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INTRODUCCIÓ DEL PRESIDENT DE FOMENT DEL TREBALL 

 

FOMENT DEL TREBALL va decidir elaborar un LLIBRE VERD sobre la 

Reforma del Sistema Fiscal fa poc mes d’un any, en sentir a la ministra 

d’Hisenda vincular una eventual insuficiència de recursos públics amb 

el suposat fet d’una tributació a Espanya set punts per sota de la 

mitjana europea. 

FOMENT DEL TREBALL volia contrastar la veracitat d’aquesta hipòtesi 

i alhora contribuir a la definició dels trets bàsics de la necessària 

reforma. 

Per a això, FOMENT DEL TREBALL va constituir el 

Grup d’Experts Tributaris de Foment, que està integrat per més d'una 

vintena de prestigiosos professionals de les més rellevants empreses 

de consultoria, grans bufets i importants despatxos fiscalistes, 

juntament amb persones procedents de la universitat i de l'acadèmia; 

així com per 7 representants de Foment. 

 

 

 

El Grup d’Experts ha estat coordinat per Manuel Silva, Conseller 

de Presidència de Foment  i Soci Consultor de Roca Junyent. 

 

El Grup d’Experts ha elaborat un ampli i fundat Document de 

Conclusions sobre el qual s'ha secundat Foment, per a l'elaboració del 

Llibre Verd per a la Reforma del Sistema Tributari. 

Des de FOMENT DEL TREBALL amb el LLIBRE VERD, per la Reforma 

del Sistema Fiscal:  
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Volem manifestar que és incorrecta dir que a Espanya hi ha una 

fiscalitat baixa, el que passa és que hi ha menys compliment de la 

fiscalitat, i que la solució no és incrementar els impostos als qui ja 

paguem, sinó que paguin els qui no paguen. 

 

Volem contribuir a donar solucions per les AAPP, per posar els pilars 

bàsics d’una Fiscalitat Competitiva, al servei de l’economia productiva, 

per generar riquesa, poder-la redistribuir equitativament, crear llocs 

de treball i contribuir al finançament de la societat del benestar, 

eliminar les desigualtats socials i reforçar la cohesió social. 

Ja fa temps que Foment ve dient que la fiscalitat es un gran 

instrument de política econòmica, i no un mecanisme per quadrar els 

comptes públics. 

Ara és l’hora d’abaixar impostos, perquè no falten impostos, faltem 

contribuents. 

La pressió fiscal no és baixa, el nombre de contribuents si. 

Ara és l’hora d’augmentar el numero de contribuents. 

ANEM EN DIRECCIÓ CONTRARIA. Només cal observar què fan 

importants governs de la UE. El nou Canceller alemany, Shultz, baixa 

la pressió fiscal i redueix la despesa pública. Exactament igual que el 

President Mario Draghi a Itàlia. Cal prendre nota. 

 

Foment vol agrair a tots els membres del Grup d'Experts -i al seu 

coordinador- la generositat que han demostrat en posar el seu temps, 

coneixement i experiència qualificada a la disposició de la nostra 

organització. Tot això reflectit en un Document de Conclusions rigorós 

i precís en les seves propostes, fonamentat en els seus plantejaments, 

i contrastat per la seva experiència pràctica. Un document, en suma, 

de gran qualitat i enormement útil per dotar a la societat d’una 

fiscalitat competitiva al servei de l’economia productiva. 
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PROPOSTES MÉS RELLEVANTS 

 

1. SUPRESSIÓ DE L’IMPOST SOBRE EL PATRIMONI 

 

- És un impost confiscatori, penalitza l’estalvi i perjudica  la 

inversió, la competitivitat i el creixement econòmic. 

- Des de Foment esperem la resolució del Tribunal 

Constitucional. 

- No existeix a cap país de la UE, excepte a Espanya. 

- Mentre es mantingui l’Impost de Patrimoni, plantegem la 

bonificació del 100% per part de la Generalitat de Catalunya, 

ja que es tracta d’un impost cedit. 

 

2. INSTA AL GOVERN de l’Estat a elaborar un pla estratègic de 4 

anys, per aflorar 10 punts de l’economia submergida que a 

España representa un 25% del PIB. 

Això representaria un increment de la recaptació fiscal al voltant 

del 3’5 punts del PIB, o sigui 33 mil milions d’euros en finalitzar 

al Pla. 

 

També AFLORARIEN   1’5 milions d’assalariats. 

 

 

3. IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS 

 

 

- Bonificació del 100% per Patrimonis adquirits pel cònjuge, 

ascendents i descendents, sempre que no superi 1 milió 

d’euros. Així com per l’adquisició de la habitatge habitual del 

causant. 

- Reducció dels trams per un tipus mínim del 4% i un màxim 

del 9%. 
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4. PROTEGIR FISCALMENT LA CONTINUÏTAT DE L’EMPRESA 

FAMILIAR 

 

Ampliant l’àmbit familiar en una mínim del 20% a tiets i nebots 

(parents col·laterals de 3er i 4rt grau). 

 

 

5. REDUCCIÓ DE L’IMPORT DE SOCIETATS PELS BENEFICIS 

REINVERTITS en un tipus mínim del 15% per les empreses. 

 

 

6. REINTRODUCCIÓ D’UNA DESGRAVACIÓ FISCAL del 15% per 

despeses sanitàries en l’IRPF, davant de l’actual tensió 

assistencial en l’àmbit sanitari. 

 

7. EXIGIR a les AAPP una revisió de la despesa pública per millorar 

els seus nivells d’eficiència i eficàcia, ja que amb l’actual 

conjuntura de reducció del dèficit públic, que s’ha de donar 

mitjançant la lluita del frau fiscal per un costat, la millora de 

l’activitat econòmica per un altre, en la que s’ha demostrat que 

les empreses s’han modernitzat molt ràpidament per aconseguir 

la màxima competitivitat, és totalment racional i objectiu que 

les AAPP també tinguin el mateix full de ruta, i això implica la 

revisió de la despesa pública, per millorar els seus nivells 

d’eficàcia i eficiència.  

 

Aquest plantejament es pot fer mitjançant una anàlisi 

exhaustiva a través de diferents instruments de l’estat com són 

el Tribunal de Comptes i AIREF.... 

 

En aquest sentit, en l’estudi del IEE de Foment del 2020 sobre 

l’eficiència de la despesa pública, situa a Espanya(87,4) per sota 

de la mitjana europea(=100), situant-se en el lloc 26 dels 36 

països de l’OCDE. 



5 
 

 

 

 

 


