
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC I CUP A FAVOR DE L’EXERCICI DE LA

SOBIRANIA FISCAL

El Ple de l’Ajuntament de Manresa, en sessió del dia 21 de març de 2013, va aprovar

una proposició a favor d’exercir la sobirania fiscal i, en aquest sentit, instar l’Assemblea

de Municipis per la Independència a consensuar un calendari d’actuació conjunta que

aglutinés el màxim nombre de municipis per fer efectiu l’ingrés dels impostos dels seus

treballadors (IRPF) i IVA a l’Agència Tributària de Catalunya.

L’acord adoptat pel Ple va ser impugnat davant del tribunal contenciós administratiu

núm. 13 de Barcelona, per la Delegació del Govern a Catalunya, al considerar que

l’exercici de la sobirania fiscal per part de l’Ajuntament de Manresa podia incomplir la

legalitat vigent.

Recentment, la Delegació del Govern ha desistit de continuar amb la impugnació, a la

vista  de  diferents  sentències  desestimatòries  que  ha  acumulat  en  recursos  contra

acords de la mateixa naturalesa.

D’altra banda, segons fonts de l’Assemblea de Municipis de Catalunya, actualment a

Catalunya hi  ha 62 ajuntaments que ja  estan liquidant  els  seus impostos a  l’ATC,

sense cap tipus de problema ni logístic ni jurídic, i 175 ajuntaments més tenen previst

fer-ho properament.

Per aquests motius, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa

al Ple l’adopció dels acords següents:

1. Iniciar,  de  forma  immediata,  els  tràmits  necessaris  amb  l’Agència  Tributària  de

Catalunya per tal de fer efectiu l’ingrés dels impostos dels seus treballadors (IRPF) i de

l’IVA  a  l’esmentada  Agència  i,  en  conseqüència,  deixar  de  fer-ho  a  l’Agència

espanyola.

2. Continuar instant al Govern de la Generalitat i a les associacions municipalistes del

país per tal d’avançar en la creació de la Hisenda pròpia de Catalunya.



3. Notificar  aquests  acords  a  la  Conselleria  d’Ecoomia,  a  l’Agència  Tributària  de

Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.

No obstant això, el Ple decidirà

GM d’ERC GM CUP

Manresa, 9 d’octubre de 2014


