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Economia
Nou esforç tributari

Rajoy apuja impostos
per recaptar
5.000 milions més

El Govern central compensa la rebaixa de l’IRPF
d’anys anteriors amb més càrregues a les empreses
ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ
Madrid

El Govern va establir ahir les ba
ses sobre les quals intentarà regir
la seva política econòmica du
rant el 2017 i amb què pretén
atendre els requeriments de
Brussel∙les. Mentre s’espera que
el Parlament aprovi en 15 dies els
objectius de dèficit i de les nego
ciacions per als nous pressupos
tos generals de l’Estat, l’Executiu
ha fixat un paquet de mesures
que inclou una pujada d’impos
tos per 5.000 milions d’euros
amb la qual contribuir a traslla
dar el desfasament pressupostari
del 4,6% d’aquest any al 3,1% del
2017. I per ferho, s’inclinen per
augmentar els ingressos. El prin
cipal esforç –pel qual Hisenda
estima ingressar uns 4.650 mili
ons l’any vinent– provindrà dels
canvis en l’impost de societats,
mentre que estimen que la puja
da en la imposició sobre tabac,
alcohol i begudes ensucrades
aportarà 350 milions més.
Segons va explicar ahir el
ministre d’Hisenda, Cristóbal
Montoro, esperen que totes les
mesures tributàries negociades
amb el PSOE tinguin un impacte
global de 7.000 milions l’any vi
nent. Aquest paquet inclou, a
més de l’augment de l’impost de
societats i especials, la implanta
ció d’un sistema electrònic de li
quidació de l’IVA, l’enduriment
de l’ajornament dels deutes amb
l’Agència Tributària (supressió
sobre impostos com l’IVA o

mentre es tramita un recurs). En
total, les mesures de control i
contra el frau, com la prohibició
de fer pagaments en efectiu per
més de 1.000 euros (ara són
2.500 milions), implicaran in
gressos addicionals de fins a
2.000 milions.
Per recaptar uns 150 milions
d’euros, Hisenda apujarà el de
nominat tipus específic que gra
va el tabac un 2,5% per als cigar
rets i un 6,8% per al picat (el ta
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Els impostos del tabac
s’eleven fins al 6,8%
i els de begudes d’alta
graduació, un 5%
B E G UD E S E N SU C RA D ES

Hisenda busca
ingressar 200 milions
per una taxa que ha de
negociar al Congrés
bac de cargolar ha guanyat molta
quota de mercat amb la crisi pel
seu baix cost, sobretot entre els
més joves). Fonts d’Hisenda as
senyalen que aquesta pujada
d’un dels components de l’im
post pot suposar de mitjana cinc
cèntims més per paquet. Quant a
les begudes d’alta graduació
–queden fora de la pujada la cer
vesa i el vi–, la càrrega impositiva
patirà un increment del 5%.

Tot i això, no totes les mesures
s’executaran a l’uníson. Mentre
que la publicació al BOE dels
canvis en societats, alcohol i ta
bac és imminent, la taxa sobre les
“begudes ensucrades i carbona
tades” s’haurà de negociar amb
els grups parlamentaris, ja que
en última instància haurà de
plasmarse en una nova llei. Mal
grat no oferir detalls sobre la se
va aplicació a la pràctica i de no
figurar en el resum del Ministeri
d’Hisenda sobre les mesures,
Montoro va afirmar que preve
uen recaptar l’any que ve amb
aquest nou impost implantat
“per motius de salut” uns 200
milions d’euros. Preguntat pel
fet de coincidir amb l’aplicació
d’una taxa de característica simi
lars a Catalunya, el ministre va
explicar als periodistes que,
en circumstàncies com aquestes,
“sempre” estan disposats a bus
car fórmules per compensar el
solapament amb un impost auto
nòmic.
Tot el reguitzell de mesures
presentades ahir pel màxim res
ponsable d’Hisenda, incloses en
el pla pressupostari que portarà
d’aquí a uns dies el Govern espa
nyol a Brussel∙les, persegueixen
complir amb els objectius de dè
ficit a què ha de donar suport ben
aviat el Parlament. Montoro va
detallar que el 2017, el 3,1% de
desajust fiscal es repartirà entre
la Seguretat Social (1,4%), l’Ad
ministració central (1,1%) i les
comunitats autònomes (0,6%).
“L’objectiu és molt exigent, hem

L’economia espanyola destrueix
33.832 llocs de treball al novembre
BARCELONA Redacció

L’economia espanyola va perdre
33.832 llocs de treball al novembre,
mentre augmentava l’atur en
24.841 persones. Les xifres són les
pitjors en un mes de novembre dels
últims quatre anys.
El Ministeri de Treball que diri
geix Fátima Báñez va matisar que
“el novembre és un mes de trànsit
entre la campanya estival i la nada
lencaiaixòesreflecteixenelsresul

tats”. A Catalunya, l’ocupació es va
mantenir estable ja que va registrar
un increment de 312 persones.
Alhora, tot i això, es va registrar una
alça del nombre d’aturats (4.573
més), en línia amb el succeït a la res
ta de l’Estat.
En termes anuals i malgrat l’en
sopegada del novembre, l’afiliació
creix en més de 550.000 persones
enelsúltims12mesosmentrequeel
volum d’aturats es redueix en
359.000. Tot i així, hi continua ha

vent gairebé 3,8 milions de perso
nes que busquen feina i no en tro
ben. Malgrat que en aquest període
esredueixelnombred’aturats,aug
menta el percentatge d’aturats sen
se cobertura de cap mena, que a
l’octubre se situava en el 54,1%.
UGT va destacar que només el
5% dels contractes firmats al no
vembre són indefinits i a temps
complet, cosa que creu que amaga
unaprecarietatiparcialitatqueestà
deteriorant el mercat de treball.c

Luis de Guindos, Íñigo Méndez de Vigo i Cristóbal Montoro

de fer un esforç més, però l’esce
nari econòmic facilita molt les
coses”, va defensar. Alhora, va
confirmar que el sostre de des
pesa no financer per a l’any vi
nent, proposta base per elaborar
els pressupostos, serà de 118.337
milions d’euros. Es tracta d’una
quantitat idèntica a la liquidació
dels comptes públics d’aquest
any (encara que 5.000 milions
menys que el pressupostat ini
cialment). Però, va aclarir Mon
toro, el 2017 no tindran un estal
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En milions

2015
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4,176

vi pels interessos similar al
d’aquest any. Quant al deute, es
fixen com a objectiu arribar al
99% del PIB el 2017 i anar bai
xant suaument fins a assolir el
95,4% el 2019.
El ministre d’Hisenda va apro
fitar per avançar altres canvis en
el sistema tributari, prometent
abordar al llarg de l’any que ve
“la reforma de la imposició me
diambiental”. O apuntant que
modificarà la llista de deutors
perquè el morós pugui evitar
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SMI

223.000 persones cobren
el salari mínim interprofes
sional i s’utilitza de referència per a prestacions

Cotitzacions socials

La pujada implica una aportació
més gran per part del treballador i
de l’empresari a la Seguretat Social

Quadre macro

Sostre de despesa

La previsió sobre l’evolució de l’economia del quadre macro serveix per
estimar els ingressos pressupostaris
l’any vinent

És la quantitat màxima
que pot gastar l’Estat
segons el pressupost
de l’any vinent

QUADRE MACROECONÒMIC
PIB

DESPESA PÚBLICA
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aparèixerhi si abona el deute
abans de la data de publicació. I
que no estigui obligat, com ara, a
ferho sis mesos abans que es faci
pública la llista, quan es tanca
cada exercici.
Els 4.650 milions d’euros que
s’obtindrien gràcies a l’impost de
societats estan directament vin
culats a la modificació de deduc
cions com l’exempció de divi
dends, la reversió dels deteriora
ments de valor de participacions
i la limitació en la compensació

de bases imposables negatives.
Davant tots aquests canvis en
el marc tributari, la CEOE va
mostrar la seva oposició perquè
considera que “s’està posant l’ac
cent en els ingressos, és a dir,
més impost, mentre que la re
ducció de la despesa continua
sense abordarse en profundi
tat”. Segons l’opinió de la patro
nal, les mesures presentades ahir
per l’Executiu “llasten la compe
titivitat i, a mitjà termini, aconse
guiran una recaptació menor”.c

Més cotitzacions, més ingressos
]L’acord entre el PP i el PSOE

sobre els objectius de dèficit
ha permès un augment signifi
catiu del salari mínim inter
professional (SMI) d’un 8%
per al 2017. Aquest increment
de 52 euros mensuals compor
ta una pujada en els mateixos
termes de les bases mínimes
de cotització a la Seguretat
Social per al règim general.
Des del Ministeri de Treball,
calculen que reportaran “més
de 70 milions d’euros”. També
el departament de Fátima
Báñez té previst augmentar
les bases màximes un 3%,

la qual cosa pot suposar
300 milions més. Encara que
el debat sobre l’eliminació
del topall de la cotització dels
salaris més alts s’abordarà en
el Pacte de Toledo i, segons
admeten a l’Executiu, planteja
que augmentin també les
pensions més altes.
A més, Treball canviarà la
regulació perquè, a partir del
2017, sindicats i patronal si
guin els responsables de con
sensuar la pujada de l’SMI. Si
no arriben a un acord abans
del 15 de novembre, la decisió
la prendrà el Govern.
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L’Executiu preveu rebaixar
l’atur al 12,8% el 2019
La previsió de creixement s’eleva aquest any fins al 3,2%
CONCHI LAFRAYA
Madrid

El Govern va aprofitar l’anunci de
la pujada d’impostos per fer públi
ques les xifres macroeconòmi
ques que enviarà a Brussel∙les
aquestamateixasetmana,malgrat
la pròrroga dels pressupostos.
L’Executiu preveu que la taxa
d’atur baixi en el quart trimestre
del 2019 fins al 12,8%, mentre que
considera que en el mateix perío
de d’aquest any, 2016, la taxa
d’atur se situarà en el 18,4%, cosa
que permetrà superar lleugera
ment els 20 milions d’ocupats en
quatreanysitornaralsnivellspre
vis al període de la gran recessió,
que va començar l’any 2008.
Luis de Guindos va presentar
aquestesxifresalarodadepremsa
després del Consell de Ministres
d’ahir i va explicar que dilluns vi
nent esbossarà les línies bàsiques
en el marc de l’Eurogrup.
L’Executiu ha revisat a l’alça la
previsió de creixement del PIB,
finsal3,2%el2016iel2,5%el2017,
la qual cosa permetrà recuperar a
mitjans de l’any vinent el nivell de
renda previ a la crisi. A més, pre
veu un creixement “perfectament
realitzable” del 2,4% tant el 2018
com en l’exercici el 2019.
Guindos va assegurar que les

projeccions aprovades són “pru
dents”, ja que el Govern tracta que
“posteriorment la realitat ultra
passi per a bé les projeccions” in
closes en el quadre macroeconò
mic,talcomhapassatenelsúltims
anys.
Guindos va argumentar que
aquestes estimacions se sustenten
en una evolució “moderada” del
consum privat, una evolució “po
sitiva” de la formació bruta de ca

Guindos va qualificar
les previsions de
prudents i espera
que la realitat
les ultrapassi
pital fix, l’aportació dels equilibris
macroeoconòmics de l’economia
i l’evolució “positiva” del sector
exterior.
Així, el Govern augura un crei
xement econòmic mitjà “estable”
del 2,5% en el pròxim trienni, ba
sat en un patró de creixement
“mésequilibrat”entrelademanda
interna i l’externa. El PIB nominal
creixerà un 3,9% aquest any i un
4% els tres anys següents.
L’actualització del quadre ma

croeconòmic descansa en una es
timació d’una inflació “molt redu
ïda”, del voltant de l’1,5%, i el man
teniment del superàvit extern de
la balança de pagaments al voltant
del 2% el 2016, que es mantindrà
en aquest valor en els anys succes
sius. Per la seva part, el creixe
ment del consum privat es reduirà
del 3,4% d’aquest any al 2,7% el
2017, i al 2,5% i el 2,4% el 2018 i el
2019, mentre que la inversió es
mantindrà en taxes pròximes al
3,5% des del 2017, amb una contri
bució positiva dels béns d’equipa
ment. Crida l’atenció que l’Execu
tiu considera que la construcció
creixerà aquest any a ritmes del
2,8% i xifres similars en els anys
successius, quan el 2015 ho va fer
un 4,9%.
L’Executiu estima que les ex
portacions i les importacions de
vendes de béns i serveis creixeran
durant tot el període en taxes pro
peres al 6%.
Durant aquests quatre anys,
l’economia espanyola registrarà
una capacitat de finançament res
pecte a la resta del món, que es
mantindrà per sobre del 2% del
PIB, i el deute espanyola a 10 anys
se situarà en l’1,7% del PIB aquest
any, de l’1,9% el 2017 i s’incremen
tarà al 2,2% i al 2,5% el 2018 i el
2019.c

