
L’ANC del Pla de l’Estany lamenta que les institucions de la 
comarca no facin sobirania fiscal.      
 
Pla de l’Estany, 10 de gener de 2022.    L’Assemblea Nacional Catalana té en marxa la campanya 
Sobirania fiscal en què es proposa pagar els impostos estatals a l’Agència Tributària Catalana (ATC) amb 
l’objectiu d’enfortir aquest organisme català. 
 
Després d’uns mesos de campanya, l’Assemblea al Pla de l’Estany ha pogut constatar que els partits 
independentistes que tenen majoria al Parlament no fan res per enfortir l’ATC, i que tampoc  la mateixa 
ATC sembla que hi estigui interessada, la qual cosa no deixa de ser una paradoxa. També ha constatat 
que als partits polítics locals no els preocupa l’ATC i no tenen intenció de fer sobirania fiscal. 
 
En els darrers mesos s’ha contactat amb gairebé tots els ajuntaments de la comarca i també amb el 
Consell Comarcal. Alguns no han ni escoltat la proposta i d’altres, després de fer-hi diverses reunions i 
mostrar interès, no es decideixen a fer-ne. 
Així doncs, al Pla de l’Estany no hi ha cap institució que faci sobirania fiscal. I es considera que això no 
deixa de ser una vergonya si es tenen en compte totes les institucions que en fan 
(https://sobiraniafiscal.assemblea.cat/institucions.php), algunes d’elles des de fa molts d’anys. 
 
Es considera una vergonya per aquest seguit de consideracions: 
1) El Pla de l’Estany és una comarca amb un percentatge de vot independentista molt alt, per no dir el 
més alt de Catalunya (en les eleccions del 14F2021 per sobre del 80%).  
2) Tots els ajuntaments i també el Consell Comarcal de la nostra comarca tenen mocions aprovades des 
de fa anys a favor de fer sobirania fiscal (la majoria del 2013).  
3) Hi ha empreses i particulars a la comarca (i arreu de Catalunya) que n’estan fent, però les nostres 
institucions i partits no en volen fer. 
4) Fer sobirania fiscal no és costós, estem parlant d’un tràmit que pot costar algun minut més de feina a 
l’hora de fer el pagament. 
5) Pagar els impostos a l’ATC és legal perquè s’està complint amb l’obligació tributària. 
 
L’ANC del Pla de l’Estany es mostra decebuda davant d’aquests fets i li agradaria que les institucions 
locals s’ho replantegessin, a la vegada que demana que s’escali a  nivell nacional una queixa sobre el 
comportament que estan tenint els partits independentistes  en referència a la sobirania fiscal, ja que no 
tenen cap intenció de promoure-la ni de potenciar l’ATC. 
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