
 
 

 
Nota de premsa 

 

Lluís Salvadó i Ernest Maragall defensen la 
necessitat d’impulsar la Unió Fiscal Europea 

 
En un debat al Col·legi d’Economistes de Catalunya, el secretari 
d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya Lluís Salvadó i l’eurodiputat 
Ernest Maragall han coincidit en qualificar la Unió Fiscal com un 
“mecanisme imprescindible per al futur d’Europa”, tot i que han admès 
que “actualment els estats estan immersos en una competència fiscal 
salvatge que ho dificulta a curt termini”. 
 
Barcelona, 18 de Febrer de 2016.- El secretari d’Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya Lluís Salvadó i l’eurodiputat Ernest Maragall han protagonitzat el 
debat “La Unió Fiscal Europea: implicacions per a Catalunya” que ha tingut lloc 
aquesta tarda a la seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC) a 
Barcelona. Salvadó ha defensat “l’europeisme de Catalunya” i ha apuntat que 
“l’objectiu és estar sempre entre els que impulsen una major integració amb 
mecanismes comuns com la unió fiscal que permetin fer una Europa més forta”. 
Tot i així, el secretari d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya ha admès que 
aquesta voluntat d’integració “es contradiu amb una realitat marcada per la 
gelosia dels estats a l’hora de cedir sobirania i per una baixa popularitat de les 
institucions europees entre els ciutadans”. Salvadó ha apuntat que seria 
raonable “l’establiment d’un tipus  mínim en l’impost de societats que freni la 
competència salvatge entre estats”, la qual només condueix “a una reducció 
dels pressupostos i a una restricció del marge de maniobra de les institucions 
per fer front a les necessitats socials”.  
 
Per la seva banda, l’eurodiputat Ernest Maragall ha recordat que “actualment 
els tractats europeus no contemplen competències comunes en l’àmbit 
econòmic i fiscal” i ha denunciat la “complicitat dels estats en la generació 
sistemàtica de noves enginyeries fiscals i financeres per atraure empreses i 
ingressos en perjudici del conjunt”. Maragall s’ha mostrat “esperançat” respecte 
la futura creació d’una unió fiscal europea tot i que ara mateix “el Brexit i crisis 
com la dels refugiats la facin trontollar”. L’eurodiputat d’ERC-NeCat-Sí ha afegit 
que cal acceptar que la realitat europea és “complexa” farà que el procés de 
construcció europeu sigui “més lent del que es preveia quan es va crear la 
moneda única”. 
 
Finalment, l’economista Jordi Angusto ha presentat l'estudi elaborat per la 
Fundació Catalunya Europa “Quina unió fiscal europea?” en què es reclama la 
necessitat de construir “una unió fiscal que impulsi l’economia i la convergència 
entre els seus membres, sense establir unes transferències fiscals permanents 
que congelin les disparitats regionals i nacionals sense resoldre-les”. Angusto 
ha afirmat que “la unió fiscal i econòmica ha de servir per harmonitzar la 
fiscalitat, garantir la demanda agregada a nivell europeu i resoldre xocs 
asimètrics en base a la creació de noves taxes europees”.  



Presentat pel president de la seu de Barcelona del Col·legi d’Economistes de 
Catalunya Joan Ràfols, l’acte ha estat moderat per Xavier Ferrer, 
vicepresident de la Comissió d'Economia Internacional i Unió Europea del CEC. 
 
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000 
col·legiats i més de 2.000 societats i despatxos vinculats dedicats 
professionalment a les diferents vessants de l'economia i l'empresa, està 
considerat com una institució que, a través de l'organització d'activitats i serveis 
molt diversos, es configura com un centre de formació i reciclatge dels 
professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en general. 
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