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Els sotasignats, Andreu Pérez i Lorite , portaveu, i Jordi Calatayud i Sanchis , 
portaveu adjunt del Grup Municipal d’ERC-EV-IxG a l’Ajuntament de Gavà, d’acord 
amb el que estableix l’article 66 del Reglament Orgànic Municipal, mitjançant la 
present formula per a la seva discussió i votació al pròxim Ple Ordinari Municipal la 
següent 
  
 
DECLARACIÓ POLÍTICA EN SUPORT AL MOVIMENT “DIEM PRO U” QUE 
PROMOU PAGAR TOTS ELS IMPOSTOS A L’AGÈNCIA TRIBUTÀR IA CATALANA  
 
 
Exposició de motius: 
 
És un fet que l’espoli fiscal que patim els catalans, sumat al context de crisi 
econòmica, provoca que les nostres institucions públiques apliquin retallades en la 
despesa en diferents serveis essencials per a la ciutadania, situació que pateixen 
especialment les famílies amb menys recursos que ara, més que mai, requereixen de 
polítiques socials i ocupació de qualitat. 
 
També és un fet que per sortir de la crisi un país ha de ser capaç de crear ocupació 
disposant de recursos suficients per portar a terme polítiques d’ocupació i de creació 
de noves activitats econòmiques, que es podrien desenvolupar en un marc de 
finançament just per a Catalunya. 
 
Les darreres dades publicades de l’enquesta de població activa –EPA– corresponents 
al quart trimestre del 2011 mostren que, com era d’esperar, Catalunya no ha sortit ben 
parada, hem assolit uns nivells rècord de desocupació assolint la xifra de 775.400 
aturats i superant una taxa d’atur del 20%, el nivell més elevat des de l’any 1985. 
 
A més, els pressupostos generals de l’Estat per a aquest any 2012 no preveuen el 
compliment, ni enguany ni en els darrers exercicis de 2010 i 2011, d’allò que disposa 
la disposició addicional tercera de l’Estatut de Catalunya que, no ho oblidem, té rang 
de Llei Orgànica de l’Estat, i fa decennis que l’Estat incompleix sistemàticament allò 
disposat a l’article 40 de la Constitució, que instaura com a principi rector de la política 
econòmica i social «la distribució de la renda regional i personal més equitativa» i 
finança els serveis bàsics que rebem els catalans, com ara la sanitat, l’educació o les 
prestacions socials, amb una dotació per persona sensiblement inferior a les que 
reben altres comunitats i regions. 
 
Davant d’aquests incompliments reiterats per part dels diferents governs de l’Estat de 
les lleis pactades pels Parlaments català i espanyol, i aprovades en referèndum, 
Catalunya ha de fer un pas endavant si se’n vol sortir, i per aquesta raó, més enllà de 
denunciar l’espoli fiscal que pateix el nostre país, cal portar a terme mesures de 
pressió per acabar amb una situació que ens ofega fiscalment. La reinvindicació del 
concert econòmic ha d’anar més enllà del discurs polític. És un deure moral de les 
institucions públiques del nostre país, dels partits polítics compromesos en la defensa 
dels interessos econòmics de la ciutadania de Catalunya donar suport a les iniciatives 
que neixen de la societat civil que treballin per aconseguir un Concert Econòmic que 
ens acosti a la sobirania fiscal. 
 
Atès que l’estratègia d’ingressar els nostres impostos a l’Agència Tributària Catalana 
és tècnicament viable. 
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Atès que hi ha un marc legal contemplat a l’article 103 de mateixa Constitució 
Espanyola, que consagra el principi de coordinació entre administracions, cosa que 
permet que la Generalitat recapti directament, a través de l’Agència Tributària 
Catalana, diferents impostos –IVA, IRPF– que el contribuent ha de pagar sempre i 
quan pagui  a temps i n’informi a Hisenda mitjançant el següent procediment reglat i 
avalat per sentències dels tribunals, com ara la del Tribunal Superior de Justícia de 
Castilla y León de 2006: 
 

1. Emplenar el formulari Model S26, que permet transferir diners a un compte 
corrent de la Generalitat en concepte del pagament de l’IVA o l’IRPF, formulari 
que es pot trobar al web de la Generalitat de Catalunya. 

 
2. Ingressar al compte de l’Agència Tributària de la Generalitat l’import de l’impost. 
 
3. Lliurar a una oficina de l’Agència Tributària Catalana el justificant de l’ingrés dins 

del termini estipulat. 
 

4. Indicar, quan es declara l’impost a l’agència estatal responsable, que es carregui 
l’import al compte bancari de la Generalitat on prèviament ha ingressat els 
diners. 

 
Atès que diversos empresaris del nostre país han portat a terme la insubmissió fiscal  
ingressant el primer trimestre de l’IVA de l’exercici de 2012 a l’Agència Tributària 
Catalana. 
 
Vist que diferents formacions polítiques i plataformes civils hem denunciat i denunciem 
l’espoli fiscal que està sotmesa la nostra nació i estem d’acord que hauríem d’imposar 
els nostres impostos, regular-los, recaptar-los, gestionar-los i distribuir-los amb plena 
sobirania, 
 
Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-EV-IxG proposa al Ple l’adopció del següents 
  
Acords: 
 

1. Donar recolzament a la campanya iniciada pel moviment “Diem Prou” 
d’insubmissió fiscal i també a la tasca que Òmnium Cultural fa sobre el 
procediment a seguir i les conseqüències jurídiques del mateix. 
 

2. Proposar a tots els ajuntaments del Principat de Catalunya a seguir la línia 
iniciada per l’Ajuntament d’Arenys de Munt, a instàncies de l’Associació de 
Municipis per la independència, i explorar la possibilitat de liquidar els seus 
impostos a l'Agència Tributària Catalana en comptes d'efectuar-los a l'Agència 
Tributària Espanyola com s'ha realitzat fins ara. 
 

3. Proposar a les formacions polítiques amb representació al Parlament de 
Catalunya que promoguin la modificació de la legislació tributaria catalana per 
tal que pugui, també, recaptar els impostos de caràcter estatal. 

 
4. Promoure entre la ciutadania la seva adhesió a la campanya del moviment 

“Diem Prou” d’insubmissió fiscal.  
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5. Comunicar l’adopció dels presents acords del Ple Municipal al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, al govern de l’Estat Espanyol, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Agència Tributària  de 
Catalunya, a l'Associació de Municipis per la Independència,  a la Plataforma 
“Diem Prou” i als mitjans de comunicació locals i supralocals. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
Andreu Pérez i Lorite                                       Jordi Calatayud i Sanchis         
Portaveu d’ERC-EV-IxG                                 Portaveu adjunt d’ERC-EV-IxG       
 


