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El Congrés dels Diputats debatrà avui una proposició no de llei del PP que 

intenta paralitzar la pujada de l’IVA a partir de l’1 de juliol (del 16% al 

18% el tipus mitjà i del 7% al 8% el reduït). El que seria lògic seria que el 

Govern aconseguís tombar aquesta iniciativa, amb els vots del PSOE, el 

PNB i Coalició Canària, els mateixos grups que ja van aprovar la mesura 

en la llei de Pressupostos. Per això, el que és important no és la 

proposició no de llei, sinó el soroll mediàtic que l’ha acompanyat, en 

especial la irresponsable crida a la rebel·lió fiscal llançada fa uns dies per 

la presidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre. 

 

Amb l’atreviment que la distingeix, encara que de vegades matisi la seva 

empenta amb un posat d’innocència, Aguirre va declarar la «rebel·lió» 

amb l’afegit que el seu Govern tornaria l’import que correspongués a la 

Comunitat de Madrid per la pujada. 

 

Aquesta actitud de rebel·lar-se contra l’aplicació d’una llei aprovada pel 

Congrés dels Diputats revela la singular manera d’entendre la democràcia 

que tenen alguns dirigents del PP. Però, com tot el que fa Aguirre, la 

proposta s’ha d’entendre en clau interna de la lluita pel poder al Partit 

Popular, la línia oficial del qual consisteix a oposar-se a la pujada de l’IVA, 

encara que sense recórrer a cap rebel·lió. 

 

¿Què ha fet Mariano Rajoy davant la proposta extemporània d’Aguirre? 

Com sol ser habitual, vacil·lar i matisar, encara que qualificar l’augment 

de «clavada», com va fer diumenge a València, tampoc és poca cosa. El 



qualificatiu dóna a entendre, ni més ni menys, que el president del 

Govern es quedarà amb la recaptació extra. 

 

La proposta d’Aguirre de tornar els diners de la pujada té, a més, 

trampa, perquè la llei de finançament autonòmic hi obliga. És a dir, que el 

suposat gest altruista que dulcificaria la insubmissió fiscal queda en no 

res. 

 

El problema de fons, no obstant, és un altre. El PP –i CiU, que en aquest 

tema li dóna suport– hauria d’explicar com es pot reduir el dèficit (11,4% 

del PIB el 2009) sense apujar els impostos. O s’augmenten els trams alts 

de l’IRPF, que és el que proposen els grups a l’esquerra del PSOE, o 

s’apuja l’IVA, que és el que defensa el Govern, amb l’argument, cert, que 

Espanya està entre els països que tenen els tipus més baixos de la UE. 

Amb una inflació gairebé en taxes negatives, la pujada de l’IVA sembla la 

cosa més raonable. Excepte que tots juguem al populisme. 

 


