
COMPRENSIÓ ESCRITA I EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORALS

Llegiu el text i, a continuació, tracteu de convèncer el vostre company o companya segons 
els arguments que us donem.

Augmentar els impostos?

Mentre el Govern espanyol ja ha presentat els pressupostos generals de l’Estat amb una nova baixada 
de l’IRPF, Espanya es confirma com l’únic país de la Unió Europa que supera el 3% de dèficit i, a més, 
és el quart país per la cua de l’eurozona en recaptació d’impostos. 

Segons les últimes dades de l’Eurostat, l’agència europea d’estadística, durant el 2017 els països de la 
moneda única van tenir uns ingressos que, de mitjana, equivalien al 46,2% del PIB, però Espanya es 
va quedar molt lluny, amb uns ingressos de tan sols el 37,9%. Només recapten menys diners Letònia, 
Lituània i Irlanda, aquesta última amb una xifra especialment baixa gràcies a la seua agressiva política 
fiscal, plena d’avantatges per a les multinacionals estrangeres. 

En ple creixement econòmic, la lògica suggeriria que la recaptació d’Espanya augmentara, ja que està 
entre les economies que més creixen de l’eurozona. No obstant això, tot i que la recaptació creix en 
nombres absoluts, el PIB també creix i, per tant, en termes relatius, els ingressos tributaris gairebé no 
varien.
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OPCIÓ A
Creus que és positiu augmentar la càrrega impositiva, perquè Espanya està a la cua de la Unió 
Europea en recaptació d’impostos i, per a garantir serveis públics imprescindibles com ara l’educació, 
la sanitat, els serveis socials o les pensions, és necessari augmentar els ingressos, especialment ara 
que creix l’economia.

OPCIÓ B
Creus que és negatiu augmentar la càrrega impositiva, perquè Espanya encara s’està recuperant de 
la crisi econòmica i moltes famílies encara tenen dificultats per a arribar a final de mes. Penses que és 
important recaptar impostos per tal de garantir serveis públics imprescindibles, però consideres que, 
més que una major imposició fiscal, la clau està a gestionar millor els diners i tenir una administració 
més eficient.


