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El nostre sistema fiscal (SFE) té ja 35 anys. En 
concret, té el seu origen en la Llei 50/1977, de 
14 de novembre de Mesures Urgents de Re-
forma Fiscal. Durant aquests 35 anys, Espanya 
ha sofert canvis importants. El país ha expe-
rimentat un notable procés de creixement 
econòmic, en part, gràcies a la nostra entrada 
al mercat únic europeu, avui Unió Econòmica 
i Monetària. A més, de manera paral·lela, hem 
passat d’una estructura d’Estat centralitzada 
a una descentralitzada, en la qual la meitat 
de la despesa pública la realitzen els governs 
autonòmics i locals. Però, no només ha estat 
el nostre país el que ha experimentat canvis. 
A nivell mundial, l’economia s’ha tornat molt 
més complexa i, de manera molt particular, 
els moviments de persones i de capital han 
augmentat de manera exponencial a causa 
de la globalització. Davant aquests canvis, el 
nostre SFE ha de ser substancialment dife-
rent del que es va gestar fa 35 anys; per això, 
hauria de ser reformat. En cas contrari, no 
estarà en condicions d’escometre els reptes 
als quals el nostre país s’enfronta. 

Certament, realitzar una reforma de calat 
pot tenir costos polítics importants, doncs 
hi ha sectors clau de l’economia que poden 
arribar a beneficiar-se de la regulació actual o, 
dit d’una altra manera, poden arribar a perdre 
amb la reforma (Alesina i Drazen, 19911). 
No obstant això, estem convençuts que els 
beneficis de dur a terme una reforma con-
sensuada – i, per tant, allunyada del tacticis-
me polític – superen amb escreix els costos 
agregats i, en qualsevol cas, és una condició 
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Reformar el sistema fiscal 
per a (intentar) sortir de la 
crisi
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El nostre sistema fiscal ha de 
ser substancialment diferent

del que es va gestar fa 35 anys, 
o no podrà escometre els 

reptes als quals ens enfrontem.

“
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1. Alberto Alesina i Allan Drazen (1991): “Why Are Stabilizations Delayed?”, American Economic Review, 81, 1170-88.
2. Aquest tipus de qüestions han estat plantejades a través d’una enquesta que estem realitzant entre els professionals de l’assessoria fiscal a Espanya, amb l’objectiu de conèixer la 
seva opinió sobre el tema.
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necessària per a (intentar) sortir de la crisi 
actual. Pot semblar paradoxal, però la greu 
crisi econòmica actual, sense ser la causa, es 
pot convertir en l’excusa perfecta per dur a 
terme tal reforma. 

Fins al moment, els governs han respost als 
canvis referits anteriorment de forma erràtica 
i improvisada, més preocupats per l’impacte 
mediàtic (i, per tant, electoral) de les mesures 
que per la seva lògica econòmica. A més, s’ha 
donat una hiperactivitat legislativa, accentuada 
amb la crisi, que augmenta tant els costos de 
compliment fiscal per part dels contribuents 
com els costos de gestió i control dels im-
postos per part de la pròpia administració 
tributària. Els continus canvis fiscals, així ma-
teix, incrementen la incertesa de les empre-
ses i persones a l’hora de prendre decisions 
i provoquen una veritable falta de seguretat 

jurídica.2 Certament, enfront de l’alternativa 
d’una reforma profunda i planificada, la im-
provisació i la hiperactivitat poden ser una 
resposta ràpida i pràctica en el curt termini 
evitant, almenys en part, la presa de posicions 
per part dels agents que puguin perdre amb 
canvis radicals. No obstant això, arribats a un 
punt, que nosaltres creiem que és l’actual, ha 
de pensar-se seriosament a escometre canvis 
estructurals.
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Gràfic 1. Quantificant la complexitat del SFE (1999-2012)
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En el Gràfic 1 hem intentat fer una primera 
aproximació quantitativa a la complexitat de-
guda a la “hiperactivitat”. Per a això, des de 
l’any 1999, any en què va entrar en vigor la 
primera reforma de l’IRPF del govern Aznar, 
fins a 2012, hem calculat les pàgines que el 
Memento Fiscal, publicat per Edicions Francis 
Lefebvre i que és un llibre de referència en-
tre els professionals de l’assessoria fiscal, ha 
“necessitat” cada any per explicar el nostre 
sistema fiscal. S’observa clarament com el 
nombre de pàgines per donar a conèixer les 
qüestions pràctiques imprescindibles del SFE 
ha augmentat considerablement (aprox., un 
33% entre 1999 i 2012). 

Sembla inevitable que la improvisació i la 
hiperactivitat generin complexitat, incertesa 
i, en últim terme, incrementin els costos de 
compliment fiscal. I això, en gran part, ha es-
tat així. A manera d’exemple, resulta gairebé 
impossible recordar tots els canvis soferts en 
el tractament de les plusvàlues a llarg termi-
ni en l’IRPF durant les dues últimes dècades: 
aplicació primer d’uns coeficients reductors 
que després se substitueixen si bé es dupli-
ca el seu import i es mantenen transitòria-
ment, fins que finalment s’estableix una data 
a partir de la qual ja no resulten d’aplicació; 
aplicació de coeficients monetaris per no 
gravar les plusvàlues derivades de la inflació, 
si bé després només s’apliquen per a béns 
immobles; introducció d’un tipus fix per a 
les plusvàlues a llarg termini (les generades 
en dos anys, encara que després es redueix 
el termini a un any) amb un mínim exempt 
especial que ràpidament desapareix, i un ti-
pus únic que varia contínuament, del 20% a 
18%, del 18% al 15%; introducció de la base 
de l’estalvi que grava totes les plusvàlues al 
18% amb independència del període de ge-
neració, tipus que després passa al 19-21% i 
després al 21-25-27% actuals; i, per a 2013, ja 

s’anuncia que es tornarà a diferenciar segons 
el període de generació de la plusvàlua. O la 
història de l’Impost sobre el patrimoni, que 
es va crear com a extraordinari i transitori, 
qualificatius que després de més de catorze 
anys d’aplicació s’eliminen l’any 1991; que el 
2008 deixa d’aplicar-se per no aconseguir 
els objectius pels quals va ser creat; i que el 
2011, davant les necessitats financeres del 
sector públic, i sense major canvi normatiu 
que augmentar el mínim exempt, es torna a 
introduir de manera transitòria, transitorietat 
que s’allarga de moment fins a 2013. O, ser-
veixi també com a exemple, la deducció per 
inversió en l’habitatge habitual a l’IRPF, que 
quan sembla que es limita a contribuents de 

rendes baixes, es decideix amb efectes retro-
actius ampliar-la al conjunt de contribuents, 
per a, uns mesos més tard, anunciar finalment 
(?) la seva supressió. 

En el Fòrum Fiscal-IEB (www.ieb.
ub.edu/foro-fiscal), un espai de debat 
creat per l’Institut d’Economia de Barcelona, 
pretenem analitzar en més detall aquestes 
qüestions, però amb l’objectiu últim de des-
envolupar un informe – consensuat entre el 
món acadèmic, els professionals, però també 
tenint en compte l’opinió de totes les per-

sones interessades – que pogués servir per 
establir les bases del SFE del segle XXI. Per 
a això, hem identificat sis àrees temàtiques 
(IRPF, impost de societats, imposició sobre la 
riquesa, impostos sobre el consum, adminis-
tració tributària i descentralització tributària) 
en relació a cadascuna de les quals pretenem 
respondre una sèrie de qüestions bàsiques. 
Així, a títol d’exemple, sobre l’IRPF, pretenem 
analitzar si està justificat gravar les rendes de 
l’estalvi a uns tipus reduïts, com han de calcu-
lar-se els rendiments d’activitats econòmiques 
o fins a on poden arribar els tipus marginals, 
entre altres qüestions. 

Al seu torn, hem establert unes fases, de ca-
dascuna de les quals obtindrem informació 
clau per a la redacció final de l’informe. En 
concret, en la Fase 1 es plantegen els aspec-
tes clau sobre el SFE; en la Fase 2, d’anàlisi, 
experts d’àmbit nacional analitzen detallada-
ment una determinada àrea d’imposició; en 
la Fase 3, d’opinió, s’obre el debat a través de 
la web a tot el públic interessat en la fiscali-
tat, que pot participar enviant la seva opinió; 
Fase 4 simposi, que se celebrarà el 4 i 5 de 
desembre a Barcelona i on es presentaran 
els resultats obtinguts en les anteriors fases, 
incloent una conferència convidada a càrrec 
del catedràtic de la Universitat de Londres i 
editor del Mirlees Review Richard Blundell; i, 
finalment, en la Fase 5, informe, es publicaran 
unes recomanacions sobre la reforma del 
SFE elaborades a partir de la informació con-
tinguda en les fases anteriors.

Esperem que aquesta iniciativa tingui un im-
pacte, la qual cosa serà així si serveix de re-
flexió per a la reforma del nostre SFE. En una 
propera Info-IEB, ens comprometem a desen-
volupar les principals conclusions del Fòrum.

José María Durán i Alejandro Esteller-Moré (UB-IEB)

Per a més informació sobre el contingut d’aquest resum contacteu amb jmduran@ub.edu / aesteller@ub.edu
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“Sembla inevitable
que la improvisació i la 

hiperactivitat
generin complexitat,  

incertesa
i, en últim terme, incrementin

els costos del compliment 
fiscal.”
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