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Ajuntament de Mataró 

 
Proposta de Resolució que presenta el Grup Municipal de la 
Candidatura d’Unitat Popular 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. 
 
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. 
 
Per altra banda és 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 berguedans 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. 
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Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al 
Ple de l'Ajuntament de Mataró els acords següents: 
 
 

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 Mataró 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. Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia 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,   23 de febrer de 2012     
 


