
Els meus
impostos,
a Catalunya

Catalunya està sotmesa a una asfíxia financera pel dèficit fiscal, el 
dèficit d’inversions públiques i privades, el retard en els pagaments, 
l’incompliment de pressupostos i la no acceptació de les propostes 
d’autofinançament. Aquesta asfíxia li resta capacitat econòmica per 
ser competitiva, per sostenir l’estat del benestar i els serveis socials i 
per mantenir la cohesió social.

Pagant els impostos a l’Agència Tributària Catalana (ATC) estem fent 
un gest de reconeixement de les institucions pròpies de Catalunya i 
a favor que sigui la Generalitat qui recapti els impostos i els gestioni.

Cal una reacció de la societat civil i del teixit empresarial de Catalunya 
per tal de fer palès el nostre malestar i, alhora, complir amb les nostres 
obligacions tributàries.

S’omplen els documents oficials degudament. Es respecta el calendari 
del contribuent. Es paga el que pertoca en cada cas. Es presenten (via 
telemàtica) els impostos corresponents a l’Estat espanyol.

Es compleix amb l’obligació de presentar els impostos i s’elimina la 
possibilitat d’una sanció directa per no presentació!

L’administració de l’Estat espanyol està regida pel conveni de finestra 
única. Això ens permet utilitzar qualsevol finestra existent per realitzar 
qualsevol tràmit i, per llei, té la mateixa validesa. L’Agència Tributària 
Catalana té un conveni específic amb l’Agencia Tributaria Española.

Qualsevol finestra administrativa és part de l’Estat. Pagar a l’Agència 
Tributària Catalana també és complir amb les obligacions!

Cal tenir en compte que, actualment, l’Agència Tributària Catalana està 
transferint els diners a l’Agencia Tributaria Española.

De les persones i empreses que han pagat els seus impostos a l’ATC, cap no 
ha rebut sanció ni cap tipus de conseqüència per aquest acte!

Per a dubtes o assessorament, podeu dirigir-vos a:
http://sf.assemblea.cat/ o insubmissio@assemblea.cat
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RENDA



PER A DECLARACIONS POSITIVES (A INGRESSAR)

•	 Calcular la declaració de renda de la forma habitual, utilitzant el programa 
PADRE de l’Agencia Tributaria Española.
Assenyalarem l’opció de pagament per domiciliació bancària i indicarem 
el núm. de compte de l’Agència Tributària Catalana (en el cas de Barcelona, 
2100 5000 53 0200024633).

•	 Baixar de la xarxa el formulari de pagament d’impostos de l’Agència Tributària 
Catalana que correspongui a la nostra província (en el cas de Barcelona, és el 
model S26 i es pot trobar a
http://www20.gencat.cat/docs/e-tributs/Documents/S26.pdf ). Cal tenir 
present que el número de referència individual és únic per a cada formulari. 
Si es torna a baixar, aquest número serà diferent. Posteriorment caldrà per 
fer el pagament.

•	 Omplir el formulari tenint present que:
•	 A l’apartat Descripció de la finalitat del dipòsit, escollirem l’opció B. 

Finalitat tributària, subopció Altres, i indicarem el tipus d’impost 
(per exemple: pagament renda 2012).

•	 El número de compte bancari consignat al programa PADRE ha de 
coincidir amb aquell en què farem el dipòsit a l’Agència Tributària 
Catalana.

•	 Pagar l’impost al compte bancari de l’ATC que hem utilitzat anteriorment. 
S’ha de tenir present que:

•	 Hi ha d’aparèixer la següent informació:
•	 Ordenant: el contribuent.
•	 Beneficiari: Agència Tributària Catalana.
•	 Concepte: (Número de referència), per al pagament de l’impost X 

(per exemple, Renda 2012) de (NIF del contribuent).
•	 Calen 3 còpies del justificant (una serà per a l’entitat bancària).

•	 Lliurar còpia de la documentació a les oficines de l’Agència Tributària Catalana 
perquè hi donin constància d’entrada. A l’ATC s’hi ha d’entregar:

•	 Declaració de la Renda PADRE.
•	 El formulari d’ingrés a l’Agència Tributària Catalana (l’S26, en el cas de 

Barcelona).
•	 El justificant bancari.
•	 Una declaració de voluntats, que és una instància on s’explica que 

es paga a la Generalitat en lloc de l’estat; es pot trobar un model a
http://sf.assemblea.cat/

PER A DECLARACIONS NEGATIVES (A RETORNAR)
•	 Calcular la declaració de renda de la forma habitual, utilitzant el programa 

PADRE de l’Agencia Tributaria Española.
•	 Un cop es tingui la quota líquida (casella 741), fixar la quantitat per la qual es 

vol fer l’objecció fiscal (es pot utilitzar el dèficit fiscal català amb la resta de 
l’estat, un 8% del PIB), que es posarà a la casella 752. 
Atenció: Aquest import pot ser que, al final, no l’acceptin i sigui reclamat de 
nou. Per tant, recomanem una xifra molt menor, per exemple 50 ó 20 euros 
o el que es vulgui arriscar, en senyal de queixa. 

•	 En la impressió de la declaració, i de forma manual i en totes les còpies, 
farem una ratlla per anul·lar l’explicació de la casella 752, i hi escriurem a 
sota: Objecció fiscal a l’Estat espanyol per espoli a Catalunya.

•	 Omplir el formulari de pagament d’impostos de l’ATC indicant el valor 
objectat (d’acord amb la casella 752) i fer-ho efectiu a l’entitat bancària que 
correspongui segons la província d’acord a la metodología explicada per a les 
declaracions positives.

•	 Lliurar la declaració de la renda a la finestreta de l’Agencia Tributaria Española 
que hi ha dins de l’ATC i, a continuació, lliurar còpia de la documentació al 
registre de l’ATC perquè hi donin constància d’entrada, tal com s’expilca per 
a les declaracions positives.

Enhorabona! Ja heu pagat
els impostos a Catalunya!


