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Durant els últims cinc anys diverses comunitats autònomes han revisat els seus 

estatuts d'autonomia. Entre les modificacions incorporades s'han inclòs algunes 

clàusules que estableixen quin ha de ser el mínim d'inversió que l'Estat realitze 

en la comunitat autònoma durant un període determinat. En relació amb aquest 

tema m'agradaria ressaltar dos aspectes que mereixerien ser tinguts en compte. 

D'una banda, la situació de partida de l'estoc de capital públic no és la mateixa 

en tots els territoris; per una altra, la generalització d'aquest tipus de clàusules 

estatutàries impossibilitaria el seu compliment. 

El pes relatiu de cada territori en l'estoc de capital públic depén, en gran 

mesura, de la seua grandària, que pot ser definida mitjançant diferents variables 

de referència, com la població, el PIB o la superfície. No existeix un únic 

indicador per a comparar les dotacions relatives de capital públic i això facilita 

la controvèrsia a l'hora de contrastar els nivells actuals de cada territori, però no 

impedeix corroborar les grans diferències regionals existents en qualsevol de les 

variables considerades. En 2008, la comunitat millor dotada duplicava a la 

pitjor, tant en termes per càpita (Aragó vs. Regió de Múrcia) com en relació amb 

la producció (Extremadura vs. Catalunya). Les discrepàncies actuals són menors 

que les existents en 1980, però segueixen sent difícils de justificar. I les 

diferències fins i tot són majors quan es considera la superfície.  

 

Estoc de capital públic en relació amb les principals variables de dimensió. 1980 i 2008
Total CC.AA. = 100

1980 2008 1980 2008 1980 2008

Andalusia 86,7 86,3 114,4 112,1 85,9 88,9
Aragó 177,5 148,3 170,7 135,7 60,2 45,2
Astúries (Principat d') 105,4 139,9 118,1 148,9 151,6 155,5
Balears (Illes) 85,1 82,5 80,8 76,6 149,9 194,8
Canàries 106,9 92,7 103,8 106,2 263,1 285,6
Cantàbria 99,1 128,1 96,0 126,2 128,8 153,7
Castella i Lleó 139,0 144,9 152,4 149,0 51,7 42,9
Castella-La Manxa 118,4 115,5 145,3 149,6 33,3 32,4
Catalunya 91,1 85,0 77,3 72,8 227,0 214,3
Comunitat Valenciana 87,8 79,6 86,6 88,9 185,0 188,7
Extremadura 103,3 128,8 192,3 182,6 36,0 37,2
Galícia 80,1 111,6 98,2 129,7 102,9 115,0
Madrid (Comunitat de) 89,1 99,1 71,4 76,5 696,5 858,0
Múrcia (Regió de) 73,2 77,6 81,0 94,1 83,2 109,3
Navarra (Comunitat Foral de) 160,8 127,3 120,4 100,3 106,2 83,2
País Basc 109,5 117,6 82,1 88,3 435,9 386,8
Rioja (La) 218,5 130,2 185,9 121,3 148,6 90,1

Total CC.AA. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Font: Fundación BBVA-Ivie
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Amb les recents revisions dels estatuts d'autonomia, les comunitats autònomes 

intenten assegurar-se una determinada porció de la inversió estatal. Cada regió 

ha definit la clàusula estatutària segons la seua conveniència i, d'aquesta 

manera, Catalunya ha blindat les inversions de l'Administració Central en el seu 

territori en funció del seu pes en el PIB, Andalusia ho ha fet en funció de la seua 

població, Aragó posa l'accent en prestar atenció a la superfície, Illes Balears 

demana que es respecte la inversió mitjana per càpita, la Comunitat Valenciana 

ho ha sol·licitat lligat a la població, etc. Òbviament, si el Congrés ja ha acceptat 

clàusules d'aquest tipus es trobarà en l'obligació d'acceptar totes aquelles 

similars que reclamen altres comunitats. Ara bé, si cada comunitat autònoma 

escull l'indicador de dimensió que més li afavoreix, resultarà impossible complir 

el contingut de totes les disposicions. 

Quantes Espanyes serien necessàries per a complir els diferents estatuts 

d'autonomia? Vegem-ho amb l'exemple contingut en el següent quadre, elaborat 

amb dades de les comunitats de règim comú i on solament s'han considerat les 

tres variables de referència habituals: PIB, població i superfície. S'observa que si 

cada comunitat incorporara la petició en funció de la variable que més li convé 

(dades ombrejades), la suma s'elevaria a 146,6%. Per tant, seria impossible 

complir la generalització d'aquest tipus de clàusules. 

 

 

Variables de dimensió 2010
Pes en el total CC.AA. de règim comú (%)

Població PIB Superfície Millor opció

Andalusia 19,1 14,7 17,9 19,1
Aragó 3,0 3,4 9,8 9,8
Astúries (Principat d') 2,4 2,4 2,2 2,4
Balears (Illes) 2,5 2,7 1,0 2,7
Canàries 4,8 4,2 1,5 4,8
Cantàbria 1,3 1,4 1,1 1,4
Castella i Lleó 5,8 5,9 19,3 19,3
Castella-La Manxa 4,7 3,7 16,3 16,3
Catalunya 17,0 20,3 6,6 20,3
Comunitat Valenciana 11,6 10,5 4,8 11,6
Extremadura 2,5 1,9 8,5 8,5
Galícia 6,3 5,7 6,1 6,3
Madrid (Comunitat de) 14,7 19,6 1,6 19,6
Múrcia (Regió de) 3,4 2,8 2,3 3,4
Rioja (La) 0,7 0,8 1,0 1,0

CC.AA. règim comú 100,0 100,0 100,0 146,6

Font: INE
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Però si algunes comunitats blinden d'aquesta manera les inversions estatals en 

el seu territori i unes altres no ho fan, la conseqüència seria una notable 

reducció de les inversions estatals en aquestes últimes, ja que les inversions 

compromeses en sols quatre comunitats autònomes (Andalusia, Catalunya, 

Comunitat de Madrid i Castella i Lleó) sumarien més del 78% de l'import a 

repartir. 

Resulta previsible i lògic que els diferents governs autonòmics tracten 

d'aprofitar aquest tipus de clàusules a favor seu; el que no resulta tan lògic és 

l'ús de diferents indicadors de dimensió per a repartir el mateix concepte. Potser 

seria necessari establir prèviament un indicador sintètic de les dotacions de 

capital públic, que valore objectivament les diferències interterritorials. I 

solament amb un indicador d'aquestes característiques es podrien avaluar les 

necessitats de cada territori, així com el repartiment equitatiu de noves 

inversions estatals. 


