
 

 

 

L’any 2014 s’hauria d’haver revisat l’actual Sistema de Finançament Autonòmic 

(SFA), però el Govern del Partit Popular es va mostrar incapaç d’iniciar un 

procés de reforma malgrat comptar amb un ampli control institucional a nivell 

nacional i autonòmic. 

 

De fet, no va ser fins a principis de 2017 quan, davant les pressions exercides 

per les CCAA, entre les quals figura les Illes Balears, l’Executiu encapçalat per 

Mariano Rajoy va proposar la revisió del SFA que, malgrat els avanços que va 

comportar l’any 2009, ja mostra símptomes d’esgotament.  

 

D’aquesta manera, el Govern de l’Estat es va comprometre a tenir enllestida la 

seva proposta per a finals d’aquest any, però ha perllongat el procés de tal 

manera que, a hores d’ara, encara no existeix cap proposta concreta per iniciar 

les negociacions.  

 

Front aquesta situació, el tacticisme parlamentari del PP ha comportat una 

àmplia revisió del concert amb País Basc, que ha permès l’actualització de la 

relació financera que manté aquest territori amb l’Estat. 

 

En aquest sentit, els i les socialistes de les Illes Balears pensam que el Govern 

de l’Estat no pot fer servir la negociació del concert amb el País Basc  com a 

moneda de canvi per complir amb els seus objectius pressupostaris. De fet, 

com ja s’ha destacat, l’actual sistema s’hauria d’haver reformat l’any 2014 i, per 

tant, no consideram coherent que l’Estat no abordi de manera decidida la 

reforma del SFA i, en canvi, hagi assolit un acord tan ràpid en relació al concert 

amb el País Basc. 

 

A més, una vegada pactat el nou concert, des del PSIB-PSOE entenem que el 

País Basc hauria d’aportar més a la solidaritat entre territoris, donat que manté 

la major capacitat de despesa social de tot l’Estat, molt per damunt de la 

mitjana de la resta de les CCAA.  

 

Front la situació del País Basc, cal destacar que les Illes Balears és la segona 

comunitat autònoma en aportar recursos al sistema i la novena en rebre segons 

el model actual. De fet, segons el resultat dels mecanismes de solidaritat entre 

CCAA. l’any 2015, Balears va rebre 2.379€ per habitant, un 11,8% menys dels 

recursos que aporta al sistema i, juntament amb Madrid i Catalunya, és una de 

les CCAA. que més hi surt perdent. 



 

 

A més, actualment, les Balears tenen un deute de 8.800 milions d’euros i es 

calcula que, d’aquesta quantia, al menys 5.000 milions s’han generat com a 

conseqüència de la situació d’infrafinançament històric que pateix la nostra CA.    

 

Per tot això, la Comissió Executiva del PSIB-PSOE: 

 

1. Demana que el Govern de l’Estat presenti, abans que finalitzi l’any, una 

proposta de reforma del SFA per iniciar un procés de negociació entre el 

Govern central i les Comunitats Autònomes. 

 

2. Demana que, en relació a la negociació del nou SFA, s’inclogui: 

 

 Més autonomia fiscal per a les CCAA. a través de la modificació 

de la cistella de tributs cedits i de l’augment de la capacitat 

normativa, de gestió, recaptació i inspecció. 

 

 La compensació del deute per part de l’Estat a les CCAA. 

afectades per la situació d’infrafinançament que històricament han 

patit. 

 

 Una doble via per a què les CCAA. puguin decidir si; per una 

banda, volen assumir major autonomia i responsabilitat fiscal; o 

per un altre, volen donar resposta a les seves necessitats a través 

de les transferència de l’Estat. Aquesta mesura ja està establerta 

en relació a les comunitats forals i serviria per replantejar el “café 

para todos” actual.   

 

 

        

 

 

 

 

 

 


