
 

 
Albert Massana i Gràcia, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a 
l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament Orgànic Municipal, i 
perquè sigui substanciat durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents  
 
Antecedents  
 
La Generalitat de Catalunya té deutes amb molts ajuntaments catalans, entre ells el de Gavà, 
entitats del tercer sector, i altres deutors que, legítimament, estan reclamant que es pagui el que 
se’ls deu de forma immediata. 
 
Tot i això, també és sabuda la manca de tresoreria de la Generalitat, que impedeix objectivament 
fer front a aquests deutes, a causa de l’incompliment sistemàtic per part de l’Estat de les seves 
obligacions, en tant que organisme que recapta el 95% dels impostos que paguem els catalans. 
 
Entre aquests incompliments flagrants, esmentem a mode enunciatiu la negativa a pagar el deute 
contret pel superàvit impositiu de l’any 2014, l’incompliment de la transitòria tercera de la Llei 
orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de l’Estatut de Catalunya, corresponent al 2012, i l’incompliment 
sistemàtic de la transitòria primera, apartat d), de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, que estableix un sostre de dèficit per a enguany, a 
Catalunya, de l’1,07% molt per sobre del 0.3% arbitràriament fixat pel Ministeri d’Hisenda. 
 
Malgrat tot, hi ha una manera, legal i lícita, i encara més, ateses les circumstàncies, totalment 
legítima, de mantenir la tresoreria de la Generalitat en condicions de fer front a les seves 
obligacions, que és la de pagar els impostos a través de l’Agència Tributària Catalana. Aquest 
procediment és legal, d’acord amb el principi de coordinació entre  administracions, i permet que la 
Generalitat, a través de l’Agència Tributària Catalana, recapti diferents impostos -IVA, IRPF- que el 
contribuent ha de pagar a Hisenda. En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya ha  impulsat una 
pàgina web amb una eina telemàtica perquè tots els catalans que vulguin puguin pagar els seus  
impostos a l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), amb plena validesa legal i per tant en 
compliment de les obligacions fiscals. 
 
De fet, més d’un centenar d’ajuntaments, així com diversos consells comarcals i la Diputació de 
Barcelona, ja paguen els impostos a l’Agència Tributària de Catalunya, o estan estudiant fer-ho. 
 
Per aquest motiu, formulem el següent.  
 
Prec: 
 

Com a contrapartida a la legítima pretensió de l’Ajuntament que la Generalitat li pagui el deute 

contret, donada la situació de bloqueig financer de la Generalitat forçada il·legalment per les 

institucions de l’Estat, i com a mostra de lleialtat institucional, instem l’Ajuntament de Gavà a 

estudiar la canalització del pagament dels seus impostos a través de l’Agència Tributària de 

Catalunya. 

Gavà, 26 d’abril de 2016 
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