
 
 
 
MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE LA CUP i ERC DE 

VILASSAR DE MAR  SOBRE EL PAGAMENT DE L'IRPF I L'IVA 

 

 

És una certesa històrica que l'estat espanyol ha sotmès el nostre país, com a mínim des de 

la darrera centúria, a un espoli fiscal permanent que n'ha penalitzat el desenvolupament 

econòmic i social. A la torna, amb aquest fenomen els diners dels catalans s'han utilitzat 

com a arma política utilitzada per a perpetuar aquesta situació de forçada contribució a 

una mal anomenada solidaritat. 

 

Aquest fet s'ha vist agreujat al llarg dels darrers anys amb l'augment de la càrrega fiscal 

que, partint de nivells propis dels països més pobres, s'ha anat homologant als nivells de 

la resta d'Europa. És d'aquesta forma que el fenomen de l'espoli fiscal ha arribat fins a 

l'absoluta insostenibilitat actual, posant així en perill el futur econòmic català i amb 

aquest el de tots aquells serveis públics i socials conquerits en els darrers cent anys. Bona 

prova d'aquest fet la trobem en les actuals retallades pressupostàries de tots aquests 

serveis, en part probablement originades pel malbaratament dels recursos públics però 

majoritàriament cimentades en aquest constant espoli fiscal. 

 

Per altra banda és també un fet conegut l'existència al Principat de Catalunya de dos ens 

públics, l'Agència Tributària de Catalunya i l'Agència Tributària Espanyola, dedicats a la 

recaptació d'impostos, entre ells l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i 

l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Fins a la data, i com en la immensa majoria de 

casos aquest Ajuntament ha estat tributant pels impostos anteriorment esmentats a 

l'Agència Tributària Espanyola. 

 

És per altra banda una mancança greu el fet que l'Agència Tributària de Catalunya no 

disposa a dia d'avui d'un protocol estandaritzat que faciliti els pagaments dels impostos 

anteriorment esmentats a la pròpia Agència. En aquest ordre de coses i considerant que si 

en l'actual conjectura econòmica els impostos dels vilassarencs i vilassarenques han 

d'esdevenir arma política és preferible que el control de la mateixa es trobi a mans de la 

Generalitat de Catalunya, màxim òrgan de govern propi del Principat. 

 

Atès que hi ha una escletxa legal, d’acord amb el principi de coordinació entre 

administracions, que permet que la Generalitat recapti diferents impostos –IVA, IRPF- 

que el contribuent ha de pagar a Hisenda a través de l'Agència Tributària Catalana, ho pot 

fer, sempre i quan pagui a temps i n'informi a Hisenda mitjançant el següent procediment:  



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. Aquest formulari es pot trobar 

en al web de la Generalitat de Catalunya www.gencat.cat.  

2. Una vegada omplert el formulari de l'Agència Tributària de Catalunya, el contribuent 

ha d’ingressar al compte de la Generalitat l’import de l’impost indicant el número de 

referència i el NIF. Cal conservar el justificant de l’ingrés. 

3. Posteriorment el contribuent ha de lliurar a una oficina de l'agència catalana i el 

justificant de l'ingrés en un termini de set dies. 

4. A l’hora de fer la declaració de l’impost a Hisenda, cal indicar que es carregui l’import 

al compte bancari de la Generalitat on prèviament ha ingressat els diners.  

5. La decisió d’acceptar el pagament recaurà en el Govern de la Generalitat. 

Atès que dues iniciatives del nostre país portaran a terme la insubmissió fiscal; una 

empresa de cerveses d'Olost  i una parella d’empresaris de Siurana han manifestat que 

ingressaran el primer trimestre de l’IVA de l’exercici 2012 a l’agencia tributària catalana.  

Per tot el què s'ha exposat proposem al ple la presa dels següents ACORDS: 

 

1. Instar a la Generalitat de Catalunya i a l'Agència Tributària de Catalunya a que 

estableixin un protocol d'actuació que permeti realitzar els pagaments d'aquests impostos 

a la mencionada Agència, efectuant a tal efecte, si s'escau, els canvis normatius que 

puguin ser necessaris. 

 

2. Ingressar, així que sigui legalment possible, els pagaments efectuats per l'Ajuntament 

de VILASSAR DE MAR  corresponents a l'Impost Sobre la Renda de les Persones 

Físiques (IRPF), i també en cas d'haver-n'hi, els corresponents a l'Impost sobre el Valor 

Afegit (IVA), a l'Agència Tributària de Catalunya, en comptes d'efectuar-los a l'Agència 

Tributària Espanyola com s'han realitzat fins ara. 

 

3.Donar recolzament a la campanya iniciada pel moviment ‘Diem Prou’ d’insubmissió 

fiscal. 

4.Donar recolzament a totes les iniciatives iniciades pel Govern de l’Ajuntament Vilassar 

de Mar per explorar la possibilitat de liquidar els seus impostos, de forma legal, a 

l’Agència Tributaria Catalana. 

5.Traslladar al Consell d’Administració de l’empresa municipal VILASSAR, SOCIETAT 

MUNICIPAL DE PROMOCIONS URBANES, S.A. 

6.La voluntat que estudiïn l’oportunitat d’explorar la possibilitat de liquidar els seus 

impostos a l’Agència Tributaria Catalana. 

http://www.gencat.cat/


7. Proposar a les formacions polítiques nacionalistes, sobiranistes o independentistes 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. 

8. Promoure entre la ciutadania la seva adhesió a la campanya del moviment ‘Diem Prou’ 

d’insubmissió fiscal. 

9. Comunicar l’adopció d’aquests acords als portantveus parlamentaris del Parlament del 

Principat de Catalunya, al Departament d’Economia i Coneixement del Govern de la 

Generalitat, a l’Agència Tributària de Catalunya, a les entitats municipalistes de 

Catalunya (FMC i ACM), a l'Associació de Municipis per la Independència, a la 

Plataforma Diem Prou i a l’empresa municipal VILASSAR, SOCIETAT MUNICIPAL 

DE PROMOCIONS URBANES, S.A. 

 


