
MOCIÓ DE CRIDA PREMIANENCA PER A LA CREACIÓ D’UNA TAXA 

COVID 19 A NIVELL EUROPEU. 

 
L’actual crisi sanitària i socioeconòmica derivada de la Covid 19 està fent 

evident l’escassa capacitat econòmica i material que els ajuntaments 

posseeixen per a abordar problemes greus i urgents. L’austeritat que va 

portar la modificació de l’article 135 de la Constitució fa que avui els 

ajuntaments no disposin de suficients recursos i personal amb els quals 

fer front a la crisi. 

 

Els ajuntaments han de comptar amb un finançament adequat i suficient, 

tal com estableix la Constitució en el seu article 142. Per aconseguir aquest 

finançament, els governs han d’estar a l’altura de les circumstàncies i impulsar 

una ambiciosa reforma fiscal, progressiva i solidària, que faci possible un 

considerable augment dels ingressos públics. 

 

Proposem crear una taxa europea d’emergència COVID 19 que gravi les 

grans fortunes i les multinacionals, perquè els beneficis empresarials i 

patrimonials repercuteixin positivament en la majoria social. Demandem 

que aquesta taxa, organitzada a nivell europeu i gestionada pels Estats, arribi 

també als municipis, com una ajuda extraordinaria per a sufragar les 

necessitats socials, econòmiques i sanitàries que està provocant la pandèmia. 

 

Cal no oblidar que les grans fortunes, les multinacionals i els milionaris 

cada vegada paguen menys impostos: la seva agressiva enginyeria fiscal, 

afavorida pels "paradisos” fiscals i pels quantiosos beneficis fiscals de diversos 

estats membres de la UE, van possibilitar que els que més tenen contribueixin 

molt poc, o gairebé res, a les arques públiques. La immensa majoria de la 

població compleix amb les seves obligacions fiscals a través de les 

rendes del treball o els impostos al consum, suportant la càrrega dels 

ingressos de l’Estat que uns altres evadeixen. 

 

A nivell municipal, proposem fer servir com a eina la contractació pública 

que es gestiona des dels Ajuntaments, incloent en les clàusules socials dels 

contractes públics la limitació de contractar amb aquelles empreses (i les seves 

filials) que tinguin seu o operin des d’un “paradís” fiscal. 

 

Aquestes mesures busquen un doble efecte: pal·liar de manera immediata 

les necessitats de finançament dels governs europeus i, per tant, dels 

governs locals i, alhora, denunciar una de les grans xacres de la política 



actual, com és la corrupció, perquè els paradisos fiscals serveixen com a 

“refugi” per als corruptes. 

 

Es tracta de no tornar a caure en els mateixos errors que es van cometre en la 

dècada passada: que aquesta vegada existeixi solidaritat i redistribució de 

la riquesa en comptes de retallada de la despesa pública i deute: tan 

senzill i just com això. 

 

 

Per totes aquestes raons proposem al Ple l’adopció dels següents 

acords: 

 

Primer: Demanar al Govern de l’Estat que impulsi la creació d’un sistema 

extraordinari de “taxes europees d’emergència Covid 19” en l’àmbit de la UE 

per a gravar els beneficis empresarial i els grans patrimonis. 

 

Aquestes taxes d’aplicació d’una sola vegada i administració comunitària, 

tindran una naturalesa finalista per a atendre les necessitats socials generades 

per la crisi, garantint condicions dignes a tota la població a través de la 

redistribució de la renda i la dotació d’inversions en sanitat pública en cada país 

 

A l’Estat espanyol el 25% de la recaptació aconseguida per aquesta taxa haurà 

de destinar-se directament a un Fons d’Urgència per a les Entitats Locals. 

 

La taxa consistirà en les següents quatre modalitats: 

 

1. Taxa sobre els guanys empresarials superiors a 5 milionsd’euros 

obtingudes en el conjunt d’estats membres per la facturació i 

activitat econòmiques realitzades en aquests. 

S’aplicarà un gravamen del 3% als beneficis nets obtinguts, calculats 

després de deduir de la suma del total dels ingressos haguts, tant els 

relacionats amb la xifra de negoci com uns altres, totes les despeses 

relacionades amb l’obtenció del conjunt dels ingressos abans d’aplicar 

els impostos nacionals corresponents a l’exercici econòmic de 2019, 

realitzats en cadascun dels països de la UE per part de les societats, 

consorcis o corporacions amb independència que la seu fiscal de la seva 

matriu radiqui en l’un o l’altre estat membre o en un tercer país. 

 

2. Taxa sobre el patrimoni de les persones físiques, sigui com sigui la 

forma jurídica de tinença. Es gravarà amb un 3% el valor de mercat, 



estimat a 31 de desembre de 2019, del conjunt d’actius patrimonials de 

qualsevol naturalesa la suma de la qual sigui d’un milió d’euros o 

superior. 

 

3. Taxa sobre el patrimoni dels fons d’inversió i societats patrimonials. 

Es gravarà el seu patrimoni amb 3% sobre el valor de mercat del conjunt 

dels seus actius patrimonials de qualsevol naturalesa estimats a 31 de 

desembre de 2019. A partir dels 10 milions d’euros es gravarà amb un 

5% el valor de mercat, estimat a 31 de desembre de 2019, del conjunt 

d’actius patrimonials (la idea és fer-ho una mica més progressiu 

augmentant el percentatge a partir dels 10 milions). 

 

4. Taxa sobre les transferències patrimonials de qualsevol naturalesa. 

Seran gravades amb un 3% sobre el valor de mercat tots els imports 

patrimonials transferits per les persones jurídiques. Seran gravades amb 

un 2% sobre el valor de mercat els imports patrimonials transferits per 

les persones físiques a partir de la quantitat d’un milió d’euros. 

 

 

Segon: Incloure l’evasió i l’elusió fiscal entre els criteris que inhabilitin a una 

empresa per a concorrer en procediments de contractació pública que realitzi 

el nostre Ajuntament, establint aquest criteri en les clàusules socials que 

regeixen aquests procediments. El criteri a seguir serà tenir una seu o filial en 

una jurisdicció considerada com a “paradís fiscal” per la Tax Justice Network, 

incloent tots els territoris amb escassa o nul·la tributació i d’apreciable opacitat 

en els àmbits bancari, registral i mercantil. 

 

 

Tercer: Notificar el present acord al Govern de l’Estat i a la Federació 

Espanyola de Municipis i Províncies 

 

 

Andreu Mumbrú Fuxet 

Portaveu de Crida Premianenca- Alternativa Municipalista 

Premià de Mar 1 de desembre de 2020. 
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