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rebaixes d'impostos 
• La CE diu que les retallades del PP i del PSOE van ser un error que 

ara es paga 

• El 'boom' immobiliari va crear un miratge de recaptació, indica la 

Comissió Europea 
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Les rebaixes d'impostos que s'han aprovat a Espanya des del 1995 per 

part dels Governs del PP i del PSOE «no estaven justificades», perquè es 

basaven en el miratge recaptatori del boom immobiliari, i han conduït el 

país a la greu situació actual, va destacar ahir la Comissió Europea en 

l'informe sobre les finances públiques del 2010 a la Unió Europea (UE). El 

document situa a més Espanya entre el grup de països de més risc i que 

requereixen plans d'ajust més durs. 

 

L'informe destaca que aquestes successives rebaixes fiscals sumades a 

l'elevat i continuat creixement de la despesa pública durant aquests anys 

han provocat la delicada situació pressupostària que travessa el país i 

que ha forçat el Govern a adoptar dures mesures d'ajust. 

 

RECAPTACIÓ TRANSITÒRIA / «El 75% de l'increment de la recaptació 

d'impostos registrada a Espanya entre 1995 i el 2006 era de naturalesa 

transitòria» i vinculat a un insostenible boom del mercat immobiliari, 

precisa el document. 

 



L'elevada recaptació en impostos indirectes gràcies a l'auge desenfrenat 

del sector immobiliari i a la vertiginosa escalada dels preus de la vivenda 

va conduir els successius governs espanyols a «sobreestimar» la 

capacitat de recaptació estructural i a «una incorrecta valoració de la 

situació tributària» a Espanya, afegeix l'informe. 

 

«L'aplicació de rebaixes d'impostos sense justificació i els increments de 

la despesa pública durant el període 1995-2007 no van tenir en 

compte» que les elevades recaptacions d'aquell període eren transitòries, 

va subratllar l'Executiu comunitari. 

 

«Els increments en alguns impostos indirectes, com els impostos sobre 

carburants i tabac, no van ser prou amplis per compensar la reducció 

d'ingressos per la rebaixa dels impostos directes», precisa el document. 

 

DEDUCCIÓ PERJUDICIAL / L'informe destaca que la deducció fiscal per la 

compra de vivenda, que desapareixerà l'any que ve per a les noves 

adquisicions, va contribuir a alimentar l'escalada de preus de la vivenda i 

a l'elevat nivell d'endeutament de les famílies espanyoles, a expenses 

d'altres inversions econòmicament més productives. 

 

La fragilitat econòmica i pressupostària espanyola es va veure agreujada 

per una pèrdua de competitivitat acumulada a causa d'una inflació més 

gran i les pujades salarials superiors a la resta de la zona euro i a una 

productivitat comparativament cada vegada pitjor, indica l'informe. 

L'especialització espanyola en sectors de baixa o mitjana tecnologia, 

turisme i construcció va accentuar aquest problema. La Comissió 

Europea calcula que l'augment dels costos salarials i el menor creixement 



de la productivitat equivalen a un encariment del tipus de canvi real 

espanyol superior al 10%, enfonsant la seva competitivitat. 

 

La suma dels desequilibris econòmics i les debilitats pressupostàries 

col·loca Espanya en el grup de països de més risc de la UE que 

requereixen reformes econòmiques i plans d'ajust més ferms i rigorosos. 

En aquest grup s'hi troben també la Gran Bretanya. Portugal, Irlanda, 

Romania i Grècia. La Comissió Europea va advertir que aquests ajustos 

han d'evitar mesures que perjudiquin la competitivitat del país, com ara 

elevades pujades en els impostos sobre la producció, els beneficis i el 

treball. 

 


