
    

    

LA INSUBMISSIÓ FISCAL 
Com pot afectar als Ateneus 
 

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU 
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L’OBJECTIU DE LA DECLARACIÓ 
D’INSUBMISSIÓ FISCAL 
 
La declaració d’insubmissió fiscal tant per persones 
físiques com per persones jurídiques, representa 
deixar de pagar impostos a l’Estat per pagar-los a la 
Generalitat de Catalunya. 
 
És a dir, declarar-se insubmís no representa no fer-
se càrrec de les obligacions tributàries sinó fer les 
declaracions i imposicions fiscals a la Generalitat de 
Catalunya, en lloc de l’Estat. 
 
CONSEQÜÈNCIES DE LA INSUBMISSIÓ FISCAL 
 
Les conseqüències poden ser vàries depenent de la 
situació tributària de cada entitat. 
 
Si per l’Agència Tributària l’entitat no té obligacions 
fiscals, és a dir, si segons l’informe de situació 
censal l’entitat no té obligacions de presentar 
impostos, encara que es declari insubmisa fiscal no 
tindrà conseqüències. 
 
Per altra banda, si l’entitat té obligacions de 
presentar impostos (IVA , Impost de Societats, etc), 
el fet de declarar-se insubmís fiscal pot tenir 
conseqüències de diferent índole. En primer lloc, el 
no pagar a l’Administració de l’Estat -que és qui té la 
competència-, pot comportar sancions, sancions que 
es calcularan segons l’import que s’ha deixat de 
pagar, més els interessos de demora, més la multa. 
 
Si no es fa front a aquestes sancions es pot donar el 
cas que l’Agència Tributària procedeixi a embargar 
els béns de l’entitat, a fi i efecte de cobrar el deute 
generat amb l’Estat. 
 
En segon lloc, el no pagar i no complir davant 
l’Administració competent amb les obligacions 
tributàries, a banda de la sanció ja esmentada, es 
pot donar el cas de no poder rebre subvencions ni 
beneficiar-se de cap servei o prestació pública, ja 

que en la majoria de les convocatòries de 
subvencions és requisit indispensable estar al 
corrent dels pagaments amb l’Agència Tributària i la 
Seguretat Social. 
 
En el cas de les entitats declarades d’utilitat pública, 
es podria donar el cas que se’ls revoqués aquesta 
situació per no complir amb un dels requisits: complir 
amb les lleis fiscals. 
 
CONCLUSIONS 
 
Hi ha partits polítics i moviments socials que 
asseguren que la insubmissió fiscal està en un buit 
legal. És molt difícil dir si és així o no, ja que no està 
del tot clar. 
 
Si que és cert que l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya diu que hi ha d’haver una cessió 
d’impostos però la realitat és que no s’ha dut a 
terme. Per tant, sent literals a la llei, deixar de pagar 
els impostos a l’Estat és equivalent a no complir amb 
les actuals lleis vigents. 
 
 
 


