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L’augment de la fiscalitat al Pla de Reformes 

ataca directament la recuperació econòmica 

  

 Les mesures tributàries tindran efectes molt negatius sobre la inversió empresarial i 

la creació de llocs de treball. 

 Miquel Valls considera decebedor el Programa de Rajoy per manca de concreció i 

d’estímuls a l’economia. 

 La Cambra considera injust el diferent tracte en el dèficit entre l’Administració central 

i les comunitats autònomes. 

 Cal abordar amb urgència la reforma de les administracions públiques i la del sistema 

públic de pensions. 

 

Barcelona, 30 d’abril del 2013.-  

  

La Cambra de Comerç de Barcelona considera decebedor el nou Programa Nacional 

de Reformes aprovat pel Consell de Ministres el passat 26 d’abril. És decebedor, 

tant per la manca de concreció de les mesures, com per les poques novetats que 

incorpora i la falta d’estímuls a la recuperació econòmica.  

 

En realitat moltes de les reformes anunciades ja s’havien recollit en l’anterior Pla de 

Reformes presentat el 27 de setembre del 2012, i ara es rescaten amb un calendari 

prorrogat. El Govern es limita a insistir en qüestions com la llei d’emprenedoria, la 

llei d’unitat de mercat, la reforma de l’administració local, la creació de  l’Autoritat 

Fiscal Independent o la llei de serveis professionals.  

 

Un cas paradigmàtic és l’aplicació del criteri de caixa en l’IVA, que s’ha aplaçat dos 

anys i que no entrarà en vigor fins al 2014, si bé és de vital importància per a la 

supervivència de moltes petites empreses. A aquestes reformes se sumen un 

conjunt heterogeni de propostes de menor rellevància . 

 

La mesura més negativa és, sens dubte, l’anunci de noves pujades impositives , que 

incidiran negativament en la recuperació econòmica. Es prorroga dos anys més la 

pujada de l’IRPF, s’anuncia un augment dels impostos especials, la creació de nous 

impostos mediambientals, la nova taxa sobre els dipòsits i la reducció en les 

deduccions de l’Impost sobre Societats. Aquesta última sembla ser la que tindrà un 

impacte econòmic més important, si bé encara no es coneixen els detalls.  

 

Des de la Cambra considerem que un nou augment de la pressió fiscal tindrà 

efectes molt negatius sobre la capacitat per invertir de les empreses i per crear 

ocupació. L’altra novetat a destacar, en aquest cas ben valorada, és la nova llei de 

“desindexació” de l’economia, que pretén deslligar l’evolució dels contractes, taxes, 

preus i lloguers a l’IPC, i que afavorirà la devaluació interna en el mitjà termini.  
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Pel que fa a les mesures per facilitar el finançament bancari, hi ha poques novetats i 

moltes inconcrecions. Es limita a recordar la dotació de les línies ICO per al 2013 

(22.000 milions d’euros), que ja s’havia  anunciat en roda de premsa el 19 de 

desembre del 2012, així com la firma del conveni amb AEB i CECA, i la creació dels 

bons d’internacionalització, que pot ser la mesura més important però no es detalla 

quantia ni funcionament.  

 

En definitiva, des de la Cambra considerem que haguessin calgut mesures més 

rellevants per impulsar l’economia, especialment per la  banda del crèdit i de la 

creació d’ocupació. Tenir una economia amb una taxa d’atur del 27% urgeix 

prendre mesures d’estímul a la contractació —per exemple, baixar les 

cotitzacions—, i a la inversió empresarial, que és l’antesala de l’ocupació,  —per 

exemple, reduir la fiscalitat a la reinversió de beneficis-.  

 

Per altra banda, cal abordar amb urgència la reforma de les administracions 

públiques i la del sistema públic de pensions, dues reformes que encara es 

troben en una fase molt preliminar.  

 

Actualització del Programa d’Estabilitat 2013-2016  

 

El Govern ha revisat a l’alça l’estimació de dèficit per als propers anys amb el vist-i-

plau de la Comissió Europea. Això significa que el conjunt d’Administracions 

Públiques haurà de reduir el dèficit públic en 0,7 punts del PIB l’any 2013, des del 

7% al 6,3%. Tal com podem veure a la taula, la distribució de l’ajust del dèficit entre 

nivells d’administració no s’ha fet equitativament.  

 

Les comunitats autònomes tornen a suportar un major esforç de reducció que el 

Govern central: les comunitats hauran de reduir en 0,6 punts el seu dèficit, mentre 

que l’Administració central només ho farà en 0,4 punts.  

 

 
 

CAPACITAT O NECESSITAT DE FINANÇAMENT (% del PIB)

2012

Objectiu 

2013 

Revisat Diferència 

Adm. Central -4,1 -3,7 -0,4

Seguretat Social -1,0 -1,4 0,4

Comunitats autònomes -1,8 -1,2 -0,6

Corporacions locals -0,2 0,0 -0,2

TOTAL ADM. PÚBLIQUES -7,0 -6,3 -0,7

Font: Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques

http://www.ico.es/web/contenidos/6/0/11776/index?abre=11779
http://www.ico.es/web/contenidos/6/0/11776/index?abre=11779
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No s’entén que es concedeixi més marge per reduir el seu dèficit al Govern 

Central que a les comunitats autònomes, atès que són aquestes últimes les que 

han de finançar l’Estat del Benestar (salut i educació).  

 

Per altra banda, la Cambra proposa fixar objectius de dèficit asimètrics per 

comunitats autònomes, en funció de criteris com la reducció de dèficit assolida 

fins al moment o el nivell de dèficit actual. En el cas de Catalunya, un objectiu 

de dèficit raonable d’acord amb aquestes criteris estaria al voltant del 2%. 

 

  www.premsa.cambrabcn.org 


