MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM SOBRE L’EXERCICI
DE LA SOBIRANIA FISCAL.
Catalunya pateix dins l’Estat espanyol un espoli fiscal continuat, que sumat a
l’espoli interessat de les grans corporacions financeres i el frau fiscal centrat en
grans empreses i fortunes que pateix el nostre poble, afecta i agreuja la retallada
de prestacions socials bàsiques com la sanitat, els serveis socials i l’educació,
perjudica l’economia del nostre país i fa encara més pregona la crisi econòmica que
colpeix Catalunya amb especial virulència.
Simultàniament a aquest espoli fiscal, l’Estat espanyol ha demostrat una absoluta
deslleialtat amb les institucions catalanes, amb la Generalitat i els Ajuntaments, en
no satisfer-los una gran quantitat de deutes contrets, pressupostats i que la pròpia
legislació espanyola reconeix.
L’espoli fiscal i els deutes de l’Estat amb Catalunya s’ha mantingut al llarg dels
anys, fins i tot mentre s’augmentava la càrrega fiscal que, en aquests moments, és
homologable a la dels països rics d’Europa, mentre es reben unes prestacions
socials molt allunyades de les mitjanes europees.
Davant d’aquesta clamorosa situació, és del tot just que els Ajuntaments catalans
passin de la denúncia a aplicar mesures que permetin pal·liar aquest greuge, i
posar les bases per a una solució definitiva.
Per aconseguir l’objectiu de posar fi a l’espoli fiscal és imprescindible que tots els
impostos que actualment paguen les institucions i els ciutadans del nostre país es
liquidin a l’Agència Tributària de Catalunya, en lloc de fer-ho a l’Agència Tributària
espanyola.
Els Ajuntaments catalans, com a institució més propera a la ciutadania i
compromesa amb les dificultats socials que comporta l’espoli fiscal, podem i hem de
contribuir a l’objectiu de posar fi a aquest espoli que pateix Catalunya, exercint la
sobirania fiscal i ingressant a l’Agència Tributària de Catalunya els impostos que
fins ara ingressàvem a l’Agència Tributària espanyola.
Aquest és un acte completament legal, com ha quedat demostrat a partir dels
ajuntaments que ja exerceixen la Sobirania Fiscal. I té la cobertura d’entitats
municipalistes com l’Assemblea de Municipis per la Independència o l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques. De fet, des d’aquestes entitats, l’ACM i l’AMI,
s’ha volgut evidenciar recentment la voluntat d’ampliar i consolidar la dimensió de
la campanya iniciada fa uns mesos per tal que el món municipal exerceixi la
sobirania fiscal, i ha iniciat la campanya “Paguem a Catalunya”.
Per tots aquests motius, i després de les comissions informatives celebrades amb
anterioritat a la celebració del Ple del dia 1 de febrer de 2016, s’han introduït unes
esmenes al redactat originari de la moció, es proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents ACORDS:

Primer. Demanar al president amb la corresponsabilitat de tots els electes que
mostrin conformitat en aquest punt, que exerceixin la sobirania fiscal i ingressin els
pagaments que hagi d’efectuar l’Ajuntament de la Granada corresponents a

l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), i també en cas d'havern'hi, els corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), a l'Agència Tributària
de Catalunya, sempre i quan hi hagi l’habilitació legal que ho permeti i
salvaguardant la responsabilitat dels funcionaris i treballadors de l’Ajuntament de la
Granada en el moment de la seva aplicació pràctica.
Segon. Adreçar a aquells ciutadans o empreses de la Granada que vulguin acollirse a aquesta pràctica a les plataformes, entitats o associacions que donin
assessorament en aquest tema per tal que puguin exercir la sobirania fiscal.
Tercer. Instar el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat de Catalunya
a continuar treballant coordinadament amb les associacions municipalistes de
Catalunya per la consolidació de la hisenda pròpia.
Quart. Notificar el present acord a l'Associació de Municipis per la Independència i
a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.

La Granada, 29 de gener de 2016.

