
MOCIÓ SOBRE L’APLICACIÓ DE LA SOBIRANIA FISCAL 
DE CATALUNYA 

La Sobirania Fiscal consisteix en l’ingrés dels impostos que recapten els ens 
locals a   l’Agencia Tributària de Catalunya. Aquests impostos són, 
bàsicament, l’IRPF dels treballadors municipals i l’IVA.  

Aquesta pretensió és del tot legal i legítima. A l’apartat següent és demostra 
la legalitat de la proposta fins i tot dins del marc de l’actual Estatut 
d’Autonomia de Catalunya. Pel que fa a la legitimitat de la moció és, al 
nostre parer, del tot pertinent la seva aplicació ja que creiem que els 
impostos generats a Catalunya han de tenir el seu primer destí en 
l’administració catalana sense perjudici que aquesta, atenen a la legalitat 
vigent, els transfereixi als òrgans que en tenen les competències. Si en un 
futur les competències o la legalitat canvien serà l’administració catalana la 
que decidirà el destí d’aquests recursos. 

Catalunya es veu castigada per una asfixia financera creixent derivada de la 
politització de les decisions econòmiques preses pel govern de Madrid ja 
sigui pel que fa a les inversions com a la gestió ordinària. Aquesta actuació 
respon a una estratègia re-centralitzadora, fruit de la seva visió centralista i 
monolítica de l’Estat. L’aplicació sistemàtica d’aquesta voluntat restrictiva 
juntament amb el context d’una greu crisi econòmica porta com a 
conseqüència la limitació de les nostres capacitats d’actuació  i dificulta la 
tasca de servei públic del govern i dels ajuntaments catalans. 

El govern de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments hem de continuar 
donant servei als nostres ciutadans, però les limitacions que se’ns imposen 
per Llei suposen un greu obstacle per la seva execució i també per al normal 
desenvolupament de l’autonomia que ens ha estat conferida. Tant els 
municipis com el nostre govern, som un dels motors del país i de nosaltres 
depèn, en bona part,  el futur i el benestar dels nostres pobles i ciutats.  

Es per això que el govern de Catalunya i el municipalisme no es poden 
quedar de braços plegats veien el patiment de bona part dels seus 
ciutadans. Cal aprofitar qualsevol proposta que millori o garanteixi els 
serveis que podem i volem donar a la nostra ciutadania. 

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya contempla en el seu article 204 
l’Agencia Tributaria Catalana i en defineix les seves competències. I, 
concretament, en el seu apartat 5è diu: L'Agència Tributària de Catalunya 
pot exercir per delegació dels municipis les funcions de gestió tributària amb 
relació als tributs locals. 

És cert que l’Estat no ha escatimat recursos alhora d’intentar frenar la 
voluntat dels municipis catalans que volien (i volen) pagar els impostos que 
els pertoquen, a través de l’Agència Tributària de Catalunya. Ara bé, tots els 



Recursos que ha interposat la Delegació del Govern per frenar aquesta 
voluntat, han estat desestimats.  

Per tant, els acords municipals que recullen la voluntat dels municipis 
d’exercir la sobirania fiscal i el pagament dels impostos a l’Agència 
Tributaria de Catalunya, no han trobat, a dia d’avui, arguments en contra de 
la seva aplicació, ja que els arguments que s’han donat fins al moment han 
estat desestimats pels tribunals. 

Atès la importància de pagar els impostos de l’Ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans a l’Agencia tributària de Catalunya. 

Atès l’aprovació en el Ple del 25 de juliol del 2013 relatiu a fer els 
pagaments d’impostos de l’Ajuntament quan l’Agencia Tributària de 
Catalunya estigués en condicions de fer aquest servei. 

Atès que l’Agencia Tributària de Catalunya ja està fent aquest servei. 

Atès que fer el pagament dels impostos de l’Ajuntament a l’Agencia 
Tributària de Catalunya no suposa cap cost afegit. 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 
l’adopció dels següents acords: 

1. Manifestar la voluntat del municipi de Palau-solità i Plegamans d’exercir 
la seva sobirania fiscal. 

2. Iniciar els tràmits necessaris per tal de procedir al pagament de l’Impost 
sobre la Renda a les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el Valor 
Afegit (IVA) d’aquest Ajuntament a l’Agència Tributària de Catalunya de 
manera immediata.  

3. Compromís de l’equip de govern que aquesta moció, en cas de ser 
aprovada, entrarà en funcionament a tots els efectes, com a màxim, 
durant el segon trimestre de 2016. 

4. Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la delegació del govern espanyol 
a Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de 
Municipis de Catalunya.  
 

 

Palau-solità i Plegamans a 15 de gener de 2016 

 

 

 

Jordi Plaza Nualart 

Portaveu d’ERC-AM a Palau-solità i Plegamans 



 


