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Tot sembla que discorre segons un guió minuciosament previst. El 

vicepresident Pedro Solbes va presentar ahir la nova i esperada proposta 

de finançament de les comunitats autònomes --sense xifres ni 

percentatges, encara que sí amb substancials concrecions sobre la 

filosofia del model-- amb arguments previsibles. La proposta, segons el 

Govern, compleix amb l'Estatut, garanteix a totes les comunitats un 

nivell similar d'atenció als serveis bàsics --sanitat, educació i serveis 

socials-- i eleva l'autonomia financera d'aquestes, així com el seu grau de 

coresponsabilitat fiscal. 

 

Però no menys previsibles van ser les reaccions suscitades pel nou 

document. La Generalitat de Catalunya, per boca del president, José 

Montilla, ho va considerar "insuficient", malgrat que amb "avanços 

substancials" sobre anteriors propostes. CiU va assenyalar que l'oferta 

del Govern incompleix l'Estatut, i Rajoy es va queixar que genera més 

dèficit, per la qual cosa és inviable. Entre els presidents autonòmics hi va 

haver més aviat satisfacció, malgrat que no va faltar la inefable guinda 

de la consellera d'Hisenda de Castella i Lleó, segons la qual la música de 

la proposta "sona a sardana". És a dir, estem en plena fase de presa de 

posicions prèvia a un acord d'aquí a unes setmanes, i cada força política 

vol vendre el resultat al seu públic. 

 

En una primera anàlisi, sembla evident que la cessió pel Govern central 

del 50% de l'IRPF (abans el 33%), el 50% de l'IVA (abans el 30%) i el 

58% dels impostos especials (abans el 40%) dota les comunitats 

autònomes d'un potent flux financer. Per una altra banda, l'augment de 



població --un dels cavalls de batalla de Catalunya-- tindrà una notable 

incidència en el resultat del repartiment final, com era de justícia. No 

obstant, queden serrells importants. El més espinós, vist des de 

Catalunya, és el que planteja l'aportació a un nou fons de solidaritat, 

anomenat de Suficiència Global, que suposaria una nova aportació de les 

comunitats riques, a part de la del Fons de Garantia de Serveis Públics 

Fonamentals. 

 

Tot indica que, quan estigui desencallat el procés en les reunions 

consecutives de Zapatero amb Montilla i Chaves, el 20 de desembre a la 

Moncloa, l'acord polític està a prop. L'important és que, després dels 

incompliments del Govern central, el pacte arribi com més aviat millor 

perquè la Generalitat tingui un merescut respir financer. 


