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Ajuntament de Mataró 

Proposta de resolució que presenta el Grup Municipal de la 
Candidatura d’Unitat Popular, per rebutjar l’augment de l’IVA  
 
L’Estat espanyol va optar per rescatar els bancs, principals culpables de la crisi que 
patim i, ara, ens imposa un llarg paquet de mesures antisocials per a poder acollir-se 
al pla de rescat europeu, que té com a únic propòsit tapar el deute bancari. 
 
L’augment de l’IVA ordenat s’ha consumat en el pitjor moment econòmic de la nostra 
història recent i perjudicarà encara més l’economia productiva que malda per 
sobreviure (cultura, indústria, transport, serveis, etc.). També a les institucions. Per a 
l’Ajuntament de Mataró, per exemple, l’increment de l’IVA suposarà un cost afegit d’un 
milió i mig d’euros anuals. 
 
Els nous tipus impositius de l’IVA afecten de ple en la vida quotidiana de les classes 
populars, la qual cosa representa una important pèrdua de poder adquisitiu que se 
suma a les altes xifres d’atur i a la crisi de salaris (que fa temps que no paren de 
baixar).  
 
En les actuals circumstàncies, apujar l’IVA és socialment injust i abusiu, atès que es 
tracta d’un impost que el paga tothom amb independència del seu nivell de renda. Això 
contrasta amb l’amnistia fiscal decretada, els beneficis fiscals de les SICAV. 
 
És per aquest motiu el que els grups sotasignats proposen al Ple l’adopció dels 
següents, 
 
ACORDS: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Mataró manifesta el seu rebuig davant dels nous tipus 
impositius de l’IVA decretats pel govern espanyol. 

 
Segon.-  L’Ajuntament de Mataró donarà suport a totes les iniciatives populars i 
institucionals, que treballin per la plena sobirania fiscal catalana i per l’articulació d’una 
una fiscalitat justa i progressiva. 
 
Tercer.- L’Ajuntament de Mataró traslladarà els presents acords a les organitzacions 
sindicals, veïnals, de comerciants i de consumidors de Mataró; a les entitats 
municipalistes catalanes, i al govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
No obstant això, el Ple decidirà 
 
 
 
 
 
Xavier Safont-Tria i Ramon 
Regidor-portaveu del grup municipal de la CUP 
 
Mataró, 3 de setembre de 2012 


