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provocar un altre forat sense fons en els comptes pú-
blics. Un bon nombre d’economistes pensen que una
rebaixa d’impostos farà que hi hagi més diners en la
butxaca del contribuent, que es llançarà a consumir,
dinamitzarà l’economia i, a la vegada, generaran més
impostos per l’augment de l’activitat. Esperem que no
errin en la predicció d’aquest cercle virtuós.

L’APUNT

Diners, consum
i impostos
Benito Badrinas

Paguem molts impostos, ja ho hem notat. La pressió
fiscal s’ha disparat en aquests últims anys en una cur-
sa voraç de l’Estat espanyol a la recerca d’ingressos
per fer front a l’augment de despeses per la crisi, com
el pagament d’interessos d’un deute creixent o la més
gran demanda de prestacions socials. Tard o d’hora la
situació s’hauria d’invertir, però cal anar alerta a no

UGT
Reduir la càrrega impositiva a assalariats i 
classes mitjanes.
Elevar la tributació de rendes del capital, 
patrimonis elevats i grans firmes.
Crear un impost que gravi les transaccions 
financeres i especulatives.
Modular societats en funció de si la 
firma reinverteix per crear ocupació.
Evitar l’alça de l’IVA i en cap cas als 
béns de consum necessari.
Abolir l’article 135 de la Constitució, 
que obliga al dèficit zero.
Implantar una política de tolerància 
zero amb el frau fiscal.

ú fiscal

cietats, les recomana-
cions enllacen amb la vo-
luntat de Montoro: podar
el ventall de deduccions
que fa que el tipus real pa-
gat per les grans compa-
nyies estigui més a prop
del 10% que del 30% que
els tocaria. I això mentre
les pimes, que no tenen
pressupost per als engi-
nys fiscals, tributen al
seu tipus del 25%.

Si bé els savis reclutats
per Montoro aposten per
fixar un tipus únic del
20% a totes les societats,
la patronal Pimec exigeix
que es mantingui un tipus
diferenciat (20% o 25%)
per a unes pimes que són
“motor de l’economia i la

reforma no sembla tenir-
ho en compte”. “Es propo-
sa suprimir el règim de
mòduls, sense plantejar
mesures que alleugerin la
càrrega del compliment
tributari pels petits em-
presaris”, avisa la Pimec.

Enmig de la tempesta
d’idees, dimarts Rajoy
aprofitarà el debat de polí-
tica general al Congrés per
concretar rebaixes fiscals.
Més tard rebrà el veredic-
te dels savis i el projecte de
llei no arribarà al Congrés
fins al maig, una espera
que fa malfiar la liberal Es-
peranza Aguirre: “Monto-
ro és tan reticent a abai-
xar impostos que caldrà
seguir-lo molt de prop.” ■

INCENTIU · Montoro instaura un IVA reduït a la compra d’art en vigílies de la
fira Arco però només si el comprador evita el galerista PLA · Ho presenta com
“l’avançament de la rebaixa de l’IVA cultural”, però continua gravant les arts al 21%

No vagi al teatre si
pot tenir el Picasso

uan faltava un mes per a
la inauguració de la fira
Arco, la gran cita anual
de l’art contemporani a
Madrid, al Ministeri

d’Hisenda de Cristóbal Montoro
van tenir una idea: rebaixar del
21% al 10% l’IVA en transaccions
d’art. “És un primer pas, anticipa
la rebaixa de l’IVA cultural”, va dir
la vicepresidenta Soraya Sáenz de
Santamaría. En creure que el que
diu Santamaría seria el que s’apro-
varia al BOE, els galeristes van ce-
lebrar que a Hisenda els atengues-
sin una de les demandes. Paral·le-
lament, l’IVA per a les arts escèni-
ques va continuar al 21%, la des-
compensació, i que l’estrella d’Ar-
co fos un Picasso del 1922 valorat
en 1,2 milions, aviat va fer un acu-
dit: “Per què cal anar al teatre si es
pot comprar un Picasso?”

Als galeristes, però, el BOE els
va reservar una sorpresa: l’IVA re-
duït al 10% només era aplicable si
el comprador adquireix l’obra a
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l’artista. És a dir, que el que Monto-
ro va aprovar era un incentiu fiscal
que prescindia del galerista en la
transacció. Amb l’humor com a es-
cut, aquest any la galerista Helga
de Alvear ha substituït l’hàbit d’in-
formar del preu de les obres que
exposa en un cartell a Arco, i en
lloc seu hi ha un interrogant. De
Alvear, però, ha confessat que li va
passar pel cap escriure al cartell
“Adreci’s directament als artistes,
li sortirà més barat.” Però al final
es va imposar la subtilesa.

Si el malestar entre el sector
que pretenia revifar és aquest, hi
ha un enuig superlatiu a la resta de
sectors castigats amb el 21% per
un Rajoy que va arribar a recollir
firmes contra l’augment del 16% al
18% de José Luis Rodríguez Zapa-
tero i que va citar l’exemple de pa-
timent d’un nen de Dos Hermanas
a qui el govern del PSOE li apujava
“l’IVA de los chuches”. Si recollim
l’enuig de les arts, en l’última ses-
sió de control al Congrés la diputa-
da del PSOE Elena Valenciano va
etzibar a Montoro: “Quant ha re-
captat, de més, per carregar-se la

indústria cultural? De debò creu
que 13 punts de més a l’IVA [del
8% al 21%] compensen que s’hagin
perdut més de 220 milions d’euros
en una temporada i 22 milions
d’espectadors, que set milions
d’espectadors deixin d’anar al ci-
nema i que el sector perdi 20.000
llocs de treball?” “A Europa, per
sostenir l’estat del benestar hem
de tenir una fiscalitat indirecta re-
lativament alta, i a partir d’aquí a
qui no ha agradat apujar l’IVA és a
aquest govern i és a aquest minis-
tre d’Hisenda”, va dir Montoro
parlant d’ell en 3a persona.

Paral·lelament a Arco, casual-
ment a Madrid ara s’hi veu l’obra
de teatre Dalí versus Picasso, es-
crita per Fernando Arrabal i amb
direcció de Juan Carlos Pérez de la
Fuente. Coneixedor de Rajoy de
quan era Ministre de Cultura d’Az-
nar, Pérez de la Fuente relata que
un any abans de les eleccions del
2011 es va acostar a ell en un acte
al Teatre Calderón. “No ens apuja-
rà vostè l’IVA?”, va demanar.
“Juan Carlos, per Déu, crec que
em coneixes...”, li va dir Rajoy. ■

Una escultura del veneçolà Manuel Mérida exposada aquests dies a la fira Arco, a Madrid ■ GERARD JULIEN / AFP


