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L’administració tributària és una institució 
clau en qualsevol sistema tributari. Tot i 
que disposem d’una literatura consolidada 
sobre els determinants, mida i resultats de 
les diferents estratègies administratives, 
la possible existència d’externalitats en 
aquestes polítiques quan es tracta d’un país 
federal o d’un context internacional ha rebut 
poca atenció per part dels investigadors. En 
aquests marcs, l’anàlisi dels determinants 
de l’administració tributària cobra una gran 
rellevància. De fet, l’existència de potencials 
interaccions entre les autoritats tributàries 
subcentrals, a causa de la mobilitat de 
les bases impositives, i, més generalment, 
l’existència d’altres externalitats tributàries, 
que poden afectar el funcionament eficient 
d’aquestes institucions, són elements a tenir 
en compte a l’hora d’establir polítiques. A 
partir del marc espanyol, els tres articles 
que constitueixen l’estudi en què es 
basa aquesta Info IEB han examinat els 
incentius que condueixen a l’existència 
de tres formes diferents d’externalitats 
en les administracions tributàries, i les 
conseqüències que se’n deriven.

El primer estudi1 analitza la presència de 
competició horitzontal a l’administració 
tributària per al cas de l’Impost de Successions 
i Donacions (ISD). Hi ha evidències que 
la descentralització de l’ISD en països 
federals pot induir a una cursa a la baixa 
en els paràmetres tributaris legals a causa 
de l’amenaça de la mobilitat de les bases 
impositives. De manera similar, partim de la 
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hipòtesi que el mateix tipus de competició 
entre regions ja s’esdevenia a Espanya 
fins i tot abans de la descentralització del 
poder legal, en forma de competició opaca 
en l’administració tributària, ja que el que 
condiciona la mobilitat és el tipus impositiu 
efectiu. Les dades mostren una reducció 
en la dispersió i la mitjana del nombre 
d’inspeccions per regions durant el període 
analitzat (vegeu Gràfic 1). Mitjançant l’ús de 
tècniques d’econometria espacial, l’article 
confirma la presència de competició a 
l’administració tributària motivada per la 
mobilitat. També demostrem que després 
de la descentralització del poder normatiu 
es produeix un canvi parcial: es passa d’una 
competició en inspeccions, més opaca, a una 
competició en tipus impositius legals, més 
transparent, evitant en part el problema de 
l’aplicació tributària subòptima. Tanmateix, 
la descentralització al mateix temps dels 
impostos i de l’administració tributària podria 
no ser òptima, atès que podria provocar 
una cursa a la baixa en els dos instruments, 
donant lloc a resultats ineficients.

Abans de concloure que una administració 
tributària descentralitzada només generarà 
ineficiència, hem tractat d’investigar si hi ha 
espai per a una cooperació potencial entre 
administracions tributàries subcentrals. El 
segon article2 té com objectiu analitzar 
aquesta qüestió mitjançant l’examen de 
la possible presència de cooperació en 
l’aplicació dels diferents principis d’assignació 
a les regions dels impostos sobre la riquesa 
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administrats per les regions de règim comú. 
Els nostres resultats mostren que la condició 
essencial per a la cooperació és l’existència 
d’un vincle de reciprocitat entre regions. 
També observem que aquest procés és lent, 
la qual cosa, en certa mesura, és el resultat 
d’un comportament curt de mires per part 
les autoritats tributàries, afectades per les 
restriccions pressupostàries. Això és, en 
part, una bona notícia per al funcionament 
de l’administració tributària descentralitzada 
espanyola, ja que els beneficis de la 
cooperació s’obtenen en el mig-llarg termini.

Si els dos primers articles analitzen les 
externalitats que poden sorgir quan les 
administracions tributàries subcentrals fixen 
les seves polítiques, traient a la llum de quina 
manera les estratègies d’aquestes institucions 
són mútuament interdependents, el tercer 
article3 porta aquesta anàlisi un pas més 
enllà, identificant l’existència d’externalitats 
en les polítiques de les administracions 
tributàries causades pel shock extern 

*  Aquesta Info IEB està basada en el contingut de la tesi doctoral de l’investigador associat a l’IEB Luca Salvadori, titulada “Essays on Tax Administration” i, particularment,  en els tres articles principals 
de la mateixa.

1  Aquest article ha estat publicat com: Durán-Cabré, j.M., Esteller-Moré, A. and L. Salvadori (2015): “Empirical Evidence On Horizontal Competition In Tax Enforcement”, International Tax and Public 
Finance, en premsa. (DOI: 10.1007/s10797-014-9333-0).

2  Durán-Cabré, j.M., Esteller-Moré, A. and L. Salvadori (2015): “Empirical Evidence On Tax Cooperation Among Sub-Central Administrations”, Working Papers de l’IEB 2015/07, presentat per a la seva 
publicació.

3  Salvadori, L. (2015): “Does Tax Enforcement Counteract The Negative Effects Of Terrorism? A Case Study Of The Basque Country”, Working Papers de l’IEB 2015/09.
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específic del terrorisme. Analitzem el cas 
del País Basc i Navarra, on el terrorisme 
representa una amenaça permanent. En 
aquest context, els agents econòmics, i en 
particular els treballadors per compte propi, 
amenaçats per l’extorsió així com per altres 
atacs terroristes dirigits contra ells, tenen 
l’incentiu de canviar de residència per tal 
d’estalviar-se els costos del terrorisme. A 
més, el nivell de la inversió privada a la zona 
es veu afectat negativament pel terrorisme 
(vegeu Gràfic 2). Com que altera els 
incentius dels individus per a residir a la 
seva regió d’origen, el terrorisme limita la 
capacitat de l’autoritat fiscal per establir 
polítiques d’aplicació tributària a la regió 
afectada. Aquest estudi aporta evidències 
sobre la utilització del control tributari 
per part de les administracions tributàries 
del País Basc i Navarra com un instrument 
per a contrarestar l’impacte negatiu que 
l’activitat terrorista d’ETA té sobre les 
bases impositives, els ingressos tributaris 
i, en definitiva, sobre l’economia en el seu 
conjunt. Els nostres resultats suggereixen 
que l’impacte del terrorisme en l’economia 
basca estimat per la literatura prèvia4 està 
calculat, implícitament, net de l’impacte del 
terrorisme sobre l’administració tributària, i 
en conseqüència es podria considerar com 
un límit inferior de l’impacte del terrorisme 
sobre l’economia basca.

En el seu conjunt, la línia de recerca mostra 
que en un marc federal les administracions 
tributàries utilitzen les seves polítiques 
com a instruments estratègics, la qual 
cosa demostra que la descentralització 
de l’administració tributària proporciona 

graus addicionals d’autonomia tributària 
als governs regionals i, per tant, aquest 
procés s’ha de dissenyar de manera que 
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Gràfic 1: Dispersió de la taxa d’auditories per al ISD

Gràfic 2: Relació entre inversions i activitat terrorista al País Basc i Navarra 
(1964-2012) 

Font: elaboració pròpia a partir de les bases de dades sobre stock de capital elaborades per l’IVIE i el BBVA (disponible a  http://goo.
gl/fbmGmG) i les bases de dades del Ministeri de l’Interior sobre terrorisme.

s’identifiquin i s’evitin totes les possibles 
ineficiències.

Luca Salvadori, investigador de l’IEB

4 Vegeu Abadie, A. and J. Gardeazabal (2003), “The Economic Costs of Conflict: A Case Study of the Basque Country,” American Economic Review, vol. 93(1), pp. 113-131.
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