
motius per fer sobirania fiscal

Empoderar la ciutadania, entitats i empreses delpaís
Fent sobirania fiscal generem el costum de pagar a Catalunya, reforcem les 
nostres institucions i les obliguem a estar més ben preparades cap a 
la ruptura amb l’Estat espanyol.

Controlar els impostos
Fent sobirania fiscal estem aconseguint que les nostres institucions 
tinguin el control del màxim possible d’impostos recaptats. Actualment la 
Generalitat tan sols recapta el 5,3 % dels impostos que paguem les 
catalanes i els catalans, bàsicament aquells que són propis i els 
cedits per l’Estat.

еmpoderar el govern de Catalunya
Fent sobirania fiscal situem el nostre Govern en una posició de força de 
cara a la ruptura amb l’Estat espanyol. També donem la possibilitat al 
Govern de Catalunya de plantar-se en cas que l'Estat espanyol no 
compleixi amb les seves obligacions de finançament.

Enfortir l’Agència Tributària de Catalunya
Fent sobirania fiscal enfortim l’Agència Tributària de Catalunya, una eina 
d’estat indispensable per gestionar un volum superior de recaptació i 
d’informació tributària i d’aquesta manera, quan arribi el moment, pugui 
funcionar com l’Agència Tributària d’un nou estat.

Аvançar cap a la Independència
Poder gestionar els recursos del nostre país és imprescindible per poder 
aconseguir la independència. Fent sobirania fiscal, preparem el Govern i la 
ciutadania per afrontar amb més garanties la culminació del procés 
d’independència quan arribi el moment.  

sobiraniafiscal.assemblea.cat



#JoPagoACatalunya

Com Es fa la Sobirania Fiscal?

Un cop tinguis el justificant efectua l’ingrés a 
l’Agència Tributària de Catalunya.

Ho pots fer telemàticament omplint formulari 226 (web) de l’ATC, o 
presencialment omplint els formularis S26, S27, S28 o S29, segons la 
teva província i indicant l’import que t’ha sortit al justificant de l’AEAT.
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Un cop omplert, realitza l’ingrés de l’import del 
dipòsit al compte corrent que s’indica al formulari de 
sol·licitud corresponent, mitjançant transferència 

bancària o pagament amb targeta si ho fas telemàticament.
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Presenta la liquidació a l’Agència Tributària Espanyola 
tal i com ho fas sempre, omplint el formulari 
corresponent.

Però en el moment de posar el compte corrent per fer el pagament, has 
de posar el número de compte de l’Agència Tributària de Catalunya de 
la demarcació que et correspongui:
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Barcelona
Girona        
Lleida         
Tarragona  

-
-
-
-

ES39
ES68
ES69
ES35

2100
2100
2100
2100

5000
0188
9046
9046

5302
4802
9502
9002

0002
0041
0000
0000

4633
8022
4714
4601
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