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 model 2002-2008 nou model de finançament 

Impostos compartits 
− 33% IRPF 
− 35% IVA 
− 40% Impostos especials (hidrocarburs, tabacs i alcohols) 

− 50% IRPF 
− 50% IVA 
− 58% impostos especials (hidrocarburs, tabacs i alcohols) 

Tributs cedits 
totalment 

− Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats 

− Impost sobre successions i donacions 
− Impost especial sobre l’electricitat 
− Impost especial sobre determinats mitjans de transport 
− Impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs 
− Taxa sobre el joc 

− Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics 
documentats 

− Impost sobre successions i donacions 
− Impost especial sobre l’electricitat 
− Impost especial sobre determinats mitjans de transport 
− Impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs 
− Taxa sobre el joc 

Fons de suficiència Fons de garantia de serveis públics fonamentals (75% dels 
tributs i aportació de l’Estat) Mecanisme 

anivellament 
 

Resultat: sobreanivellament 
− índex de recursos abans de l’anivellament:121 
− índex de recursos després de l’anivellament: 94 

Resultat: anivellament parcial 
− índex de recursos abans de l’anivellament:121 
− índex de recursos després de l’anivellament: 105 

− Població (51,4%) 
− Població protegida (32,9%) 
− Població + 65 anys (12,2%)  

− Població (30%) 
− Població protegida ponderada per 7 trams d’edat (38%) 
− Població + 65 anys (8,5%) 
− Població 0-16 anys (20,5%)  

Variables de càlcul 
de l’indicador de 
necessitats − Superfície (2,3%) 

− Dispersió (0,7%) 
− Insularitat (0,5%) 

− Superfície (1,8%) 
− Dispersió (0,6%) 
− Insularitat (0,6%) 

Actualització de les 
variables bàsiques Manca d’actualització anual Actualització anual de les variables 



 model 2002-2008 nou model de finançament 

Revisió del model No es preveu una revisió del model Revisió quinquennal dels elements estructurals 

Mecanismes de 
garantia 

− Regles de modulació 
− Garantia de mínims − Fons de suficiència global (statu quo revisat) 

Altres fons  − Fons de competitivitat 
− Fons de cooperació 

Capacitat normativa 

− Sobre els tributs cedits totalment (excepte impost electricitat) 
− Sobre el 33% de l’IRPF (amb límits) 

− Sobre els tributs cedits totalment (excepte impost electricitat) 
− Ampliació de la capacitat sobre el 50% de l’IRPF 
− Inici dels procediments per atorgar capacitat en el tram 

minorista de l’IVA 

Increment de 
recursos per a 
Catalunya 

251 milions d’euros  (14,31% del total) 

3.687 milions d’euros constants de 2009 (26% del total, sense el 
finançament per competències específiques) 
4.028 milions d’euros corrents, segons un creixement de l’ITE 
del 3% 
 

 


