
DIA D’ACCIÓ GLOBAL PER 

L’ABOLICIÓ DELS PARADISOS FISCALS 

#ForaParadisosFiscals 
 
Un any més, el 3 d’abril diverses associacions, sindicats, col·lectius 

i moviments socials representats a la Campanya per una Justícia 
Fiscal i la Campanya No al TTIP/CETA/TISA tornem a unir les 
nostres forces per denunciar i reclamar l’erradicació d’un dels més 
mortífers instruments que debilita els ingressos del sistema tributari a 
molts països, fet que genera conseqüències irreparables en el 
benestar col·lectiu: ELS PARADISOS FISCALS 

Els països i territoris considerats Paradisos fiscals són més 
que res un mecanisme dels mercats financers globalitzats, que 
ofereix avantatges competitius com la baixa o nul·la tributació i 
l’ocultació de la titularitat real en les transaccions internacionals. 

 
 



Aquestes plataformes dels mercats financers: 

• No posseïxen cap base econòmica d’interés per al bé 
comú, només serveixen als interessos espuris de les elits 
econòmiques, grans corporacions, multinacionals, delinqüents 
financers i criminalitat organitzada. 

• Contribuixen a arrelar la desigualtat, crear desequilibris, 
crisis econòmiques i corroir la democràcia. 

La vulnerabilitat dels sistemes tributaris debilita les respostes que 
els Estats poden donar davant les urpades que clava el sistema liberal 
imperant amb les seues receptes econòmiques, les quals lleven a les 
classes populars una part fonamental dels seus ingressos directes 
mitjançant la precarització de les relacions laborals, dels seus 
ingressos indirectes lligats a l’educació, sanitat i serveis socials; i dels 
seus ingressos diferits, atacant i erosionant el sistema públic de 
pensions. Aquest fet ha generat una profunda crisi que engloba àmbits 
político-institucionals, econòmics i socials, el resultat de la qual és un 
increment de la pobresa i una major desigualtat. 

Des d’entitats com l’OCDE i la UE ens informen que estan posant 
fre al nociu paper dels paradisos fiscals, però les seues accions via 
tractats, lleis o decisions polítiques són sempre laxes i inofensives com 
amb qui té el poder, però implacables i dolents  amb la ciutadania. 

Ens maregen amb un carrusel d’entrades i eixides de països a les 
llistes de paradisos fiscals, però la realitat és que Delaware o Nevada 
als Estats Units són paradisos fiscals, que Luxemburg o Irlanda 
exerceixen com paradisos fiscals dins la mateixa Unió Europea, que la 
City de Londres o les Illes de la Canal de Regne Unit són paradisos 
fiscals. Tots aquests espais, i alguns més, no estan inclosos a les 
llistes confeccionades per la Unió Europea, resultat escandalós el cas 
de Panamà, inclòs per la Unió Europea a la seua llista negra de 
desembre de 2017, i exclòs de la mateixa llista el gener de 2018 junt 
amb altres 7 països. No existeix voluntat política per evitar que la 
banca, les empreses transnacionals i les grans fortunes que operen en 
aquests territoris puguen seguir defraudant impostos. 

 



Les dades són eloqüents: 

• Els diners que operen a paradisos fiscals no paren de crèixer. 
En total, més de 6’8 bilions d’euros s’hi amaguen, o cosa 
equivalent, una quantitat major al PIB del Regne Unit i Alemanya 
junts. La UE estima l’evasió i l’elusió a Europa en un bilíó d’euros 
a l’any, i l’OCDE calcula que a escala mundial es perden entre 
75.000 i 180.000 milions de dòlars anuals d’ingressos per Impost 
de Societats. 
• Constitueixen una burla a la legalitat internacional. 
• Totes les empreses de l’IBEX 35 tenen filials a paradisos 
fiscals. 
• Més de la meitat del comerç mundial passa per paradisos 
fiscals. 
• Des de 2015 l’1% més ric de la població mundial posseïx més 
riquesa que el 99% restant. 
• A Espanya el 83% de l’esforç fiscal cau sobre les famílies. 
• Els 20 principals bancs europeus, entre els quals hi ha el 
Santander i BBVA, registren el 26% dels seus beneficis a 
paradisos fiscals, un percentatge que no representa per a res 
l’activitat econòmica real que desenvolupen a eixes jurisdiccions. 

Mentre açò passa les persones del carrer complim amb les nostres 
obligacions fiscals i obeïm les normes i principis de solidaritat que 
beneficien a la majoria. Mentre nosaltres no ocultem els nostres diners 
ni l’utilitzem en perjuí de la resta, qui amaga la seua riquesa en 
guarides fiscals, tal com han posat de manifest les informacions 
publicades als darrers anys, i opera mitjançant pràctiques irregulars 
utilitzant clavegueres financeres, és qui condueix aquest sistema cap 
al col·lapse. 

Res pot justificar l’opacitat de comptes bancaris. No existeix cap 
manera de legitimar l’existència de plataformes creades únicament per 
amagar diners evadint el fisc, per blanquejar beneficis de delits més 
greus o per moure fons i inversions sense lligar-se a fronteres ni 
normes democràtiques que la resta hem de complir. 

 
Resulta prioritari controlar aquestes astronòmiques sumes de diners 

opacs que ataquen deutes sobirans, fabriquen balances fictícies, 
destrueixen empreses, especulen amb aliments i posen en risc el 
sistema bancari. Hem de desmuntar d’una volta per totes els 
enclavaments des dels que es decideix quins països s’arruïnen i quina 



proporció de la ciutadania perdrà les seues pensions. No podem 
consentir aquest atemptat contra la democràcia i contra els drets 
humans a tot el món. 

 
Per tot açò, des de  la Campanya per una Justícia Fiscal i la 

Campaña No al TTIP/CETA/TISA animem a la societat en general a 
organitzar una resposta ferma i unida contra els paradisos/guarides 
fiscals, i exigim als nostres representants democràticament escollits 
accions per avançar en el camí de la seua inajornable erradicació. 
Algunes de les accions: 

1. Aprovar una Llei contra l’evasió fiscal.   
2. Reformar el sistema fiscal internacional 
3. Promoure “Zones Lliures de Paradisos Fiscals”, mitjançant un 

mecanisme per impedir contractacions públiques (a qualsevol dels 
nivells de govern) a empreses que operen a paradisos fiscals. 
4. Pressionar per tal que la Unió Europea sancione als països o 

territoris que conserven el secret bancari. 
5. Il·legalitzar tota activitat econòmica d’empreses que compten amb 

filials a paradisos fiscals  als Estats Membres de la Unió Europea. 
6. Obligar a lae empreses transnacionals a que informen anualmente 

de les seues inversions, beneficis i impostos país per país i no 
globalment, de manera que no puguen escollir on amagar els seus 
beneficis. 
7. Exigir un Impost a les Transaccions Financeres (ITF) capaç de 

dissuadir el gran flux especulatiu que es realitza des d’aquestes 
plataformes opaques. 

Fes visible el teu rebuig recolzant les accions previstes per al 3 
d’abril, declarat  Dia d’Acción Global contra els paradisos fiscals. 

Campanya No al TTIP/CETA/TISA 
Campanya per una Justícia Fiscal 

AVF-EBC, ATTAC PV, CCOO PV, CVONGD, EAPNCV, Frente Cívico, Gestha, 
Intersindical Valenciana, Pobreza Cero, Red Enclau, UGT-PV i Oxfam Intermón 

 
Els seus paradisos fiscals, els nostres inferns socials! 

Els paradisos fiscals vulneren els nostres drets i minen la 
democràcia 

#ForaParadisosFiscals 


