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València 17 d'abril de 2019 

D. Enric Morera 

President de les Corts Valencianes 

 
Ens dirigim a vostè. en la seua qualitat de President de la Institució Democràtica que 
acull la voluntat legislativa del Poble Valencià, mitjançant els grups polítics que hi són 
representats. 

Li demanem que remeta aquest document, amb les propostes adjuntes, a les persones 
que encapçalen la representació dels respectius partits als quals pertanyen, PSOE, PP, 
Compromís, Podem i Ciutadans, formant part de la Diputació Permanent en l'actual 
període d'eleccions, perquè facen arribar aquestes propostes als òrgans i persones 
oportuns dels seus respectius partits i, així mateix, els tinguen en consideració o es 
pronuncien per aclarir el debat polític sobre fiscalitat justa i constitucional. 

Des de la Campanya per una Justícia Fiscal de la Comunitat Valenciana, i com 
subscriptors de les propostes que a nivell estatal impulsa la Plataforma per la Justícia 
Fiscal de Madrid, volem contribuir a la restitució del principi constitucional de fiscalitat 
en benefici legítim de tota la ciutadania, amb algunes propostes fiscals que 
contribueixen a aconseguir aquest objectiu. 

En l'aspiració legítima d'aconseguir una fiscalitat justa, exigim l'eradicació de l'elusió, 
l'evasió, el frau fiscal, i dels paradisos fiscals, com també dels il·legítims privilegis fiscals 
que les emparen obscenament, per d'aquesta manera contribuir al compliment del 
principi constitucional de fiscalitat progressiva, redistributiva i suficient. I que paguen 
més els que més tenen, siguen persones, patrimonis o empreses, i que paguen ‘tot el 
que hagen de pagar', constitucionalment i sense esbandides, i que actualment no ho 
paguen. 

Així mateix, exigim que s'investiguen, persegueixen i impedisquen legalment aquelles 
pràctiques punibles, comportaments lesius que propicien i teixeixen complicitats o 
connivències espúries, entre els lobbies empresarials i financers, d'una banda, i aquelles 
persones que, tenint o havent ostentat la representació de la sobirania popular, utilitzen 
les seues capacitats d'influència en l'àmbit legislatiu amb una clara orientació, no cap a 
l'interès general real, sinó cap al benefici privat d'unes poques 'persones' privilegiades, 
siguen físiques o jurídiques. Aquí s'emmarquen, entre les males praxis, les anomenades 
"portes giratòries". 

Totes aquestes males praxis comporten conseqüències legislatives i pressupostàries 
greus, o molt greus, per a la immensa majoria de la ciutadania i gravíssimes per a les 
persones més vulnerables; la qual cosa és intolerable en un "Estat Democràtic i Social 
de Dret" com és el nostre. A l'minvar intencionadament els "ingressos públics", es 
minven així les "despeses públics" i, per tant, la Justícia Social i el benestar de totes les 
persones, sent contradictori que això comporti l'increment dels negocis privats, d'uns 
pocs, i només per als que ho puguen pagar. En el nostre marc constitucional, democràtic 
i social, només cal considerar que, sempre, primer són les persones i que, per tant, 
primer és la seguretat jurídica de les persones, del Poble, dels seus DDHH i Socials, del 
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seu Bé Comú i del seu Hàbitat, el Planeta, anteposant-la sempre a la "seguretat jurídica" 
dels negocis i inversions privats. 

Exigim que tots els partits polítics, amb representació parlamentària, compleisquen 
veraçment la Constitució a favor de les persones, del Poble sobirà, i que anteposen a 
totes les persones a 'les quals es diu representar' davant de qualsevol interés aliè del 
capitalisme salvatge. I que, a més, adaptant-se als nous temps i tecnologies, també 
s'adeqüe immediatament el sistema tributari, territorial i estatal, a l'aplicació de la 
fiscalitat justa en tots eixos nous negocis i tecnologíes. 

Adjuntem dues propostes: 

- Un primer document: "Anàlisi de les reformes empreses per la Generalitat 
Valenciana en matèria tributària en la legislatura 2015-2019. Propostes de 
reforma "  Està dirigit a tots els partits que ja han format part de la governança 
d'aquesta autonomia, perquè les valoren i es pronuncien sobre elles en els 
debats de la campanya electoral. 

- Un segon document, amb la proposta d'un "Pacte d'Estat contra el frau fiscal", 
presentat el passat 3 d'abril a les Corts Generals a Madrid, perquè 
contribuïsquen amb el seu suport polític a què puga ser tramitat i ratificat en 
breu. 
 

Li demanem traslladi el present escrit a les Senyores i Senyors, Diputats i Diputades de 
la Diputació Permanent: 

D. Manuel Mata Gómez - Partido Socialista – PSPV / PSOE 

Dña. Isabel Boning Trigueros - Partido Popular 

D. Francesc Ferri Fayos - Compromis 

D. Antonio Estañ García - Podemos 

Dña. María del Carmen Sánchez – Ciudadanos 

 

 

 

CAMPANYA PER UNA JUSTÍCIA FISCAL 
AVF- Economía del Bien Común, ATTAC PV, CCOO PV, CVONGD, EAPN CV, GESTHA,  

Intersindical Valenciana, Pobreza Cero, Red Enclau, Oxfam Intermón, UGT-PV 
 


