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Des de fa algun temps, l’activitat 
de l’ARIS ha baixat el seu ritme 
frenètic, no per desig d’aquesta 
Associació sinó perquè, un cop 
aprovada la darrera reforma del 
Impost de Successions i 
Donacions (ISiD), hem constatat 
un gran desinterès social per 
aquest tema, creiem que provocat 
en gran part per la nefasta 
campanya publicitària del Govern 
que el passat mes de gener 
presentava la informació sobre la 
reforma amb dades sospitosament 
“equivocades”, tal como està 
explicat a la nostra pàgina web.   

Després de la positiva experiència 
de que, amb poc més de dues 
dotzenes de conferències, multitud 
d’articles, cartes al director i 
aparicions en els mitjans de 
comunicació, s’aconseguís induir 
cert nerviosisme en el Govern fins 
al punt de fer-li imprimir un gir 
radical a la seva actitud sobre 
l’ISiD, ara cal reprendre amb motiu 
de les properes eleccions i amb un 
entusiasme igual o més gran la 
mobilització de tots els ciutadans 
sensibilitzats per aquesta qüestió. 

Cal deixar de banda l’abstenció i 
orientar el sentit del propi vot i el 
dels familiars, amics, companys 
de treball, veïns, etc., cap a l’opció 
política que garanteixi la solució 
definitiva d’aquest assumpte. 

 (Imprimeix aquestes dues 
pàgines en un full a doble cara 

i fes còpies per a repartir. 
Gràcies) 

   
Arriben les eleccions!! 

 
A l’ARIS li cap l’honor d’haver aconseguit en menys d’un any que 
l’opinió,  l’actitud  i  les declaracions públiques de  l’actual Govern 
de  la  Generalitat  sobre  el  Impost  de  Successions  i  Donacions 
(ISiD), experimentessin un canvi de missatge equivalent a un gir 
de  180  graus,  passant  de  dir,  literalment,  “aquests  (per 
nosaltres) han de  fer‐s’ho mirar”  a dir  “hem  fet  una  reforma 
dràstica, potent i justa”.  

Gràcies  al  suport moral  i  econòmic  dels  nostres  simpatitzants 
així com al recolzament dels mitjans de comunicació, vam poder 
difondre el nostre missatge sobre la injustícia del ISiD, aglutinant 
el  clamor  popular  i  erigint‐nos  en  interlocutors  del  Govern, 
encara que no  reconeguts per aquest  fins al punt d’impedir  la 
nostra compareixença en Comissió Parlamentària. 

Gràcies a alguns partits que van  fer  seus els nostres objectius, 
els nostres arguments  i fins  i tot el nostre material gràfic, es va 
debatre al Parlament de Catalunya  la necessitat d’una  reforma 
que, encara que insuficient, ja beneficia parcialment a la societat 
catalana.  Ens  cap  l’orgull  d’haver‐ho  aconseguit  amb  una 
actuació transparent i veraç, cosa que mai podran dir alguns dels 
altres protagonistes de l’aprovació d’aquesta reforma. 

Però  allò  ja  és  passat,  la  vida  política  segueix  i  el  calendari 
avança  inexorablement  cap  al  28  de  novembre,  data  de  les 
properes  eleccions  autonòmiques  en  les  que,  entre  d’altres 
coses, es dirimirà el futur del ISiD a Catalunya.  

Amb  l’objectiu  de  resoldre  d’una  vegada  per  totes  la 
insuficiència  de  la  reforma  vigent,  volem  fer  una  nova  crida  a 
tots els nostres simpatitzants per a que, amb motiu d’aquestes 
eleccions, es pugui donar el pas definitiu cap a  la supressió “de 
facto” d’aquest  impost. Per a  informar degudament en aquest 
sentit,  hems  publicat  a  la  primera  pàgina  del  nostre  lloc web 
www.nosuccessions.org  la  resposta  (o absència de  resposta en 
alguns  casos) a dues  senzilles preguntes que hem  formulat als 
partits que es presenten a les eleccions sobre llur posicionament 
respecte del ISiD. 

Després de les eleccions, l’ARIS es plantejarà les seves pròximes 
activitats  en  funció  de  les  accions  o  omissions  del  partit  que 
assumeixi la responsabilitat de governar Catalunya. 

(Més informació important a la següent pàgina) 
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Sobre la propera acció programada per l’ARIS 
Com  saben  tots els nostres  simpatitzants,  la pròxima acció programada per  l’ARIS és  la publicació 
d’un anunci a tota pàgina en un diari de màxima difusió amb l’objectiu de seguir divulgant que l’ISiD, 
a  pesar  del  que molts  creuen,  encara  segueix  vigent  i  que,  a  pesar  de  la  recentment  aprovada 
reforma,  segueixen  produint‐se  greuges  comparatius,  no  solament  respecte  d’altres  comunitats 
autònomes, sinó també entre els propis ciutadans catalans. 
 
Però arribat el moment de  les eleccions, diverses raons ens aconsellen no  liquidar els nostres fons 
econòmics incorrent ara en aquesta despesa. La primera, és que creiem que seran els partits polítics 
els  que,  pel  seu  propi  interès,  explicaran  als  votants  quina  és  la  realitat  del  ISiD  y  quina  és  llur 
proposta al respecte. Per altra banda, la quantitat recaptada és insuficient per a publicar l’anunci en 
el format previst  i, finalment, creiem més efectiu reservar‐nos els únics fons de que disposem (que 
tant de bo creixin mentrestant amb noves aportacions) per a després de les eleccions, replantejant‐
nos  llavors  el  sentit  del  anunci  en  funció  del  resultat  y  de  l’actitud  del  partit  que  des  d’aquell 
moment governi Catalunya. És a dir, segons es desenvolupin els fets decidirem si s’ha de publicar un 
anunci pressionant com hem fet fins ara o, si fos el cas, recriminant al nou Govern no haver complert 
la seva promesa electoral o bé, tal com desitgem, felicitant y agraint al Govern haver pres per fi  la 
decisió que tots estem esperant. 

MENTRESTANT 
¿Com pots col∙laborar en la lluita contra l’ISiD? 

‐ Inscrivint‐te a la nostra pàgina web. Un fòrum obert en el que contribuiràs a mostrar el teu suport 
a aquesta causa y podràs aportar les teves idees i propostes. 

‐ Explicar la problemàtica del ISiD als teus amics i coneguts. Hi ha nombroses situacions quotidianes 
en les que es pot treure aquest tema de conversa, precisament ara en que les eleccions li donen tot 
el sentit. Utilitza el material disponible a la web y divulga’l a través del correu electrònic. 

‐ Divulgar  la problemàtica del  ISiD en els mitjans de comunicació. La secció de cartes dels  lectors 
dels diaris és un bon sistema per a mantenir candent el tema. Disposem d’un  llistat d’e‐mails amb 
adreces de mitjans per a facilitar‐te la feina. 

‐ Explicar el  teu  cas personal. Una manera de  combatre el desconeixement d’aquest  tema és  fer 
públics casos amb els que ens puguem identificar. També pots exposar dubtes y qüestions per a que, 
sense ser una consultoria professional, puguem donar‐te alguna orientació sobre el teu problema. 

‐ Deixar els teus comentaris als fòrums on apareguin notícies sobre  l’ISiD. Aprofita per a deixar  les 
teves  opinions  a  les  seccions  dels  diaris  digitals  i  participa  a  les  enquestes  que  aquests mitjans 
realitzen sobre el tema. 

‐ Contribuir econòmicament per a que  l’ARIS pugui afrontar el  cost de  l’anunci al diari,  tal  como 
s’informa més amunt en aquest mateix número d’“El CRIT”. Fes‐ho al compte de Caixa Catalunya nº 
2013 0020 66 0202020288. Informa’t a la nostra pàgina web. 

‐ No oblidis visitar periòdicament el nostre Fòrum per estar al corrent de  les activitats, propostes  i 
opinions  dels  seus membres  i  deixar  les  teves.  T’ho  recomanem  per  estar  al  dia  i  no  romandre 
desinformat per voluntat pròpia. 

I  ESPECIALMENT  EN  AQUEST  PERÍODE  ELECTORAL,  ESTUDIA  ELS  PROGRAMES  DE  LES OPCIONS 
POLÍTIQUES  I  VOTA  A  LA  QUE  PRESENTI  LA  MILLOR  PROPOSTA  RESPECTE  DEL  IMPOST  DE 
SUCCESSIONS  I  DONACIONS  A  CATALUNYA,  EN  BENEFICI  DE  TOTA  LA  SOCIETAT  CATALANA  I 
TAMBÉ, PER TANT, EN BENEFICI TEU I DELS TEUS DESCENDENTS. 


