’assignen segons població. Per 
exemple, els salaris relatius a defensa són regionalitzats d’acord amb la localització 
dels establiments militars, mentre que la despesa no salarial en defensa s’assigna en 
base per capita.  

                                                 
5 Vegeu l'annex 1 per a un quadre-resum comparatiu de la metodologia aplicada. 
6 Austràlia es constitueix en sis estats (Austràlia Occidental, Victòria, Nova Gal·les del Sud, 
Queensland, Austràlia Meridional i Tasmània) i deu territoris, dos dels quals continentals (Territori 
Capital Australià i Territori del Nord), que són considerats sovint com a estats pel seu pes 
poblacional en el total de la federació.  
7 Cal puntualitzar que la metodologia de l’estudi per a Austràlia segueix el flux monetari, si bé la 
utilització del flux del benefici és, tan sols, subsidiària.  
8 Programa de pensions de jubilació d’Austràlia. 
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Pel que fa a les operacions considerades, l’estudi inclou els ingressos i les despeses 
no financeres, entre els quals, Superannuation i subsidis d’atur, però exclou els 
fluxos fiscals amb la resta del món. Es computa també el pagament dels interessos 
del deute del govern federal, els quals són assignats entre els estats en proporció a la 
població. Una particularitat del càlcul de les balances fiscals a Austràlia és el 
tractament de la capitalitat, el Territori Capital Australià (ACT). Els ingressos i les 
despeses relatius a l’ACT són repartits entre les altres jurisdiccions, prenent com a 
indicador el pes poblacional. 

Els saldos fiscals són presentats en el supòsit de pressupost equilibrat. El 50 % del 
dèficit pressupostari és distribuït d’acord amb la proporció dels ingressos estatals en 
el total de la federació, i l’altre 50 %, d’acord amb la proporció de les despeses.  

El quadre 1 mostra els resultats de les balances fiscals dels estats australians amb la 
federació i la seva relació amb el nivell de PIB per capita. L’estat més contribuïdor 
net a les finances del Commonwealth és Austràlia Occidental, seguit de Nova 
Gal·les del Sud, mentre que els majors beneficiaris nets són el Territori del Nord i 
Tasmània. Els resultats de les balances fiscals mostren un efecte redistributiu entre 
els estats australians (sense tenir en compte el Territori del Nord), ja que els estats 
amb renda per capita més alta són els aportadors nets a la resta d’estats, tal com 
s’observa en el gràfic 1.9 

Cal destacar la particularitat del Territori del Nord, el qual gaudeix d’un nivell de 
PIB per capita d’un 17,60 % per sobre del del conjunt d’Austràlia i a la vegada és 
beneficiari net. Aquest fenomen s’explica pel fet de ser una regió productora de 
petroli i gas amb un pes poblacional de només l’1,02 % sobre el total d’Austràlia i 
amb una densitat demogràfica molt baixa, la qual cosa, sumada al fet que entorn del 
30 % de la població sigui indígena,10 crea uns costos de prestació de serveis públics 
molt elevats.  

 

                                                 
9 En els gràfics, les regions estan ordenades de més baixa renda per capita a més alta. 
10 La població indígena a Austràlia gaudeix d’un tractament especial de protecció. A més, la provisió 
de serveis a aquest col·lectiu és més costosa: a tall d’exemple, Deeble [et al.] (2008) indica que la 
despesa en salut l’any 2004-2005 per a la població indígena (tant els aborígens com els illencs de 
l’estret de Torres) és superior en un 17 % a la despesa pel mateix concepte per a la població no 
indígena. 
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Saldo fiscal (%  PIB) Índex PIB per capita (Austràlia=100)
Territori Capital Australià (sigles en anglès, ACT) - 127,44
Territori del Nord 22,00 117,60
Austràlia Occidental -3,93 107,68
Victòria -0,89 101,55
Nova Gal·les del Sud -1,62 98,26
Queensland 1,43 91,83
Austràlia Meridional 5,69 89,89
Tasmània 13,56 81,43

Quadre 1. Saldo fiscal dels estats australians i del Territori del Nord amb el sector públic central. 2004-
2005*

 
*L’any fiscal a Austràlia comença l’1 de juliol i acaba el 30 de juny. 
Font: elaboració a partir de Smith [et al.] (1999, actualitzat el 2005) i OCDE (2012). 
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Gràfic 1. Saldo fiscal dels estats australians i del Territori del Nord amb el sector 
públic central. 2004-2005

 
Font: elaboració a partir de Smith [et al.] (1999, actualitzat el 2005) i OCDE (2012). 

 

Bèlgica 

Van Rompuy (2010) analitza els fluxos fiscals interregionals de Bèlgica calculats per 
ABAFIM (2004), l’Administració de Finances del govern flamenc, per al període 
1990-2003 sobre la base d’una metodologia que combina el flux del benefici i el de 
caixa.  

Bèlgica és un estat federal constituït per tres regions, una de les quals, la regió de 
Brussel·les, rep diàriament fluxos de treballadors (commuters) residents en les altres 
dues: Flandes i Valònia. Aquest fenomen planteja la qüestió de si els ingressos i 
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despeses federals resultants de la massa salarial (impostos de renda personal, 
contribucions de la Seguretat Social i despesa de personal) s’han d’imputar a la regió 
en la qual viuen els contribuents o beneficiaris o bé en la qual treballen. ABAFIM 
(2004) es decanta pel criteri del lloc de residència, fet que comporta aplicar un 
mecanisme de correcció per a la imputació de les partides esmentades.  

Per la banda dels ingressos i a fi d’imputar l’IRPF de manera coherent amb el criteri 
del lloc de residència, les regions de residència dels commuters reben una renda salarial 
industrial addicional resultant de multiplicar el nombre de viatgers habituals per la 
mitjana del salari industrial guanyat a la regió de Brussel·les. No considerar també la 
renda salarial del sector serveis és, però, poc apropiat, segons Van Rompuy (2010), 
tenint en compte l’alta concentració del sector terciari a la regió de Brussel·les. 

Especial consideració pren l’impost de societats. La recaptació d’aquest tribut 
d’acord amb la localització de les seus administratives de les empreses comporta que 
s’imputi a una sola regió, pel fet que aquelles se solen ubicar a la regió de Brussel·les. 
Per aquest motiu, ABAFIM (2004) opta per utilitzar el valor afegit del sector 
empresarial com a indicador d’assignació territorial. Quant als impostos indirectes, 
s’ha pres el PIB regional com a criteri d’imputació aproximat. 

Per la banda de les despeses, cal destacar que ABAFIM (2004) equipara el capítol de 
salaris dels treballadors públics a un benefici social a favor de la regió de residència 
dels treballadors. Com passa amb els impostos indirectes, les partides de compra de 
béns i serveis i d’inversió de capital són regionalitzades segons l’indicador del PIB. 

Quant a les operacions considerades, l’estudi inclou la Seguretat Social però exclou 
el pagament dels interessos del deute, per la manca d’un criteri objectiu de 
territorialització. Els resultats són presentats en el supòsit d’equilibri pressupostari, 
neutralitzant el dèficit via la igualació dels ingressos a les despeses, tot mantenint 
constant la proporció relativa de cada font d’ingrés.  

El quadre 2 presenta el saldo fiscal de les regions belgues amb el sector públic 
federal i el nivell de PIB per capita. Especial consideració pren la regió de 
Brussel·les, que és beneficiària neta, malgrat que és la regió amb el PIB per capita 
més elevat. Aquest fenomen es deu a la condició de capitalitat i a la baixa capacitat 
fiscal de la regió. Brussel·les es caracteritza per una alta concentració del sector de 
serveis públic i privat i per un flux diari substancial de treballadors que resideixen a 
les altres regions, fet que comporta que aquesta regió gaudeixi d’un PIB per capita 
molt elevat. Així mateix, la regió de Brussel·les presenta una baixa capacitat fiscal: 
l’entrada d’immigrants amb rendes baixes i la sortida de nacionals amb rendes altes 
cap a les altres regions comporta, tenint en compte que la seva principal font 
d’ingressos és l’impost sobre la renda personal, una baixa capacitat fiscal.  
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Saldo fiscal (%  PIB) Índex PIB per capita (Bèlgica=100)
Regió de Brussel·les 2,70 201,49
Flandes -4,40 99,03
Valònia 8,40 71,83

Quadre 2. Saldo fiscal de les regions belgues amb el sector públic central. 2003

 
Font: elaboració a partir de Van Rompuy (2010) i OCDE (2012). 
 
 
 
 

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

Valònia Flandes Regió de Brussel·les

Sa
ld

o f
isc

al 
(%

 PI
B)

Gràfic 2. Saldo fiscal de les regions belgues amb el sector públic central. 2003

 
Font: elaboració a partir de Van Rompuy (2010) i OCDE (2012). 

 

Canadà 

L’estudi de Ruggeri (2010) utilitza una metodologia original per al càlcul dels fluxos 
fiscals interregionals entre les províncies canadenques i la federació: el flux guany 
econòmic, ja descrit en la introducció. Ruggeri (2010) fa certs ajustaments a les 
dades regionalitzades del Provincial Economic Analysis (PEA),11 per tal que siguin 
consistents amb el flux guany econòmic. PEA és una publicació anual de caràcter 
públic elaborada pel servei d’estadística canadenc Canada Statistics. 

Entre les matisacions introduïdes a les dades originals cal subratllar, quant als 
ingressos, la dels tributs amb desplaçament de la càrrega tributària. A tall d’exemple, 
  

                                                 
11 Que regionalitza segons el flux caixa. 
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a l’hora de regionalitzar l’impost de societats, s’assumeix que aquest es desplaça un 
25 % als consumidors i un 75 % als propietaris de capital, la meitat 
dels quals són residents i la resta, no residents. Pel que fa a les despeses, cal destacar 
la compra de béns i serveis. Just en aquesta partida pressupostària és on es reflecteix 
el tret diferencial de l’aproximació del flux guany econòmic, pel fet que aquest criteri 
assigna les despeses al territori on aquestes generen renda, en concret, on els béns i 
serveis són produïts. Ruggeri (2010), per manca d’aquesta informació detallada, 
utilitza la renda primària (excloent per tant el sector públic) com a indicador de 
regionalització de la compra de béns i serveis, el qual segueix sent consistent amb 
l’aproximació emprada.  

Quant a les operacions considerades, l’estudi inclou la partida no pressupostària del 
Canada Pension Plan (CPP), tret del del Quebec,12 que té el seu propi programa de 
Seguretat Social. S’exclouen els fluxos fiscals de la federació amb la resta del món, 
així com el pagament dels interessos del deute sobirà, si bé es fan certs ajustaments a 
la banda dels ingressos.13 Pel que fa a l’àmbit territorial, Ruggeri (2010) exclou els 
anomenats Territoris (Territoris del Nord, Yukon i Nunavut) perquè tenen una 
relació fiscal amb la federació diferent de la resta de províncies. L’estudi presenta els 
saldos fiscals amb el saldo pressupostari neutralitzat via ingressos, i els ajusta a cada 
província d’acord amb el pes dels impostos sobre la renda i el consum. 

El quadre 3 mostra els saldos fiscals per a l’any 2004 en percentatge sobre el PIB de 
les províncies canadenques amb el sector públic central i la seva relació amb el nivell 
de renda. El rang de saldos fiscals comprèn des d’un 3,23 % negatiu sobre el PIB 
regional d’Alberta fins a un 15,72 % positiu de l’Illa del Príncep Eduard. 

En general, les províncies amb un nivell de renda per sobre de la mitjana tenen una 
balança fiscal deficitària, de la mateixa manera que les províncies amb un nivell de 
renda per sota de la mitjana presenten superàvit fiscal, tal com s’observa en el gràfic 
3. Això no obstant, es constata que Saskatchewan presenta un PIB per capita 
lleugerament per sobre del del conjunt del Canadà, però en canvi mostra un saldo 
fiscal positiu. De la mateixa manera, la Colúmbia Britànica, si bé té un nivell de 
renda per capita inferior al del conjunt del Canadà, no és una província receptora. 

                                                 
12 Els ingressos i les despeses imputades al Quebec són menors a la resta de províncies a causa de 
l’exclusió del CPP en aquesta regió. No obstant això, aquesta omissió presenta pocs efectes a la 
balança fiscal.  
13 Aquests ajustaments corregeixen l’efecte de la no-inclusió dels interessos del deute. Vegeu l’estudi 
per a més detall.  
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Saldo fiscal (%  PIB) Índex PIB per capita (Canadà=100)
Alberta -3,23 144,97
Ontario -2,33 103,09
Saskatchewan 6,08 101,23
Colúmbia Britànica -0,90 93,92
Terranova i Labrador 10,93 92,83
Quebec 2,12 86,30
Manitoba 7,76 83,83
Nova Escòcia 9,98 78,65
Nova Brunsvic 11,02 78,18
Illa del Príncep Eduard 15,72 71,60

Quadre 3. Saldo fiscal de les províncies canadenques amb el sector públic central. 2004

 
Font: elaboració a partir de Ruggeri (2010) i OCDE (2012). 
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Gràfic 3. Saldo fiscal de les províncies canadenques amb el sector públic central. 2004

 
Font: elaboració a partir de Ruggeri (2010) i OCDE (2012). 

Estats Units d’Amèrica 

La Tax Foundation, organització nord-americana no partidista, va calcular els fluxos 
interregionals dels estats i el Districte de Colúmbia (Washington DC) amb la 
federació dels Estats Units d’Amèrica (EUA) per a l’any 2005 (Tax Foundation, 
2007). Aquesta organització utilitza, per una banda, les dades de Consolidated Federal 
Funds Report, una publicació anual del Census Bureau, en la qual s’estima la despesa 
federal regionalitzada, i, per l’altra, les dades de la recaptació tributària del 
Departament del Tresor.  
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Per la banda dels ingressos, la Tax Foundation corregeix les dades extretes del 
Departament del Tresor per tal que es reflecteixi la incidència impositiva i sigui 
consistent amb l’aproximació del flux del benefici. D’aquesta manera s’imputen els 
ingressos tributaris als estats on resideixen els individus que suporten la càrrega. El 
Consolidated Federal Funds Report atribueix la despesa als diferents estats seguint 
l'enfocament del flux de caixa. La publicació del Census Bureau inclou les partides 
de remuneracions dels empleats públics, les transferències als estats i al sector privat, 
les pensions, així com els anomenats préstecs a interès zero i altres pagaments 
directes. En canvi, exclou tota la despesa no atribuïble als estats, que suposa al 
voltant del 8 % del total, i que comprèn els fluxos fiscals amb l’exterior, els 
interessos del deute i altra despesa destinada a ens públics federals (agències). 

Tenint en compte que el 2005 és un any de dèficit públic als Estats Units, Tax 
Foundation neutralitza el saldo pressupostari incrementant el nivell d’ingressos fins 
a la igualació amb les despeses. El dèficit és distribuït sobre la base de la proporció 
de cada estat a la càrrega d’impostos federals.  

El quadre 4 mostra els saldos fiscals dels estats nord-americans i del DC, així com 
l’índex del PIB per capita en relació amb el del conjunt dels EUA. En el gràfic 4 
s’observa que, sense tenir en compte el DC, hi ha una relació negativa entre els 
saldos fiscals i la riquesa dels estats. Ara bé, a diferència del que passa en els 
anteriors països, hi ha força més excepcions a la tendència general: bastants estats 
amb una renda per capita superior a la del conjunt dels EUA presenten superàvit 
fiscal i a l’inrevés. A més, s’observa que no hi ha un criteri d’ordenació coherent dels 
aportadors i receptors nets segons el nivell de renda. Aquest fenomen indica que el 
govern federal no persegueix la redistribució de renda entre estats, tal com es 
demostra, a més, amb la inexistència d’un sistema federal d’anivellament fiscal entre 
els estats.14 

Cal fer esment de la particularitat del DC, del qual també es calcula el saldo fiscal 
malgrat no ser pròpiament un estat. Els resultats mostren un superàvit molt superior 
a la resta de territoris (un 37,21 % sobre el PIB), tot i gaudir del nivell més alt de 
renda per capita de tots els EUA. El DC, per raó de la capitalitat, concentra més 
despesa. 

 
 

                                                 
14 Stark (2009) indica que no hi ha una relació clara entre les transferències federals als estats i la 
seva capacitat fiscal. Que aquestes transferències no siguin redistributives entre estats no significa 
que no ho siguin tampoc entre els ciutadans. Laubach (2005) puntualitza que les úniques 
transferències redistributives són les subvencions en bloc per a famílies desafavorides (TANF) i les 
subvencions compensadores per a l’atenció mèdica a persones amb pocs recursos (Medicaid).  
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Saldo fiscal (%  PIB) neutralitzat
Índex PIB per capita               

(EUA=100)
Districte de Colúmbia* 37,21 343,51
Delaware -2,85 164,49
Alaska 10,70 140,92
Connecticut -7,26 131,31
Wyoming 1,79 125,18
Nova York -4,03 118,58
Nova Jersey -8,81 118,28
Massachusetts -3,86 117,90
Nevada -6,75 111,86
Virgínia 9,15 111,19
Colorado -3,44 109,32
Minnesota -5,19 109,27
Califòrnia -4,19 109,05
Illinois -4,87 104,57
Washington -2,32 104,41
Hawaii 7,07 103,86
Maryland 6,38 103,67
Texas -0,97 103,23
Nou Hampshire -6,36 98,58
Louisiana 9,49 97,54
Rhode Island 0,00 97,11
Nebraska 1,64 97,09
Carolina del Nord 1,26 96,32
Geòrgia 0,16 94,72
Dakota del Sud 8,44 94,37
Iowa 1,60 94,08
Pennsilvània 1,35 93,03
Wisconsin -2,56 92,92
Ohio 0,85 91,66
Dakota del Nord 11,01 91,61
Oregon -1,24 91,43
Florida -0,62 90,31
Kansas 2,13 89,95
Tennessee 4,59 89,46
Indiana 0,87 89,26
Michigan -1,51 88,37
Vermont 1,51 88,14
Missouri 5,49 87,99
Arizona 3,31 86,33
Utah 1,09 85,46
Nou Mèxic 15,37 85,05
Oklahoma 6,07 81,84
Maine 7,43 81,23
Kentucky 8,44 79,43
Alabama 11,11 79,41
Idaho 3,58 78,31
Carolina del Sud 5,99 78,06
Montana 8,39 76,38
Arkansas 6,85 74,72
Virgínia de l'Oest 13,12 70,33
Mississippí 16,62 65,72

Quadre 4. Saldo fiscal dels estats nord-americans i del Districte de Colúmbia amb el sector públic 
central. 2005

 
 
*Capitalitat. 
Font: elaboració a partir de Tax Foundation (2007) i OCDE (2012). 
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Mèxic 

Saucedo Sánchez (2006) calcula les balances fiscals dels estats mexicans amb el 
sector públic federal per a l’any 2004 seguint l’enfocament del flux del benefici. Com 
ja s’ha descrit en la introducció, aquesta aproximació comporta l’adopció de 
multitud d’hipòtesis d’incidència per a cadascun dels tipus d’ingrés i de despesa. 
Entre els diferents indicadors de regionalització, cal destacar els següents: 

Pel que fa als ingressos, l’impost sobre la renda personal és assignat als diversos 
estats sobre la base de l’ingrés total a les llars. L’impost sobre societats és 
regionalitzat una tercera part segons consum, una tercera part segons salaris i la 
resta, segons excedent brut d’explotació. Així mateix, el consum final i la despesa del 
producte es consideren bons indicadors per a la territorialització de l’IVA i dels 
impostos especials, respectivament. Quant a la Seguretat Social, les contribucions 
s'imputen als estats segons la quota de cotització.  

Respecte a les despeses, l’estudi distingeix entre els béns públics, que es poden 
subdividir en nacionals i locals, i els béns privats o semiprivats subministrats. Sota 
l’epígraf de béns públics nacionals s’inclouen elements com ara defensa, afers 
exteriors o justícia, els quals són regionalitzats segons població. Els béns públics 
locals, en línies generals, infraestructures i equipaments, en canvi, són territorialitzats 
sobre la base de la localització d’aquest tipus de despesa. Per la seva banda, els béns 
privats o semiprivats que inclouen els salaris o les transferències a persones 
públiques o privades s’imputen als territoris en funció del lloc de residència dels 
beneficiaris.  

Quant a les operacions considerades, l’estudi exclou les operacions de mercat, les 
transferències directes de les diverses entitats del sector públic i els fluxos fiscals 
amb la resta del món. En canvi, s’inclou el pagament dels interessos del deute, que 
s'assignen segons la població. L’autor neutralitza el dèficit pressupostari 
incrementant els ingressos fins a igualar-los a les despeses i distribuint-los d’acord 
amb els coeficients d’imputació territorial dels ingressos obtinguts en el mateix 
estudi.  

El quadre 5 mostra els resultats de les balances fiscals dels estats mexicans amb la 
federació per a l’any 2005 i la seva relació amb el nivell de renda. S’observen 11 
estats amb saldo fiscal negatiu; és a dir, que realitzen una aportació neta de recursos 
a la resta d’estats. Segons indica el gràfic 5 hi ha una tendència que els estats amb 
renda més alta transfereixen recursos cap als estats més pobres, si bé hi ha certes 
excepcions: Tabasco, Baixa Califòrnia Sud, Querétaro de Arteaga i Sonora. Així 
mateix, en general els estats amb un nivell de renda per sota de la del conjunt de 
Mèxic són receptors nets, llevat de Jalisco, Guanajuato i Estat de Mèxic. Malgrat 
aquesta relació generalment negativa entre saldo fiscal i nivell de renda per capita, no 
hi ha un criteri d’ordenació coherent dels aportadors i receptors nets segons el nivell 
de renda. Per exemple, Baixa Califòrnia és el major contribuïdor net, per bé que és 
el novè en nivell de renda per capita. 
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Saldo fiscal (%  PIB) neutralitzat Índex PIB per capita     (Mèxic=100)
Campeche -3,18 760,64
Districte Federal* -3,88 210,48
Nuevo León -2,66 184,92
Tabasco 16,29 142,71
Quintana Roo -0,59 136,02
Coahuila de Zaragoza -0,19 131,86
Tamaulipas -0,83 118,72
Baixa Califòrnia Sud 3,23 114,15
Baixa Califòrnia -6,48 114,04
Querétaro de Arteaga 0,26 112,85
Sonora 0,87 105,84
Chihuahua -1,82 105,05
Aguascalientes 1,42 102,40
Jalisco -3,51 99,63
Colima 7,88 95,07
Durango 5,25 85,26
Guanajuato -0,36 80,47
Sinaloa 1,40 78,98
Yucatán 4,18 78,94
San Luis Potosí 6,19 77,97
Morelos 1,77 75,78
Estat de Mèxic -3,02 67,15
Puebla 3,78 64,77
Veracruz Ign. Llave 4,95 64,64
Hidalgo 9,78 64,25
Nayarit 7,47 62,67
Michoacán de Ocampo 4,58 61,64
Zacatecas 9,66 54,53
Tlaxcala 2,56 52,24
Guerrero 11,00 51,22
Chiapas 17,71 44,74
Oaxaca 12,64 44,53

Quadre 5. Saldo fiscal dels estats mexicans amb el sector públic central. 2004

 
*Capitalitat. 
Font: elaboració a partir de Saucedo Sánchez (2006) i OCDE (2012). 

En el quadre s’observen dues particularitats rellevants. Per una banda, Campeche 
gaudeix, i amb diferència, del nivell de PIB per capita més elevat de tota la federació 
(presenta un índex de 760,64). Aquest fenomen s’explica, en part, perquè té la 
condició de primer estat màxim productor de petroli i el tercer amb menor nombre 
d’habitants. Per l’altra, Tabasco, si bé gaudeix d’un nivell de PIB per capita d’un 
43 % per sobre del del conjunt de Mèxic (entre d’altres perquè és el segon estat 
productor de petroli a Mèxic després de Campeche), és un estat receptor net. 

Per acabar, cal comentar que Saucedo Sánchez (2007) elabora una anàlisi de la 
relació entre el saldo fiscal dels estats amb el seu grau de marginació segons l’índex 
CONAPO.15 Conclou que, a grans trets, els estats aportadors nets són els que 

                                                 
15 És un indicador de mesura del grau de desenvolupament dels estats mexicans. Està format per 
diverses variables, entre les quals, el nivell de renda i el nivell d’alfabetització. 
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presenten menys marginació, per bé que els receptors es caracteritzen pel fet de ser 
altes zones de marginació. Això no obstant, l’autor apunta l’excepció de Campeche, 
el qual, com s’ha comentat, malgrat que gaudeix del nivell de renda per capita més 
elevat de tota la federació, és una regió amb un alt grau de marginació. 
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Gràfic 5. Saldo fiscal dels estats mexicans amb el sector públic central. 2004

 
Font: elaboració a partir de Saucedo Sánchez (2006) i OCDE (2012). 
 
 

Espanya 

L’Institut d’Estudis Fiscals (2008), organisme que pertany al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, va calcular les balances fiscals de les comunitats 
autònomes amb el sector públic central espanyol per a l’any 2005, partint dels 
enfocaments del flux del benefici i el flux monetari. L’estudi presenta quatre 
versions diferents per a l’aproximació del benefici, les quals es diferencien en els 
indicadors escollits a l’hora d’imputar l’impost de societats i els interessos del deute. 
Així mateix es presenten dues imputacions del flux monetari segons l’assignació de 
l’impost de societats.  

Seguint l’enfocament del flux del benefici, l’estudi diferencia quant als ingressos 
entre les operacions que donen lloc a la translació de la càrrega i aquelles en les quals 
no hi ha cap translació. En el primer cas, els ingressos s’imputen, amb caràcter 
general, al territori on resideix la persona que suporta la càrrega, de manera que és 
necessari establir hipòtesis de translació. A tall d’exemple, s’utilitzen indicadors com 
ara el consum si qui suporta la càrrega ho fa en condició de consumidor. En canvi, 
per a les operacions en què no hi ha translació de càrrega, els ingressos s'assignen a 
la comunitat autònoma on resideix la persona obligada a pagar a l’administració 
pública. 
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El procés d’imputació de les despeses parteix de la classificació d’aquestes segons 
generin beneficis divisibles o no i segons l’abast territorial. Així, la despesa que 
genera beneficis indivisibles que s’estenen per tot el territori nacional s’imputa en 
funció de la distribució de la població. Si aquests beneficis s’estenen només en 
l'àmbit autonòmic o local, la despesa s’imputa al territori autonòmic en el qual es 
proveeixen els béns o serveis o es gaudeix de les transferències. Aquesta mateixa 
hipòtesi s’utilitza quan els beneficis són divisibles, indistintament de l’àmbit 
territorial que tinguin. Per la seva banda, les despeses en el pagament dels interessos 
del deute s’assignen a les comunitats autònomes, depenent de la imputació, segons 
la població o segons la distribució territorial de l’estalvi.  

El criteri general d’imputació territorial d’ingressos tributaris segons l’aproximació 
del flux monetari és la localització del fet econòmic generador de l’obligació 
tributària, i per als no tributaris, la localització del fet que motiva el pagament. Per a 
les despeses, l’Institut d’Estudis Fiscals (2008) distingeix entre les operacions de 
béns i serveis, les operacions de distribució i les operacions concretes. Les primeres, 
que comprenen el consum final, els intermedis i la formació bruta de capital, són 
assignades a la comunitat autònoma on té lloc aquesta despesa. Les operacions de 
distribució, entre les quals destaca la despesa de personal o les transferències 
corrents i de capital, s’imputen en el territori en què s’efectuen els pagaments. 
Finalment, les operacions concretes com el pagament dels interessos del deute es 
distribueixen en funció d’indicadors com ara la població.  

L’àmbit institucional de les balances fiscals comprèn l’Administració General de 
l’Estat, els organismes autònoms i altres organismes públics, així com la Seguretat 
Social i les empreses públiques. L’estudi calcula els fluxos fiscals amb l’exterior, si bé 
els imputa a l’exterior, i també inclou els interessos del deute, però exclou les 
operacions d’ingrés i despesa que integren el compte financer. L’Institut d’Estudis 
Fiscals pren la comptabilitat nacional com a marc de referència i presenta els 
resultats no neutralitzats pel saldo pressupostari.  

Com s’ha comentat a la introducció, tot i que els saldos fiscals no es presentin 
neutralitzats, l’Administració central més la de la Seguretat Social presenten, l’any 
2005, un saldo pressupostari força equilibrat (un superàvit d’un 1,6 % del PIB 
segons el protocol del dèficit excessiu). Aquest fet, sumat a la inclusió tant del 
pagament dels interessos del deute com del fluxos amb l’exterior, comporta que, en 
cas de superàvit fiscal, sigui d’esperar que les balances fiscals neutralitzades i sense 
neutralitzar presentin resultats similars. 

El quadre 6 mostra els saldos fiscals de les comunitats autònomes amb el sector 
públic central, segons els diferents enfocaments, i la seva relació amb el nivell de 
renda. Seguint l’enfocament del flux monetari, el gràfic 6 indica que, en línies 
generals, les comunitats autònomes amb un PIB per capita per sobre del conjunt 
espanyol són contribuïdores netes, a la vegada que les comunitats amb una renda 
per capita inferior a l’espanyola són beneficiàries netes. Això no obstant, la 
Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia suporten un saldo fiscal negatiu, per bé 
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que presenten un nivell de renda per capita inferior al del conjunt d’Espanya. De la 
mateixa manera, la Rioja i Aragó gaudeixen de superàvit fiscal, tot i tenir una renda 
per capita més alta que l’espanyola. 

Així mateix, i malgrat la relació negativa entre nivell de renda i saldo fiscal, no hi ha 
un criteri d’ordenació de les comunitats autònomes aportadores i receptores segons 
el nivell de renda. Per exemple, les Illes Balears i Catalunya són les comunitats que 
presenten un dèficit fiscal més alt, per bé que se situen en el cinquè i quart lloc 
segons el nivell de renda, respectivament.  

Quant al flux del benefici, les comunitats més riques segueixen sent les que 
presenten dèficit fiscal, i aquelles amb menor renda per capita presenten superàvit 
fiscal. No obstant això, la Comunitat Valenciana segueix suportant un saldo fiscal 
negatiu, malgrat que presenta un nivell de renda per capita inferior al del conjunt 
d’Espanya. Tal com s’observa en el flux monetari, el gràfic 7 mostra que les 
comunitats aportadores i receptores segons el flux del benefici no responen a un 
criteri clar d’ordenació per nivell de renda.  

 

Saldo fiscal   
(%  PIB)1

Saldo fiscal   
(%  PIB)2

Saldo fiscal   
(%  PIB)3

Saldo fiscal   
(%  PIB)4

Saldo fiscal   
(%  PIB)5

Saldo fiscal   
(%  PIB)6

Índex PIB per 
capita 

(Espanya=100)
C. Madrid -9,13 -8,92 -9,08 -8,87 -5,57 -5,99 130,80
País Basc -0,59 0,31 -0,70 0,20 -1,35 -1,03 126,04
C. F. Navarra -2,01 -1,15 -2,37 -1,51 -3,18 -2,74 125,62
Catalunya -6,55 -6,38 -6,69 -6,52 -8,70 -8,69 118,75
Illes Balears -7,47 -8,23 -7,80 -8,56 -14,20 -13,96 112,10
La Rioja -2,32 -1,57 -2,24 -1,49 0,66 0,61 107,78
Aragó -1,10 -0,90 -1,15 -0,95 1,83 1,82 106,54
Cantàbria 2,12 2,53 2,30 2,71 5,03 5,13 98,24
Castella i Lleó 4,34 4,68 4,11 4,44 7,57 7,68 94,02
C. Valenciana -3,22 -3,41 -3,42 -3,62 -6,32 -6,40 92,77
Canàries 6,35 6,38 5,95 5,98 1,60 2,05 90,98
Ceuta 5,75 6,42 6,37 7,05 28,56 28,85 89,58
Melilla 6,46 7,44 6,72 7,70 33,97 34,27 87,65
P. Astúries 11,08 10,46 10,82 10,20 14,33 14,28 87,55
R. Múrcia 1,05 0,53 0,67 0,15 -2,13 -2,14 84,79
Galícia 7,19 6,75 6,87 6,42 8,19 8,23 81,14
Castella-la Manxa 5,75 6,28 5,43 5,96 3,54 3,53 78,22
Andalusia 4,29 3,53 3,81 3,05 4,53 4,65 77,63
Extremadura 15,73 15,53 15,21 15,01 17,78 18,08 67,47

Quadre 6. Saldo fiscal de les comunitats i ciutats autònomes amb el sector públic central. 2005

Flux del benefici Flux monetari

 
1 Flux del benefici. Imputació 1. Impost sobre societats (IS): 70 % accionistes i 30 % consumidors. 
Interessos: població. 
2 Flux del benefici. Imputació2. .IS: 70 % accionistes i 30 % consumidors. Interessos: estalvi. 
3 Flux del benefici. Imputació 3. IS: 50 % accionistes i 50 % consumidors. Interessos: població. 
4 Flux del benefici. Imputació 4. IS: 50 % accionistes i 50 % consumidors. Interessos: estalvi. 
5 Flux monetari. Imputació 5. IS: 50 % remuneració assalariats, 25 % VAB i 25 % inversió. 
6 Flux monetari. Imputació 6. IS: 33,3 % remuneració assalariats, 33,3 % VAB i 33,3 % inversió. 
Font: elaboració a partir d'Institut d'Estudis Fiscals (2008) i OCDE (2012).  
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Gràfic 6. Saldo fiscal del les comunitats i ciutats autònomes amb el sector públic 
central. 2005 - Flux monetari*

* Mitjana de les imputacions. No s'inclou Ceuta i Melilla
 

Font: elaboració a partir d’Institut d’Estudis Fiscals (2008) i OCDE (2012). 
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Gràfic 7. Saldo fiscal del les comunitats i ciutats autònomes amb el sector públic 
central. 2005 - Flux del benefici* 

* Mitjana de les imputacions. No s'inclou Ceuta i Melilla
 

Font: elaboració a partir d’Institut d’Estudis Fiscals (2008) i OCDE (2012). 
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Especial referència a la balança fiscal de Catalunya 

L’any 2008, el Govern de la Generalitat de Catalunya va encarregar el càlcul de la 
balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central espanyol per al període 
2002-2005 a un grup de treball16 format per economistes de renom. El 2012, 
aquestes balances fiscals han estat actualitzades per al període 2006-2009, seguint la 
mateixa metodologia d’aquest grup de treball, des de la Subdirecció de Finançament 
Autonòmic del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya.17 La metodologia de càlcul es basa en els enfocaments del flux monetari i 
del flux del benefici.  

Per a l’elaboració de les balances fiscals, s’han utilitzat dades de les liquidacions dels 
pressupostos generals de l’Estat, dels organismes autònoms, dels ens públics i de la 
Seguretat Social. En el cas de l’Estat ha disposat de les dades del SICOP,18 el qual 
regionalitza les despeses segons el flux de caixa. Per als casos en què la 
territorialització no és completa o no s’ajusta als enfocaments del flux monetari o 
del benefici, és necessari establir hipòtesis i seleccionar indicadors estadístics 
adequats per a la regionalització dels ingressos i les despeses. 

El flux monetari imputa els ingressos tributaris on es localitza l’objecte de gravamen 
i els no tributaris, on es fa el pagament. Els impostos constitueixen la principal font 
de finançament de l’Estat, de manera que cal conèixer per a cada impost la part de 
l’objecte imposable en cada territori. Aquesta informació, en determinats casos no és 
directa, per la qual cosa cal buscar indicadors de regionalització. Per exemple, per a 
la imputació de l’impost de societats implica conèixer els beneficis obtinguts a 
Catalunya per part d’empreses amb domicili fiscal o establiments a Catalunya. A 
causa de la manca d’aquesta informació, s’estableix la hipòtesi d’aproximar el 
benefici de les societats a l’excedent brut d’explotació, que s’obté de la diferència 
entre el VAB i el cost del personal. Les cotitzacions de la Seguretat Social s’assignen 
al territori on s’ha produït el fet econòmic que ha donat lloc a la remuneració dels 
assalariats.  

D’acord amb l’enfocament del flux del benefici, el criteri d’assignació dels ingressos 
estatals comporta l’elecció d’hipòtesis d’incidència de qui suporta la càrrega 
impositiva. Per a l’impost sobre la renda de les persones físiques, per exemple, la 
hipòtesi més acceptada és que es tracta d’un impost que no es pot traslladar, per la 
qual cosa són els mateixos preceptors de rendes els que en suporten la càrrega. En 
l’impost de societats, per la seva banda, s’han establert tres hipòtesis amb resultats 
similars i se n’ha efectuat la mitjana: la càrrega recau sobre els accionistes en forma 
de beneficis menors, l’impost es trasllada als consumidors via increment de preus, o 

                                                 
16 Vegeu Grup de Treball per a l’actualització de la balança fiscal de Catalunya (2008).  
17 Vegeu Departament d’Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya (2012). 
18 Sistema d’Informació Comptable i Pressupostària, elaborat per la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (IGAE). 
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bé se suporta en parts iguals entre accionistes, consumidors i treballadors. A la 
Seguretat Social, l’indicador emprat per determinar la incidència és l’excedent brut 
d’explotació per a les cotitzacions dels empresaris i la residència dels treballadors per 
a les cotitzacions dels assalariats.  

La imputació territorial de la despesa pública, si se segueix l’enfocament del flux 
monetari, és directa i immediata sempre que el sistema comptable permeti 
territorialitzar totes les partides de despesa. En el cas que la regionalització no sigui 
completa, serà necessari establir algunes hipòtesis relatives a la localització de la 
despesa.  

En el cas de l’enfocament del flux del benefici, es distingeix entre béns públics 
d’àmbit nacional (defensa, justícia, afers exteriors, etc.), béns públics d’àmbit local 
(infraestructures, equipaments, etc.) i béns privats (transferències personals, 
assistència sanitària, educació, etc.). Per als primers, el pes de la població és 
l’indicador més adient per a la territorialització de la despesa, mentre que per a 
l’assignació dels béns públics d’àmbit local es pren com a criteri la pauta resultant de 
la distribució segons el flux monetari, ja que es considera que els habitants residents 
a la comunitat autònoma on es localitzen els béns públics locals coincideixen amb 
els beneficiaris. El mateix raonament s’ha aplicat en la imputació de la despesa dels 
béns privats.  

A l’hora d’analitzar els resultats, el grup d’experts va creure que s’ha de posar més 
èmfasi en les mesures basades en el flux monetari, pel fet que, tot i que la 
metodologia del flux del benefici és perfectament raonable, la seva materialització 
empírica és sovint complicada per l’existència d’una multiplicitat d’aproximacions i 
imputacions que fan que el resultat final sigui molt més sensible a petits canvis en 
aquestes imputacions. Si bé el flux monetari també té la necessitat d’adoptar 
aproximacions i imputacions, ho és en menor mesura; i la naturalesa més concreta 
del concepte de pagament permet avaluar empíricament les balances fiscals 
territorials de forma més ferma i atribuir als resultats un significat més sòlid que en 
el cas anterior. 

L’àmbit institucional emprat per al càlcul de les balances fiscals comprèn l’Estat, els 
organismes autònoms, els ens públics, la Seguretat Social i les empreses públiques 
que fan inversions a compte de l’Estat. El grup de treball pren la comptabilitat 
pública com a marc pressupostari, de manera que s’utilitzen les liquidacions 
pressupostàries dels subjectes considerats com a fonts d’informació.  

Quant a les operacions considerades, l’estudi exclou els capítols financers del 
pressupost, els ingressos patrimonials, els d’alienació d’inversions reals, així com els 
fluxos fiscals amb la Unió Europea i les transferències corrents i de capital de 
consolidació que s’atorguen als organismes públics. En canvi, es considera el 
pagament dels interessos del deute. Aquests s’han atribuït en funció del percentatge 
d’imputació de les despeses que, segons el mètode del flux monetari o, si escau, 
benefici, va resultar de mitjana durant el període 2002-2005 (que són les últimes 
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balances de Catalunya calculades). Aquesta assignació es justifica en el fet que els 
interessos són producte d’una despesa efectuada en el passat.  

El grup de treball ofereix tant els saldos fiscals neutralitzats pel dèficit o superàvit 
pressupostari resultant de les operacions considerades com els saldos no 
neutralitzats. La hipòtesi de neutralització consisteix a igualar els ingressos a les 
despeses, mitjançant la distribució del saldo pressupostari seguint la pauta de 
distribució dels ingressos.  

El quadre 7 mostra els resultats de la balança fiscal de Catalunya amb el sector 
públic central per als anys 2005 i 2009, segons els diferents enfocaments, i l’índex 
del PIB de Catalunya sobre el del conjunt d’Espanya. Segons el flux monetari, el 
dèficit fiscal neutralitzat pel saldo pressupostari de Catalunya per a l’any 2009 amb el 
sector públic central en situació de pressupost equilibrat és de 16.409 milions 
d’euros, xifra que representa el 8,4 % del PIB català. Seguint l’enfocament del flux 
del benefici, el dèficit fiscal neutralitzant el saldo pressupostari és d’11.261 milions 
d’euros, o el que és el mateix, un 5,8 % sobre el PIB de Catalunya.  

Any 2005 Any 2009
Aproximació monetari (%  PIB) -9,80 -0,40
Aproximació monetari. Dèficit/Superàvit neutralitzat (%  PIB) -8,30 -8,40
Aproximació benefici (%  PIB) -7,40 2,10
Aproximació benefici. Dèficit/Superàvit neutralitzat (%  PIB) -6,00 -5,80
Índex PIB per capita (Espanya = 100) 118,75 116,77

Quadre 7. Saldo fiscal de Catalunya amb el sector públic central.

 
Font: Grup de Treball per a l’Actualització de la Balança Fiscal de Catalunya (2008); Generalitat 
de Catalunya. Departament d’Economia i Coneixement (2012); OCDE (2012). 

 
Com s’ha comentat en la introducció, es considera metodològicament convenient 
calcular els saldos fiscals en equilibri pressupostari a l’hora de mesurar les balances, 
especialment en exercicis amb dèficits o superàvits elevats. La situació d’elevat 
dèficit públic l’any 2009 provoca una millora generalitzada dels saldos fiscals. Així 
mateix, els resultats sense neutralitzar, com que recullen l’efecte de la posició cíclica 
de l’economia de l’any 2009, no permeten analitzar els fluxos des d’un punt de vista 
redistributiu, ni tampoc examinar-ne l’evolució en un període temporal.  
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4. Comparació internacional de l’efecte redistributiu de les balances fiscals 

A l’apartat anterior hem vist com la metodologia de càlcul de les balances fiscals no 
és del tot homogènia entre països, sinó que cada autor o institució aplica els seus 
criteris i adapta el càlcul a les particularitats del país. No obstant això, s’ha constatat 
que, en termes generals, els fluxos fiscals dels territoris amb el sector públic central 
són un instrument de redistribució de renda de les regions més riques d’un país 
envers les més pobres. També s’ha observat com a cada país aquesta regla general 
presenta més o menys excepcions pel tractament específic d’alguns territoris. 

En aquest apartat s’efectua una doble anàlisi del grau de redistribució de la renda 
regional que es produeix a cada país a través de les balances fiscals. Per una banda, el 
grau de redistribució es pretén formalitzar mitjançant el càlcul d’índexs de 
concentració de renda abans i després de l’actuació fiscal del sector públic central. A 
partir de la variació d’aquests índexs de concentració, es pot quantificar, mitjançant 
el càlcul de l’índex de Pechman i Okner, l’efecte redistributiu dels fluxos fiscals que 
es produeixen entre les regions a través del sector públic central. D'altra banda, 
s’examina comparativament el nivell de renda de les regions d’un país respecte al del 
conjunt abans i després de l’acció del sector públic central. Això permet estudiar si 
l’ordenació de les regions en termes de nivell de renda després dels fluxos fiscals 
interregionals divergeix de la que s’obté tenint en compte el nivell de renda primària. 

El quadre 8 mostra els resultats dels índexs de concentració de renda calculats abans 
i després de l’acció del sector públic, així com la seva variació. Per a Espanya, cal 
subratllar que es calculen dos índexs de concentració per a la renda final, és a dir, 
després de l’actuació del sector públic: un per a les balances fiscals calculades segons 
el flux monetari i l’altre per a les calculades segons el flux del benefici.  

Austràlia Bèlgica Canadà Espanya1 Espanya2
Estats Units 
d'Amèrica Mèxic Mitjana

I. Concentració renda primària neta regional (a) 0,041 0,050 0,045 0,116 0,116 0,082 0,213 0,091
I. Concentració renda primària neta regional + saldo 
fiscal regional amb el sector públic central (b) 0,032 0,019 0,022 0,078 0,085 0,064 0,135 0,059

Índex de Pechman-Okner [(a-b)/a]*100 23,5 61,6 52,6 32,9 27,0 21,8 36,5 37,7

Quadre 8. Efecte redistributiu dels saldos fiscals regionals amb el sector públic central

 
 

1 Mitjana de les imputacions segons el benefici. 
2 Mitjana de les imputacions segons el monetari. 
Font: elaboració a partir dels estudis analitzats.  
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D’aquests càlculs, en podem extreure els resultats següents: 

1. D'entrada, els països que presenten més desigualtat en la distribució de la renda 
primària regional són Espanya i Mèxic, ambdós força per sobre de la mitjana de 
països analitzats.  

2. Gràcies a l’efecte redistributiu de les balances fiscals es produeix una convergència 
en els nivells de renda regional per capita en tots els països examinats, ja que l’índex 
de concentració de la renda final és més proper a zero que l’índex de concentració 
de la renda inicial. De tots els països objecte d’estudi, Espanya, els Estats Units 
d’Amèrica i Mèxic són els que presenten una desigualtat més gran en la distribució 
de la renda regional després de l’actuació del sector públic central. Els tres països 
estan per sobre de la mitjana, que se situa en 0.059. 

3. De mitjana, la desigualtat interregional de la renda inicial disminueix un 37,7 % a 
causa dels fluxos fiscals generats pel govern central. Les desviacions regionals en la 
renda inicial es redueixen en un percentatge menor a Austràlia, Espanya, els Estats 
Units d’Amèrica i Mèxic; i més gran a Bèlgica i el Canadà. 

En el cas concret d’Espanya, hi ha força desviacions de la renda regional respecte a 
la mitjana de comunitats i ciutats autònomes tant abans com després de l’actuació de 
les balances fiscals, en comparació amb Austràlia, Bèlgica, el Canadà i els Estats 
Units d’Amèrica. La política fiscal del govern central redueix la dispersió de la renda 
regional en un 30 %19 aproximadament de mitjana dels dos enfocaments, xifra que 
se situa per sota de la mitjana dels països en l’índex de Pechman i Okner (37,7 %). 
Cal tenir present, però, que el punt de partida és més gran, és a dir, la desigualtat 
inicial per a Espanya és força més gran en comparació amb els altres països (tret de 
Mèxic). Així mateix, estem considerant índexs sintètics que no permeten altres 
aproximacions més qualitatives a la interpretació de l’esforç redistributiu que 
generen les balances fiscals en global entre les regions d’un país.  

D’altra banda, el quadre 9 avalua quin és el pes que tenen els fluxos fiscals respecte a 
la renda primària en cada país, és a dir, quin volum de fluxos es redistribueix.  

                                                 
19 Bosch, Espasa i Sorribas (2002) conclou que el pressupost de l’Administració pública central 
espanyola presenta una capacitat redistributiva del 33 %.  
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%  de la renda primària 
neta de les regions 

%  de la renda primària neta 
de les regions amb dèficit fiscal

Austràlia 1,7 2,4
Bèlgica 3,4 5,5
Canadà 2,0 3,0

4.1 (mitjana)2 6,7
Espanya (mitjana de les imputacions segons el flux monetari) 4.6 (mitjana)2 7,8
Estats Units d'Amèrica 2,9 4,7
Mèxic 7,1 11,1

Quadre 9. Pes dels saldos fiscals (positius o negatius)1 sobre el total de renda primària neta 

Espanya (mitjana de les imputacions segons el flux del benefici)

1En les balances neutralitzades, la suma de dèficits coincideix amb la suma de superàvits fiscals. 
2Atès que per a Espanya no es presenten les balances fiscals neutralitzades pel saldo pressupostari, 
els fluxos fiscals positius no tenen el mateix pes que els negatius. Per aquest motiu, es calcula la 
mitjana entre el pes dels fluxos fiscals negatius i el pes dels fluxos positius. Efectuar aquesta mitjana 
és correcte atès que per als EUA i Mèxic es disposa de balances amb neutralització i sense, i la 
mitjana del pes dels fluxos negatius i positius de la balança no neutralitzada coincideix amb el pes 
dels fluxos positius o negatius de la balança neutralitzada. 
Font: elaboració a partir dels estudis analitzats. 
 

Observem que, en el països amb més disparitats (Espanya i Mèxic), el volum de 
fluxos fiscals és relativament més elevat, i encara més important si considerem el pes 
que representen sobre la renda primària de les regions aportades netes. 

Ara bé, cal tenir present que tant els índexs de concentració com la xifra del pes dels 
saldos fiscals sobre la renda de les regions no mostren quines regions surten com a 
més beneficiàries i quines en menor grau de la redistribució efectuada per les 
balances fiscals. És per aquest motiu que, a més de les variables anteriors, analitzem 
el nivell de renda de les regions dels països analitzats abans i després de l’acció del 
sector públic central. Els gràfics 8 a 14 mostren els resultats.  

En el cas del Canadà, les disparitats inicials en la renda regional són moderades i, 
amb uns dèficits fiscals de les regions aportadores netes que només representen un 
3 % de la renda primària d’aquestes regions, ja s’aconsegueix una elevada reducció 
de les diferències de renda interregional, d’un 53 % (vegeu quadres 8 i 9). El mateix 
raonament serveix per a Bèlgica, si bé el dèficit fiscal de la seva única regió 
aportadora (Flandes) és més alt que en el cas del Canadà. 

En ambdós països, el rang entre les regions pobres i riques de l’índex de renda 
primària per capita és relativament reduït i, després de l’actuació del sector públic 
central, la majoria de regions se situen properes a 100. Així mateix, al Canadà es 
respecta en termes generals l’ordinalitat de les regions segons el nivell de renda, és a 
dir, les regions aportadores netes no pateixen un greuge en termes de renda a causa 
de la seva contribució. A Bèlgica, aquest resultat es compleix en el cas de Valònia i la 
regió de Brussel·les, si bé el tractament especial d’aquesta última regió explica que 
Flandes perdi una posició en nivell de renda i se situï darrere de Brussel·les.  
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Gràfic 8. Detall de l'efecte redistributiu de les balances fiscals al Canadà. 2004

Índex Yi per capita. Total províncies=100 Índex YFi per capita. Total províncies=100
 

 
Font: elaboració a partir de Ruggeri (2010) i OCDE (2012). 
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Valònia Regió de Brussel·les Flandes

Gràfic 9. Detall de l'efecte redistributiu de les balances fiscals a Bèlgica. 2003

Índex Yi per capita. Total regions=100 Índex YFi per capita. Total regions=100
 

Font: elaboració a partir de Van Rompuy (2010) i OCDE (2012). 

En el cas d’Austràlia també es parteix d’una desigualtat moderada en la distribució 
de la renda regional; s’hi destina un volum de recursos a la cohesió interterritorial 
inferior al del Canadà i s’aconsegueix una menor reducció de les diferències de 
renda, d’un 23,5 %. Però això es deu, no només a l’efecte d’haver-hi destinat menys 
recursos, sinó també a l’efecte del sobreanivellament a favor del Territori del Nord, 
fet que alhora incideix en un grau més alt de desigualtat de la distribució de la renda 
final. Tret del Territori del Nord que, com s’ha vist, és un cas especial, els fluxos 
fiscals que redistribueixen la renda no alteren, amb caràcter general, la comparació 
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en termes de nivell de renda de les regions. Així, Nova Gal·les del Sud i Victòria 
segueixen gaudint de la primera i segona posició, respectivament.  
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Gràfic 10. Detall de l'efecte redistributiu de les balances fiscals a Austràlia. 2004-2005

Índex Yi per capita. Total estats i Territori del Nord, sense ACT=100
Índex YFi per capita. Total estats i Territori del Nord, sense ACT=100  

Font: elaboració a partir de Smith [et al.] (1999, actualitzat el 2005) i OCDE (2012). 

En el cas d’Espanya, les disparitats inicials en la renda regional són més acusades 
(vegeu el detall per comunitats i ciutats autònomes en els gràfics 11 i 12 per al càlcul 
de les balances fiscals segons el mètode del flux monetari i del benefici, 
respectivament) i, amb uns saldos fiscals de les regions aportadores netes que 
representen entre un 6,7 % i un 7,8 % de la renda primària d’aquestes regions, 
s’aconsegueix una reducció moderada de les diferències de renda interregional, al 
voltant d’un 30 %.  
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Gràfic 11. Detall de l'efecte redistributiu de les balances fiscals a Espanya segons el 
flux monetari. 2005

Índex Yi per capita. Total comunitats autònomes=100 Índex YFi per capita. Total comunitats autònomes=100

*No s'inclou Ceuta  i Melilla en el gràfic però sí a la mitjana.  Ceuta  i Melilla tenen un índex de renda inicial de
4,2% i 5,8% per sota de la mitjana  i un índex de renda final de 136,6 i 140,9, respectivament.

 
Font: elaboració a partir d'Institut d'Estudis Fiscals (2008) i OCDE (2012). 



Comparació internacional de les balances fiscals de les regions amb el sector públic central: 
una anàlisi de l’efecte redistributiu 
 
 

 
 

34 P

 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

Gràfic 12. Detall de l'efecte redistributiu de les balances fiscals a Espanya segons el 
flux del benefici. 2005

Índex Yi per capita. Total comunitats autònomes=100 Índex YFi per capita. Total comunitats autònomes=100

*No s'inclou Ceuta  i Melilla en el gràfic però sí a la mitjana.  Ceuta  i Melilla tenen un índex de renda inicial de
4,2% i 5,8% per sota de la mitjana  i un índex de renda final de 106,4 i 105,4, respectivament.

 
Font: elaboració a partir d'Institut d'Estudis Fiscals (2008) i OCDE (2012). 
 

Si ens centrem en el càlcul segons el flux monetari, s’observa com aquesta reducció 
és moderada i recull l’efecte que la desigualtat en la renda regional després de 
l’actuació pública central encara és força elevada: les tres comunitats autònomes més 
riques (Madrid, Navarra i País Basc) mantenen un nivell de renda de més d’un 20 % 
per sobre de la mitjana, mentre que altres comunitats se situen a prop d’un 20 % per 
sota de la mitjana. El rang del nivell de renda per capita de les regions després de 
l’actuació del sector públic central és força superior al que s’observa a Austràlia, el 
Canadà i Bèlgica.  

La insignificant contribució del País Basc i la Comunitat Foral de Navarra a la 
cohesió territorial d’Espanya s’explica per un factor històric recollit a la Constitució 
espanyola, el règim foral, que suposa un tractament fiscal bilateral específic entre 
aquestes comunitats i el govern central. Aquest fet afavoreix la no-reducció de les 
disparitats i el manteniment de l’ampli rang entre la regió amb nivell de renda més 
alt i més baix. 

Per tant, la cohesió territorial recau bàsicament en quatre comunitats autònomes 
(CA) de règim comú: Comunitat de Madrid, Catalunya, Illes Balears i Comunitat 
Valenciana. Però Madrid (la primera comunitat autònoma en nivell de renda primà-
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ria per capita) aporta significativament menys a la cohesió territorial que Catalunya 
(la quarta comunitat autònoma amb més nivell de renda per capita), les Illes Balears 
(la cinquena CA en nivell de renda) o la Comunitat Valenciana (amb un nivell de 
renda inicial per sota de la mitjana): el dèficit fiscal de Madrid se situa al voltant d’un 
5,8 % del PIB l’any 2005,20 el de Catalunya al voltant d’un 8,7 %, el de les Illes 
Balears al voltant del 14,1 % i el de la Comunitat Valenciana, entorn d'un 6,4 %. 
D’altra banda, les comunitats de la Rioja i Aragó, amb un nivell de renda inicial per 
sobre de la mitjana, són receptores netes de renda. 

També hi ha casos de sobreanivellament, de manera que comunitats amb un nivell 
de renda inicial per sota de la mitjana com el Principat d’Astúries, Castella i Lleó i 
Cantàbria acaben obtenint una renda regional final per capita per sobre de la 
mitjana. El contrari passa amb les Illes Balears. Tenint en compte això, s’observa 
que no hi ha un criteri d’ordenació coherent de les CA aportadores i receptores 
netes segons el nivell de renda. 

Concretament, Catalunya passa d’ocupar el quart lloc en la distribució de la renda 
inicial a situar-se en l’onzè21 quan s’addiciona el resultat dels saldos fiscals, calculats 
seguint el flux monetari. Per la seva part, les Illes Balears és la comunitat que perd 
més posicions: segons el flux monetari, passa de ser la cinquena comunitat en nivell 
de renda a situar-se a la posició catorzena. A diferència, doncs, del que passa en els 
països anteriorment analitzats, certes regions riques a Espanya, com Catalunya, 
pateixen un greuge en termes de nivell de renda per capita a causa dels fluxos fiscals 
interregionals.  

Finalment, als Estats Units d’Amèrica i a Mèxic també s’observa una política de 
redistribució territorial de la renda mitjançant les balances fiscals força arbitrària 
(vegeu detall en els gràfics 13 i 14). Com passa amb Espanya, el rang entre les 
regions riques del nivell de renda després de l’actuació del sector públic central 
segueix sent considerable, ja que es redueix relativament poc en comparació del rang 
entre les regions abans de l’addició dels saldos fiscals interregionals.  

                                                 
20 Segons l’aplicació del criteri del flux del benefici, la Comunitat de Madrid aportaria a la cohesió 
territorial al voltant d’un 9 % del PIB. Segons aquest enfocament, l’aportació neta de la Comunitat 
de Madrid augmenta perquè moltes de les despeses estatals que es fan en aquesta comunitat es 
distribueixen als beneficiaris residents d’altres comunitats autònomes, per una qüestió de capitalitat. 
Per exemple, seria el cas de les despeses del Museu Nacional del Prado, que beneficiarien a tots els 
espanyols, si bé la despesa en concepte de sous i salaris dels treballadors del museu com a residents 
reverteix principalment a aquesta comunitat. El flux monetari, en canvi, assigna totes les despeses 
estatals del Museu Nacional del Prado a la Comunitat de Madrid. 
21 En el recompte de posicions es consideren les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. 
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5.  Conclusions i consideracions finals 

En aquest paper de treball hem vist com la metodologia de càlcul de les balances 
fiscals no és del tot homogènia entre països sinó que cada autor aplica els seus 
criteris i adapta el càlcul a les particularitats del país. Amb tot, s’ha constatat que, en 
termes generals, les balances fiscals dels territoris amb el sector públic central són un 
instrument de redistribució de la renda de les regions més riques d’un país envers les 
més pobres. També s’ha observat com en cada país aquesta regla general presenta 
més o menys excepcions pel tractament específic d’alguns territoris. 

A Mèxic i Espanya, els saldos fiscals de les regions aportadores netes arriben a un 
11,1 % i un 7,3 %,22 respectivament, de la renda primària d’aquestes regions, xifres 
molt superiors a la mitjana dels dèficits fiscals sobre la renda primària de les regions 
aportadores netes dels països analitzats (la mitjana és del 5,7 %). Això significa que 
les regions riques que contribueixen a la redistribució de la renda a Mèxic i Espanya 
suporten dèficits fiscals molt més elevats en comparació de la resta de països 
analitzats. 

Concretament, el saldo fiscal de les regions que més contribueixen són, a Austràlia, 
Austràlia Occidental amb un 3,93 % sobre el PIB regional; a Bèlgica, Flandes amb 
un 4,40 %; al Canadà, Alberta amb un 3,23 %; als Estats Units d’Amèrica, Nova 
Jersey amb un 8,81 %; i a Mèxic, Baixa Califòrnia amb un 6,48 %. Per la seva banda, 
a Espanya les regions amb més dèficit fiscal són les Illes Balears i Catalunya, les 
quals aporten, segons el flux monetari, un 14,08 % i un 8,7 %, respectivament. Cal 
tenir en compte que totes aquestes xifres responen a saldos fiscals calculats a partir 
de metodologies diferents, de manera que no són totalment homogenis, però sí que 
poden donar una idea de la magnitud.  

Entre els països analitzats, Espanya i Mèxic són els que, abans de l’actuació del 
sector públic central, presenten una desigualtat més gran en la distribució de la renda 
regional. Gràcies a l’efecte redistributiu de les balances fiscals es produeix una 
convergència en els nivells de renda regional per capita en tots els països. No 
obstant això, aquesta convergència és menor als Estats Units d’Amèrica, Espanya i 
Mèxic. 

Mentre que de mitjana en els països examinats la desigualtat interregional de la renda 
inicial disminueix un 37,7 % gràcies a l’acció del sector públic central, en el cas 
d’Espanya s’aconsegueix una reducció al voltant d’un 30 %. Això explica que les 
diferències en la renda regional per capita després de l’actuació pública central siguin 
encara bastant elevades: les tres comunitats autònomes més riques (Comunitat de 
Madrid, Comunitat Foral de Navarra i País Basc) mantenen un nivell de renda de 

                                                 
22 De mitjana entre el flux monetari i el flux del benefici. 
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més d’un 20 % per sobre de la mitjana, mentre que altres comunitats més pobres se 
situen a prop d’un 20 % per sota de la mitjana. Aquest rang del nivell de renda per 
capita de les regions és força superior al que s’observa a Austràlia, el Canadà i 
Bèlgica. 

La insignificant contribució del País Basc i de la Comunitat Foral de Navarra a la 
cohesió territorial d’Espanya s’explica per un factor històric recollit a la Constitució 
espanyola, el règim foral, que suposa un tractament fiscal específic entre aquestes 
comunitats i el govern central. D’altra banda, la Comunitat de Madrid (la primera en 
nivell de renda primària) aporta, amb un dèficit fiscal al voltant d’un 5,8 % del PIB, 
considerablement menys a la cohesió territorial que Catalunya (la quarta comunitat 
autònoma amb el nivell de renda per capita més alt), la qual suporta un dèficit fiscal 
al voltant d’un 8,7 % del PIB; o que les Illes Balears (la cinquena CA amb nivell de 
renda més alt), amb una contribució neta al voltant d’un 14,1 % del PIB. Així 
mateix, la Comunitat Valenciana suporta un dèficit fiscal d’un 6,4 % del PIB, per bé 
que presenta un nivell de renda inicial per sota de la mitjana.  

En països com Austràlia, Bèlgica o el Canadà, llevat de certes excepcions, les regions 
aportadores i receptores netes segueixen un criteri d’ordenació segons el nivell de 
renda dels territoris: en la mesura que disminueix el nivell de renda de les regions 
més riques, l’aportació neta és proporcionalment menor, i a l’inrevés. En canvi, als 
Estats Units d’Amèrica, Mèxic i Espanya no s’observa un criteri d’ordenació 
coherent de les regions aportadores i receptores netes segons el nivell de renda, de 
manera que els territoris més rics no són necessàriament els que suporten el dèficit 
fiscal més alt. Concretament, Catalunya passa d’ocupar el quart lloc en la distribució 
de la renda inicial a ocupar-ne l’onzè quan s’addiciona el resultat del saldos fiscals de 
cada territori amb el sector públic central. És a dir, als Estats Units, Mèxic i 
Espanya, les regions riques pateixen un greuge en termes de renda després de la seva 
contribució a la redistribució de la renda del país, a diferència del que passa a 
Austràlia, Bèlgica o el Canadà. 

Les diferències en l’efecte redistributiu dels saldos fiscals entre països es pot atribuir, 
segons Rodden (2009 i 2010), al llegat institucional (i en especial als pactes 
constitucionals inicials), la forma de govern (parlamentària o presidencialista), la 
desigualtat inicial en la distribució de la renda i dels recursos naturals i la 
sobrerepresentació política de les jurisdiccions petites.  

Finalment, cal recordar que el Govern de l’Estat té un manament del Congrés dels 
Diputats per actualitzar les balances fiscals ajustades per al cicle econòmic a l’any 
2009 amb encàrrec a l’Institut d’Estudis Fiscals. La moció aprovada el 29 de març de 
2011 instava el Govern a publicar els resultats quatre mesos després de la liquidació 
del model de finançament; aquesta liquidació va tenir lloc el juliol de 2011. Fins en 
aquest moment no hi ha hagut cap estudi publicat a Espanya amb el càlcul de les 
balances fiscals de les comunitats autònomes més enllà del 2005. 
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Quan es disposi de les balances fiscals de les regions d’Espanya per al 2009 es podrà 
actualitzar el present treball i també es podrà analitzar si el patró de redistribució de 
la renda regional de l’acció fiscal del sector públic central s’ha modificat arran de 
l’entrada en vigor del nou model de finançament de les comunitats autònomes. Això 
no obstant, com s’ha observat en aquest paper, les balances fiscals del Govern 
central amb Catalunya calculades des de la Generalitat per a l’any 2009 no presenten 
canvis de tendència significatius en el dèficit fiscal de Catalunya.23 

La disponibilitat de dades territorialitzades determina la facilitat d’elaborar estudis 
sobre balances fiscals. També és un indicador del grau de transparència del govern 
central. El Canadà publica anualment dades sobre la regionalització d’ingressos i 
despeses federals en el Provincial Economic Accounts, de la mateixa manera que el 
govern federal dels Estats Units d’Amèrica, a través del Census Bureau, publica 
anualment dades sobre les despeses regionalitzades en el Consolidated Federal Funds 
Report.  

A Espanya, per bé que alguns ingressos es troben disponibles regionalitzats segons 
el criteri del flux de caixa, per la banda de les despeses manca una base de dades 
pública similar a la d’altres països com el Canadà o els Estats Units. Tot i que a 
Espanya hi ha la base del SICOP,24 que regionalitza les despeses segons el flux de 
caixa, l’accés a la seva informació no és públic. Per al càlcul de les balances fiscals de 
Catalunya amb el sector públic central per part de la Generalitat de Catalunya s’ha 
hagut de fet una petició concreta al Ministeri d’Economia i Hisenda per tal de 
disposar de les dades del SICOP per a Catalunya i per al conjunt de comunitats 
autònomes, però no s’ha tingut accés al detall per comunitats. A fi de facilitar 
l’elaboració d’estudis sobre les balances fiscals a Espanya, caldria millorar la 
transparència i facilitar tota la informació necessària per dur a terme aquest tipus 
d’estudis.  

Actualment, en l’àmbit de Catalunya, està en procés de tramitació parlamentària una 
proposició de publicació anual de les balances fiscals, que modificarà l’article 31 del 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya, per tal que la publicació anual estigui 
vinculada al pressupost de la Generalitat.  

 
 

                                                 
23 La balança fiscal neutralitzada de Catalunya amb el sector públic central, segons el flux monetari, 
és per a l’any 2009 d’un –8,4 % del PIB i per a l’any 2005, d’un –8,3 % del PIB.  
24 Sistema d’Informació Comptable i Pressupostària, elaborat per la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat (IGAE). 
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Annex 1. Quadre comparatiu de la metodologia aplicada als estudis sobre les 
balances fiscals  

Estudi Enfocament 
metodològic Àmbit temporal Disponibilitat de dades 

regionalitzades Operacions considerades Tractament saldo pressupostari

Review GST Distribution S'inclou:
Western Australia Treasury Flux monetari 2004-05 - Interessos del deute Saldo pressupostari neutralitzat
1999 Superannuation  i subsidis d'atur Hipòtesi 50%  Ajust ingressos
actualització 2004-04 Hipòtesi 50%  Ajust despeses

S'exclou:
Fluxos fiscals resta món

ABAFIM S'inclou:
Compromís entre: 1990-2003 - Seguretat Social Saldo pressupostari neutralitzat

Flux benefici Hipòtesi Ajust ingressos
2004 Flux de caixa S'exlou:
Anàlisi per Van Rompuy, P. Fluxos fiscals resta món
2010 Interessos del deute

Interregional fiscal flows S'inclou:
Ruggeri, G.C. Flux guany econòmic 2004 Saldo pressupostari neutralitzat
2008 Hipòtesi Ajust ingressos

S'exclou:
Interessos del deute
Fluxos fiscals resta món

Tax Foundation Regionalització despeses: S'inclou:
Organització no partidista Ingressos 2005 Pensions i incapacitats Saldo pressupostari neutralitzat
2007 Flux del benefici Hipòtesi Ajust ingressos

S'exclou:
Despeses: Fluxos fiscals resta món

Flux de caixa Interessos del deute

J.A. Saucedo Sánchez S'inclou:
2007 Flux benefici 2004 - Seguretat Social Saldo pressupostari neutralitzat

Interessos del deute Hipòtesi Ajust ingressos

S'exlou:
Fluxos fiscals resta món

Institut Estudis Fiscals S'inclou
Ministeri Economia i Hisenda Flux monetari 2005 - Interessos del deute No neutralitzat
2008 Seguretat Social

Flux benefici Fluxos fiscals resta món

S'inclou
Flux monetari - Interessos del deute Saldo pressupostari neutralitzat

2008 2002-2005 Seguretat Social Hipòtesi Ajust ingressos
Flux benefici

S'exclou:
Comptes financers
Ingressos patrimonials

-
Generalitat de Catalunya Flux monetari
2012 2006-2009 Fluxos fiscals amb Unió Europea

Flux benefici

M
ÈX

IC
ES

TA
TS

 U
N

IT
S

C
AN

AD
À

Quadre A1. Quadre comparatiu de la metodologia

BÈ
LG

IC
A

AU
ST

R
ÀL

IA

Administració Govern de 
Flandes

Seguretat Social, excepte per a 
Quebec

Despesa agències: Central 
Intelligence,
Defense Intelligence i National 
Security

Territoris (Territoris del Nord, 
Yukon i Nunavut)

Provincial Economic 
Accounts (PEA). Publicat 
per Statistics Canada

Regionalització ingressos i 
despeses:

Consolidated Federal 
Funds Report. Publicat pel 
Census Bureau

Departament d'Economia i 
Coneixement

Grup treball actualització 
balances fiscals

Transf. corrents i capital 
consolidació

Ingressos alienació inversions 
reals

ES
PA

N
YA

C
AT

AL
U

N
YA

 
Font: elaboració a partir dels estudis analitzats.  
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Annex 2. Abreviatures dels estats dels Estats Units d’Amèrica i de Mèxic 

Abreviatura Abreviatura
AL Alabama MT Montana
AK Alaska NE Nebraska
AR Arkansas NV Nevada
AZ Arizona NH Nou Hampshire
CA Califòrnia NJ Nova Jersey
CO Colorado NM Nou Mèxic
CT Connecticut NY Nova York
DE Delaware NC Carolina del Nord
DC Districte de Colúmbia ND Dakota del Nord
FL Florida OH Ohio
GA Geòrgia OK Oklahoma
HI Hawai OR Oregon
ID Idaho PA Pennsilvània
IL Illinois RI Rhode Island
IN Indiana SC Carolina del Sud
IA Iowa SD Dakota del Sud
KS Kansas TN Tennessee
KY Kentucky TX Texas
LA Lousiana UT Utah
ME Maine VT Vermont
MD Maryland VA Virgínia
MA Massachussets WA Washington
MI Michigan WV Virgínia de l'Oest
MN Minnesota WI Wisconsin
MS Mississipí WY Wyoming
MO Missouri

Quadre A2.1. Abreviatures dels estats nord-americans i del Districte de Colúmbia

Nom de l'estat Nom de l'estat

Font: elaboració a partir d’ISO Code Table 3166-2. 
 

Abreviatura Abreviatura
AS Aguascalientes MS Morelos
BC Baixa Califòrnia NT Nayarit
BS Baixa Califòrnia Sud NL Nuevo León
CC Campeche OC Oaxaca
CS Chiapas PL Puebla
CH Chihuahua QT Querétaro
CL Coahuila QR Quintana Roo
CM Colima SP San Luis Potosí
DF Districte Federal SL Sinaloa
DG Durango SR Sonora
GT Guanajuato TC Tabasco
GR Guerrero TS Tamaulipas
HG Hidalgo TL Tlaxcala
JC Jalisco VZ Veracruz
MC Estat de Mèxic YN Yucatán
MN Michoacán ZS Zacatecas

Quadre A2.2. Abreviatures dels estats mexicans i del Districte Federal

Nom de l'estatNom de l'estat

Font: elaboració a partir d’ISO Code Table 3166-2. 
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