
El Govern preveu que la pressió
fiscal a Espanya augmenti en tres
dècimes l’any que ve, passant del
, al ,, el seu rècord his-
tòric, i un impacte pressupostari
de les mesures d’ingrés adopta-
des i previstes de . milions
aquest any i . milions el pro-
per, mentre que la despesa públi-
ca es mantindrà en el , del
PIB el següent exercici. Així consta
en el Pla Pressupostari de  re-
mès pel Govern a la Comissió Eu-
ropea, en el qual indica que la rà-
tio d’ingressos públics sobre el
PIB s’elevarà des el , d’aquest
any al , del PIB el , fins
als . milions d’euros, i una
ràtio de despesa que es mantin-
dria en el , del PIB, fins als
. milions d’euros.

No obstant això, descomptant
les rendes de la propietat i altres
ingressos, la pressió fiscal s’eleva-
rà del , del PIB aquest any al
, del PIB el proper exercici,
fet que suposa que particulars i
empreses pagaran al voltant de
. milions d’euros més via im-
postos i cotitzacions a l’Estat.

En qualsevol cas, les previsions
d’ingressos i despeses es situen
per sobre de les estimacions de la
Comissió Europea, que augura
uns ingressos del , del PIB
aquest any i el pròxim, i una des-
pesa total del , i el  del
PIB, respectivament.

Així, l’Executiu preveu un dèfi-
cit del  aquest any, davant del

, que augura Brussel·les,
mentre que per al  s’estima
un desajust de l’, en un esce-
nari inercial, a falta d’una actua-
lització del Pla pressupostari amb
noves mesures fiscals, davant del
 que pronostica la Comissió.

En el pla pressupostari remès a
Brussel·les, el Govern ha empitjo-
rat també les seves previsions so-
bre la ràtio de deute públic sobre
el PIB, ja que ara pronostica una
ràtio del , del PIB aquest any,

una dècima més que a l’abril, i una
altra del  , l’any que ve, sis dè-
cimes més que el percentatge de
fa uns mesos. 

Mesures tributàries absents
Tot i que el Govern ha elaborat el
Pla Pressupostari sense incloure
l’impacte del paquet de mesures
tributàries anunciades en els
pressupostos de  que final-
ment no van veure la llum, que
preveien una alça de recaptació
de . milions, sí que ha con-
templat l’impacte de les mesures
d’ingrés ja adoptades aquest any.

En concret, per aquestes mesu-

res ja implementades preveu su-
mar . milions el  gràcies
als canvis en hidrocarburs (
milions) i en l’impost sobre el va-
lor de la producció de l’energia
elèctrica ( milions).

Amb aquest escenari sense
mesures, augura que els ingressos
totals de les administracions pú-
bliques suposaran el , del
PIB, arribant als . milions.
L’Executiu preveu que els ingres-
sos tributaris totals registrin una
pujada de l’entorn del ,, el que
suposaria un nou rècord de re-
captació

En detall, els impostos sobre la

producció i les importacions re-
gistraran un creixement del ,,
fins a . milions, i els de la
renda i riquesa creixeran un ,,
gràcies a l’alça dels impostos so-
bre la renda de les llars (+,),
mentre que l’impost sobre la ren-
da de societats arribarà als .
milions d’euros, un , més.

Així mateix, les cotitzacions su-
posaran el , del PIB, ja que
l’increment de cotitzacions no
comportarà ingressos addicio-
nals el . Finalment, els ajuts a
la inversió i altres transferències
de capital creixeran un , el
.
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El Govern preveu que la pressió fiscal
pujarà fins al 39,6% del PIB l’any que ve

L’Executiu pronostica en el Pla Pressupostari que ha enviat a la Comissió Europea que la despesa
pública per a l’any 2020 es mantindrà en el 41,3 per cent del Producte Interior Brut El Govern
preveu un dèficit del 2 per cent per a aquest any davant el 2,3 per cent que augura Brussel·les 




Nadia Calviño, ministra
d’Economia. EUROPA PRESS

BBVA Research preveu que la
inversió en habitatge residencial
registri una moderació i creixi un
, aquest any i un , el ,
alhora que en la construcció esti-
ma un avanç del , i del ,,
respectivament. Així consta en
l’informe «Situació Espanya» ela-
borat pel servei d’estudis de l’en-
titat, que rebaixa les previsions de
creixement de l’economia espa-

nyola a l’, aquest any i al ,
el proper, i assenyala que la inver-
sió en habitatge també mostrarà
una moderació del creixement en
el bienni respecte el previst fa tres
mesos.

El servei d’estudis augura un
augment de la inversió total en ha-
bitatge del , aquest exercici,
que s’intensificaria fins al , el
, mentre que la construcció
repuntarà un , el present any
i l’avanç es moderaria al , el
proper exercici.

Les previsions de BBVA Re-
search apunten que els principals
determinants de la formació bru-
ta de capital fix en construcció
mostraran una evolució favorable

en el present bienni, encara que
amb una mica menys de tracció
que la prevista fa uns mesos.

Tot i la desacceleració observa-
da, s’espera que l’economia segu-
eixi creant ocupació, el que augu-
ra nous increments en la renda de
les llars, al que se suma que les
condicions de finançament con-
tinuen sent favorables per al sec-
tor. Des del punt de vista de les
llars demandants d’un habitatge,
estima que el nou descens dels ti-
pus d’interès es traduirà en baixos
costos d’accés al crèdit, i des del
dels inversors, creu que poden
veure en l’habitatge un actiu amb
rendibilitats una mica més atrac-
tives que altres productes.
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Calculen un creixement del 3,1% de
la inversió en habitatge residencial

BBVA Research rebaixa els
pronòstics de creixement de
l’economia espanyola a l’1,9%
aquest any i a l’1,6% el 2020



ELS SALARIS
podrien créixer
el 2,2 per cent
 El Govern preveu que la re-
muneració dels assalariats a
temps complet registri un in-
crement del 2,2% en el con-
junt de l'exercici 2019, més
del doble que l'1% registrat
l'any passat, mentre que pre-
veu que el repunt es moderi
una dècima el 2020, amb una
alça del 2,1%. Així consta en
el Pla d'Estabilitat de 2020
remès pel Govern a la Comis-
sió Europea aquesta setma-
na, en què augura que el con-
sum privat es veurà afavorit
per l'impacte positiu que so-
bre la renda disponible de les
famílies tindrà l'increment
dels salaris reals, en un con-
text de major augment de la
remuneració per assalariat.

L’Enquesta de Població Activa
(EPA) que elabora trimestralment
l’Institut Nacional d’Estadística
(INE) haurà de recollir des de 
informació sobre la població a
partir de  anys, en lloc dels 
dels que parteix actualment, en
aplicació del nou Reglament Eu-
ropeu sobre Estadístiques Socials.

Espanya és un dels pocs països

europeus que no ofereix a la seva
EPA dades a partir dels  anys, ja
que el límit d’escolarització obli-
gatòria i l’edat mínima legal per
treballar a Espanya és de  anys.

De fet, a Espanya només es pot
treballar abans dels  anys de for-
ma excepcional en espectacles
públics. Per a això es necessita una
autorització de l’autoritat laboral,
que es donarà en casos excepcio-
nals i sempre que no suposi un pe-
rill per a la salut física i per a la for-
mació del menor. Els majors de 
anys poden treballar tant si viuen
de manera independent com si
no, si compten amb una autorit-
zació expressa dels seus pares.
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L’Enquesta de Població
Activa haurà d’incloure
els joves de 15 anys el 2021
L’edat mínima legal per
treballar a Espanya és de 16
anys i abans només de forma
excepcional en espectacles
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