
 

 

 
MANIFEST DE VALÈNCIA PER UN NOU FINANÇAMENT 

 
La plataforma per un Bon Finançament dels Illes Balears, i la comissió la-
valenciana per un Finançament Just, ambdues compostes per entitats 
cíviques d'àmbit econòmic, polític, social i sindical, després de la reunió 
conjunta realitzada a la ciutat de València el 19 d'octubre de 2018, ma-
nifesten: 
 
Que la gran majoria de la societat d'ambdues comunitats autònomes 
ve reclamant, des de fa diversos anys, una reforma immediata del sis-
tema de finançament autonòmic que establisca un nou model de re-
partiment i que garantisca la suficiència de recursos i una equitativa dis-
tribució, tant entre administracions públiques com entre les comunitats 
autònomes. 
 
Que des de l'any 2014 s'hauria d'haver revisat el sistema de finançament 
autonòmic i fins a la la data no s'han produït substancials avanços en la 
seua reforma, la qual cosa ha suposat un important cost econòmic per 
a les finances de les comunitats autònomes redundant tot això en una 
menor implantació dels serveis bàsics per a la ciutadania d'aquests terri-
toris. 
 
Que ha quedat evidenciat, pels informes emesos per tots els organismes 
estatals i autonòmics que existeixen comunitats autònomes que estan 
sent notablement perjudicades amb l'actual model, destacant greu-
ment la balear i la valenciana 
 
Que, si bé és cert, que amb el canvi de govern estatal, realitzat a mitjan 
enguany 2018, s'ha observat una predisposició favorable a reiniciar el 
camí perdut, així com una nova disposició a la interlocució i al diàleg, 
no és més cert que la societat espanyola en el seu conjunt, i especial-
ment la dels territoris signataris d'aquest manifest, veuen com cada dia 
que passa la insuficiència financera va fent mossa en els serveis bàsics, 
ampliant les diferències entre unes comunitats i unes altres. 
 
Per tot això, els signants d'aquest manifest declaren: 
 
1. Reclamem de forma urgent una reforma del sistema finançament al 

llarg de 2019. 
 

2. Que el nou model de finançament, ha d'establir un sistema en el qual 
no es discrimine a la ciutadania en funció del seu lloc de residència. 
 



 

 

3. Que el nou model de finançament, ha d’establir un sistema en el 
qual es tinga en compte el pes poblacional, poermanent i temporal, 
de cada territori. 
 

4. Que mentre es finalitzen els treballs que desemboquen en un nou 
model de finançament autonòmic, s'establisquen, de manera urgent, 
mecanismes compensatoris que suposes ingressos per a les comuni-
tats autònomes perquè l'actual situació tan deficitària per als nostres 
territoris. I en cas concret de les Illes Balears reclamar el règim espe-
cial existent a l’Estatut d’Autonomia que reconèix el fet insular. 

 
5. Junt a la reforma del sistema de finançament, reclamem de forma 

urgent l’assumpsió per part de l’Estat dels deutes públics de les auto-
nomies provocat per l’infrafinançament. 

 
6. Que el Projecte de Llei de Pressupost Generals de l'Estat per a l'any 

2019 reculla un repartiment de les inversions i una execució que 
atenga una programació racional que acabe amb el dèficit inversor 
de les comunitats autònomes signants d'aquest manifest i s'ajuste al 
pes poblacional i econòmic de cadascuna d'elles. 

 
7. Que es reconega el dèficit inversor dels últims anys per part del Go-

vern d'Espanya i s'elabore una agenda real d'actuacions urgents en 
aquests territoris. 

 
8. Que es produïsca, per part del govern d'Espanya, el reconeixement 

dels dèficits de finançament acumulats pel mal funcionament dels 
diferents sistemes de finançament, així com l'establiment de meca-
nisme de compensació perquè el nou model no nasca llastrat.  

 
9. Així mateix, sol·licitem la convocatòria immediata de la Conferència 

de Presidents, òrgan de màxim nivell polític de cooperació entre l'Es-
tat i les Comunitats Autònomes, per a tractar de manera urgent la re-
forma del sistema de finançament de les Comunitats Autònomes. 

 
10. I per finalitzar, necessitem recursos de forma immediata metre no es 

realitze un reforma total i profunda del sistema del finançament au-
tonòmic. 

 
 

A València a 19 d'octubre de 2018. 


