PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER UNA REFORMA FISCAL JUSTA
I PROGRESSIVA
Degut a la greu crisis que ens afecta des de 2008, les administracions pateixen
dificultats econòmiques. Hem vist en els darrers temps com els objectius de
dèficits imposats per l’Estat, així com les polítiques d’austeritat, han provocat i
provoquen retallades en els serveis públics comportant la seva eliminació o la
pèrdua de la qualitat dels mateixos.
Aquesta no era l'única opció que tenien els Governs, malgrat ens ho vulguin fer
creure. La realització, per exemple, de reformes fiscals que permeten aconseguir
més ingressos dissenyant un sistema més just i progressiu, hagués estat un camí
més idoni per tal de no fer retallades i resoldre alguns dels problemes econòmics
de les administracions.
Cal una reforma fiscal justa i progressiva perquè avui més del 70% dels impostos
que corresponen a IRPF i IVA són recaptats majoritàriament per les classes
mitjanes i assalariades, fent un esforç molt més important que el realitzat per les
rendes del capital. Des de la nostra posició socialista, creiem que cal gravar més
les rendes del capital i la riquesa, que no pas les rendes del treball, a través de la
incorporació de coeficients correctors, i la modificació i/o creació de nous
impostos, com els ambientals.
Per això, els i les socialistes proposem:
- Realitzar una revisió profunda i íntegre del sistema de bonificació i reduccions en
els rendiments empresarials de societats o de persones físiques.
- Crear un nou tribut a les grans fortunes i als patrimonis empresarials no afectes a
l’activitat econòmica, per ajudar a finançar serveis públics essencials.
- Aprovar un Pla de lluita contra el frau fiscal i la no contractació pública a
empreses que treballin en paradisos fiscal.
Per poder desenvolupar i gestionar aquests nous instruments és necessari que
l’Agència Tributària de Catalunya esdevingui un instrument sòlid i alhora àgil per a
poder desenvolupar les tasques encomanades. Per tant, necessitem recursos i
eines de coordinació amb l’Agència tributària espanyola que li permetin una millor
informació i gestió.
Els i les socialistes volem reformar el sistema fiscal per tal que l’esforç del capital i
la riquesa sigui més gran que el què fan avui les classes mitges i treballadores, i
que allò que recaptem, que ha de créixer, es redistribueixi reduint i eliminant la
desigualtat i generant igualtat d’oportunitats.

