
Madrid és la comunitat amb impostos més baixos
rendes d’entre 30.000 i 110.000 eu-
ros, i al País Valencià per als més rics 
–a partir de 110.000 euros. 

Encara hi ha més diferència en 
l’impost sobre el patrimoni, perquè 
a Madrid té una bonificació del 
100%, és a dir, el tipus impositiu és 
zero i, per tant, és on surt més barat. 
En l’impost de successions, Madrid 
és el segon més barat –les Canàries 
encara és inferior–. I pel que fa a 
l’impost de transmissions patrimo-
nials, Madrid se situa amb la tribu-
tació més baixa en tots els trams. 

En la presentació de l’estudi, els 
economistes van denunciar que hi 
ha “certa teatralitat” en les modifi-
cacions tributàries que fan les co-
munitats. També van destacar que 
en el cas dels tributs propis, només 

aporten el 2,2% de la recaptació i cal 
valorar si val la pena crear-los, per-
què en molts casos fins i tot pot sor-
tir més car. 

L’estudi analitza la situació tri-
butària comunitat per comunitat i 
inclou un apartat amb la compara-
tiva de tots els impostos a les per-
sones en funció de la residència fis-
cal. La constant és que Madrid és on 
els impostos tenen sempre un cost 
inferior per al contribuent. 

De Catalunya l’informe en desta-
ca que “és de les comunitats que 
més impostos ha creat”. Segons 
aquest informe, els impostos propis 
a Catalunya van aportar un 4,3% 
més el 2015 que l’any anterior, pe-
rò malgrat això només van suposar 
el 3,3% de tota la recaptació.e

FISCALITAT

Se’n podria dir dúmping fiscal. Les 
diferències entre les diverses comu-
nitats d’Espanya són grans i tenen 
un factor en comú: Madrid és on pa-
gar impostos surt més a compte per 
al contribuent, segons un estudi del 
Registre d’Assessors Fiscals i el 
Consell General d’Economistes. 

En la comparativa entre comuni-
tats, l’estudi indica que en el cas de 
l’impost sobre la renda Madrid té 
els tipus impositius més baixos en 
tots els trams. A Catalunya és on 
aquest impost és més alt en els 
trams més baixos –fins a 30.000 eu-
ros–, a Extremadura ho és per a les 
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