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JO PAGO A CATALUNYA 
Fem Sobirania Fiscal 

Què és? 

Fer sobirania fiscal significa pagar els impostos estatals, habitualment recaptats per la hisenda 
espanyola, a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) i atorgar el cobrament d’aquests impostos a 
la Generalitat. Aquesta acció és totalment legal, ja que les diferents administracions de l’estat 
actuen sota el principi de finestreta única i ens permet anar traient poder a la administració espanyola 
i atorgar-la a la catalana. 

Qui pot fer sobirania fiscal? 

Qualsevol persona física o jurídica que pagui taxes a la hisenda espanyola. 

Això vol dir: persones assalariades, empreses, autònoms i també les entitats, els sindicats, les 
patronals, els partits polítics i les administracions públiques. 

Quins impostos es poden pagar a l'ATC? 

Actualment es poden pagat els impostos de: 

 IVA 

 IRPF 

 Societats 

Com la farem? 

1. Entrarem al web de l'Agencia Tributaria Española (https://www.agenciatributaria.es) i omplirem 
el formulari corresponent a l'impost que volem pagar. 

2. En el moment de definir com el pagaren, escollim fer una domiciliació i, en comptes de posar el 
nostre compte corrent, posarem el de la ATC corresponent a la nostra província, en el cas de 
Girona és: ES68 2100 0188 4802 0041 8022. 

3. Presentes la declaració i se’t generarà un justificant. 

4. Desprès hem de fer el pagament a l'ATC i podem fer-ho: 

 Telemàticament. Entrarem al web de l’ATC (https://atc.gencat.cat/). Buscarem el formulari 
226, l'omplirem i, ara si, hi posarem el nostre número de compte i la quantitat a pagar del 
justificant de Hacienda. Finalment, adjuntarem el justificant de la Agencia Tributaria 
Española i el validarem. 

 Presencialment. Omplirem el formulari corresponent a Girona (S27) i el presentarem junt 
amb el justificant de la Agencia Tributaria Española a les oficines de l'ATC. 

On trobem tota la informació? 

 A les gestories col·laboradores, algunes d’elles les pots trobar al plànol del web. 

 Al web https://sobiraniafiscal.assemblea.cat. 

 Al telèfon 93.595.46.46 de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i de 4 a 8 de la tarda. 
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