
Algú de vosaltres coneix el Programa d'Educació Civicotributària?

Si és que sí, per qui?
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Preguntar-los: Què sabeu de l'Agència Tributària?

Dir-los el que apareix a la diapositiva. 

Important la capacitat econòmica. Preguntar-los si algú coneix què és la 

capacitat econòmica i si els pareix bé que este criteri servisca per a aportar 

més o menys impostos. 
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Sabeu quan es pot parlar d'un estat del benestar? Quines condicions hi ha 

d'haver?

Quins estats del benestar coneixes? 

Quins servicis públics coneixes i quins són per a tu els essencials?

A quins no voldries renunciar mai?   Dir-los que el que ve a continuació els 

interessa perquè afecta econòmicament la seua vida.  
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Saps quant costa el teu lloc escolar? Quant t'imaginaves?

Els alumnes lligen les dades d'esta diapositiva. Posteriorment es pregunten i 

es comenten estos costos.
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Algú de vostres ha fet ús últimament de la sanitat pública?

Quan sou usuaris d'esta sanitat? Sabeu el cost que ocasioneu? Quant va costar 

la vostra salut o la de la vostra família l'any passat?

Què vos pareix la despesa en farmàcia? Com es podria o s'hauria de reduir?

Sabeu com és el sistema sanitari de la primera potència mundial?

(Tindre en compte que a partir de 2010 i davall la presidència d'Obama 

s'inicia una reforma del sistema sanitari amb vista a la universalització. Si bé 

anteriorment a esta reforma als EUA només existien dos programes públics:

-Medicare: per a gent gran

-Medicaid: per a indigents

Segons diversos estudis nord-americans, com a mínim, el 25% de la població 

no estava cobert ni per una assegurança pública ni per una privada) 

Comparar el sistema espanyol amb el del país amb més riquesa. Si haguéreu 

de pagar les despeses sanitàries de tota la família durant un any, vos 

repercutiria en el vostre dia a dia econòmic? Els vostres iaios podrien assumir 

qualsevol despesa sanitària de les que apareixen a la pantalla i viure de la 

mateixa manera? 
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Que lligen els costos en infraestructures. Demanar opinió sobre el cost. Quin 

els sorprén més. Es valoren i saben la quantia d'estes inversions, els 

ciutadans?

És adequat que tots els ciutadans paguen les infraestructures de l'AVE i que 

després molts d'ells no puguen utilitzar-lo pel seu cost elevat? et pareix bé que 

hagen desaparegut altres trens convencionals més barats i, per tant, 

assequibles per a tots?

Afavorir el debat entre els alumnes.
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Els alumnes han de llegir les dades de la diapositiva. 

Comentar com funciona el sistema de pensions.

Proposar com a debat el fet que hi haja pensions de jubilació màximes i 

mínimes, al marge del que s'haja cotitzat. 

Que els alumnes opinen com si ja hagueren de cobrar la pensió. Uns la 

màxima i els altres la mínima.
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En els pressupostos públics també hi ha partides per a la cooperació al 

desenrotllament.

Encara que hi ha un compromís a Nacions Unides perquè els estats 

contribuïsquen amb el  0,7% del PIB a la cooperació del desenrotllament, 

només el complixen els països nòrdics. Què vos pareix este tipus d'ajuda? 
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Parlar de l'Estat descentralitzat de les autonomies a Espanya. 

Preguntar què és un pressupost. Explicar-ho, si escau.  
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Esta és la distribució de despeses per administracions públiques el 2011. Esta 

diapositiva posa de manifest el cost dels servicis públics en les diferents 

administracions. Cal destacar les despeses en pensions. En el dèficit espanyol, 

les comunitats autònomes tenen el pes més gran. 
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Preguntar als alumnes quins impostos paguen. Plantejar-los que si els donaren 

l'opció de distribuir part dels seus impostos com volgueren, com repartirien 

estos recursos.
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Totes les autonomies necessiten molts recursos econòmics per  poder pagar 

els servicis públics que demanen els ciutadans. Els ingressos provenen de les 

fonts que figuren en la diapositiva. Llegir-los i, si escau, oferir la possibilitat 

de comentar-los.
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Els impostos no són un descobriment espanyol ni d'este segle ni del passat, 

sinó que han existit des de l'antiguitat. Llegir i comentar els diferents 

impostos si hi ha prou temps i, si no, mencionar-los de passada. No s'ha 

descobert un sistema d'ingressos diferent dels impostos per finançar els 

servicis públics. 

A cap de vosaltres se vos acut alguna cosa?



Explicar què són els impostos indirectes. Posar un exemple en què persones 

amb diferents ingressos compren un article determinat. Exemple: Un jugador 

famós de futbol compra un llibre, un dels alumnes compra el mateix llibre, i 

un parat també. Preguntar si tots pagarien el mateix IVA. Preguntar si el tipus 

general de l'IVA a Espanya és alt, baix o mitjà. 
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Amb factura o sense factura? O si no: Amb IVA o sense IVA?

Posar-los en la situació que estan independitzats i necessiten telefonar a un 

lampista. En este exemple, l'alumne ja treballa i paga impostos pel seu treball. 

El llanterner, si se li diu sense IVA, no pagarà pel seu treball, la qual cosa és 

injusta. A més, el client no tindrà factura i no podrà reclamar en cas necessari. 

El que no paguen uns, ho hem de pagar els altres. Alguns professionals 

preferixen treballar sense cobrar l'IVA. Què faries tu una vegada coneguda 

l'explicació si has de telefonar a un lampista perquè et faça un treball? 
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Llegir els tipus generals de l'IVA a Europa. Afavorir el debat sobre la quantia 

d'estos tipus. Com sol haver-hi alumnes sud-americans, en la diapositiva 

apareixen els tipus de l'IVA o similars que hi ha a alguns països, i també algun 

d’africà. 
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Explicar la diapositiva
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Explicar la diapositiva
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Explicar la diapositiva. Una vegada finalitzada l'explicació de l'IRPF, amb el 

matís que paguen més els qui més tenen, passem a comparar els dos impostos 

principals, IVA i RENDA. IVA és indirecte i les pujades ens afecten a tots de 

la mateixa manera, i renda és indirecte, i les pujades no ens afecten a tots de la 

mateixa manera. Preguntar què és més just: apujar l'IVA o els impostos 

indirectes, o apujar els imposts directes. Debatre.   
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El dèficit públic es pot combatre augmentant ingressos i/o reduint despeses. A 

part de perseguir el frau fiscal per raons de legalitat, justícia i equitat, i per 

poder obtindre més ingressos i així poder pagar els servicis públics i millorar 

l'estat del benestar, hi ha una altra manera d'obtindre recursos. La diapositiva 

“El que és públic és de tots” ens demostra que cadascun dels ciutadans podem 

fer molt per contribuir a millorar els comptes públics. Posar el cas d'un 

alumne que deixa a un altre l’ordinador. Li'l trencaria? Per què no? Algú 

trencaria el seu propi ordinador perquè sí? Per què no? Fer-los estes 

preguntes.  Si en el primer cas no el trencaria perquè no és seu, i en el segon 

precisament perquè ho és, per la mateixa raó cal tractar de la mateixa manera 

el mobiliari i les instal·lacions de l'institut i el mobiliari i les instal·lacions 

urbanes públiques (parcs, fanals, bancs, hospitals, contenidors…), ja que són 

de tots i cadascun de nosaltres. Doble motiu per cuidar el que és de tots i 

cadascun de nosaltres. 

Que tres alumnes o els que siguen lligen els tres paràgrafs. Posar èmfasi que 

la falta de recursos empitjora alguns servicis (apujada del preu de l'autobús, 

reducció de freqüència o supressió de línies, reducció d’horaris de 

biblioteques, empitjorament de la neteja…). Si evitem despeses per 

vandalisme, podem estalviar estos costos tan lamentables i tindre més diners 

per a les demandes ciutadanes que ens afecten en la vida diària. 
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Preguntar si saben què fem amb els defraudadors. Deixar que ells ho 

expliquen tot. Si no ho saben, fer-ho nosaltres. Entrar a Internet per explicar la 

ruta per a les subhastes. Ensenyar-los com s’hi pot participar i fotos de béns a 

subhastar que puguen ser atractius per als alumnes. 

1. També hi ha frau contra la Seguretat Social, contra les comunitats europees, 

comptable, etc.

2. Que si el deute està garantit (p. ex., incompliment d'un ajornament o 

fraccionament) el primer que s'executa és la garantia, excepte en determinats 

casos de l'art. 168 de la LGT.

Així mateix, llevat d'un acord entre l’Agència i l’obligat tributari hi ha un 

ordre de prelació per embargar i alienar béns, i que els últims són els que 

estan en el domicili de les persones. No només de les persones físiques sinó 

també de les jurídiques.
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Esperem que ara tingueu més clar perquè servix pagar impostos i 

RECORDEU: 

"Tots tenim necessitats individuals, que satisfem cadascun amb els nostres 

diners, però a més en tenim altres de col·lectives que una a una no podríem 

pagar. Per això, es fan aportacions a un fons comú. Estes aportacions es fan 

fonamentalment mitjançant el pagament d'impostos. Amb això es cobrixen les 

despeses precises que cal establir i mantindre els servicis públics que 

necessitem i volem tindre per gaudir d'una qualitat de vida millor."
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CONTRAPORTADA


