
 
 

Eleccions Generals 20D 

Proposem un ‘impost de la renda negatiu’ per 

a les persones i famílies amb baixos ingressos 

 

Per què un Impost de la Renda Negatiu? 

 Perquè les desigualtats socials  augmenten malgrat l’economia creix. 

Dins de l’OCDE, a Espanya i a Catalunya és on més s’han incrementat les 

desigualtats els darrers anys (l’índex de Gini ha passat del 30,6 el 2007 al 

35,1 el 2014, al mateix temps que s’ha reduït lleugerament per al conjunt 

de països de la UE-28). Alhora segueix creixent la pobresa (l’any 2014 el 

9,4% de les llars catalanes van viure amb ingressos iguals o inferiors a 

9.000 euros, 1,2 punts més que l’any anterior). 

 Perquè l’actual sistema fiscal és regressiu. Després de pagar impostos 

som encara més desiguals. Perquè l’IVA, que és regressiu, és l’impost que 

més ha crescut després de la pujada d’agost de 2012;  perquè l’IRPF recau 

sobretot en els assalariats i les classes mitjanes; i perquè les pimes tributen 

al tipus general del 30% mentre que les grans empreses l’any 2014 van 

tributar un 7,3% de mitjana. 

 Perquè una fiscalitat adequada seria un dels instruments més 

eficaços per reduir les desigualtats existents. Però, per això, caldria 

que els impostos fossin progressius, és a dir, que el percentatge de renda 

que destinen els individus més rics a pagar impostos fos superior al 

percentatge que hi destinen els més pobres. 

 Perquè un impost de la renda negatiu (IRN) faria al sistema més 

progressiu i més redistributiu del que ho és ara, i aconseguiria reduir els 

actuals índexs de pobresa i de desigualtat. Així mateix, podríem reordenar i 

fer més eficients les prestacions i ajudes socials existents. 

 Perquè aquest IRN contribuiria al consum i, per tant, a l’activitat 

econòmica, ja que serien rendes destinades en la seva totalitat a adquirir 

béns de primera necessitat com l’alimentació o altres. 

 

En què consisteix l’Impost de Renda Negatiu? 

 És una figura impositiva que permetria a les persones amb ingressos més 

baixos rebre una subvenció monetària immediata. 



 
 

 És un mecanisme que permetria un transvasament directe dels 

impostos de les rendes que estan en els estadis superiors de tributació, a 

les persones i famílies en situació de pobresa. 

 És una subvenció que s’establiria en un percentatge decreixent a mesura 

que la renda s’anés apropant al límit, que proposem en 12.000 € anuals, per 

sota del qual podria presentar-se la Declaració Negativa sobre la Renda. 

Així, a menors nivells de renda, més gran seria l’import negatiu de l’IRPF a 

favor del contribuent; i com més ens apropéssim al llindar establert l’import 

de la subvenció seria menor fins a obtenir-se un impost de la renda zero. 

 

Renda 
Sense 

descendents 
1 descendent 2 descendents 2 o més descendents 

0,00 6.600,00 7.260,00 7.535,00 7.645,00 

3.000,00 4.950,00 5.610,00 5.885,00 5.995,00 

6.000,00 3.300,00 3.960,00 4.235,00 4.345,00 

9.000,00 1.650,00 2.310,00 2.585,00 2.695,00 

12.000,00 0,00 660,00 935,00 1.045,00 

13.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 És un impost que podria tenir un contingut personalista, permetent als 

contribuents de rendes més altes conèixer a quines llars de rendes més 

baixes s’està subvencionant amb els seus impostos. 

 L’IRN es presentaria anualment, en els mateixos terminis de la declaració 

ordinària de l’IRPF; i els contribuents que els donés el resultat de a retornar, 

podrien demanar la devolució sense necessitat d’haver ingressat pel 

concepte de retencions com passa actualment. 

 L’esquema de la resta d’impostos i prestacions socials podria mantenir-se 

inalterable, perquè l’element recaptador de l’IRN seria l’esforç fiscal més 

gran de les rendes més altes.  

 

Qui es beneficiaria de l’Impost de Renda Negatiu? 

 Totes les persones amb ingressos inferiors als 12.000 € anuals que 

presentessin la declaració de l’IRN 

 A Catalunya hi ha 2.269.000 persones amb menys de 12.000 € per unitat de 

consum (74% de la mediana de la renda per unitat de consum) (2014) 

 Tanmateix, tenint en compte que l’import de la subvenció de l’IRN a cada 

declarant oscil·laria en funció del seu nivell d’ingressos i de la seva situació 



 
 

familiar, l’impacte més gran es produiria sobre les llars sense cap ingrés o 

amb ingressos més baixos. 

 El principal grup beneficiari serien, per tant, els 1.538.300 catalans i 

catalanes (20,9%) que es troben avui per sota del llindar de la 

pobresa, i dins d’aquests, l’impacte més gran seria sobre les gairebé 

900.000 persones (11,7%) que pateixen pobresa severa perquè són els que 

percebrien una subvenció més alta. 

 D’acord amb la taula anterior l’IRN permetria subvencionar amb fins 7.645 

€ anuals (637 € mensuals) els declarants en una situació familiar i de 

renda més vulnerable. 

 

És viable l’Impost de la Renda Negatiu? Com es finançaria? 

 En base a les dades de les declaracions de l'IRPF 2013 podem extrapolar 

una recaptació addicional entorn dels 836.266.935 € si igualem la 

tributació de les rendes del capital a les rendes del treball. 

 D'altra banda, s’incrementa la recaptació de forma addicional  en 

123.053.764 € si incrementem en un punt el tipus marginal de renda per als 

trams que superin els 60.000 € de base liquidable. 

 Actualment per a l'exercici 2016 ens trobem a Catalunya amb un marginal 

del 49% enfront del 56% que venia gravant-se en l'exercici 2014, és a dir, 7 

punts per sota. 

 Si elevem el nivell de marginal d'IRPF en l'exercici 2016 al mateix 56% 

que s'estava aplicant en l'exercici 2014 obtindríem una recaptació 

addicional aproximada de 123.053.764 €  x 7 punts =  861.376.348 €. 

 Les dues xifres (836.266.935 € de la recaptació actual + 861.376.348 € de 

la recaptació addicional) sumen una recaptació total de 1.700 M €, que és 

la que es podria destinar a les llars en situació de pobresa per mitjà de l’IRN. 

Aquesta xifra incrementa en un 40% la suma de totes les actuals 

prestacions socials econòmiques que perceben els ciutadans de Catalunya, 

sense comptar les pensions i el subsidi d’atur. 

 Posteriorment l’import de l’IRN podria complementar-se amb un 

increment addicional en un punt nominal de l’Impost sobre Societats per a 

les empreses que facturen més de 6.000 M€ (obtenint-se una recaptació 

addicional de 2.800 M€) o l’establiment d’un gravamen sobre les 

transaccions especulatives d’un 0.1 % (obtenint una recaptació addicional 

d’uns 4.000 M€). Ambdues mesures també tindrien, doncs, un potent 

impacte recaptatori i haurien de destinar-se íntegrament a reduir les 

desigualtats i la pobresa. 



 
 

 

Quin impacte tindria? 

 L’IRN tindria un impacte directe sobre el consum i en conseqüència sobre 

l’activitat econòmica, en particular l’economia productiva de la petita 

i mitjana empresa. 

 També, i com a conseqüència de ser un sistema fiscalment més progressiu, 

permetria reduir les desigualtats i la taxa de pobresa, tant l’absoluta 

com la relativa, per sota del nivell de 2010 (1,6 punts menys). 

 Milloraria l’eficiència de les polítiques socials i els serveis socials reduint-

ne el nombre d’usuaris pel que fa a les prestacions i podent, d’aquesta 

manera, dedicar més recursos a les polítiques de suport i d’acompanyament. 

 

Taxa de risc de pobresa Catalunya (2008 – 2014) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Catalunya 16,6% 18,4% 19,9% 20,5% 20,1% 19,8% 20,9% 

Variació 

Catalunya 

- 
1,8% 1,5% 0,6% -0,4% -0,3% 1,1% 

   Font: IDESCAT 

 

 

Quins avantatges tindria? 

 En el debat sobre les rendes mínimes garantides –en diferents formes com 

la Renda Garantida de Ciutadania o la Renda Universal Garantida- l’IRN 

podria ser un pas intermedi que generés consensos polítics més amples, 

o potser el pas definitiu, en l’objectiu de fer que cap família se situï en el 

dramàtic escenari de no comptar amb cap ingrés per a fer front a les 

necessitats més bàsiques –habitatge, alimentació, subministraments-. 

 

 Un altre dels avantatges de l’IRN es que no desincentivaria els treballs 

que són insuficientment remunerats, perquè seria compatible amb la 

percepció de l’ajut, gràcies a la seva complementarietat, a partir d’uns 

ingressos que l’administració pública considerés mínims. I a diferència de la 

RMI (renda mínima d’inserció), no seria una prestació vinculada al risc 

d’exclusió, cosa que evitaria l’estigmatització del beneficiari que la 

percep.  

 



 
 

 

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és una organització 

constituïda l’any 2003 per les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. En 

formen part 34 federacions i agrupacions que representen més de 3.000 entitats no 

lucratives que treballen per la inclusió i la cohesió social 

El Tercer Sector Social fa referència a aquelles entitats no governamentals i no 

lucratives que treballen en el camp social. Actualment, a Catalunya aquest sector 

inclou 6.800 entitats, representa un 2,8% del PIB, compta amb 300.000 voluntaris, 

dóna feina a 102.000 persones i presta serveis a 2,1 milions de persones. 

 

Contacte premsa: 

Rai Barba 

comunicacio@tercersector.cat 

93.310.57.07 / 678.524.650 

 

 

ANNEX DE DADES I CÀLCULS 
 
 
 

1. Quin import de diner extra s’obtindria si les rendes de capital paguessin 

l’equivalent del que paguen les rendes de treball? 

 

ESPANYA: 
 

trams de rendiments 

en IRPF 2013 

Declarants 
de Base 
liquidable 
de l’estalvi 
sotmesa 
gravamen 
 

Base 
liquidable de 
l’estalvi 
sotmesa a 
gravamen 

Import 

mitjà  

Equiparació 
renda 

general i 
d’estalvi  

Import 
mitjà de 
l’equiparació 

renda 
general i 
d’estalvi  

Negatiu i zero 0 0 0,00 0 0 

Fins a 1.500 0 0 0,00 0 0 

1.500 - 6.000 95.587 16.073.295 168,15 0 0 

6.000 a 12.000 1.566.578 928.746.289 592,85 -18.574.926 -11,86 

12.000 a 21.000 2.937.004 2.729.780.324 929,44 81.893.410 27,88 

21.000 - 30.000 2.080.381 2.665.939.441 1.281,47 239.934.550 115,33 

30.000 - 60.000 2.229.875 5.382.003.588 2.413,59 861.120.574 386,17 

60.000 - 150.000 459.584 3.890.194.534 8.464,60 855.842.797 1.862,21 

150 - 601.000 53.958 3.054.656.259 56.611,74 672.024.377 12.454,58 

Més de 601.000 4.403 3.126.977.093 710.192,39 687.934.960 156.242,33 
Total CCAA règim 
comú 

9.427.370 21.794.370.823 2.311,82 3.380.175.743 358,55 

mailto:comunicacio@tercersector.cat


 
 

 
 
CATALUNYA: 
 
 

trams de 
rendiments en IRPF 
2013 

Declarants 
de Base 
liquidable 
de l’estalvi 
sotmesa 
gravamen 
 

Base 
liquidable de 
l’estalvi 
sotmesa a 
gravamen 

Import 

mitjà 

Equiparació 
renda 

general i 
d’estalvi 

Import mitjà 
de 
l’equiparació 

renda 
general i 
d’estalvi 

Negatiu i zero 0 0 0,00 0 0 

Fins a 1.500 0 0 0,00 0 0 

1.500 - 6.000 15.727 3.021.886 192,15 0 0 

6.000 a 12.000 277.604 195.593.612 704,58 -3.911.872 -14,09 

12.000 a 21.000 602.599 617.469.124 1.024,68 18.524.074 30,74 

21.000 - 30.000 456.239 625.172.407 1.370,27 56.265.517 123,32 

30.000 - 60.000 473.597 1.231.235.144 2.599,75 196.997.623 415,96 

60.000 - 150.000 110.766 960.864.786 8.674,73 211.390.253 1.908,44 

150 - 601.000 13.640 843.700.834 61.854,90 185.614.183 13.608,08 

Més de 601.000 1.025 779.032.532 760.031,74 171.387.157 167.206,98 

Total Catalunya 1.951.197 5.256.090.325 2.693,78 836.266.935 428,59 

 
 
 
 
 

2. Quant es recaptaria pujant un 1% el marginal del tipus màxim? 
 
ESPANYA: 

 

trams de 
rendiments en 
IRPF 2013 

Núm.de 
declarants 

de Base 
liquidable 

general 
sotmesa a 

gravamen 

Base liquidable 
general sotmesa 

a gravamen 

Import 
mitjà 

Augment 

 d’ un punt 
en el tipus 

marginal 

Import 
mitjà de 

l’augment 
d’un punt 

en el tipus 
marginal 

Negatiu i zero 109.487 -701.624.543 -6.408,29 --------- --------- 

Fins a 1.500 733.042 -172.519.598 -235,35 --------- --------- 

1.500 - 6.000 2.528.712 8.509.299.111 3.365,07 --------- --------- 

6.000 a 12.000 3.578.341 27.645.182.490 7.725,70 --------- --------- 

12.000 a 21.000 4.849.355 70.760.507.960 14.591,74 --------- --------- 

21.000 - 30.000 2.934.500 68.049.358.984 23.189,42 --------- --------- 

30.000 - 60.000 2.812.850 100.822.119.331 35.843,40 --------- --------- 

      

60.000 - 150.000 531.807 38.178.516.269 71.790,17 381.785.163 717,90 

150 - 601.000 58.281 10.336.584.381 177.357,70 103.365.844 1.773,58 

Més de 601.000 4.500 3.575.855.122 794.634,47 35.758.551 7.946,34 

Total CCAA 
règim comú 

594.588 52.090.955.772 87.608,49 520.909.558 876,08 

 
 
 
 



 
 

 
 
CATALUNYA: 
 
 

trams de 

rendiments en 
IRPF 2013 

Núm.de 
declarants 

de Base 

liquidable 
general 

sotmesa a 
gravamen 

Base liquidable 

general sotmesa 
a gravamen 

Import 
mitjà 

Augment 
 d’ un punt 
en el tipus 

marginal 

Import 
mitjà de 

l’augment 
d’un punt 

en el tipus 
marginal 

Negatiu i zero 17.050 -113.197.403 -6.639,14 --------- --------- 

Fins a 1.500 100.284 -55.474.100 -553,17 --------- --------- 

1.500 - 6.000 375.533 1.232.459.717 3.281,89 --------- --------- 

6.000 a 12.000 559.697 4.360.306.728 7.790,48 --------- --------- 

12.000 a 21.000 935.117 13.925.159.497 14.891,36 --------- --------- 

21.000 - 30.000 612.191 14.218.569.191 23.225,71 --------- --------- 

30.000 - 60.000 574.897 20.681.083.151 35.973,55 --------- --------- 

      

60.000 - 150.000 124.743 9.049.937.837 72.548,66 90.499.378 725,49 

150 - 601.000 14.535 2.493.877.119 171.577,37 24.938.771 1.715,77 

Més de 601.000 1.044 761.561.478 729.465,02 7.615.615 7.294,65 

Total Catalunya 
 

140.322 12.305.376.434 87.693,85 123.053.764 876,94 

 

 

 

 

 

 

 


