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1. Introducció i pregunta inicial 
  

L’evasió o frau fiscal és una de les grans problemàtiques per a qualsevol economia emmarcada 

dins del conjunt d’Estats del Benestar. Redueix la recaptació d’impostos, afectant així als serveis 

públics que reben els ciutadans i altera la distribució dels ingressos de manera impredictible 

(Alm, Gómez; 2008). A Espanya, aquest fenomen pren una especial importància, ja que, segons 

estimacions realitzades l’any 2009, va assolir els 59.515 milions d’euros. Dit d’una altra manera, 

més d’una cinquena part de l’economia espanyola escapa de la regulació de les institucions. 

(Recuero, 2014). 

  

És necessari abordar aquest fenomen des d’una perspectiva analítica, en una empresa d’explicar 

els fenòmens socials tot cercant els microfonaments a nivell individual (Llácer, 2014). Seguint 

aquesta visió, el procés que dóna lloc a l'existència del frau fiscal consta de tres fases. A la 

primera, les situacions socials en les que es troben els individus afecten als seus desitjos i 

creences, en aquest cas a la seva moral fiscal. En segon lloc, les seves creences i desitjos els 

condueixen a realitzar unes determinades accions; i finalment, el conjunt de les accions dels 

individus s’agreguen i donen lloc a un fenomen social, concretament a l’evasió o frau fiscal. 

  

El propòsit d’aquest article és analitzar el primer mecanisme del fenomen, és a dir, conèixer 

quins factors porten als individus a presentar una determinada moral fiscal. Segons la literatura 

sociològica, aquesta depèn tant de les característiques sociodemogràfiques de l’individu com 

dels factors culturals que l’envolten. Un d’aquests és la confiança en les institucions polítiques, 

la valoració de la seva gestió dels recursos i la percepció del nivell de corrupció que les 

caracteritza. I en aquest sentit, són claus els mitjans de comunicació, ja que esdevenen la 

principal via de comunicació entre les institucions polítiques i la ciutadania. 

  

Plantejada aquesta temàtica, la pregunta inicial que es proposa és la següent: fins a quin punt 

contribueix l’aparició d’escàndols de corrupció política als mitjans de comunicació en la creació 

d’una baixa moral fiscal? I arrel d’aquesta qüestió inicial, sorgeix també l’interès en conèixer si 

existeixen perfils d’individus que veuen més influenciada la seva moral fiscal que altres a causa 

de la corrupció percebuda a través dels mitjans de comunicació. Així, es formula la segona 

pregunta: quins trets sociodemogràfics dels individus fan que la percepció de la corrupció a 

través dels mitjans de comunicació sigui un factor més o menys determinant en la creació de la 

seva moral fiscal? 

  

Tot i que la immensa majoria d’estudis en aquest àmbit es centren en l’anàlisi de dades 

agregades de caràcter quantitatiu, el treball de camp d’aquest estudi consisteix en una sèrie 

d’entrevistes a individus de diferents perfils, en una investigació purament qualitativa. Així, serà 

possible copsar el discurs dels entrevistats, mitjançant el qual es pot conèixer més 

detalladament que amb preguntes tancades les seves percepcions i reflexions en referència a la 

corrupció i la moral fiscal. 
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2. Fonaments teòrics 
  

2.1. La moral fiscal i els seus determinants 

  
Entenem com a moral fiscal la legitimitat que el contribuent atorga a la norma que prescriu que 

els impostos han de ser pagats, en funció dels seus valors ètics i polítics, així com de les seves 

expectatives racionals a partir de les seves creences sobre les institucions i els altres individus 

(Giachi, 2014); o bé com la motivació intrínseca per pagar impostos derivada de la obligació 

moral de pagar impostos o la creença en contribuir a la societat mitjançant el seu pagament 

(Cummings et al., 2005). 

  

En aquest sentit, pren especial rellevància el concepte de confiança, clau per a determinar un 

grau concret de moral fiscal. Per una banda, existeix un tipus de confiança densa, la qual es 

relaciona amb les persones d’un àmbit més proper. Per altra, trobem la confiança diluïda, 

aquella que es diposita en el conjunt de la societat i en les institucions públiques. A mesura que 

més elevat esdevingui aquest segon tipus de confiança, es veuen reduïts els costos de transacció 

i els dilemes propis de la recaptació d’impostos, fomentant la cooperació entre Estat i ciutadans 

(Putnam, 2002). Així, la confiança política influeix de manera positiva en el suport del ciutadà al 

sistema tributari, donat que aquest confiarà en major mesura en que els diners aportats seran 

gestionats de manera útil i eficaç (Giachi, 2014). La confiança diluïda es troba fortament lligada 

amb el concepte de capital social, és a dir, totes aquelles institucions, normes i xarxes socials 

que promouen la cooperació i fan possibles accions col·lectives (Bourdieu, 1977). És aquest, el 

capital social d’una regió o país en concret, un dels factors que determina en major mesura la 

moral fiscal dels individus.  

 

Alm i Gómez (2008) apunten que a Espanya la moral fiscal està significativament relacionada 

amb la percepció dels ciutadans de com la societat es veu beneficiada de la entrega pública de 

béns i serveis, així com amb la percepció de l’abast de la corrupció i amb la percepció de justícia 

del sistema fiscal. En aquest mateix sentit, Noguera, Miguel, Tapia i Llàcer (2014) defineixen la 

percepció d’equitat en el balanç fiscal personal com un dels factors que contribuiria, en última 

instància, a evadir impostos. Si els individus creuen que reben menys del que aporten en 

comparació a les persones del seu entorn, se senten com els “pringats”, de manera que 

augmenta la seva voluntat d’amagar a hisenda els seus ingressos. Així mateix, ha quedat 

demostrat que l’efecte de la confiança és especialment rellevant quan la recaptació es destina 

(o així és percebut) a polítiques que afavoreixen a col·lectius socials dels quals el contribuent no 

en forma part (Hetherington, 2005).  

 

Per la seva banda, Martínez-Vázquez i Torgler (2009), en un estudi centrat també en la moral 

fiscal a l’estat espanyol, expressen que dues de les variables referents al capital social que tenen 

major influència sobre la moral fiscal són “la confiança en el parlament” i “l’orgull de ciutadania” 

(del país al qual es pertany). En aquesta línia, determinen també que una major afiliació 

ideològica amb les tesis dels nacionalismes regionals (català i basc) comporta, en xifres 

agregades, una menor moral fiscal que la de les persones que simpatitzen amb els partits 

majoritaris espanyols. 
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Pel que fa al frau efectiu, existeixen evidències a nivell agregat de que la moral fiscal té una 

repercussió en el compliment de les obligacions tributàries. Les normes socials referents al 

pagament d’impostos, les quals estan influenciades pel règim fiscal i per la receptivitat dels 

governs amb els desitjos dels ciutadans, tenen un considerable impacte sobre el compliment 

tributari. (Cummings et Al., 2005). 

  

Tot i que en aquesta decisió d’efectuar frau fiscal es podria pensar que el càlcul racional de les 

oportunitats reals de defraudar i les possibilitats de ser descoberts és l’únic factor a tenir en 

compte, el fet és que aquest enfocament economicista (economics-of-crime) no pot explicar de 

manera completa el comportament fiscal (Alm, McClelland, Schulze; 1992). Sembla clar per a 

molts investigadors que el compliment en aquest àmbit no pot ser explicat de manera completa 

per consideracions purament financeres (Alm, Gómez; 2008). 

  

D’aquesta manera, l’enduriment dels càstigs per evasió no esdevé la mesura més apropiada per 

disminuir l’impagament de taxes. Resulta molt més efectiu potenciar una imatge transparent, 

honesta i eficaç de les institucions polítiques que despertin la confiança dels contribuents i els 

incentivin a cooperar en matèria fiscal. Així ho demostra l’estudi comparatiu entre països 

efectuat per Cummings et Al. (2005), en el que el compliment tributari a Botswana és superior 

que a Sud-Àfrica degut a les diferències culturals derivades del règim fiscal i del comportament 

dels governs, tot i que a Sud-Àfrica les sancions per frau fiscal són notablement superiors. 

  

Més enllà de la qüestió de la confiança en els organismes públics, però, existeixen certes 

característiques sociodemogràfiques i econòmiques dels individus que han de ser preses en 

consideració i que incideixen en el nivell de moral fiscal. L’anàlisi realitzat per Alarcón, de Pablos 

i Garre (2009) de les dades de l'Enquesta de l’Observatori Fiscal de la Universitat de Múrcia, 

conclou que les característiques que principalment influeixen provoquen una major consciència 

fiscal entre la població espanyola major de 24 anys són percebre uns ingressos superiors a 2500 

euros, haver finalitzat estudis superiors, ser empleat per compte aliè i mostrar un bon 

coneixement (d’alguns) dels serveis públics. En la mateixa línia es mostra l’estudi realitzat també 

per Alarcón, Garre i María-Dolores (2010), que determina que a mesura que el nivell d’estudis 

és més alt i major és el coneixement del sistema tributari, més elevada és la moral fiscal. Així 

mateix, s’extreu la conclusió de que l’estatus laboral (alt) i el sexe (femení) tenen una contribució 

positiva en la mateixa. En aquest mateix estudi, s’evidencia estadísticament que a mesura que 

l’edat de l’individu és més avançada, major és la moral fiscal. 

  

En referència a aquesta última característica, Llácer (2014), en una investigació enfocada en els 

treballadors assalariats, conclou que no és pas l’edat la que juga un paper determinant, sinó que 

en realitat són el nivell d’ingressos i la càrrega fiscal a la que l’individu és sotmès (que en termes 

genèrics, augmenten a mesura que l’edat és més avançada). El mecanisme explicatiu seria una 

justificació post-hoc al que anomena ressentiment fiscal, segons el qual s’adoptaria una posició 

contrària a la evasió fiscal per minvar els costos psicològics del malestar que provoca voler evadir 

impostos però no tenir oportunitat de fer-ho. 
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2.2. L’agenda mediàtica i la percepció de la corrupció 

  
La imatge que els ciutadans tenen sobre els polítics i les institucions prové en bona mesura de 

les informacions i judicis oferts pels mitjans de comunicació. Alhora, els polítics i els partits es 

relacionen amb els ciutadans a través dels mateixos. I els mitjans no es limiten simplement a ser 

un canal neutral de transmissió d’informacions, sinó que exerceixen una enorme influencia en 

aquest procés (Uriarte, 2001). El contingut que apareix a les televisions i periòdics escrits es 

converteix en agenda pública, especialment quan els afers que succeeixen no es poden 

experimentar de manera directa per la majoria de les persones, en els quals la necessitat 

d’orientació de la ciutadania és més elevada (Palau, Davesa; 2013). 

  

És el cas de la corrupció política i la seva percepció, la qual esdevé un assumpte de preocupació 

entre els ciutadans en gran mesura en funció del tractament informatiu que se’n realitzi. En un 

estudi centrat en totes les notícies de capçalera dels dos principals diaris espanyols (El País i El 

Mundo) entre 1996 i 2009 en relació al baròmetre mensual del CIS, es va determinar una forta 

correlació positiva entre el volum de notícies publicades i la preocupació expressada pels 

ciutadans envers la corrupció. De mitjana, quan les notícies relacionades amb aquest afer 

augmentaven un 1%, el percentatge de ciutadans que considerava que la corrupció era un dels 

tres problemes més importants a Espanya s’elevava un 0,6%. I aquest efecte es dispara quan el 

percentatge de ciutadans que considera que la situació econòmica és dolenta o molt dolenta 

supera el 50% (Palau, Davesa; 2013). Per tant, existeixen evidències que van en la línia de la idea 

de que a Espanya, una part de la percepció general de la corrupció és provocada pels mitjans de 

comunicació, i encara més intensament en èpoques de crisi econòmica. 

 

No són poques les portades i titulars que els mitjans de comunicació espanyols han dedicat a 

l’afer de la corrupció política en els últims anys. Els mitjans denuncien, sens dubte. Ara bé, la 

seva capacitat per magnificar l’assumpte també ha quedat acreditada. I fins i tot és evident que 

ha tingut efectes beneficiosos pels propis (Martínez, 2013). A Espanya, on els periodistes de més 

alt rang manifesten que la segona tasca a la que atorguen més importància es la d’influir 

políticament, s’ha vingut produint el fenomen de que la iniciativa en la denúncia i investigació 

dels principals casos de corrupció no ha provingut dels poders judicials, sinó dels propis 

periodistes (Uriarte, 2001). 

  

Sovint, en aquesta tipologia de notícies i reportatges es presenta als protagonistes dels 

escàndols polítics com a éssers immorals, en contraposició a un nosaltres ètic. En una clara 

cultura periodística de l’escàndol polític, es mostra aquest fenomen delictiu mitjançant un 

enfocament i  llenguatge que construeix un mar de coaccions, comissions, evasions, fraus i 

abusos de poder (Martínez, 2013). Tot plegat, genera un cert fatalisme i la justificació de la idea 

de que tots els polítics son corruptes per igual. El problema és que, en un país on la desafecció 

institucional és un fenomen molt persistent (Torcal i Magalhaes, 2010), si no s’ofereixen 

respostes institucionals eficaces que desincentivin la corrupció, es pot generar una estructura 

social molt més favorable a les pràctiques corruptes i a la condescendència amb les mateixes 

(Villoria i Jiménez, 2012). En una realitat on es percep l’incompliment dels acords (en aquest cas 

fiscals), aquests són implícitament assumits i els diferents actors propicien el que en termes de 
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Gambetta i Origgi (2009) s’anomena equilibri social amb intercanvis de baixa qualitat. Fins i tot, 

es penalitza al que els compleix de manera escrupolosa. 

  

Si bé és cert que existeix una percepció d’unes institucions altament corruptes segons han 

recollit els diferents baròmetres del CIS, les dades objectives sobre corrupció política no donen 

la raó a les opinions majoritàries manifestades a les enquestes (Villoria i Jiménez, 2012). Tot i 

que les dades són anteriors a l’any 2012 i el mesurament de la corrupció presenta importants 

dificultats metodològiques, les estimacions indicaven en aquell moment que la taxa de 

criminalitat en matèria de corrupció per part de la classe política no superava el 0,7%. I en 

referència a la corrupció administrativa (petty corruption), poc més d’un 2% de la població 

reconeixia haver pagat un suborn durant l’últim any, xifra que reflexa l’excepcionalitat d’aquest 

fenomen (Villoria i Jiménez, 2012). Això contrasta amb la percepció alarmista de la corrupció 

que els ciutadans plasmaven a les enquestes. Per citar alguns exemples, al baròmetre 2905 del 

CIS (juny de 2011), el 48,4% dels enquestats creien que la corrupció estava molt o bastant estesa 

entre el funcionariat. I en una enquesta realitzada a Catalunya finals de 2010, un 34% 

considerava que els funcionaris eren poc o gens honestos. (Villoria i Jiménez, 2012). D’aquesta 

manera, s’evidencia una percepció de la corrupció molt pessimista en relació a les xifres, i encara 

més sorprenent resulta que aquesta es trasllada al conjunt del funcionariat, més enllà dels 

càrrecs electes. 

  

 

3. Model d’anàlisi 
  

3.1. Objectius i hipòtesis 

  
El principal objectiu d’aquest estudi és trobar evidències que corroborin la idea de que existeixen 

certes característiques sociodemogràfiques dels individus que fan que la percepció de la 

corrupció esdevingui un factor més o menys rellevant en la construcció de la seva moral fiscal. 

Es tracta de comprovar quin perfil d’individus veu més influenciada (de manera negativa) la seva 

moral fiscal a causa de la corrupció percebuda a través dels mitjans de comunicació. D’aquesta 

manera, les hipòtesis van encaminades a cercar l'existència d’una sèrie de variables 

sociodemogràfiques que accentuïn o disminueixin la influencia de la corrupció percebuda en la 

construcció de la moral fiscal. 

  

Aquesta idea, d’altra banda, se sustenta en la premissa inicial que s’exposa al marc teòric, segons 

la qual el tractament mediàtic dels casos de corrupció a Espanya provoca un augment de la 

percepció de corrupció a les institucions polítiques; i aquesta percepció a la seva vegada incideix 

de forma negativa en la moral fiscal dels individus. Les hipòtesis queden plasmades de la següent 

manera: 

  

1- El tractament informatiu dels casos de corrupció als mitjans de comunicació espanyols 

contribueix a una percepció de corrupció elevada i generalitzada dins de les institucions 

polítiques. 
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 2- La percepció d’unes institucions polítiques elevadament corruptes contribueix a una baixa 

moral fiscal entre el conjunt dels individus laboralment actius sense treballadors al seu càrrec. 

  

Aquestes dues primeres hipòtesis es formulen de manera general, en tant que se suposa que es 

tracta d’un mecanisme que afecta al conjunt de la població objecte d’estudi. En la primera, es 

considera que la manera en que els mitjans de comunicació informen dels casos de corrupció 

provoca en els individus una major percepció d’aquesta, i que en cap cas contribueix a crear una 

percepció en la direcció contrària. Pel que fa a la segona hipòtesi, es parteix també de la 

premissa de que una percepció d’elevada corrupció mai pot contribuir a millorar la moral fiscal 

dels individus, sinó que en tot cas hi afecta de manera negativa. 

  

L’objectiu fonamental serà esbrinar si el mecanisme exposat a la segona hipòtesi actua d’una 

manera similar entre les diferents persones; o bé si pel contrari existeixen certs individus que 

veuen fortament influenciada la seva moral fiscal per la percepció d’una elevada corrupció, 

mentre que altres perfils no veuen minvada la seva moral fiscal tot i percebre també un alt grau 

de corrupció. Aquest propòsit queda recollit a les següents hipòtesis: 

  

3- El capital cultural (coneixement del sistema tributari i del funcionament de l’Estat del 

Benestar) de l’individu determina la rellevància que pren la percepció de la corrupció en la 

construcció de la seva moral fiscal. 

  

4-  La trajectòria i estatus laboral de l’individu determinen la rellevància que pren la percepció 

de la corrupció en la construcció de la seva moral fiscal. 

  

En aquest sentit, se sospita que un alt capital cultural i un alt estatus laboral són dos factors que 

fan que la moral fiscal de l’individu no es vegi pràcticament influenciada per la percepció d’una 

elevada corrupció a les institucions públiques. Contràriament, els individus amb escàs capital 

cultural i amb un estatus laboral baix serien els que veurien més influenciada de forma negativa 

la seva moral fiscal a causa de la corrupció percebuda a través dels mitjans de comunicació. 

  

 

3.2. Metodologia i disseny de la mostra 
 
La recopilació de dades consisteix en un seguit d’entrevistes semiestructurades centrades en la 

percepció de la corrupció i la moral fiscal en relació a la cobertura mediàtica d’aquest tipus de 

casos. Això no vol dir, però, que es negui la importància d’aspectes relacionats amb la confiança 

densa a l’hora d’influir en la moral fiscal. Es tracta simplement de determinar la importància que 

pren aquest aspecte concret de la confiança diluïda. La idea és establir un diàleg amb 

l’entrevistat per copsar de quina manera percep la informació relacionada amb casos de 

corrupció publicada als mitjans i com afecta als seus valors en aquest àmbit. Durant el seu 

transcurs, s’utilitza material gràfic referent als casos de corrupció per tal de posar a l’entrevistat 

en context i fer aflorar el seu discurs respecte la problemàtica. Així mateix, algunes de les 

preguntes requereixen la presa de decisions davant de dilemes relacionats amb la moral fiscal. 

En altres, l’entrevistat ha de manifestar el seu grau de conformitat o disconformitat amb unes 

determinades frases o consignes. 
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La decisió d’efectuar entrevistes es deu a la conveniència que es considera que té aquest mètode 

davant d’altres tècniques a l’hora d’extreure la informació sobre percepcions, opinions i valors 

que es pretén obtenir. L’observació etnogràfica queda descartada pel fet evident de que és 

pràcticament impossible veure plasmats en cap escenari social els desitjos i creences en aquest 

àmbit. Pel que fa al grup de discussió, existeix un alt risc de que el discurs dels participants quedi 

fortament influenciat per la presència i opinions de la resta, o bé que s’ometin certes respostes 

que puguin causar incomoditat al que les pronuncia davant dels presents. Per tant, tampoc es 

planteja aquesta opció. 

 

La investigació està centrada en els individus laboralment actius sense treballadors al seu càrrec 

ja que aquest col·lectiu representa la gran majoria de la població, i degut també a les dificultats 

d’accedir a persones propietàries d’empreses amb treballadors al seu càrrec. Pel que fa a la 

selecció dels perfils a entrevistar, s’han tingut en compte l’edat i la trajectòria/estatus laboral 

de l’individu. La decisió de fer un garbell per la variable edat va ser presa en un principi, quan 

una de les hipòtesis feia referència a aquesta com un factor determinant en la construcció de la 

moral fiscal en base a la corrupció percebuda. Finalment, es va considerar poc adient efectuar 

una hipòtesi en relació a una variable purament quantitativa, de manera que s’ha acabat 

descartant. 

 

Un altre aspecte rellevant és l’absència de referències d’investigacions a nivell qualitatiu sobre 

la moral fiscal. Les recerques que consideren l’edat com un factor determinant en la construcció 

de la moral fiscal són de caràcter quantitatiu i efectuen una regressió de tots els individus de la 

mostra, els quals pertanyen als diversos cohorts d’edat. Degut a aquesta falta de precedents, 

s’han acabat seleccionant individus de dos grups d’edat força distants entre si. La graella 

tipològica dels perfils ideals a entrevistar queda de la següent manera:  

 

 

 

 MENYS DE 25 ANYS MÉS DE 45 ANYS 

ESTATUS LABORAL ALT 2 individus 2 individus 

ESTATUS LABORAL BAIX 2 individus 2 individus 

 

 

Finalment, les entrevistes realitzades han sigut set, una menys de les previstes. Per altra banda, 

no ha sigut possible entrevistar a dos individus de cadascun dels perfils proposats. S’han efectuat 

entrevistes a tres joves universitaris, a un jove d’estatus laboral baix i a tres individus majors de 

45, dos dels quals responen a un perfil de trajectòria estable i un altre a un perfil d’inestabilitat 

laboral. 
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4. Anàlisi de les entrevistes 
 

4.1. Com es percep la corrupció? 
 

Un dels propòsits d’aquest treball és caracteritzar la percepció de la corrupció, establir uns punts 

en comú entre els discursos dels diferents individus entrevistats sobre com pensen i senten que 

és aquesta, com es transmet, i com la reben. La hipòtesi relacionada amb aquest aspecte 

planteja un panorama de percepció d’una elevada i generalitzada corrupció a Espanya. Després 

de les respostes i opinions expressades pel conjunt dels entrevistats, es pot afirmar que aquesta 

queda corroborada, ja que els diferents testimonis expressen una sèrie d’idees força 

relacionades entre sí i plantegen una situació, fins i tot en alguns casos, pràcticament 

catastròfica i molt pessimista en relació a l’afer de la corrupció. 

Tots els individus coincideixen en afirmar que el nivell de corrupció és molt elevat dins de les 

institucions polítiques. “Llevamos diez años desde que empezó la crisis (…) Y cada semana o cada 

quince días ha salido un caso de corrupción durante todo este tiempo. O sea, que son muchos 

casos de corrupción, demasiados” afirma un dels entrevistats. “Estamos un poco acostumbrados 

a esto de las corrupciones”; “Te salen de debajo de las piedras”; responen unes altres.  

A més, és una idea força repetida el fet de considerar que, tot i que “es más o menos similar, 

que no se salva nadie”; la corrupció afecta especialment als càrrecs polítics de major 

responsabilitat i als organismes de representació política estatal. Afirmacions com “yo creo que 

a nivel estatal es un poquito más. Presidentes, diputados, etcétera. Las más altas esferas.”; “a 

niveles altos para mí es donde es más alto” o “Un poco de todo, pero altos cargos sería lo que se 

llevaría la palma para mí” van en aquesta direcció. Aquest fet no és pas trivial de cara a calibrar 

la influència dels mitjans de comunicació en la percepció de la corrupció política. Si bé és cert 

que han aparegut als mitjans de comunicació multitud de casos de corrupció i de diferent 

tipologia, també és públic i notori que els casos amb més ressò mediàtic acusen a les cúpules 

dels partits polítics o a càrrecs electes de més elevat rang. Per tant, és com a mínim destacable 

que aquesta percepció coincideixi amb l’agenda dels mass media. 

Un altre dels aspectes plantejats per la literatura acadèmica és la incidència del tractament 

informatiu dels casos de corrupció en la desafecció i en la desconfiança envers la política. En 

relació a aquesta tesi, trobem que els fragments de les entrevistes catalogats sota el codi 

anomenat “todos son iguales” han sigut dels més presents durant la investigació. Frases com “el 

que esté libre que tire la primera piedra”; “estan tots pringats” o “cuando tienen el poder es 

como que el ojo negro los atrae cambiándoles todos sus valores” denoten una sensació general 

d’apatia i de poques esperances en una gestió honesta i transparent dels recursos públics per 

part de la classe política, sigui quin sigui el color o signe dels governants.  

És necessari també comentar com aquesta percepció de corrupció es trasllada més enllà de la 

política, també entre el funcionariat. Els entrevistats fan referències a les diferents tipologies de 

corrupció que, segons ells, existeix a l’administració pública. Apareixen elements com “el 

enchufe”; tractes de favor degut a la presència de persones conegudes a l’administració pública: 

“cuando tienes alguna gente dentro de los ayuntamientos o dentro de algún lado todo se mueve 

mucho más fácil”; corrupció dins del poder judicial que fa que “encara que una part del poder 
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estigui neta, l’altra segueixi igual de podrida”; o suborns als cossos i forces de seguretat de 

l’estat: “La tienen comprada. Están protegidos. O sea, ellos pueden hacer lo que sea, que la 

policía no se mete ahí”.  

Però sens dubte, la idea més repetida en l’àmbit de la corrupció dins de l’administració i que 

aniria en la direcció de que els treballadors del sector públic són poc honestos, és la de que no 

efectuen el volum de feina que els pertoca segons el seu contracte laboral. Varis dels individus 

entrevistats responen, al ser preguntats sobre la corrupció dins de l’administració pública, frases 

com les següents: “Tenemos el caso de los funcionarios que fichaban y se iban a casa. Ahí 

tenemos un claro ejemplo de que también hay corrupción” “Treballen molt poc, la veritat. Fan 

les típiques corrupcions que fa un treballador, de si es pot lliurar de una hora es lliura perquè un 

altre el cobreix”. 

I, com arriben aquestes informacions a la ciutadania? Les referències consultades parlen d’una 

potent influència dels mitjans de comunicació, que s’erigeixen com a principals intermediaris 

entre l’esfera política i el conjunt dels habitants del país. En efecte, la principal font d’informació 

sobre casos de corrupció són els mitjans tradicionals com la televisió i la premsa escrita, però en 

l’actualitat també prenen protagonisme els mitjans digitals, especialment xarxes socials com 

Instagram, Twitter o Whatsapp.  

Però més enllà de les vies per les quals es coneixen aquestes informacions, és de més interès 

sociològic descriure la manera com els entrevistats expressen que en tenen constància. Es podria 

dir que, més que en forma de notícies, els casos de corrupció arriben en forma d’estímuls 

provinents de multitud de canals. En rara ocasió els entrevistats expliquen que s’hagin aturat a 

indagar sobre alguna notícia en concret o a obtenir més informació de la que els arriba sense 

haver-la cercat. La informació “ha aparecido. No la he buscado yo.” Apareix “per tots els 

mitjans”, “un poco por todos estos sistemas”, “en cualquier momento te puede salir algo de esto 

en las noticias. Otra cosa es que le prestes atención, pero sale”. Tot plegat, fa que a l’imaginari 

col·lectiu es trobin molt relacionades les paraules política i corrupció, degut a que es produeix 

d’alguna manera un bombardeig d’elements relacionats amb la corrupció política procedent de 

diverses fonts. “Qui no sàpiga dels casos de corrupció no viu a Espanya”, expressa un dels 

individus consultats. 

 

Tot i aquesta sensació de corrupció endèmica, la manera en que se’n fan ressò els mitjans de 

comunicació provoca a la vegada una sospita de que aquests exerceixen una funció 

d’encobriment de l’abast total del fenomen. Existeix un pensament comú de que els mitjans són 

d’alguna manera còmplices i que únicament ofereixen la part de la veritat que interessa a la 

ideologia o partit del que són esclaus. “Los medios también nos manejan (…) dicen lo que les 

interesa, lo que quieren que sepamos”;  “es como si estuvieran afiliados a un partido político”; 

“existe mucha más. Pero vaya, segurísimo. Segurísimo” o “existeix més. I també sabem tots que 

els mitjans de comunicació la saben” són algunes de les expressions recollides. 
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4.2. Com afecta a la moral fiscal? 
 

El segon objectiu de la investigació és determinar com afecta la percepció de la corrupció a la 

moral fiscal dels individus en funció del seu capital cultural i estatus/trajectòria laboral. Els 

resultats en aquest sentit, però, no han sigut satisfactoris. En termes sociodemogràfics, no s’han 

trobat indicis suficients per establir quina és la tipologia d’individus que veu més minvada la seva 

predisposició a pagar impostos a causa de la percepció de la corrupció política; ni a raó del seu 

estatus laboral, ni pel seu capital cultural. També cal dir que això no significa que aquestes 

hipòtesis hagin sigut formulades de manera errònia, sinó que probablement han sigut massa 

ambicioses. Queda palès que no és possible validar unes hipòtesis d’aquest calibre mitjançant 

una investigació fonamentada en aquest nombre d’entrevistes.  

 

Tot i que la situació podria portar a considerar un fracàs aquesta segona part de la recerca, el 

fet és que s’ha aconseguit observar un tret diferencial entre els individus que sembla ser 

fortament rellevant en la construcció de la seva moral fiscal. Si bé es tractava de veure fins a 

quin punt la percepció de la corrupció incideix en aquesta, l’anàlisi de les entrevistes dóna indicis 

de que no es tracta d’un dels principals causants, i que no es pot analitzar de manera separada 

a altres factors. En el discurs del conjunt dels individus s’evidencia que la corrupció percebuda 

no és un factor que faci augmentar la col·laboració en el pagament de taxes, però també l’anàlisi 

de les entrevistes revela que aquesta sensació de corrupció sistemàtica no esdevindria un motiu 

definitiu que porti a la desaparició del compromís de fer front al pagament.  

 

Tots set individus, com s’ha mencionat, tenen una percepció d’una corrupció elevada i 

generalitzada, però només quatre d’ells presenten una moral fiscal baixa. Els altres tres no veuen 

influït el seu compromís en relació al pagament de les seves obligacions tributàries. I entre 

aquests quatre que manifesten que si poguessin no pagarien impostos, no s’hi troba un patró 

que els uneixi en termes de capital cultural i estatus/trajectòria laboral. Tot i això, sí que existeix 

un element distintiu entre les persones que amagarien a hisenda els seus tributs. Es tracta de la 

percepció que manifesten de falta d’equitat en el balanç fiscal personal.  

 

Les quatre persones amb moral fiscal baixa relaten espontàniament situacions i experiències 

negatives relacionades amb el pagament d’impostos i els béns i serveis de l’Estat del Benestar, 

les quals denoten aquesta percepció d’injustícia fiscal. En repetides ocasions, aquests 

comentaris són realitzats sense ser preguntats directament pel descontent en qüestió, 

simplement en aparèixer la temàtica dels impostos i de l’Estat del Benestar. Contràriament, 

entre les persones que mostren una moral fiscal alta, difícilment es poden trobar al·lusions a 

una situació subjectiva d’injustícia en relació al sistema tributari i a l’Estat del Benestar, tot i que 

el descontent derivat de la percepció d’una alta corrupció hi és ben present.  

 

“A veces deja mucho que desear la atención médica, simplemente cada vez te cobran más y no 

ves ninguna mejora. Todo sigue igual” (…) “tienen unos agujeros las aceras que no se puede ni 

caminar o está muy sucio todo. A nivel educativo también” expressa una de les entrevistades. 

“Tu i jo al igual rasquem una pensió. Ja t’ho dic ara. No la rasquem ni flipant” menciona un altre. 

“Me deben de mi niña, porque justo hubo ese cambio de ley y no me lo pagaron. (…) “Como 

autónomos lo tenemos muy mal y tendría que haber ayudas para personas autónomas que 
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tengan niños pequeños en edad escolar” són els comentaris d’una tercera. “Es vergonzoso tío, 

como si fuéramos… en los pasillos tío, sentadas en butacas, como si estuviéramos en un país 

subdesarrollado.” (…) “Luego la policía corrupta. La policía no vale para nada, a parte” manifesta 

el quart.  

 

Un altre aspecte destacable és el fet que tres dels entrevistats amb baixa moral fiscal relacionen 

en certa manera la corrupció política i el deteriorament de l’Estat del Benestar. Aquests, 

manifesten que paguen impostos excessius, que una part d’aquests es perd en corrupteles de la 

classe política i que aquest fet provoca mancances en els béns i serveis públics: “Muy 

probablemente mucho del IVA o de los impuestos que pagamos se va a otro sitio”; ”el Estado 

debería robar menos y dar más dinero a muchas cosas”; “Pues que no haya corrupción, que las 

cosas se hagan bien, cómo tendrían que ser… es lo que me llevaría a pagarlos a gusto, teniendo 

en cuenta que puedo estar tranquilo con la policía, que la sanidad es digna”. En canvi, l’altre 

individu amb baixa moral fiscal no efectua aquesta relació, i basa la seva baixa predisposició en 

una hipotètica situació futura que, al seu parer, fa que el seu balanç fiscal sigui negatiu. En els 

quatre casos, però, s’aprecia que el motiu de fons que porta als individus a no voler pagar 

impostos és aquesta percepció d’experimentar una situació injusta, ja sigui a nivell personal o 

de l’entorn més proper. La percepció de la corrupció, en tot cas, seria entesa com la causant 

d’aquesta falta d’equitat, i no pas com un factor que afecti de manera directa a la moral fiscal. 

 

 

5. Conclusions i reflexions finals 
 

La política espanyola es troba immersa dins d’una espiral de corrupció. Aquesta és la percepció 

que es desprèn de l’anàlisi de les entrevistes, la qual va en la direcció de corroborar la hipòtesi 

de que la visió oferta pels mitjans de comunicació sobre aquest fenomen contribueix al 

desprestigi de la política i a la pèrdua de la confiança en les institucions. De totes maneres, és 

injust atribuir de manera completa la responsabilitat a aquests, ja que les informacions sobre 

aquest tipus de delictes i una visió fatalista de l’assumpte es troben profundament arrelades no 

només als mitjans de comunicació, sinó també en el conjunt de vincles socials, tant a nivell físic 

com virtual. A més, la poca recerca i examen dels ciutadans en aquest àmbit probablement no 

ajuda a obtenir una visió més objectiva i fonamentada de la magnitud d’aquest fet social. 

 

Ara bé, aquesta sensació de plaga de corrupció no sembla ser un motiu per ell sol que faci que 

disminueixi la predisposició ciutadana a pagar impostos. En aquesta modesta investigació s’ha 

observat de manera força clara que el principal motiu que fa minvar la moral fiscal, en termes 

de confiança en les institucions, és la percepció de falta d’equitat en el balança fiscal personal. 

Els individus que expressen discrepàncies davant del fet de pagar impostos comparteixen 

aquesta percepció d’injustícia entre la quantitat aportada a les arques públiques i el volum de 

recursos, ajudes i subvencions rebudes. Contràriament, les persones que se senten amb el 

compromís de complir amb la legalitat no fan referència en el seu discurs a una situació 

subjectiva de desemparament per part del sector públic.  
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La percepció de la corrupció tindria una incidència indirecta sobre la moral fiscal. Trobem que 

en alguns casos es percep que part dels impostos pagats van a parar a trames de corrupció, i 

que arrel d’aquests desviaments es produeix un deteriorament de l’Estat del Benestar. Quan 

aquest deteriorament percebut es tradueix en experiències o previsions negatives envers els 

béns i serveis públics, és quan s’expressa aquesta falta de compromís intrínsec de fer front a les 

obligacions impositives. En canvi, els individus que no es consideren afectats o que no fan 

referència a una falta d’equitat respecte la seva persona o el seu entorn, són els que mostren 

una moral fiscal alta. Per tant, els resultats del treball van encaminats a establir una relació 

d’afectació indirecta de la percepció de la corrupció política a la moral fiscal, només present si 

els individus pensen que el frau comès pels càrrecs electes afecta negativament a la pròpia 

economia i benestar. 

 

Finalment, es planteja una línia d’investigació derivada dels resultats obtinguts. En un principi, 

les hipòtesis d’aquest treball es van plantejar per tal de cercar i establir un perfil sociodemogràfic 

concret que sigui més vulnerable a la exposició mediàtica de la corrupció i que ho tradueixi en 

una major influència negativa a la seva moral fiscal. Vista aquesta necessitat d’entendre el 

fenomen conjuntament amb el judici subjectiu d’equitat en la balança fiscal, es formulen les 

següents preguntes: Quin perfil sociodemogràfic d’individus és més propens a percebre una 

situació de falta d’equitat? És freqüent entre aquestes persones percebre que la corrupció 

política afecta de manera directa al correcte funcionament i provisió dels béns i serveis de l’Estat 

del Benestar? 
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