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RESUM 
Tenir un sistema fiscal en condicions és imprescindible per a l’Estat, ja que són 
els ingressos fiscals, entre ells els impostos, els que permeten a l’Administració 
el seu finançament. És per aquest motiu que des del segle XIX fins als nostres 
dies, el sistema fiscal espanyol ha estat sotmès constantment a reformes 
fiscals per tal de poder adaptar-se a les necessitats econòmiques que Espanya 
ha hagut de fer front al llarg de la seva història. Comín (1996), al parlar de que 
és una reforma tributaria considera reforma tributària qualsevol modificació que 
es produeix als impostos o a la seva gestió. I destaca que les reformes fiscals 
es produeixen quan l’Estat considera que el sistema tributari ha quedat obsolet 
o que ja no es recapten els ingressos necessaris i considera que s’ha de dur a 
terme una modificació per millorar el finançament de l’Estat. No obstant, 
concreta que és imprescindible poder polític i voluntat perquè les reformes es 
duguin a terme i des de que es dugué a terme la unificació del sistema fiscal 
espanyol al 1845, a Espanya les reformes no han estat escasses, més bé el 
contrari.   

Having a tax system in good conditions is essential for the state, as these are 
the fiscal revenues, including taxes, that allow the government funding. It is for 
this reason that since the nineteenth century to the present day, the Spanish tax 
system has constantly undergone fiscal reforms in order to adapt to the 
economic needs that Spain has had to face throughout its history. Comín 
(1996), when speaking about what a a tax reform is, considers it any change 
that occurs concerning taxes or their management. He also stresses that tax 
reforms occur when the state considers that the tax system is obsolete and the 
revenue needed is no longer collected, and he considers that a modification 
must be carried out to improve the financing of the state. However, he 
summarizes that political power and goodwill are essential for reforms to be 
carried out, and since the unification of the Spanish tax system was carried out 
in 1845, the reforms in Spain haven't been scarce, rather the opposite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓ 
És considera sistema fiscal o tributari el conjunt de tributs que estan en vigor a 
l’ordenament d’un país en un moment determinat. Malgrat la seva definició, 
aquest sistema és molt més que un conjunt de figures tributàries. Aquestes 
figures han d’estar presidides per uns principis, així com també han de 
perseguir uns objectius i  han d'estar coordinades (Romero, 2005). Els 
ingressos fiscals són la principal font de finançament de l’Estat i degut, entre 
altres coses, a les reformes, aquests han anat variant al llarg dels temps. A 
més, no tots els tributs suposen, ni han suposat al llarg del temps la mateixa 
recaptació pel l’Estat. 

A Espanya el sistema tributari està regulat per la Llei General Tributària, on es 
recullen els principis essencials i es regulen les relacions entre l’Administració 
Tributària i els seus contribuents. Des de la seva aprovació, la Llei 230/1963 ha 
sofert diverses modificacions (Llei 58/2003, de 17 de Desembre, General 
Tributària, 2003). No obstant, s’ha de destacar que els orígens dels sistema 
fiscal espanyol existeixen des de molt abans de la data d’aprovació de la llei. 
De fet, al treball s’exposa des de l’any 1845, any que es considera que es va 
procedir a unificar el sistema fiscal espanyol, fins als nostres dies. Durant 
aquests segles s’han dut a terme una sèrie de reformes fiscals per tal d’adaptar 
el sistema tributari a la situació política i econòmica puntual, ja que segons les 
circumstàncies  en què es trobava l’economia es procedia a fer unes reformes 
o unes altres. 

Encara que durant el segle XIX es dugueren a terme algunes reformes 
importants, com la de 1845, no fou fins al 1977 que s’introduí la reforma que va 
assentar les bases del sistema fiscal tal i com el coneixem avui en dia, gràcies 
als Pactes de Moncloa 

S'ha de destacar que tant el Concert Econòmic del País Basc com el Conveni 
Econòmic subscrit per la Comunitat Foral de Navarra suposen que aquests 
territoris tenguin un règim específic de tributació diferent al de la resta de 
Comunitats Autònomes que no s’han tractat al treball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJECTE 
L’objectiu general del següent treball és analitzar les diferents reformes 
tributàries que s’han dut  a terme al sistema fiscal espanyol i que han servit per 
assentar les bases del sistema tributari actual.  

Per tal d’aconseguir l’objectiu general, s’han estudiat les diferents etapes 
polítiques i econòmiques que s’han produït a Espanya al llarg des del segle XIX 
i, com aquestes han afectat al sistema tributari. També s’han tractat quins han 
estat els canvis que han sofert els impostos al llarg del temps per arribar a 
configurar-se com els tributs que actualment hi ha a Espanya i finalment, s’ha 
dut a terme una evolució dels ingressos dels principals impostos al segle XXI. 

 

FONTS I METODOLOGIA 
Les principals fonts utilitzades per elaborar el treball han estat, per una banda 
els llibres de les biblioteques de la Universitat de les Illes Balears, 
concretament els següents exemplars: 

- Historia de la Hacienda de España, de Manuel Garzón Pareja 

- Historia de la Hacienda Pública, Vol. II, España (1808-1998), de 
Francisco Comín Comín 

- Un siglo de España: Centenario 1989-1998, de José Gregorio Cayuela 
Fernández 

I per l’altre banda, textos obtinguts a través del cercador Google Acadèmic així 
com també de la pagina web de l’Agència Tributaria i, per tal de dur a terme 
l’elaboració dels gràfics s’han emprat molt les bases de dades de BADESPE 
del Ministeri d’Hisenda i de la OECD.Stat. 

Vull constatar que el treball és propi i que totes les cites i referencies a treballs 
d’altres persones seran degudament indicades tant a l’apartat de la bibliografia 
com al cos del treball. 
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1. El sistema fiscal espanyol abans dels Pactes de Moncloa 
 

La primera part del treball consisteix en explicar quines han estat les reformes 
tributàries que ha sofert el sistema fiscal espanyol des de principi del segle XIX 
fins al final del segle XX ja que, moltes d’aquestes reformes han servit com a 
model per configurar el sistema tributari que Espanya té a l’actualitat. 
 
Fer especial menció a dos llibres molt utilitzats durant la primera part que foren 
Un siglo de España: centenario 1898-1998 i Historia de la Hacienda Pública, 
Vol. II, España (1808-1995). 
 

 
1.1. Els tributs a Espanya abans de la Reforma de 1845 

Abans de la reforma de 1845 a Espanya ja es pagaven tributs, però el sistema 
utilitzat era molt rudimentari i es caracteritzava per tenir un gran desordre, tant 
pel que feia a la normativa, que era molt confusa, com pel que feia a la gestió 
dels tributs, que eren molt difícils de controlar ja que hi havia moltes tresoreries 
que estaven compartides per distintes institucions (Comin, 1996). 
 
Tal i com digué el catedràtic de Dret Financer i Tributari de la Universitat CEU 
San Pablo, Lejeune Varcárcel: “El sistema tributari de l’Antic Règim funcionava 
de la següent manera: el Ministeri d’Hisenda assignava a cada província (en 
funció de la seva riquesa) una quota d’aportació i, en funció d’aquesta quota i 
de les necessitats que tenien les províncies, s’establien els tributs que es 
consideraven necessaris per tal de finançar-se” (Lejeune Valcárcel, 2014). 
 
Per tant, malgrat que Espanya estigués dinàsticament unificada des del segle 
XVI mitjançant el matrimoni dels Reis Catòlics, el sistema fiscal espanyol no 
existia com a tal, fet que provocava que hi hagués una elevada heterogeneïtat i 
es paguessin imposts diferents en funció del territoris on es vivia. Aquests fets 
provocaren que els tributs fossin molt nombrosos i tinguessin un caràcter 
temporal i transitori, ajustant-se cada moment a les necessitats polítiques i 
econòmiques que hi havia. A més, a Espanya hi havia una societat estamental 
durant l’Antic Règim, fet que provocava que classes privilegiades com els 
eclesiàstics i els nobles no pagaven impostos (Comín, 1996). 
 
Amb una hisenda d' aquestes característiques, els ingressos públics eren més 
o menys suficients quan no hi havia conflictes bèl·lics, però quan s’hi produïen  
-com va ser el cas de finals del segle XVII- les despeses augmentaven,  fet que 
provocava un elevat increment del dèficit públic. A conseqüència d’això, al 
segle XIX veieren la necessitat de cercar noves idees per tal d’augmentar els 
ingressos públics, sense canviar els privilegis fiscals dels nobles i els clergues, 
que seguiren mantenint les seves exempcions (Comín, 1996). 
 
Fou durant el regnat de Ferran VII (1808-1833) i a l'inici del regnat de Isabel II 
(1833-1868) quan es feren alguns canvis per millorar el sistema tributari 
espanyol, entre els quals s’ha de destacar el treball que feren dos ministres del 
regnat de Ferran VII: el primer, Martín de Garay (1817), suprimí les rendes 
provincials i establí els mateixos impostos que hi havia anteriorment però d ’una 
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forma més general i ho denominà el Dret de Portes (Garzón, 1984) i el segon, 
Luis López Ballesteros (1826-1827), intentà sanejar la hisenda amb l’aplicació 
de mesures encaminades a reduir les despeses publiques, així com també 
intentà millorar l’administració fiscal (Cayuela, 1998). 
 
Malgrat tots aquests intents, qualsevol modernització fiscal era totalment 
incompatible amb l’Antic Règim i la seva societat estamental. Per tant, durant 
aquesta època, Espanya estava endarrerida pel que fa a la imposició fiscal en 
comparació amb els altres països europeus, com eren França o Gran Bretanya 
(Comín, 1996). 
 

 
1.2. La reforma fiscal de 1845 

Transcrivint el que digué Francisco Comín: “Tots els intents que es feren durant 
la primera meitat del segle XIX serviren perquè la reforma fiscal de 1845 no 
caigués en errors previs. Durant els començaments del 1845 a Espanya 
succeïren els dos fets necessaris perquè es dugués a terme una reforma. Per 
una banda, hi havia un desajustament entre els impostos que es tenien en 
aquell moment i el nou entorn polític (...) i, per altra banda, hi havia un 
programa reformador raonable i un govern amb capacitat per aprovar-lo.” 
(Comín, 1996). 
 
Els orígens d’aquesta reforma es remunten al 1843 quan el Ministre d’Hisenda 
d’aquell moment, García Carrasco, creà una Comissió que estava formada per 
una sèrie de persones relacionades amb hisenda i el parlament, com eren, 
Javier de Burgos, Joaquín María Pérez o Alejandro Mon i Ramón Santillán. 
Aquesta Comissió, establí una sèrie d’objectius que el Ministre d’Hisenda que 
precedí a García Carrasco -Alejandro Mon- tingué en compte a l'hora de 
proposar la reforma de 1845 a les Corts (Cayuela, 1998). 
 
La reforma de 1845, també coneguda com la reforma Mon-Santillán, ja que va 
ser executada per Alejandro Mon i plantejada per Ramón Santillán, tenia uns 
fonaments bastant sòlids i els subjectes passius dels impostos eren els 
pagesos i consumidors urbans de l’època. No obstant això, el fet que no es 
dugués a terme una reforma de l’administració i que es mantinguessin les 
pràctiques de recaptació de l’absolutisme, va fer que hi hagués un frau 
generalitzat a conseqüència de la posada en pràctica de l ’ocultació de les 
riqueses i els rendiments (Comín, 1996). 
 
Les principals característiques que tingué la reforma de 1845 foren les 
següents: 
 

1. L’ objectiu principal de la reforma fou la unió del sistema fiscal espanyol, 
ja que anteriorment no existia com a tal. Per tal d’aconseguir-ho es 
procedí a unificar tots els sistemes que hi havia a Castella, Catalunya, 
Aragó i València per tal d'establir un únic sistema fiscal espanyol, deixant 
de banda els territoris del País Basc i Navarra que formaren el seu propi 
sistema fiscal  (Cayuela, 1998). 
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2. És de destacar la influencia que tingué la reforma del sistema fiscal 
francès que es basava en el que es denomina “estil tributari llatí” i que es 
caracteritza per donar una gran importància als impostos sobre el 
producte. En canvi, els reformadors, no tingueren en compte els 
sistemes personals d' imposició com l’”Income Tax” que existia a 
Anglaterra i es basava en establir un impost sobre la renda total que 
obtenia una persona. En general, el sistema plantejat a la reforma es 
basava en combinar els impostos directes sobre el producte amb els 
impostos indirectes (Cayuela, 1998). 

3. Es simplificà el sistema d' imposició territorial, unificant tots els impostos 
existents sobre el producte amb tant sols un. També s’eliminà el que es 
denominava Alcabala. No obstant, es conservaren algunes figures ja 
existents a l’Antic Règim com l’Aranzel de Duanes, un conjunt d’imposts 
sobre el transport i el tràfic de mercaderies o els monopolis fiscals sobre 
el tabac, la sal, la pólvora i les loteries (Martorell Linares, 2004). 

4. La majoria dels impostos funcionaven a través del règim d’excedent, les 
Corts fixaven quina era la quantitat que el govern havia de recaptar cada 
any i el contribuent, en funció de les propietats que tenia, els territoris o 
els negocis pagava més o menys (Lejeune Valcárcel, 2014). 

5. Es crearen nous impostos, com la Contribució Industrial i de Comerç, el 
Dret d’Hipoteques -que posteriorment es denominà Impost sobre Drets 
Reals-  i la Contribució sobre el Consum d’Espècies Determinades -que 
anys després es va conèixer com Impost de Consums- (Martorell 
Linares, 2004). 
 

1.3. Els canvis al sistema fiscal del 1845 al 1900  
La reforma de Mon-Santillán, al 1845, aconseguí la unitat del sistema fiscal 
espanyol. No obstant això, segons Fabián Estapé i tal i com transcriu Cayuela 
Fernández: “A la reforma es deixaren de banda tres aspectes importants que 
era necessari que es reformessin: el Deute Públic, l’Aranzel de Duanes i 
l’Administració i la Comptabilitat de la Hisenda Pública” (Estapé, 1923, citat a 
Un siglo de España: centenario 1898-1998, 1998). Per tant, el ministre que 
precedí a Alejandro Mon, Juan Bravo Murillo dugué a terme una sèrie de 
mesures que complementaren la reforma de 1845 i que foren les següents: 

- La Creació de la Direcció General de lo Contenciós i la Caixa General de 
Depòsits i, 

- L’establiment de noves lleis de comptabilitat i contractació de serveis 
públics. 

Per tant es pot dir que Bravo Murillo es centrà sobretot en fer una reforma a 
l’Administració tributària (Lejeune Valcárcel, 2014). 

El període de 1845 a 1900 es caracteritzà per tenir una inestabilitat política i 
econòmica a causa de les guerres colonials i alteracions polítiques que es 
produïren a Espanya (Cayuela, 1998).  Les conseqüències d’aquesta 
inestabilitat foren les següents: 
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- Elevat dèficit pressupostari causat pels ingressos tributaris que eren 
insuficients per cobrir les despeses de l’Estat (Cayuela, 1998). 

- Un excessiu nombre de ministres de Hisenda, concretament, durant el 
Sexeni Democràtic (1868-1874) hi hagué un total de 13 ministres com 
foren, entre altres, Laureano Figuerola, Juan Francisco Camacho, 
Segismundo Moret, José Echegaray, José Manuel Pedregal, (Comín, 
Vallejo & Martín, 2006), factor que va fer que no fos possible establir una 
política fiscal coherent degut a que hi havia moltes postures diferents i 
que eren totalment oposades (Cayuela, 1998). 

A part dels canvis que s’han esmentat anteriorment que dugué a terme Juan 
Bravo Murillo, els ministres d’hisenda que el precediren, per tal de incrementar 
els recursos, crearen nous tributs o bé reformaren els existents, entre ells: 
 

1. Hi hagué una supressió de la Contribució dels Consum creada per 
Alejandro Mon i durant aquesta etapa en què no hi hagué Contribució de 
Consum el ministre d’hisenda Laureano Figuerola intentà crear una 
Contribució Personal per tal de substituir els consums que s’havien 
derogat; no obstant aquesta implantació no tingué èxit, ja que l’economia 
espanyola estava molt endarrerida per suportar-ho i els contribuents que 
havien de pagar la contribució no ho admeteren. Finalment aquests 
Impostos sobre el Consum es tornaren a introduir anys més tard per tal 
de millorar la situació que es trobava l’administració (Comín, 1996). 

2. El ministre de hisenda Laureano Figuerola reformà el Sistema Monetari 
existent i establí una nova moneda que fou la pesseta al 1868 (Cayuela, 
1998), moneda que s’utilitzà fins al 1999 que s’introduí l’euro. 

3. Es crearen els Impostos Especials, entre ells, els que gravaven la 
fabricació del cafè, alcohol, gas o l’electricitat (Cayuela, 1998). 

4. Es creà un Impost sobre els Desplaçaments que gravaven els bitllets 
dels viatgers, així com també un Impost sobre els carruatges i cavalls de 
luxe, que posteriorment es denominà l’Impost sobre el Luxe (Cayuela, 
1998).  

5. Es reformà del Dret d’Hipoteques, ja que al 1845 aquest impost gravava 
tant sols les transmissions dels bens immobles. No obstant, al llarg dels 
anys es feren diverses reformes d’aquest impost i aquest va passar a 
gravar també els bens mobles i finalment, es va canviar el seu nom i 
s’anomenà Impost sobre Drets Reals i va acabar gravant tot tipus de 
transmissions de béns (Martorell Linares, 2004). 

En conclusió, a l’etapa comentada anteriorment, pel que fa a la imposició 
indirecte i els impostos sobre les vendes o les transaccions no existeix cap 
innovació important després de la reforma de 1845, exceptuant la creació 
d’alguns impostos especials (Cayuela, 1998). 
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1.4. La reforma fiscal de Fernández Villaverde  
Al 1899 quan Fernández Villaverde arribà a la cartera del Ministeri d’Hisenda 
Espanya havia perdut al 1898 les dues darreres colònies d’Amèrica Llatina, fet 
que provocà una acceleració de les reformes que s’havien de dur a terme al 
sistema tributari espanyol. Aquest fet va fer que el mateix any que Raimundo 
Fernández Villaverde arribà al poder presentés al parlament la Llei de 
Pressuposts amb els principis fonamentals de la seva reforma que eren: 

- Anivellació dels Pressuposts, 
- Contenció de les despeses públiques i, 
- Distribució dels imposts en funció de la renda i la riquesa.  

Es considera que la reforma fiscal que dugué a terme Fernández Villaverde va 
ser un perfeccionament de l’estructura impositiva dissenyada per Mon-Santillán 
al 1845 (Cayuela, 1998). 
 
Raimundo Fernández Villaverde tingué clar que l’Administració tributaria 
necessitava una reforma per tal de que aquesta funcionés adequadament i així 
també Hisenda poder augmentar la informació dels seus contribuents. Per 
aquest motiu creà el Registre de béns, rendes i contribuent, que es considera 
que fou la primera base de dades que tingué hisenda dels contribuents. Aquest 
fet va permetre a hisenda començar a independitzar-se un poc dels tributants, 
ja que anteriorment tant sols tenien la informació que els contribuents els hi 
proporcionaven (Lejeune Valcárcel, 2014). 
 
Transcrivint el que escrigué Cayuela Fernández: “Pel que fa a les reformes dels 
tributs, foren més importants les reformes que es feren a la imposició directa 
que a la indirecta (...), entre les quals destaca la creació de la Contribució sobre 
Utilitats de Riquesa Mobiliària que es basava en tres tarifes (...) que 
s’estructuraven de la següent manera: 

- Tarifa I. Gravava les utilitats procedents del treball, és a dir, els 
rendiments del treball. 

- Tarifa II. Gravava les rendes procedents dels valors mobles i el capital 
en general, com els interessos, beneficis, dividends, entre altres. 

- Tarifa III. Gravava les utilitats mixtes del treball i del capital que no 
s’incloïen a les tarifes anteriors” (Cayuela, 1998).  

Pel que fa a la imposició indirecte es va procedir a modernitzar impostos ja 
existents com el de Drets Reals, l’Aranzel de Duanes o s’establí un nou impost 
que gravava el sucre (Cayuela, 1998). 
 
L’obra pressupostària de Fernández Villaverde va aconseguir la contenció de 
les despeses públiques i va permetre un superàvit als Pressuposts de l’Estat. 
Malgrat això, quan en anys posteriors les despeses públiques varen augmentar, 
el dèficit també va augmentar degut a que l’estructura impositiva tornà a 
mostrar una elevada rigidesa (Comín, 1996). 
 
 
 
 



 

6 
 

1.5. La Reforma Tributària de Flores de Lemus i els canvis al 
sistema fiscal del 1900 al 1940 

Al principi del segle XX,  España es trobava amb un elevat dèficit a 
conseqüència de les elevades despeses públiques que havia de fer front. Per 
aquest motiu, s’intentaren aprovar algunes reformes al sistema tributari. 
 
Antonio Flores de Lemus intentà aplicar la reforma tributària des que arribà a 
Hisenda al 1906 fins que ho va deixar al 1936 (Cayuela, 1998). La reforma 
tributària que plantejava es basava en tres principis bàsics: 

1. Establir un impost general sobre la renda de les persones físiques, ja 
que creia que la millor manera d’establir un impost personal sobre la 
renda era exigint-lo complementàriament i que gravés la renda d’aquells 
ciutadans que tenien una capacitat econòmica superior, (Cayuela, 1998). 

2. Modificar els Impostos sobre el Consum, ja que no es definien clarament 
i hi havia dubtes sobre la seva aplicació, així com també establir un 
Impost sobre les Ventes i, (Cayuela, 1998). 

3. Reformar la Hisenda Municipal i l’administració fiscal així com també 
sistematitzar els Impostos del Producte (Cayuela, 1998). 

 
Malgrat la reforma tenia un caràcter moderat i gradual, tant sols s’aprovaren 
algunes idees de Flores de Lemus, com foren la derogació dels impostos sobre 
el consum, la reforma de la tarifa III de la Contribució sobre utilitats i l’aprovació 
d’un impost complementari sobre la renda. No obstant, alguns altres com la 
creació d’un Impost sobre les Vendes no es dugueren a terme (Comín, 1996). 
 
Durant les primeres dues dècades del segle XX molts de ministres d’Hisenda, 
per tal de fer front a l’elevat dèficit que hi havia, plantejaren a les Corts 
programes de reformes tributàries per solucionar la situació i poder incrementar 
els ingressos, però tots aquests projectes fracassaren al Parlament. 
 
Malgrat tots els intents, no fou fins al 1921, amb Manuel Argüelles a la cartera 
del Ministeri d’Hisenda, quan s’aprovà una reforma tributària. Aquesta reforma 
es limità a modificar els impostos ja existents per tal d'augmentar la seva 
recaptació i també s’aplicà una de les reformes que Antonio Flores de Lemus ja 
havia plantejat a la seva reforma que es basava en convertir la tarifa III de la 
Contribució d'Utilitats en un Impost sobre la Renda de les Societats, mesura 
que suposà la introducció de la imposició de la renda al sistema fiscal espanyol 
per primera vegada (Martorell Linares, 2004). 
 
Des de 1930 al 1940 a Espanya es produïren dos fets molt importants des del 
punt de vista polític. Des del 1930 al 1936 s’instaurà la II República Espanyola i 
al 1936 inicià la Guerra Civil Espanyola que va durar fins al 1936. Des del punt 
de vista fiscal els canvis importants que es produïren durant les dues etapes 
anteriors son els següents: 
 

- Durant la primera fase, que fou la del govern de la II República España 
es mantingué el sistema fiscal que existia durant l’etapa anterior amb la 
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introducció de nous impostos com foren: la Contribució sobre la Renda, 
tribut de caràcter personal i progressiu que introduí el ministre d’Hisenda 
Jaume Carner i que gravava les rendes superiors a 100.000 pessetes al 
principi i que després al 1935 es baixà a 80.000, i la creació de l’Impost 
sobre el Consum de Benzina (Cayuela, 1998). 

- Durant la segona fase, que tingué lloc la Guerra Civil el país es trobava 
dividit en dos bàndols: el republicà i el nacional. Al bàndol republicà, es 
va seguir implantant el sistema fiscal que hi havia durant la II República. 
No obstant, s’ha de destacar l’impost que introduí el ministre de la 
Generalitat de Catalunya al 1937 Josep Tarradelles que era l’Impost 
sobre la Xifra de Negocis. Mentre que el bàndol nacional es finançava 
sobretot mitjançant préstecs i des del punt de vista tributari es pot dir que 
crearen molts pocs impostos, uns de ells el de Benefici Extraordinaris, 
que gravaven els beneficis de les societats (Cayuela, 1998). 

En síntesi, durant aquesta etapa es pot dir que no es feren moltes 
modificacions importants al sistema fiscal, exceptuant la introducció de l’Impost 
sobre la renda per Carner al 1932 i els canvis de Tarradellas a Catalunya al 
1937 (Cayuela, 1998). 
 
 

1.6. Les reformes tributàries durant el franquisme  
 

1.6.1. La Reforma Tributària de José Larraz al 1940 
Després de la Guerra Civil, s’instaurà a Espanya el règim franquista. Al 1940 
Espanya es trobava immersa en una gran crisis econòmica a conseqüència 
dels efectes de la guerra i es va veure en la necessitat de reformar el sistema 
fiscal existent per tal d’adequar-lo a les necessitats financeres que tenia l’Estat, 
ja que aquest havia de fer front a la liquidació de les obligacions de la Guerra 
Civil i les elevades despeses públiques. Per tant, el procés de reconstrucció 
feia indispensable reformar la Hisenda de l’Estat per tal de poder finançar-se 
(Cayuela, 1998). 
 
La reforma tributària arribà al 1940 amb José Larraz com a Ministre de 
Hisenda, i les principals característiques d’aquesta reforma, també denominada 
Reforma de Larraz són: 

- Elevació dels tipus impositius de molts d’impostos com el de la 
Contribució Industrial i de Comerç o el gravamen de les rentes de treball 
de la Tarifa I de Contribució d’Utilitats (Cayuela, 1998). 

- Modificació de la imposició personal sobre la renda que va crear el 
Registre de Rendes i Patrimoni per tal de reforçar-lo (Cayuela, 1998). 

- Pel que fa als impostos indirectes es dugueren a terme alguns canvis als  
sistemes per determinar les bases imposables, així com també 
establiren el Jurat de Drets Reals per tal de fer front als possibles fraus 
que hi pogués haver en aquests impostos (Cayuela, 1998). 

- Es creà la Contribució de Usos i Consums, que fusionava alguns 
impostos que gravaven determinats productes (Cayuela, 1998). 
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No obstant, des del punt de vista fiscal no va suposar una gran modificació del 
sistema tributari i va provocar un increment del frau fiscal al tenir un deficient 
repartiment de la càrrega fiscal (Cayuela, 1998). 
 

1.6.2. La Reforma Tributària de Navarro Rubio al 1957 
Al 1957 arribà al Ministeri d’Hisenda Mariano Navarro Rubio, que juntament 
amb el Ministre de Comerç, Alberto Ullastres Calvo, analitzaren el sistema 
tributari espanyol i dugueren a terme mesures que eren necessàries per fer 
front als problemes econòmics que tenia Espanya (Cayuela, 1998). 
  
Els principals objectius de la reforma foren millorar la flexibilitat del sistema 
fiscal, reduir el frau fiscal per tal d’incrementar la recaptació, millorar la 
distribució de la renda, així com també disminuir la pressió fiscal del contribuent 
degut al fet que hi havia un elevat nombre d’impostos indirectes i introduir nous 
tributs substituint impostos que ja es consideraven obsolets (Cayuela, 1998). 
 
Per tal d’assolir tots aquests propòsits es modificaren els següents tributs: 

1. Pel que fa a la Imposició Directe: 

a. Es dividí la Contribució d’Utilitats creada per Fernández Villaverde 
en tres impostos, tal com explica Cayuela Fernández: 

i. “La Tarifa I es convertí en l’Impost sobre els Rendiments 
del Treball Personal que gravava els treballadors per 
compte aliè i els professionals. 

ii. La Tarifa II es transformà en l’Impost sobre les rendes del 
Capital, que pretenia gravar les rendes procedents del 
capital mobiliari. 

iii. La Tarifa III és canvià en l’Impost sobre els Beneficis de 
Societats, que requeia sobre les societats i les altres 
entitats jurídiques. 

b. La Contribució Industrial i de Comerç passà a denominar-se 
Impost sobre Beneficis Industrials i Comercials  

c. Pel que fa als altres impostos directes, s’elevà el seu gravamen 
per tal d’incrementar la retribució” (Cayuela, 1998).  

2. Pel que fa a la Imposició Indirecte transcrivint el que digué Cayuela 
Fernandez: 

a. “La Contribució de Usos y Consums creada per Larraz és dividí 
en tres impostos: l’Impost General sobre les Despeses, l’Impost 
sobre el Luxe i l’Impost de Compensació  

b. Mentre que als altres impostos indirectes es modificaren alguns 
tributs com l’Impost de Drets Reals i Transmissions de Béns, 
Impostos Especials, Renta de Duanes i els Monopolis Fiscals” 
(Cayuela, 1998). 
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La reducció del frau fiscal era un dels principals objectius de la reforma i per tal 
de disminuir-lo és creà per una banda l’Avaluació Global, que s’aplicava als 
Impostos de Productes i de Societats, i per l’altre, als Convenis, que s’aplicaven 
a la imposició indirecte i concretament als Impostos de Luxe i Despeses. 
Aquests, són sistemes d’avaluació de les bases imposables per grups de 
contribuents en el primer cas i, per acords entre l’Administració Fiscal i el 
conjunt de contribuents en el segon cas. Aquests nous sistemes provocaren 
una reducció de les obligacions formals dels subjectes passius pel que fa a 
l’estimació directe (Cayuela, 1998). 

Aquests procediments van provocar una renovació dels procediments de 
control e inspecció, fet que causà un augment important del nivell de suficiència 
del sistema fiscal i la reducció de la pressió fiscal indirecta, però paral·lelament 
produïren un allunyament entre l’Administració de la Hisenda Pública i els 
contribuents (Cayuela, 1998). 
 
Malgrat la reforma aconseguí augmentar la recaptació, una part de la població 
va ser crítica amb ella i, es destaca, un informe que realitzà la Missió del Banc 
Mundial, on aquest explicà les orientacions que havia de seguir el sistema 
tributari espanyol en el futur. Entre altres, considerava que a Espanya hi havia 
una gran discrepància entre les bases fiscals i les reals i,  per tal de solucionar-
ho, considerava que s’havia de revisar tota la informació econòmica i millorar la 
igualtat del sistema fiscal (Cayuela, 1998). 
 

1.6.3. La Reforma Tributària de 1964 
La reforma de 1964 pretén sistematitzar la del 1957 i les observacions 
realitzades pel Banc Mundial constituïren un punt de partida important a la 
reforma. Transcrivint el que escriu Cayuela Fernández: “Per tal d’establir els 
principals propòsits que s’havien de seguir a la reforma, el Ministeri d’Hisenda 
redactà un Memoràndum que es dividia amb cinc parts i que són les següents: 
 

1. Les necessitats de revisió del sistema tributari, que es basava en 
explicar quins eren els elements necessaris que s’havien de reformar. 

2. L’evolució del Sistema Fiscal, que consistia en explicar la història del 
sistema tributari des de la reforma de 1845. 

3. La reforma de 1957, on s’explicaven les modificacions que s’havien dut a 
terme. 

4. Problemes i objectius d’una ordenació general del Sistema Tributari, que 
contenia quines eren les modificacions que s’havien de fer a aquesta 
reforma. 

Responent a aquest Memoràndum, al 1964 el Govern aprovà la Llei sobre la 
Reforma Tributària on els principals propòsits eren augmentar la recaptació 
fiscal, millorar la distribució equitativa de la renda i la simplificació impositiva 
(Cayuela, 1998).” Per tal d’aconseguir els objectius, els canvis més importants 
que es feren al sistema tributari són els següents: 
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- Pel que fa a la Imposició Directa: 

o Als impostos sobre el producte.  

 Impost de Rendes de Capital, establiren la proporcionalitat 
al gravamen dels dividends i l’estimació dels beneficis 
repartits en un ampli sector de societats (Cayuela, 1998). 

 Impost sobre els Rendiments del Treball Personal tenia 
dues quotes, una de caràcter fix que era la Llicència Fiscal 
de Professionals i Artistes i l’altra de caràcter variable que 
gravava els rendiments obtinguts pel treball, ja fos per 
compte pròpia o aliena (Cayuela, 1998). 

o Als impostos personals. 

 Impost General sobre la Renda de les Persones Físiques, 
gravava les persones físiques quan la renta superava les 
200.000 pessetes o 300.000 anuals si només eren rendes 
del treball personal (Cayuela, 1998). 

 Impost personal sobre les Rendes o Beneficis de les 
Societats, modificaren el tractament donat a les 
devolucions de les exportacions i la homogeneïtat del 
gravamen de les societats estrangeres (Cayuela, 1998). 

 

- Pel que fa a la Imposició Indirecta: 

o Impost sobre les Transmissions de Béns Patrimonials i Actes 
Jurídics Documentats, es creà aquest impost que unia tots els 
impostos que existien actualment sobre les transmissions i drets, 
exceptuant el tràfic mercantil de les empreses (Cayuela, 1998). 

o Impost General sobre el Tràfic de les Empreses, que gravava les 
ventes (Cayuela, 1998). 

Malgrat les modificacions que s’han esmentat anteriorment es preferien els 
vells tributs, fet que provocà una altra vegada una insuficiència en la recaptació 
(Cayuela, 1998). 
 

2. Els Pactes de Moncloa (1977-1978) 
Els Pactes de Moncloa foren molt importants pel sistema fiscal espanyol, ja que 
es considera que establiren les principals bases del sistema fiscal tributari que 
s’aplica actualment a Espanya. Durant aquesta fase s’han de destacar les 
aportacions que va fer el professor i Ministre Fuentes Quintana i la gran 
importància que aquest tingué als Pactes de Moncloa. 
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2.1. Els esdeveniments econòmics i polítics que feren 
necessaris els Pactes de Moncloa  

Després de la mort de Francisco Franco al 1975, a Espanya es va iniciar un 
procés de democratització. La transició democràtica va coincidir amb una gran 
crisis econòmica mundial, que es va veure agreujada per la situació que 
presentava Espanya després del franquisme. Des del punt de vista polític, al 
país hi havia un entorn inestable pels canvis polítics que s’estaven produint i 
que varen conduir a l’actual democràcia (Fuentes, 2005). 
 
La situació econòmica a Espanya era molt complicada, i així ho explicà Enrique 
Fuentes Quintana, Ministre d’Economia, durant la seva aparició a la Televisió 
Espanyola al 1977. Per tal d’explicar la situació econòmica que vivia el país, 
Fuentes Quintana digué: 
 

Yo deseo empezar esta misma noche a hacer méritos para ganar su 
confianza tratando de exponerles y no ocultarles los graves problemas 
que tiene planteados nuestra economía, porque entiendo que mi primer 
deber es el compromiso de la claridad, que la información del gobierno 
sea su información para que cada ciudadano forme su juicio personal y 
defina libremente su actitud y su conducta, (...) si las sufridas amas de 
casa vuelven desanimadas cada día del mercado y constatan con mayor 
precisión que cualquier índice de precios que el coste de la vida sube, es 
que las cosas no van bien (...) si un número creciente de persones (...) ve 
frustrada la posibilidad de ejercer su más notable derecho, el derecho a 
trabajar, es que las cosas no van bien (...) y si ustedes leen cada día el 
valor de nuestras compras al extranjero supera fuertemente el valor de los 
bienes y servicios que vendemos al resto del mundo es que las cosas no 
van bien (Lección Magistral del professor Enrique Fuentes Quintana, 
2013). 

 
Fuentes Quintana durant la seva aparició també posà de manifest algunes 
xifres sobre l’economia: 
 

Las cosas económicas no van como todos desearíamos en esta hora 
decisiva de la llegada de la democracia, yo apenas puedo añadir más que 
la precisión de algunas cifras, (...) si el coste de la vida se elevó en un 
19% aproximadamente en 1976, este año lleva camino de aumentar 
bastante más, casi un 30%, si no ponemos algún remedio. Puedo decirles 
que el número de parados ha superado el 5% de la población trabajadora 
y puedo decirles que nuestro déficit con el extranjero en mercancías y 
servicios que significaba el 3.500 millones de dólares en 1975 pasaba a 
4.200 millones de dólares en 1976 y que lleva camino en el año actual de 
llegar a los 5.000 millones de dólares si no actuamos con la decisión 
debida. Basta examinar estas cifras para comprender lo que es obvio, que 
la economía no puede seguir así si queremos un futuro bienestar para 
nosotros y para nuestros hijos (Lección magistral del profesor Enrique 
Fuentes Quintana, 2013). 
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No tant sols va explicar la situació que s’estava vivint, sinó que també explicà 
els desajustaments que s’havien de modificar per tal de millorar l’economia: 
 

Necesitamos dominar la inflación, porque solo así lograremos resolver el 
problema del paro de modo duradero, reducir nuestro déficit con el resto 
del mundo y caminar hacia una sociedad más justa, pero necesitamos 
abordar los problemas en su raíz, con profundidad y con justicia, sin 
miedo a las reformas, articulando el tratamiento de las dificultades a corto 
plazo con la corrección de los problemas a más largo plazo (Lección 
magistral del profesor Enrique Fuentes Quintana, 2013). 

 
Davant tots aquests fets, era necessari un acord polític i social per tal de poder 
aplicar les mesures d’ajustament que necessitava la nostra economia al 1977. 
Per tant, les forces polítiques que obtingueren representació parlamentària 
cercaren una solució davant aquests problemes i conjuntament establiren les 
bases de les mesures d’ajustament econòmic dels Acords de Moncloa 
(Cayuela, 1998). 
 
Tal i com digué Fuentes Quintana al seu discurs, per tal de sanejar l’economia, 
es considerava que era necessari dur a terme una política antiinflacionista, una 
millora de les despeses i crear una reforma tributària que estigués 
harmonitzada en l’àmbit europeu juntament amb una reforma administrativa 
que possibilités la vigència efectiva del quadre fiscal i es reduís el frau (Fuentes 
, 2005). 
 
Gràcies a totes aquestes mesures, Espanya aconseguí econòmicament i 
políticament un clima favorable que va fer possible aprovar la Constitució 
democràtica al 1978 i, set anys més tard, va ser possible l’entrada d’Espanya a 
la Comunitat Econòmica Europea, gràcies a la firma del Tractat d’Adhesió 
(Fuentes, 2005). 
 
Durant el discurs, Fuentes Quintana va fer una menció a la reforma fiscal que 
tan necessària era perquè el sistema tributari espanyol havia quedat obsolet i 
s’havia d’harmonitzar amb l’àmbit europeu: “La reforma fiscal tan esperada va a 
dejar de ser una expresión irónica para convertirse en una realidad muy 
cercana y que en consecuencia al esfuerzo colectivo deberá contribuir cada 
grupo social de acuerdo con sus posibilidades económicas efectivas” (Lección 
magistral del profesor Enrique Fuentes Quintana, 2013). 

 
 

2.2. La Reforma Tributària de 1977-1978 
Tal i com ja s’ha explicat amb anterioritat, la reforma fou una part essencial de 
l’acord entre els forces polítiques firmat als pactes de Moncloa i, per tant, la 
posada en pràctica de la reforma va ser un procés lent que es va consistir en 
cinc fases (Comín, 1996). 
 
La Reforma Fiscal va ser plantejada des de l’Institut d’Estudis Fiscals pel 
professor Fuentes Quintana mentre eren ministres d'Hisenda Monreal Luque i 
Barrera de Irmo (1969-1974). Amb caràcter general es pot dir que la reforma 
suposà passar de “l’estil tributari llatí”, que influí molt la reforma de 1845 i era 
l’establert a Espanya des d'aquell moment, a passar a un “estil tributari 
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europeu” (Cayuel, 1998). Les característiques d’ambdós estils són molt 
diferents i els seus trets principals són els següents: 
 

- Estil Tributari Llatí, té els seus orígens al sistema tributari francès i 
transcrivint el que digué Cayuela Fernández: 

o “És un estil on el que importa més és la intimitat del contribuent 
en  front Hisenda que les necessitats que té aquesta per 
augmentar la recaptació. 

o És basava en els impostos sobre el producte en què els tipus 
eren proporcionals i l’objecte de gravamen eren els rendiments de 
determinats objectes que es determinaven mitjançant mètodes 
objectius. 

o Els impostos havien de ser generals i simples, sense privilegis per 
a determinats grups de persones ni diferenciació en funció del 
territori. 

o La pressió fiscal es caracteritzava per ser relativament baixa.” 
(Cayuela, 1998). 

 

- Estil tributari europeu: es creà perquè a Europa hi havia una elevada 
diversitat impositiva pel fet que tots els països que passaren a formar 
part d’Europa tenien el seu propi sistema impositiu. Davant aquest fet es 
creà la doctrina del Sistema Tributari Europeu que fa referència a la 
doctrina fiscal i als elements tributaris específics de la Comunitat 
Europea (Cayuela, 1998): 

o És va unificar la tributació directe dels països que tenien un estil 
tributari llatí, com Espanya, amb la imposició indirecta que estava 
present a Anglaterra, representada per l’Impost sobre el Valor 
Afegit (Cayuela, 1998). 

o Considera que la imposició del producte és ineficaç i injusta i es 
mostra partidari de la imposició personal sobre la renda de les 
persones físiques i les entitats jurídiques (Cayuela, 1998). 

Les principals directrius de la reforma plantejada per l’Institut d’Estudis Fiscals, 
com explica Cayuela Fernandez eren: 

- “La simplificació del quadre impositiu, eliminant els tributs que ja estaven 
obsolets i la introducció de l’Impost sobre el Valor Afegit, que seguia el 
model de la Comunitat Econòmica Europea així com també la creació 
d’un Impost sobre el Patrimoni. 

- Millorar els coneixements sobre les bases imposables existents 
mitjançant els registres de rendes i patrimonis i centralitzar i explotar 
integralment de la informació fiscal de societats i de persones físiques a 
través del Centre de Procés de Dades del Ministeri d’Hisenda. 
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- Disminució dels tipus impositius i de les escales dels nombrosos 
impostos, per tal de disminuir-ne el frau. 

- Millorar l’Administració per tal d’agilitzar la burocràcia i augmentar la 
recaptació“ (Cayuela, 1998). 

Partint de la Reforma Fiscal plantejada per l’Institut d’Estudis Fiscals, amb 
Adolfo Suárez com a President i Fuentes Quintana com a impulsor de la 
Reforma, es creà la Llei de Mesures Urgents de Reforma Fiscal al 1977, que es 
considerà el primer punt d’inici de la Reforma i es basava en (Cayuela, 1998): 

- Per tal de reduir el frau es dugueren a terme tres mesures, transcrivint 
Cayuela  Fernández: 

o  “La supressió del secret bancari per tal de posar fi als paradisos 
fiscals, 

o la tipificació del delicte fiscal per tal d’advertir els defraudadors i, 

o la publicació de les llistes dels contribuents, no obstant aquesta al 
1981 es va haver d’eliminar ja que la informació era utilitzada per 
grups terroristes” (Cayuela, 1998). 

- S’establí l’Impost Extraordinari sobre el Patrimoni de les persones 
físiques, per tal de augmentar la informació fiscal del contribuent així 
com també un recàrrec excepcional a l’Impost sobre els Rendiments del 
Treball Personal (Cayuela, 1998). 

La segona fase de la reformà fou al 1979, on es consolidà la reforma anterior 
amb l’entrada de dos nous imposts: l’Impost sobre la Renda de les Persones 
Físiques i l’Impost sobre Societats (Cayuela, 1998), així com també 
s’eliminaren les Contribucions de Producte introduïdes al 1845 i 1900 i, al 
mateix temps,  els monopolis fiscals foren substituïts pels Impostos Especials 
de benzina, alcohol, tabac, entre altres (Comín, 1996). 

D’aquesta manera és constituí l’IRPF com un impost que gravava la renta 
global del subjecte passiu i deixà de ser un impost basat en el producte 
(Cayuela, 1998). L’IRPF es va configurar com un impost progressiu, el que va 
succeir es que la progressivitat tant sols afectava als que pagaven l’impost, ja 
que hi havia part de la població que no el pagava. Perquè, si  bé els assalariats 
l’havien de pagar perquè els retenien a l’origen, les rendes empresarials i 
professionals que no es retenien declaraven uns rendiments molts més baixos 
de la realitat (Comín, 1996). 

Al 1985 i ja amb un nou govern del Partit Socialista Obrer Espanyol tingué lloc 
la tercera fase encaminada a la reducció del frau fiscal i un any més tard, 
Espanya introduí l’Impost sobre el Valor Afegit, obligada per l’entrada 
d’Espanya a la Comunitat Econòmica Europea, i, per tant l’impost estava 
harmonitzat en l’àmbit europeu a través del que es denominà “La Sisena 
Directiva”. L’entrada de l’IVA modificà  la imposició indirecta ja que des de la 
seva implantació, la recaptació que s’obtingué per aquest impost va ser molt 
important (Cayuela, 1998).  
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A la quarta fase entrà en vigor el nou Impost sobre Successions i Donacions i 
l’adaptació de l’IRPF i l’Impost Extraordinari sobre el Patrimoni així com també 
es publicà la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (Cayuela, 1998). 

Finalment, la darrera etapa tingué lloc al 1995 i es centrà en el nou Impost 
sobre Societats i s’aprovà la Llei General Tributària. Cal destacar també que al 
1999 es creà l’Impost sobre la Renda dels No Residents, que graven els 
rendiments que obtenen a Espanya les persones físiques i jurídiques no 
residents (Cayuela, 1998). 

 

2.3. Els sistema fiscal espanyol després dels Pactes de 
Moncloa i la Reforma  

La Reforma Fiscal suposà la correcció de les deficiències que hi havia a 
Espanya durant les èpoques anteriors i l’estructura fiscal Espanyola s’aproximà 
a l’europea. No obstant això, encara quedaven coses per a fer, ja que malgrat 
que es millorà la gestió fiscal i s’intentà reduir el frau no fou possible la seva 
desaparició i l’evasió fiscal estava present a alguns segments professionals i 
econòmics. A més a més del frau, un dels altres problemes de la fiscalitat 
espanyola a principis dels anys noranta foren els elevats tipus de gravamen i la 
complexitat de les tarifes de l’IRPF (Cayuela, 1998). 
 
Destacar que des dels Pactes de Moncloa i més específicament a partir dels 
anys vuitanta, la major part dels ingressos que obtenia l’Estat a través dels 
impostos era gràcies a tres impostos: dos directes (l’IRPF i l’IS) i un indirecte 
(l’IVA). Aquest fet es pot observar al següent gràfic on es veu quina fou 
l’evolució del percentatge de recaptació dels tres impostos més importants 
durant els anys vuitanta i noranta. 
 
Gràfic 1. Percentatges de recaptació que suposaven l’IVA, l’IS i l’IRPF sobre els 
tributs totals de l’Estat els anys vuitanta i noranta. 

Font: Elaboració Pròpia a través de la base de dades BADESPE. 
 

  



 

16 
 

Tal i com es pot observar al gràfic, des de 1980 fins al 1985, l’IVA, l’IRPF i l’IS 
suposaven el 50% de la recaptació del total de tributs de l’Estat. Aquesta xifra 
incrementà a partir del 1986 i a partir de l’any següent fins al final del segle XX 
l’aportació dels tres impostos suposava el 75% del total dels tributs. 
 
Dels tres impostos que, tal i com s’observa el gràfic, més aportaven a l’Estat, 
l’impost que més recaptació li suposava era l’IRPF amb una aportació des de 
1980 fins al 1999 del 41%, de mitjana. El següent que més aportava era l’IVA 
amb una mitjana del 21%. No obstant, s’ha de remarcar que l’IVA s’establí a 
Espanya uns anys després dels altres tributs, que fou amb l’entrada d’Espanya 
a la Comunitat Econòmica Europea al 1985, és per aquest motiu que al gràfic 
s’observa que els anys 1980-1985 la seva aportació era del 0%. Finalment, el 
tercer impost més important en termes de recaptació era l’IS amb una mitjana 
del 12%.  
 
Com s’ha explicat anteriorment, malgrat l’IRPF i l’IS s’introduïren al 1979 i l’IVA 
al 1985, els anys posteriors a la seva incorporació al sistema impositiu 
espanyol es feren modificacions per tal de millorar la seva recaptació. Al gràfic 
2, es pot veure com les diverses modificacions que es feren sobre els impostos, 
aconseguiren augmentar la recaptació d’aquests al llarg dels anys. 

Gràfic 2. Evolució de la recaptació de l’IVA, l’IS i l’IRPF els anys vuitanta i 
noranta (en milers d’euros). 

 
Font: Elaboració Pròpia a través de la base de dades BADESPE. 
 
És pot observar que totes les modificacions que es feren, amb caràcter general, 
permeteren augmentar la recaptació dels impostos. Pel que fa a l’IRPF des de 
l’any 1980 al 1999, aquest fou l’impost que més incrementà la seva aportació. 
De fet, la recaptació d’aquest augmentà entorn als 26 mil milions d’euros. L’IS 
augmentà entorn als 13 mil milions d’euros i, finalment, l’IVA des que s’implantà 
al 1985 fins al 1999 augmentà entorn als 22 mil milions. En total, gràcies a les 
modificacions incorporades durant aquests anys és aconseguí augmentar en 
61 mil milions d’euros la recaptació dels tres impostos més importants. 
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3. El sistema fiscal Espanyol al segle XXI 
Després de la reforma que es dugué a terme gràcies a la firma de tots els  
partits als Pactes de Moncloa, el quadre tributari quedà de la següent manera 
(Agencia Tributari, 2005): 

- Pel que fa a la Imposició Directa: 

Taula 1. Classificació dels Impostos Directes 
IMPOSTOS ESTATALS IMPOSTOS AUTONÒMICS 

IRPF ISD 
IS IP 

IRNR  
 

- Pel que fa a la Imposició Indirecta: 

Taula 2. Classificació dels Impostos Indirectes 
IMPOSTOS ESTATALS IMPOSTOS AUTONÒMICS 

IVA ITPAJD 
IIEE  

RENDA DE DUANES  
 

Encara que els impostos són els ingressos fiscals que més recaptació suposen 
a l’Estat, s’ha de destacar que formen part del que es denominen tributs. Els 
tributs són la principal font d’ingressos que obté el sector públic per finançar-se 
i, segons la Llei General Tributària 58/2003, els tributs són prestacions 
dineràries que els ciutadans estan obligats a pagar. Dins els tributs hi trobem 
les taxes, les contribucions especials i els impostos (Llei 58/2003, de 17 de 
Desembre, General Tributària, 2003). Amb caràcter general, es poden definir 
com a: 

- Les taxes són el que paga el contribuent a canvi de tenir un benefici de 
forma particular. Un exemple són les taxes universitàries, ja que 
l’individu paga la taxa i a canvi pot estudiar a la universitat.  

- Les contribucions especials, són aquelles que paga el contribuent a 
canvi d’un benefici a través de la realització d’una obra pública o un 
servei públic. Per exemple la instal·lació de una xarxa d’aigües, ja que, 
els veïns del poble paguen la contribució especial per tal de poder fer ús 
de la xarxa d’aigua. 

- Impostos, són els que el contribuent paguen però no té, a canvi, cap 
contraprestació. Com serien tots els impostos vists fins ara, entre altres, 
IRPF, IVA, ITP-AJD. 

Al següent gràfic es pot observar quina ha estat l’evolució que han tingut els 
diferents tipus de tributs en el que portem de segle XXI fins a l’actualitat. 
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Gràfic 3. Evolució dels ingressos tributaris al segle XXI (en milers d’euros). 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Agència Tributària Estatal 

En el cas dels impostos directes s’observa com des de principi del segle XXI la 
recaptació s’ha anat incrementant fins arribar al seu punt més àlgid –l’any 
2007- amb uns 120 mil milions d’euros recaptats. Durant els anys següents la 
recaptació va disminuir fins arribar al 2009 a uns ingressos entorn als 80 mil 
milions d’euros, any a partir del qual els ingressos per impostos directes es 
mantingueren constants. 

Pel que fa a la imposició indirecte destaca la disminució dels ingressos que hi 
hagué al 2009 amb el seu punt més baix, amb una xifra que estava per davall 
dels 60 mil milions d’euros. Anteriorment a l’any 2009, a principi del segle XXI 
la recaptació dels impostos indirectes va anar amb augment i al 2007 es 
situava entorn als 80 mil milions d’euros. No obstant, els anys posteriors al 
2009, any que es produí la baixada, els ingressos s’incrementaren i a partir del 
2010 es mantingueren més o menys constants entorn els 70 mil milions d’euros 
fins que al 2015 els ingressos ja superaren els 80 mil milions d’euros. 

En canvi, les taxes es mantingueren constants des de l’inici del segle fins a 
l’actualitat i a més, és de destacar el petit percentatge que suposen aquestes 
respecte als impostos. Aquest fet es representa al gràfic, en concret el 
percentatge que significaven les taxes i els altres ingressos i els impostos a 
l’any  2012. 
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Gràfic 4. Percentatge de recaptació de les diferents classes de tributs al 2012 

 
Font: Elaboració Pròpia a través de la base de dades BADESPE 
 
Com es pot observar, els impostos suposen gairebé la totalitat dels tributs que 
recapta l’Estat, concretament un 98%, mentre que les taxes i altres ingressos 
suposen tant sols el 2% de la recaptació. És per aquest motiu que el treball 
s’ha centrat en els impostos i no en els altres ingressos fiscals que recapta 
l’Estat. 

Deixant de banda la resta de tributs i tant sols tenint en compte els impostos, 
aquests darrers es poden classificar de diferents maneres, però la més 
coneguda és la distinció entre impostos directes i indirectes. 

A la tercera part del treball s’explica què grava cada un dels impostos així com 
els canvis de major transcendència que han experimentat i es diferencia entre 
la tributació directa i indirecta. També s’explica la seva evolució des de principi 
del segle XXI fins als nostres dies i quin és el percentatge d’ingressos que 
proporciona cada un dels imposts en relació al total dels ingressos fiscals. 
 

3.1. Els canvis que han sofert els Impostos Directes 
Els impostos directes són aquells que s’apliquen sobre una manifestació directa 
de la capacitat econòmica, és a dir, graven l’obtenció de renda o la possessió 
d’un patrimoni i existeix una relació directa entre l’Administració Tributària i el 
contribuent i és paguen periòdicament (Rueda, 2012). 

Tenint en compte tots els impostos directes, al següent gràfic es mostra què 
suposava cada un dels diferents impostos directes a la recaptació total 
d’imposició directe a l’any 2015. 
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Gràfic 5. Percentatge de recaptació d’Impostos Directes al 2015 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Agència Tributària Estatal 

Al gràfic anterior es veu representat com la tercera part dels ingressos que va 
obtenir l’Estat mitjançant la imposició directa era a partir de l’IRPF. Darrera 
aquest impost és troba l’IS. Mentre que els altres impostos com són l’IRNR, 
l’ISD i l’IP tant sols aporten una petita part del ingressos totals dels Impostos 
Directes.  

Als següents apartats, s’explicarà l’evolució dels dos impostos més importants 
a la recaptació directa que són l’IRPF i l’IS. 
 

3.1.1. L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
Tal i com hem vist al gràfic 5 l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
és l’impost que més aporta en ingressos a l’Estat en termes de recaptació 
directa. Aquest impost com a tal va sorgir a la reforma de 1977 i es 
caracteritzava per ser un impost personal i progressiu, és a dir, que no és igual 
per a tots. Segons la renda que un contribuent obtingui pagarà més (si aquesta 
és més alta) o menys (si aquesta és més baixa). 

L’objectiu d’aquest impost es gravar la renda obtinguda per les persones 
físiques (Rueda, 2012). No obstant, aquesta renda es classifica en sis parts 
segons el seu origen:   

1. “Rendiments del treball personal, com seria el salari que obté un 
funcionari. 

2. Rendiments d’activitats econòmiques, que serien, entre altres, les 
rendes obtingudes per una persona que treballa com autònom. 

3. Rendiments del capital mobiliari com els interessos o els dividends. 
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4. Rendiments del capital immobiliari com els lloguers dels béns immobles. 

5. Guanys i pèrdues patrimonials, com els beneficis que es poden obtenir 
de la venta de un bé immoble. 

6. Imputació de rendes derivades, per exemple, d’una segona vivenda 
buida” (Rueda, 2012). 

Des de 1977 l’impost ha sofert diversos canvis que s’han de destacar: 

- El primer canvi important fou que a la reforma de 1978 s’obligava que la 
tributació de la unitat familiar per IRPF fos conjunta. No obstant, la Llei 
20/1989 incorporà la possibilitat de la declaració individual. Durant el 
1978 també es va establir una deducció del 15% de les quantitats 
satisfetes per l’adquisició de vivenda habitual (Alonso, Fernández, Martín 
& Rodríguez, 2011). 

- A la Llei 48/1985 es va modificar la deducció per adquisició de vivenda 
habitual, es diferencià per una banda les vivendes que no fossin de nova 
construcció que mantingueren la deducció del 15% i a les vivendes que 
sí que eren de nova construcció s’incrementà el dret de la deducció al 
17% (Alonso, Fernández, Martín & Rodríguez, 2011). 

- La Llei 18/1991 va permetre elegir al contribuent entre la tributació 
individual o conjunta i es va accentuar la separació dels règims 
aplicables als distints components de la renda (Alonso, Fernández, 
Martín & Rodríguez, 2011). 

- La Llei 40/1998 modificà els sistemes de les deduccions i es 
simplificaren i es reduïren els trams i els tipus a aplicar a la base 
imposable. Aquesta reducció dels trams i l’accentuació dels distints 
components de la renda és varen seguir succeint al llarg dels anys amb 
diverses reformes, entre elles la de la Llei 46/2002 (Rueda, 2012). 

- A partir de 1999 es va optar per utilitzar el mínim personal i familiar per 
determinar la base imposable, ja que anteriorment el tractament de les 
circumstàncies personals i familiars es basava en deduccions. La funció 
del mínim personal i familiar es determinar quina es la part de la renda 
que es considera que no ha de tributar ja que es destina a satisfer les 
necessitats bàsiques del contribuent i de la seva família (Alonso, 
Fernández, Martín & Rodríguez, 2011). 

- A la Llei 46/2002, a part de reduir trams i accentuar els distints 
components de la renda com s’ha comentat ja anteriorment, s’introduïren 
noves deduccions com fou la deducció per mares treballadores per tal 
d’afavorir la incorporació de la dona al mercat laboral (Rueda, 2012). 

- Degut a la gran quantitat de modificacions que es feren a l’impost 
s’aprovà el Text Refós de la Llei de IRPF a través del Real Decret 
Legislatiu 3/2004 (Alonso, Fernández, Martín & Rodríguez, 2011). 
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- Seguint amb el procés de diferenciar el gravamen en funció de l’origen 
de les rendes, s’implantà a la Llei 35/2006 el que es denomina model 
dual (Rueda, 2012).  Aquest model implica separar els rendiments en 
dues parts: 

o Per una banda hi ha els rendiments de l’estalvi, que són els 
rendiments del capital mobiliari i els dels guanys i pèrdues 
patrimonials obtinguts a través de la transmissió. Aquests 
rendiments estan gravats per un tipus impositiu proporcional 
(Rueda, 2012). 

o Per una altre banda tenim la resta de rendiments que són els del 
treball, de les activitats econòmiques, de capital mobiliari i les 
imputacions de renda que tributen a una tarifa progressiva 
(Rueda, 2012). 

- A la mateixa llei es modificà la manera d’aplicar els mínims personals i 
familiars que permeteren adequar millor el pagament de l’impost a les 
circumstàncies personals del contribuent (Alonso, Fernández, Martín & 
Rodríguez, 2011). 

Al 2008 a causa de la crisis econòmica es feren una sèrie de modificacions a 
l’impost , ja que es necessitava augmentar la recaptació per poder finançar les  
despeses, entre elles l’augment de la tributació dels rendiments de l’estalvi o 
l’eliminació d’algunes deduccions que s’havien implantat anteriorment, com fou 
l’eliminació de la deducció de 400 euros a aquelles persones que tenien una 
base imposable superior als 12.000 euros (Rueda, 2012). 

La darrera gran reforma que s’ha dut a terme fou la de l’any 2014, amb 
Cristóbal Montoro a la Cartera d’Hisenda. Entre altres, les mesures que es 
dugueren a terme en relació a l’IRPF foren (EFE, 2014): 

- Incrementar el mínim personal fins al 5.550 euros així com també el 
mínim familiar fins en un 32%. 

- La supressió de l’exempció dels dividends: fins dia 31/12/2014 els 
dividends estaven exempts amb el límit màxim de 1500 anuals, però a 
partir del els dividends tributen a partir del primer euro.  

- Disminució de la tributació de la base imposable de l’estalvi, es a dir, 
dels rendiments del capital mobiliari i els guanys i pèrdues patrimonials. 

- Les famílies nombroses o amb fills o ascendents amb discapacitat 
podran beneficiar-se de 1200 euros, ja sigui mitjançant 100 euros 
mensuals o bé la deducció de 1200 euros a l’hora de fer la declaració. 

- Eliminació de la deducció per arrendataris pel lloguer de vivenda 
habitual. 

Els tipus impositius a aplicar a l’IRPF han sofert diverses modificacions des que 
s’implantà al 1979. Al següent gràfic es pot veure l’evolució que han suportat 
els tipus marginals màxims i mínims d’aquest impost. 
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Gràfic 6. Evolució dels tipus marginals màxims de l’IRPF. 

 
Font: Elaboració pròpia a través de OECD.Stat 
 
Pel que fa als tipus marginals màxims es pot observar com no hi ha hagut 
canvis dràstics i que el punt més àlgid fou des del 2012 fins al 2014 amb un 
tipus del 52%. No obstant, un any més tard, al 2015, el tipus va disminuir en 7 
punts i es va situar al 46%. 
 
Quant als tipus marginals mínims, tampoc hi ha hagut cap canvi dràstic, des de 
el 2000 fins al 2002 el tipus foren del 19%, el 2003 disminuïren els tipus fins al 
15% que es mantingueren fins al 2007 que tornaren a pujar 2 punts i finalment 
al 2010 es tornaren a reduir i es mantingueren fins a l’actualitat.  
 
Com s’ha explicat, al llarg dels anys, aquest impost s’ha anat reformant per tal 
d’augmentar la recaptació i adaptar-lo a les circumstancies econòmiques 
pertinents. Al gràfic 7 es pot veure l’evolució que ha sofert l’impost al llarg del 
segle XXI. 
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Gràfic 7. Evolució al segle XXI de la recaptació per l’IRPF(en milers d’euros). 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Agència Tributària Estatal 

Des de principi del segle XXI fins al 2007 la recaptació anà en augment, de fet, 
la recaptació trobà el seu punt més àlgid al 2007 amb uns ingressos de 70 mil 
milions d’euros, aproximadament. A partir d’aquesta data, els ingressos 
disminuirien fins arribar al 2009 i situar-se la recaptació entorn dels 65 mil 
milions d’euros. Després d’aquest any els ingressos tornaren a augmentar de 
manera moderada fins al 2015 que es tornaren a anivellar al com al 2007, 
entorn els 70 mil milions d’euros. 
 

3.1.2. L’Impost sobre Societats 
L’Impost sobre Societats és el segon impost més important de la recaptació 
directa després de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. L’IS 
grava la renda obtinguda per les persones jurídiques o les societats a Espanya 
i, des de que sorgí com a tal, igual que passà amb l’IRPF també ha sofert 
diverses modificacions al llarg dels anys.  

El primer canvi que s’ha de destacar fou la Llei 43/1995 on es reformà l’impost 
per tal d’adaptar-lo a la legislació europea i millorar així la competitivitat de les 
empreses espanyoles. A més, també es dugué a terme una simplificació de 
l’impost i també una unificació de la legislació dispersa sobre l’impost (Alonso, 
Fernández, Martín & Rodríguez, 2011). 

Aquesta reforma va servir de model perquè en anys posteriors es duguessin a 
terme una sèrie de canvis legals: 

- “El Reial Decret Legislatiu 4/2004 unificà totes les anteriors normes que 
hi havia sobre l’impost. 

- La llei 35/2006 modificà parcialment la llei de l’IS i incorporà una 
reducció tant del tipus impositiu com de les deduccions que existien. 
Aquest mateix any amb la llei 36/2006 es dugueren a terme mesures per 
tal de reduir el frau fiscal. 
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- La Llei 16/2007 intentà harmonitzar la normativa comptable i mercantil 
que hi havia en relació a l’impost” (Rueda, 2012). 

- Al 2014 es dugué a terme una reforma de l’impost en què destaquen, 
entre altres mesures (EFE, 2014): 

o Creació d’una reserva d’anivellament per les petites i mitjanes 
empreses (PYMES) per tal de compensar futures pèrdues. 

o Limitació de la compensació de les bases imposables negatives 
(BINS) per tal d’evitar l’endeutament de les empreses.  

o Per tal d’incentivar la creació d’empreses, les empreses de nova 
creació tributaran al 15% els dos primers anys que obtinguin 
beneficis. 

Pel que fa als incentius fiscals, els referits a les inversions en concepte 
d’investigació i desenvolupament han existit des del 1978. No obstant, al llarg 
del temps, la seva regulació s’ha anat modificant. El mateix ha passat als 
incentius per tal de fomentar la inversió de caràcter mediambiental que 
s’introduïren al 1997 (Alonso, Fernández, Martín & Rodríguez, 2011). 

El tipus impositiu de l’impost també ha sofert diverses modificacions al llarg 
dels anys. Al següent gràfic es pot observar quina ha estat la seva evolució 
durant el segle XXI.  

Gràfic 8. Tipus nominals de l’IS. 

 
Font: Elaboració pròpia a través de OECD.Stat 
 

Tal com es pot observar al gràfic 8, els tipus nominals han anat disminuint al 
llarg dels anys, ja que, des de l’any 2000 fins al 2006 el tipus era del 35%, al 
2007 es situà al 32.5% i del 2008 fins al 2014 estava al 30%. Finalment el 2015 
es va situar al 28% i el 2016 al 25%, que és el percentatge més baix des de 
l’any 2000. 

Tal com també passà amb l’IRPF, l’impost sobre Societats s’ha reformat i ha 
evolucionat al llarg dels anys, així com també la seva recaptació. 
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Gràfic 9. Evolució al segle XXI de la recaptació per l’I 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Agència Tributària Estatal 

Al gràfic s’observa com des del 2001 la recaptació ha anat en augment fins al 
2007 en que té el seu punt més àlgid amb 45 mil milions d’euros. Des d’ 
aquesta data, la recaptació va caure en picat fins arribar al seu punt més baix al 
2010, amb una recaptació sobre els 15 mil milions d’euros. Aquests ingressos 
es mantingueren constants fins el 2011. No obstant, a partir d’aquesta data la 
recaptació es tornà a incrementar fins als 20 mil milions d’euros, xifra que és 
manté, mes o menys, fins al 2015. 

3.1.3. Altres Impostos Directes 
Als apartats anteriors s’han explicat quins són els impostos que més suposen a 
la recaptació directa, que són l’IRPF i l’IS. Mentre que l’actual apartat es 
centrarà en els impostos restants que són: l’Impost sobre la Renda de no 
Residents, l’Impost de Successions i Donacions i l’Impost sobre el Patrimoni. 

1. L’IRNR és un impost estatal que recau sobre la renda que obtenen a 
Espanya les persones físiques i jurídiques que no són residents. 

2. L’ISD es un impost autonòmic que grava les transmissions de béns o 
diners de forma gratuïta, ja siguin a través d’actes “mortis causa”, com 
ara les successions o a través d’actes “inter vivos”, com les donacions. 

3. L’IP es un impost autonòmic que grava el conjunt de béns i drets que 
obté una persona, com ara les cases, terres, comptes bancaris, entre 
altres, restant-hi els deutes, càrregues i obligacions que també té. 

La recaptació d’aquests imposts també ha evolucionat al llarg dels anys, com 
es mostra al gràfic 10. 
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Gràfic 10. Evolució de la recaptació d’alguns Impostos Directes 

 Font: Elaboració pròpia a partir de l’Agència Tributària Estatal 
 
La recaptació d’aquests tres impostos segueix una tendència molt irregular al 
llarg del temps. És pot dir que, de manera irregular, s’ha anat incrementant i 
alternant pujades i baixades i al 2015 han obtingut la recaptació més elevada 
superant els 3.5 mil milions d’euros, destacar que tal i com s’ha comentat 
anteriorment, l’ISD i l’IP son impostos que recapten les Comunitats Autònomes 
i cada comunitat té capacitat normativa per aplicar els tipus impositius que 
considerin. 

3.2. Canvis que han sofert els Impostos Indirectes 
Els impostos indirectes s’apliquen sobre una manifestació indirecta o mediata 
de la capacitat econòmica, com la circulació de la riquesa, ja sigui per actes de 
consum o per actes de transmissió i existeix una relació indirecta entre el 
contribuent i l’Administració Tributària (Rueda López, 2012) 

A l’anterior apartat ja s’ha explicat quins són els impostos indirectes al segle 
XXI i al següent gràfic observarem què suposa cada un dels diferents impostos 
indirectes a la recaptació total d’imposició indirecta al 2015. 
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Gràfic 11. Percentatge de recaptació d’Impostos Indirectes al 2015 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Agència Tributària Estatal 
 
Com es pot observar, la major part dels ingressos que obté l’Estat a través de 
la imposició indirecta s‘obtenen a través de l’IVA. Els segueixen els IEE, entre 
ells els dels hidrocarburs, l’electricitat, les begudes alcohòliques. Els altres 
imposto tant sols aporten una petita part de la recaptació. 

 
3.2.1. L’Impost sobre el Valor Afegit 

Tal com s’ha vist al gràfic 10, l’Impost sobre el Valor Afegit és l’impost que més 
aporta a la recaptació indirecta amb diferència ja que gairebé aporta tres 
quartes parts de la recaptació. L’IVA es un impost general que grava el consum 
i el seu origen -tal i com ja s’ha explicat- és relativament recent, ja que data del 
1986 i s’incorporà mitjançant la Llei 30/1985. S’ha de destacar que la seva 
introducció va ser conseqüència de l’adhesió d’Espanya a la Unió Europea. Per 
tant, tots els canvis que s’han introduït a la normativa de l’impost responen a la 
necessitat d’adaptar-lo al procés d’harmonització dels països de la Unió 
Europea. 

 

L’element de l’impost que ha sofert una major variació ha estat el tipus 
impositiu. Al següent gràfic s’observen les distintes modificacions que aquests 
tipus han sofert. 
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Gràfic 12. Variació dels Tipus Impositius de l’IVA. 

l
Font: Elaboració pròpia a través de la base de dates de la Comissió Europea i 
Alonso, Fernández, Martín & Rodríguez, 2011. 

Com es pot veure, des que s’incorporà l’IVA a Espanya fins al 1992 hi havia a 
Espanya el que es denominava tipus incrementat que es situava entorn del 
33%, però al 1992 aquest tipus es va eliminar. Pel que fa als altres tipus sí que 
s’han mantingut al llarg del temps, no obstant, han sofert diverses 
modificacions.  
 
El tipus general a la data de la incorporació estava situat al 12%. Però 
actualment es troba al 21%, per tant, al llarg dels anys s’ha incrementat en 9 
punts. El primer increment fou al 1992 que passà del 12% al 15%. Més tard, al 
1995, tornà a augmentar en un punt, fins al 16%. I finalment, després de 15 
anys sense sofrir cap variació, al 2010 a conseqüència de la crisis econòmica 
el tipus es tornà a incrementar fins al 18%. La darrera modificació fou al 2012 
quan es situà el tipus al 21%, que es manté actualment. 
 
Pel que fa al tipus reduït ha sofert menys variacions que el general. Des que 
l’impost s’establí fins al 1995, el tipus es situà al 6%. Al 1995 aquest 
s’incrementà en un punt i es mantingué fins al 2010, quan tornà a incrementar-
se en un punt més. Finalment, des del 2012 fins a l’actualitat, el tipus es situa al 
10%.  
 
En canvi, el tipus superreduït tributava fins al 1992 al mateix tipus que el reduït, 
però quan s’eliminà el tipus incrementat, el superreduït passà a situar-se al 3%. 
I al 1995 augmentà al 4%, tipus que es manté actualment.  
 

Tal i com s’observa al gràfic, actualment, l’Impost sobre el Valor Afegit compte 
amb tres tipus impositius i depenent dels tipus de bé que comprem o servei que 
ens beneficiem s’aplica un tipus o un altre. Tal i com s’explica a la Llei de 
l’Impost sobre el Valor Afegit i de manera general és pot dir que: 
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- Tipus general del 21%: S’aplica a tots els béns i serveis que no s’aplica 
els tipus reduït o superreduït (Llei 37/1992). 

- Tipus reduït del 10%: S’aplica a la majoria de productes alimentaris com 
carn, peix, als béns agrícoles, forestals i ramaders, a l’aigua, màquines i 
material sanitari, medicaments per ús veterinari, edificis aptes per viure i 
als serveis de transport, d’hostaleria i restauració, entre altres (Llei 
37/1992). 

- Tipus reduït del 4%: S’aplica als productes alimentaris bàsics com la 
farina, llet, ous, cereals, als medicaments per ús humà, a les vivendes 
de protecció oficial i als llibres, periòdics i revistes, entre altres (Llei 
37/1992). 

 

Pel que fa a la recaptació de l’impost, al següent gràfic es pot observar quina 
ha estat la seva evolució. 

Gràfic 13. Evolució al segle XXI de la recaptació per l’IVA 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Agència Tributària Estatal 
 

Com es pot observar la recaptació de l’IVA incrementà ràpidament fins al 2007 
que es situava entorn als 55 mil milions d’euros però a partir d’aquest any 
aquesta va caure en picat fins a situar-se, al 2009, al seu punt més baix, amb 
un xifra que es situava sobre els 35 mil milions d’euros. Finalment, a partir 
d’aquesta data, els ingressos tornaren a augmentar dràsticament i al 2015 es 
troba el punt més àlgid, amb uns ingressos de 60 mil milions d’euros. 
 

3.2.2. Els Impostos Especials 
Els impostos especials són, després de l’IVA, els més importants pel que fa a la 
tributació indirecta. Aquests impostos graven el consum de determinats béns, 
com el tabac, les begudes alcohòliques i a la vegada es caracteritzen per 
gravar aquells béns que generen costos socials, per perjudicar la salut o 
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contaminar el medi ambient. Per tant, aquets impostos a més de tenir una 
finalitat de recaptació s’utilitzen també per reduir el consum de determinats 
béns (Rueda, 2012). 
 
Els impostos especials es troben harmonitzats en l’àmbit de la Unió Europea. I 
la directiva 92/12 estableix tres grups de impostos especials que són (Alonso, 
Fernández, Martín & Rodríguez, 2011). 

- Impostos sobre els productes energètics i l’electricitat 

- Impostos el tabac 

- Impostos sobre l’alcohol i les begudes alcohòliques  

 
Aquests impostos han anat evolucionant al llarg del temps i al següent gràfic es 
mostra quin ha estat el seu progres.  
 
Gràfic 14. Evolució de la recaptació de determinats Impostos Especials 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Agència Tributària Estatal 
 
Com es pot observar els impostos especials que més aporten en ingressos a 
l’Estat són els dels hidrocarburs, que aporten entorn dels 10 mil milions. Cal 
destacar que al 2012 els hidrocarburs tingueren el seu punt més baix situant-se 
sobre els 7 mil milions d’euros. Seguint els hidrocarburs hi ha el tabac aportant 
un poc més de 6 mil milions d’euros. En canvi, els impostos especials restants, 
com els impostos de l’electricitat, el carbó, l’alcohol i begudes derivades no 
aporten cada un més de 2 mil milions d’euros. Entre tots, l’aportació a l’Estat 
suposa més de 15 mil milions d’euros tal i com es pot observar al gràfic 15. 
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Gràfic 15. Evolució al segle XXI de la recaptació per l’IIEE 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Agència Tributària Estatal 
 
Des del 2001 fins al 2015 els Impostos Especials han augmentat, però sense 
sofrir cap canvi dràstic. De fet, fou des del 2007 fins al 2010 quan els ingressos 
foren superiors, concretament se situaren sobre els 20 mil milions d’euros. A 
partir del 2010 es reduïren un poc fins al 2012, data en què tornaren a 
augmentar. 
 

3.2.3. Altres Impostos Indirectes  
La resta d’impostos indirectes, com son la Renta de Duanes o l’Impost de 
Primes d’Assegurança suposen una recaptació minoritària pel que fa a la 
imposició indirecta, de fet, no suposen més de 3 mil milions d’euros, tal com es 
pot veure al gràfic 16. 
 
Gràfic 16. Evolució de la recaptació de la resta d’Impostos Indirectes 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Agència Tributària Estatal 
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Des que s’inicià el segle XXI fins al 2007, els impostos augmentaren 
ràpidament, ja que, mentre al 2002 la seva aportació era de 2 mil milions 
d’euros al 2007 suposaven més de 3 mil milions d’euros. No obstant, al 2007 
aquests disminuïren i entre el 2009 i al 2013 es situaren al seu punt més baix, 
entorn als 2,8 mil milions d’euros. Però a partir del 2013 els ingressos 
s’incrementaren i tornaren a sobrepassar al 2015, al igual que passava al 2007, 
els 3 mil milions d’euros. 
 

3.3. Mesures per fer front al frau fiscal i amnisties fiscals 
A Espanya, el frau sempre ha estat present a l’economia i, al llarg dels anys 
s’han dut a terme una sèrie de mesures des del Govern i Hisenda per tal 
d’intentar solucionar el problema.  

Una de les mesures a destacar fou al 2012 quan s’aprovà la Llei 7/2012, de 29 
d’Octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostaria i 
d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions 
en la prevenció i la lluita contra el frau, que s’aprovaren, entre altres, les 
següents mesures: 

- “Limitació del pagament en efectiu quan una de les parts intervinents 
tengui la condició d’empresari o professional a 2.500 euros.  

- Obligació de declarar les comptes bancàries, béns immobles i certs béns 
mobles que el contribuents residents al territori espanyol tenguin a 
l’estranger” (Llei 7/2012, de 29 d’Octubre, de modificació de la normativa 
tributària i pressupostaria i d’adequació de la normativa financera per a 
la intensificació de les actuacions en la prevenció i la lluita contra el frau, 
2012). 

 
També es dugué a terme una reforma del Codi Penal per reforçar les sancions 
dels delictes fiscals, elevant fins als 6 anys la pena i de 5 a 10 anys el termini 
de prescripció del delicte (Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, 2012). 
 
Els resultats de totes les mesures que s’han du a terme des del govern es 
poden observar al següent gràfic on es veu quina ha estat la quantitat de diners 
que l’Agència Tributària ha recaptat des del 2011 en el treball en la prevenció i 
la lluita contra el frau. 
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Gràfic 17. Variació de la recaptació obtinguda a conseqüència del treball en la 
prevenció i lluita contra el frau. 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Agencia Tributaria Estatal 
 
Com es pot observar, el 2011 fou l’any que menys ingressos s’obtingueren a 
conseqüència de la lluita antifrau. L’any posterior, al 2012 la xifra augmentà 
entorn al milió d’euros. No obstant, al 2013 la xifra tornà a disminuir i es situà 
altre vegada entorn als 10 mil milions d’euros. L’any 2014 els ingressos 
incrementaren fins a situar-se a 12.318 milions d’euros i el 2015 s’obtingué la 
xifra més alta de recaptació per lluita contra el frau amb 15.664 milions d’euros. 
L’últim any, el 2016, els ingressos disminuïren poc més de un milió d’euros i es 
situaren als 14.883 milions d’euros. Per tant, s’observa com els últims anys les 
xifres de recaptació per la lluita antifrau han augmentat respecte els anys 2011-
2014. 

Una de les altres mesures que Espanya ha dut a terme per tal d’intentar aflorar 
l’anomenat “diner negre”, és a dir, diners que no han estat declarats a Hisenda 
per tal d’evadir impostos han estat les amnisties fiscals. La finalitat de les 
amnisties fiscals es que les persones físiques i jurídiques que no han complit 
amb les seves obligacions tributàries i que tenen deutes davant l’Administració 
Fiscal paguin una determinada quantitat i, a canvi, el govern perdona la deute 
tributària que tenien anteriorment (LNE, 2015). 

La primera d’elles la dugué a terme el ministre d’Economia i Hisenda Miguel 
Boyer al 1984 durant el govern de Felipe González, i consistí en que l’Estat 
posà en circulació pagarés públics, coneguts com “afros” que permetien 
regularitzar els doblers no declarats sense cap investigació ni multa. (LNE, 
2015). 

La segona també fou durant el govern del socialista Felipe González al 1991, 
amb Carlos Solchaga com a ministre l’ amnistia consistia en comprar deute 
pública, que denominaren especial, amb diners no declarats i a un tipus 
d’interès inferior al del mercat (LNE, 2015). 
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I la darrera amnistia que s’ha dut a terme fou al 2012, amb Mariano Rajoy com 
a president del govern i amb Cristóbal Montoro a la cartera d’Hisenda. 
L’amnistia, tal i com deia el govern, consistia en que les empreses i les 
persones que no havien complit amb totes les obligacions tributàries, podien 
regularitzar la seva situació pagant un 10% d’allò que havien deixat de 
ingressar (LNE, 2015).  

S’ha de destacar que la reforma de Montoro, malgrat al principi es digué que 
per tal de regularitzar la situació fiscal es pagaria un 10%, al final tan sols 
pagaren un 3%. Per tant, dels 4 mil milions d’euros que es tindrien que haver 
recaptat, tant sols es recaptaren 1,2 mil milions (Navas, 2013). 
  

4. Conclusió 
Els impostos son la principal font de finançament que té l’Estat Espanyol i, al 
llarg dels anys, aquests s’han hagut de adaptar a les diferents circumstàncies 
econòmiques i polítiques que ha viscut el país. Aquestes modificacions que el 
sistema tributari i, conseqüentment els impostos han sofert es el que es 
denominen reformes tributàries. I a Espanya, des de la reforma de 1845, que 
significà la unificació del sistema fiscal espanyol, s’han produït un elevat 
nombre de reformes, unes més importants i amb més repercussió i altres amb 
menys. 

Després de la reforma de 1845, que va suposar l’establiment del sistema fiscal 
espanyol, es varen succeir una sèrie de reformes, com la que dugué a terme 
Raimundo Fernández al 1899 que va suposar un perfeccionament de la 
reforma que al 1845 havien dut a terme Alejandro Mon i Ramón Santillán. Si bé 
és cert que milloraren l’Administració tributària creant el Registre de béns, 
rendes i contribuents que es considerà la primera base de dades que 
l’administració tenia dels contribuents, no tingué més repercussió i anys més 
tard l’elevat dèficit tornà a posar en dificultats l’administració. 

Els primers anys del segle XX, Flores de Lemus intentà dur a terme una 
modificació de l’estructura tributària, no obstant, aquesta va fracassar i no fou 
fins al 1921 quan s’aprovà una reforma on el canvi principal va ser la 
introducció per primera vegada de la imposició sobre la renda. Anys més tard, 
durant la II República Espanyola (1930-1936), el Ministre d’Hisenda Jaume 
Carner, creà el que denominà la Contribució sobre la Renda, considerat com el 
precedent de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques actual. 

Durant el començament de la dictadura de Franco (1939-1975) l’Estat 
necessitava finançament degut a les elevades despeses que hi havia a 
Espanya a conseqüència de la Guerra Civil (1936-1939). I, per tant, els 
ministres que ocuparen la cartera durant l’època franquista intentaren reformar 
l’administració per tal d’incrementar els ingressos. La primera modificació la 
dugué a terme al 1940 José Larraz, encara que no aconseguí el que pretenia ja 
que, la reforma va provocar un augment del frau fiscal. Posteriorment, Mariano 
Navarro intentà el que la reforma anterior no havia aconseguit: incrementar els 
ingressos i reduir les pràctiques fraudulentes i per això renovà els procediments 
de control i inspecció fiscal, fet que suposà un increment dels ingressos.  
Malgrat això, hi hagué una part de la població crítica amb ella i la Missió del 
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Banc Mundial elaborà un informe per determinar quines eren les línies a seguir 
a la posterior reforma, que fou la del 1964, que encara que suposà canvis en 
els impostos directes i indirectes, no aconseguí augmentar la recaptació. 

Després del règim franquista, a Espanya es va encetar un procés de 
democratització i, al 1977, els denominats Pactes de Moncloa suposaren un 
punt de partida molt important per el sistema fiscal espanyol. Ja que, significà 
l’establiment de les bases del sistema tributari que actualment hi ha a Espanya 
amb la creació dels impostos que tant importants són actualment i que tants 
d’ingressos suposen a l’Estat espanyol com són l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques, l’Impost sobre Societats i l’Impost sobre el Valor Afegit, 
entre altres. 

Des de després dels Pactes de Moncloa fins a l’actualitat, els successius 
governs han intentar modificar els impostos per tal de incrementar la recaptació 
i poder ajustar-los a les circumstàncies econòmiques pertinents, tal com passà 
durant la crisis econòmica mundial al 2007. 
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