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13

Pròleg

Esperança, confiança, transparència, il·lusió, participa-
ció, projecte i optimisme. Aquestes paraules plenes de 
significat serveixen per presentar un llibre sobre fiscalitat 
que, en els moments que tots plegats estem vivint, a més 
d’un li pot semblar una obra de ciència-ficció, però no 
ho és.

El plantejament que fa Joan Iglesias és tan real, tan pro-
per i tan clar que hom es pregunta com és que mai ho ha-
via vist així. El diàleg que ens proposa, de mica en mica, 
ens condueix a unes conclusions realment sorprenents 
per la seva senzillesa i per la potència dels arguments que 
dóna. Ens convida a navegar per les aigües del sistema fis-
cal i ens obre la porta a un món molt més conegut del 
que ens imaginàvem. Com ell diu sovint, els ciutadans sa-
bem molta més fiscalitat del que ens pensem.

La fiscalitat de la qual parla aquest llibre està plena d’es-
perança. Esperança en el fet que es pot fer una hisenda (i 
un país) millor, esperança que ho podem fer d’una altra 
manera (a la catalana) i, sobretot, esperança en el saber fer 
i en el compromís cívic dels ciutadans i les ciutadanes de 
Catalunya. En uns moments plens d’incertesa, l’esperan-
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ça és un valor de canvi, de transformació, de regeneració. 
Mirem cap al futur i no ens fa por. Som molt conscients 
de les dificultats i, fins i tot, dels costos que suposa assu-
mir el repte de voler canviar les coses. Però aquests riscos 
no ens fan perdre l’esperança. Cal ser valent per dir les co-
ses pel seu nom, i encara més per assenyalar els veritables 
responsables de les mancances d’un sistema fiscal que fa 
temps que no funciona prou bé. Però el que té més mèrit 
és proposar una hisenda a la catalana adreçant-se direc-
tament als contribuents de Catalunya i posar a les seves 
mans la clau de la caixa.

El model de gestió del sistema fiscal que se’ns presen-
ta es fonamenta en la confiança. Amb exemples clars 
i propers podem veure una realitat que sovint ens passa 
desapercebuda. L’èxit d’un sistema fiscal, en un marc de 
democràcia i en una economia oberta, depèn de la cons-
ciència fiscal dels contribuents i, per aconseguir que fun-
cioni, el que cal és confiar en ells.

La fiscalitat és cosa de tots, i tots hi podem posar el 
nostre granet de sorra perquè les coses funcionin millor. 
Si som conscients que som subjectes de la fiscalitat i no 
pas objectes del poder fiscal, si ens adonem que, encara 
que alguns ens vulguin disminuir, tots i cadascun de nos-
altres som els protagonistes del sistema fiscal, aleshores tot 
es veu d’una altra manera. Joan Iglesias ho sap, i ens ho 
explica perquè confia en nosaltres. Sap que disposem de 
totes les peces que calen per construir el nostre projecte 
col·lectiu, i sap que arribat el moment tothom farà el que 
sap fer i el que cal fer. Per això hi confia, i fa bé.

La nova fiscalitat (com la política) ha de ser transpa-
rent. Una bona part de les mancances del sistema fiscal 
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actual tenen l’origen en la manca d’informació, en la pe-
nombra. Aquesta opacitat és la font de les elucubracions 
i conjectures que fan de la fiscalitat una realitat plena de 
mals entesos i mitges veritats, de pors i de temences. Cal 
canviar. Obrir el sistema fiscal als seus protagonistes és la 
manera de regenerar-lo. Una nova fiscalitat, fonamenta-
da en la confiança, necessita unes regles clares i conegudes 
per tothom. Només la transparència proporciona la segu-
retat indispensable per aconseguir que, malgrat tot el que 
hem viscut i viurem, els contribuents de Catalunya con-
fiïn en el seu sistema fiscal.

Construir una hisenda catalana i a la catalana fa il·lu-
sió. Amb la lucidesa que dóna el coneixement de la rea-
litat quotidiana i de les seves dificultats, Joan Iglesias ens 
proposa el repte de projectar un sistema fiscal inclusiu, 
amb el convenciment que som capaços de fer-ho.

Percebre que el camí que hem començat a recórrer té 
com a destí una fiscalitat com la que es descriu en aques-
tes pàgines és com si, per un moment, poguéssim entre-
veure el paisatge que hi ha darrere del cim que estem in-
tentant coronar. Val la pena l’esforç. Val la pena el sacrifici 
de no defallir i val la pena el preu que potser haurem de 
pagar per arribar a dalt de tot.

La il·lusió que ens encomana aquest llibre és fruit de la 
legítima ambició de fer les coses bé i de fer-les per acon-
seguir el benestar dels ciutadans de Catalunya. La fisca-
litat només té sentit si està al servei de les persones; les 
lleis (també les fiscals) han de servir per millorar les con-
dicions de vida del conjunt de la societat. Per això, quan 
diem que els catalans aspirem a tenir una hisenda pròpia, 
no només ho fem des d’una perspectiva institucional, no 
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només ho fem des d’una perspectiva financera, no només 
ho fem des d’una perspectiva de poder polític. Quan la 
societat catalana reclama una hisenda pròpia ho fa en un 
sentit autèntic. Volem administrar el nostre esforç fiscal 
col·lectiu per oferir uns millors serveis públics als ciuta-
dans i ciutadanes de Catalunya.

Després de trenta anys de promeses i de decepcions 
som molts els que hem entès que ens cal una hisenda nos-
tra en el sentit més primari del mot. De tots i per a tots. 
Per això, la principal recomanació que ens fa aquest llibre 
és que construïm un model de gestió del sistema fiscal ba-
sat en el caràcter contributiu del fet de pagar impostos, 
que el sector públic i el sector privat cooperin per aconse-
guir que les institucions funcionin, i que l’administració i 
els contribuents col·laborin.

Joan Iglesias sap per experiència que, malgrat la seva 
aparent contundència, els sistemes fiscals són molt fràgils. 
Per això, ens explica la manera de sumar esforços i apunta 
les estratègies més avançades per aconseguir que cada ve-
gada sigui més difícil aprofitar-se de les mancances, defec-
tes i escletxes per on sovint s’esmunyen aquells que inten-
ten evitar pagar el que els pertoca. I entre totes aquestes 
estratègies la més important és la participació.

Quan fem nostra la hisenda, no només complim amb el 
deure de pagar els impostos, sinó que també ajudem que 
els que tenen dubtes o temptacions de no fer-ho, ho fa-
cin. Quan fem nostra la hisenda ens comprometem amb 
els resultats globals del sistema fiscal. Quan fem nostra la 
hisenda volem conèixer tots els detalls de la gestió que ha 
fet l’administració que ha de vetllar pel compliment de les 
obligacions tributàries. En definitiva, quan fem nostra la 
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hisenda exercim la ciutadania amb plenitud i responsabili-
tat. Participar és això.

El llibre que tinc el goig de presentar s’integra perfec-
tament en el projecte global de país que, des de les ins-
titucions de govern de Catalunya, acompanyats per una 
bona part de la societat catalana, hem encetat en els dar-
rers anys, i alhora és un projecte en si mateix.

Juntament amb l’informe del Consell Assessor per a la 
Transició Nacional, ja podem començar a entreveure com 
podria arribar a ser l’estructura d’Estat que Catalunya ne-
cessita per posar en valor tota la potencialitat de la seva 
economia i del seu teixit productiu. Per això, en aquests 
moments de transició, arribat el temps de decidir el que 
volem i com ho volem, totes les idees són molt benvin-
gudes. Pensar abans d’actuar. Reflexionar i fer autocrítica. 
Aprendre dels errors i dels encerts d’altres que han passat 
pel mateix camí. En definitiva, preparar-nos bé és quel-
com indispensable si volem garantir l’èxit del nostre pro-
jecte comú.

En aquest llibre hi trobareu moltes propostes. N’hi 
ha algunes de sentit comú que gairebé tothom podrà 
compartir. N’hi ha d’altres que són el resultat d’un pro-
fund coneixement de la fiscalitat espanyola i, finalment, 
m’agradaria destacar aquelles que s’inspiren en les solu-
cions que han trobat els països més avançats del món a 
problemes similars a aquells amb què nosaltres ens en-
frontem. En conjunt totes elles configuren una visió de la 
fiscalitat que la Generalitat de Catalunya podria oferir als 
seus ciutadans i ciutadanes en el moment en què assoleixi 
la plena sobirania fiscal. Naturalment, és una visió molt 
personal que evidencia que hi ha alternatives al model vi-
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gent i, sobretot, que permet obrir un debat públic que ens 
ha de portar a construir el model d’administració tribu-
tària que Catalunya necessita per afrontar els reptes que 
avui té plantejats.

Només aquells que creuen en el que fan, que estan 
disposats a fer el que cal i quan cal, i que saben que es-
tan preparats per fer allò a què es comprometen, miren 
el futur amb l’optimisme amb què Joan Iglesias ens pre-
senta la fiscalitat que ve. Fins que no el sents parlar uns 
quants cops costa molt d’imaginar que, efectivament, hi 
ha una alternativa millor a la que tots coneixem i que, a 
més, en aquests moments la societat catalana ja disposa 
de la majoria de peces per construir el seu propi sistema 
fiscal d’acord amb aquesta nova visió de la fiscalitat. Fins 
que no et deixes portar per les conclusions a les quals tu 
mateix arribes a mesura que participes del diàleg que et 
proposa aquest llibre, no veus fins a quin punt és possible 
fer realitat allò que per molts només és un somni o una 
utopia.

Aquesta confiança en les nostres possibilitats com a so-
cietat madura i responsable que som desvetlla les pors i 
les amenaces que darrerament estem rebent per tots can-
tons. Per això, he de dir que m’agrada molt la hisenda que 
ens presenta Joan Iglesias en contraposició amb la hisenda 
que coneixem. Després del camí que hem fet en els dar-
rers trenta anys, després dels esforços esmerçats per cons-
truir una societat justa i pròspera, després de molts sacri-
ficis, després de tot això i molt més, no podem acceptar 
una hisenda que es dediqui a atemorir els contribuents. 
Ens mereixem una altra fiscalitat i si volem podem acon-
seguir-la.
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I de la persona, què us en puc dir? El primer que desta-
caria de Joan Iglesias és el seu compromís. Des del primer 
dia ha cregut en les idees que ara desenvolupa en aquest 
llibre. Ens les ha explicat una i altra vegada. No defalleix. 
Sempre està disposat a fer una xerrada, una conferència, 
una reunió per difondre el seu missatge ple d’optimisme 
i confiança en les nostres possibilitats de reeixir, fins i tot 
en moments en què són molts els que posen en dubte la 
nostra capacitat per fer una fiscalitat diferent i millor de 
la que avui es fa. Només per això ja s’ha guanyat el meu 
reconeixement.

La segona característica que en voldria destacar és la 
seva condició d’expert. Només cal parlar una estona amb 
ell per adonar-te de fins a quin punt coneix la fiscalitat 
que es fa a casa nostra i en altres indrets del món. Un re-
pàs a la seva trajectòria professional és més que suficient 
per veure que no parla per parlar, que tot el que diu ho ha 
rumiat molt, que viu la fiscalitat amb un entusiasme que 
fins i tot s’encomana. Per això, és una sort que en aquests 
moments estigui ajudant a dissenyar el nou model d’ad-
ministració tributària de Catalunya.

I, finalment, la darrera reflexió que us voldria fer res-
pecte al que conec de Joan Iglesias és l’audàcia. Abans 
d’acceptar l’encàrrec que li ha fet el govern de la Gene-
ralitat de Catalunya, Joan Iglesias havia completat una 
carrera professional impecable. En la seva condició d’ins-
pector d’Hisenda i de doctor en Dret reunia un ampli co-
neixement i una experiència a l’abast de molt pocs. I és 
just aleshores quan, segurament renunciant a d’altres pro-
jectes, i assumint alguns riscos, es decideix a posar aquest 
coneixement i aquesta experiència al servei del país. Per 
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fer una cosa així cal ser audaç. Per això, em felicito que en 
uns moments històrics, en què Catalunya necessita dels 
seus millors homes i dones, persones com en Joan facin 
un pas endavant i es posin a disposició del govern de la 
Generalitat.

Per concloure aquesta presentació, voldria fer unes 
breus reflexions respecte a l’encaix de moltes de les pro-
postes que es fan en aquest llibre en el context polític i 
social que estem vivint a Catalunya.

Catalunya vol ser un país normal, i com a ciutadans 
d’un país normal ens mereixem una fiscalitat normal. En 
les societats modernes la ciutadania s’exerceix votant i pa-
gant els impostos. Qui vota i no paga, vol decidir sense 
contribuir; qui paga i no vota, queda reduït a la condició 
de súbdit. Per això, cada vegada som més els catalans i ca-
talanes que volem votar i que volem pagar els impostos a 
Catalunya, perquè volem ser ciutadans d’un país normal.

El dia que Catalunya assoleixi la sobirania fiscal, i la 
Generalitat esdevingui l’autoritat del sistema tributa-
ri, caldrà que tots siguem molt conscients que, a partir 
d’aquell moment, el nostre destí com a poble i com a so-
cietat només dependrà de nosaltres. L’èxit de les institu-
cions de govern que puguem constituir i, sobretot, de les 
condicions de vida que puguem oferir als nostres ciuta-
dans i ciutadanes, i molt especialment a aquells que mal-
auradament no gaudeixen dels recursos indispensables per 
viure dignament, en bona mesura dependrà de com ges-
tionem la nostra hisenda.

Per tant, la hisenda catalana és la clau de l’endemà i, 
com diu Joan Iglesias, cal confiar que, arribada l’hora, la 
consciència fiscal dels catalans i les catalanes, com a ex-
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pressió de la seva consciència nacional, ens permetrà fer 
una hisenda a la catalana.

Doncs bé, per acabar, només em queda dir que jo hi 
confio. Confio en el poble de Catalunya, confio en les 
seves institucions de govern i confio en la societat catala-
na. Confio en tots aquells que avui s’esforcen a construir 
un país millor, confio en les nostres possibilitats, i con-
fio que, amb persones com Joan Iglesias, sabrem fer una 
hisenda a la catalana. Només depèn de nosaltres.

Artur Mas
Barcelona, octubre de 2014
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Introducció

En els darrers temps, a Catalunya són moltes les veus que 
reclamen una hisenda pròpia. Les forces polítiques favora-
bles al procés sobiranista iniciat l’any 2012 consideren que 
disposar d’una hisenda pròpia és indispensable per a la via-
bilitat del futur Estat català. Les diferents associacions i en-
titats (ciutadanes, culturals, socials, professionals i empre-
sarials) que els donen suport també entenen que la hisenda 
pròpia és una prioritat estratègica que cal tenir enllestida 
per a quan arribi l’hora de la veritat. Fins i tot forces po-
lítiques i socials no tan compromeses amb el dret a decidir 
accepten públicament que la injusta situació financera que 
asfixia la Generalitat de Catalunya en bona mesura té l’ori-
gen en l’absència d’una hisenda com la que tenen el País 
Basc o Navarra.

Això fa que, en uns moments en què, per a molts, la po-
lítica fiscal espanyola hauria de ser objecte d’un profund re-
plantejament, la decisió de posar en funcionament una hi-
senda catalana ocupi un lloc privilegiat en el debat polític, 
acadèmic, mediàtic i també ciutadà que omple l’actualitat 
de casa nostra. Però, de què parlem quan parlem d’hisenda? 
Exactament, en què consisteix la hisenda pròpia? Com ho 
hem de fer per construir el nostre sistema fiscal? Quins en 
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són els elements fonamentals? Tenim totes les peces que ens 
calen? Hi serem a temps? Com obtindrem les dades? On 
trobarem els inspectors?

Aquestes i d’altres preguntes que sovint em fan pertot 
arreu on vaig expressen una inquietud que, en el fons, re-
flecteix un dubte latent que es resumeix en l’interrogant se-
güent: ho podrem fer? O, encara millor: ho sabrem fer?

El principal propòsit d’aquest llibre és aportar el conei-
xement necessari per poder respondre aquestes i d’altres 
preguntes i, arribat el moment, prendre les decisions ben 
informats. De totes maneres, no es tracta tant de donar so-
lucions de tècnica fiscal com de proporcionar arguments 
i aclarir alguns conceptes per exercir amb plenitud i cons-
ciència la condició de contribuent. Per tant, més que afir-
macions categòriques, aquí el que trobareu són reflexions 
personals i, sobretot, propostes encara més personals.

Al mateix temps, fugint de l’obscura nomenclatura legal, 
també intentaré oferir-vos una visió propera del que és i de 
com funciona un sistema fiscal. D’aquesta manera, si tots 
i cadascun de nosaltres incorporem la fiscalitat com a part 
integrant de la nostra condició de ciutadans lliures i res-
ponsables, i visualitzem clarament quines són les claus del 
cicle financer d’un estat, aleshores el vincle que establirem 
amb aquella hisenda que considerem pròpia (en un sentit 
de pertinença) serà un vincle permanent i consistent que 
ens donarà l’estabilitat i la confiança necessàries per supe-
rar els reptes que, com a societat madura i responsable que 
som, haurem d’afrontar més aviat del que sembla.

El segon propòsit d’aquest llibre és plantejar un model 
alternatiu de fer fiscalitat. En aquests moments de transfor-
mació (de crisi), no n’hi ha prou de projectar els elements 
estructurants de la hisenda catalana (present i futura), sinó 
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que, per superar els reptes que tenim davant nostre, hau-
ríem de ser capaços de definir una hisenda a la catalana.

Amb aquesta expressió, el que intento és remarcar que hi 
ha moltes maneres de fer fiscalitat. El model espanyol (que 
és el que tots coneixem) ni de bon tros representa l’úni-
ca manera de gestionar un sistema fiscal. Tant és així que 
m’atreviria a dir que la fiscalitat és un reflex de la història, 
dels valors i, fins i tot, dels ideals d’una comunitat social 
políticament organitzada. Per això, si ens hi fixem bé, veu-
rem que cada estat té la seva personalitat fiscal, entesa com la 
manera peculiar d’organitzar el fet de pagar (i de recaptar) 
els impostos, cosa que ens permet distingir diferents models 
d’hisenda i identificar quines són les principals tendències 
internacionals i les millors pràctiques a l’hora de regular les 
relacions entre les autoritats fiscals i els contribuents.

Aleshores, les preguntes que jo em faig, i que us trasllado 
a vosaltres, són les següents: en el moment en què la Gene-
ralitat de Catalunya esdevingui l’autoritat del sistema fiscal 
català, ha de reproduir el model espanyol? Hi ha altres ma-
neres de fer fiscalitat que s’ajustin millor a les característi-
ques de la societat catalana? Quina hauria de ser la persona-
litat fiscal de Catalunya?

El Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN) 
ha dedicat un extens i fonamentat informe a l’administra-
ció tributària de Catalunya. És un text molt complet i ri-
gorós en el qual es desenvolupen les parets mestres del que 
hauria de ser el sistema fiscal del nou Estat català, així com 
un conjunt de recomanacions dirigides al govern de la Ge-
neralitat de Catalunya amb l’objectiu d’ajudar-lo a prendre 
les decisions que, d’acord amb les circumstàncies de cada 
moment, permetin anar construint allò que hem convingut 
a denominar una estructura d’Estat.

Una hisenda Tripa OK.indd   25 22/12/14   09:15



26

Ara bé, amb l’acció del govern no n’hi ha prou. La fis-
calitat és cosa de tots. La maduresa d’una societat es pot 
mesurar de moltes maneres, però una d’elles és precisament 
la manera com els membres d’una comunitat amb cons-
ciència i identitat pròpia assumeixen que han de contribuir 
a finançar els costos de les seves institucions de govern i, 
sobretot, que una part de la riquesa que entre tots generen 
s’ha de destinar a millorar les condicions de vida col·lectiva, 
per garantir la igualtat d’oportunitats i la solidaritat amb 
aquells ciutadans que, per una o altra raó, no disposen dels 
recursos econòmics necessaris per viure dignament.

Per això, m’agrada molt l’expressió hisenda pròpia, no 
tant pel sentit polític que en aquests moments se li atri-
bueix, sinó pel sentit cívic que se’n desprèn. Una hisen-
da pròpia és una hisenda nostra. És una hisenda inclusiva 
i propera, on tots hi som comptats, ja sigui a l’hora de 
pagar els impostos, ja sigui a l’hora de decidir quins im-
postos paguem o ja sigui a l’hora de demanar explicacions 
de com s’han gastat els diners que hem destinat a la caixa 
comuna.

Si aquest tema us interessa, us proposo un diàleg obert, 
sense condicions prèvies ni cap altre objectiu que reflexio-
nar sobre una qüestió fonamental per al desenvolupament 
de la nostra societat. Us convido a descobrir el que podria 
ser la hisenda catalana si entre tots ens ho proposem. En la 
mesura en què pugui intentaré ser fidel a un llenguatge en-
tenedor i a uns conceptes a l’abast de tots. De fet, sempre 
dic que la gent sap més fiscalitat del que es pensa, només 
que sovint la terminologia, i un cert obscurantisme respecte 
a qui pren les decisions, ens aparten d’una realitat quoti-
diana que hem d’incorporar a la nostra cultura ciutadana, 
perquè només així podrem complir amb les nostres obli-
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gacions amb plena normalitat i, alhora, exigir que els altres 
també ho facin.

Confio que tots aquells que tingueu l’amabilitat de con-
tinuar llegint aquest llibre pugueu trobar aquella explica-
ció o aquell argument que us ajudin a entendre la fiscalitat 
d’una altra manera (a la catalana) i, sobretot, a valorar les 
capacitats de la nostra societat per superar el repte que a 
hores d’ara tenim plantejat. Si més no, la lectura us servirà 
per veure com l’entenc jo i com encaro el projecte de defi-
nir un nou model d’administració tributària per a Catalu-
nya.
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