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Els ajuntaments de Sant Jaume
de Llierca, Ripoll, Campdevànol,
Viladamat, i Sant Julià del Llor i
Bonmatí van decidir deixar de pa-
gar els impostos a l'Agència Tri-
butària espanyola i, per primera
vegada, fer-ho a la catalana. Mal-
grat que l'Agència Tributària Ca-
talana acaba enviant els diners a
Madrid, els alcaldes van argu-
mentar que és un gest simbòlic
que demostra que volen que Ca-
talunya pugui recaptar els seus
impostos. Aquest ajuntaments van
respondre així a la crida fet per l'As-
sociació de Municipis per la In-
dependència aquesta setmana en
favor de la sobirania Kscal i espe-
ren que, mes a mes, se'n vagin su-
mant d'altres. També van fet el
mateix gest tres empresaris.
Alcaldes i regidors de Sant Jau-

me de Llierca, Ripoll, Viladamat i
Sant Julià del Llor i Bonmatí van
anar ahir al migdia Kns a la seu de
l'Agència Tributària de Catalunya
de Girona per formalitzar el pa-
gament dels impostos del mes
d'abril. 
Alguns d'ells ja van fer la trans-

ferència bancària de forma tele-
màtica la setmana passada però
van voler fer acte de presència
perquè és la primera vegada que
cinc consistoris de la demarcació
decideixen deixar de pagar els im-
postos a l'agència estatal per fer-ho
a la catalana. 
Aquest gest està carregat de

simbolisme. «És un gest impor-
tantíssim perquè li estem dient al
nostre Govern que els catalans ja
no tenim por, que estem dipositant
aquí els impostos perquè arribi un
dia que pugui fer amb ells el què

calgui», va exposar el portaveu de
la plataforma ciutadana Catalunya
diu Prou, Quim Tella, que dóna su-
port a aquests ajuntaments.
Els impostos que van diposita a

l'agència catalana, però, conti-
nuaran tenint com a destinació K-
nal el govern espanyol. «No estem
fent res il·legal perquè estem pa-
gant igualment», va remarcat el re-
gidor d'Hisenda de Ripoll, Josep
Maria Creixans, l'única capital de
comarca que Kns ara s'havia sumat
a la iniciativa. 
«D'acord que els diners van al

govern espanyol però un dia el
nostre Govern podrà fer amb
aquests diners el què vulgui», va
declarar. En el cas de Ripoll, l'ingrés
que van fer és de . euros
corresponent a l'IRPF del mes d'a-
bril. 

Crida per sumar-ne més
Creixans va fer una crida a la res-
ta de municipis gironins i també a
tots els associats a l'AMI -més de
- perquè segueixin els seus
passos i també ingressin els diners
a l'Agència Tributària de Catalu-
nya. Durant el comitè executiu de
l'Associació de Municipis per la In-
dependència (AMI), celebrat di-
lluns a Olot, es va acordar instar els
consistoris a practicar aquesta so-
birania Kscal no només com a
gest simbòlic sinó també per co-
nèixer la xifra de diners que surten
dels ajuntaments. 
A banda dels consistoris, tam-

bé van fer aquest gest tres empre-
saris gironins, entre els que hi va
haver una treballadora autòno-
ma i els propietaris d'una agència
de viatges. «Ara ja hi ha onze mu-
nicipis a tot Catalunya i cente-

nars d'empresaris que estan fent
aquest gest, això ja no té aturador»,
va exposat el portaveu de la pla-
taforma Catalunya diu Prou. 
Els cinc municipis que van de-

cidir ingressar per primer cop els
impostos a l'agència catalana van
aKrmar que així ho continuaran
fent en els propers mesos. Entre Ri-
poll, Bonmatí, Viladamat i Sant
Jaume de Llierca van ingressat
més de . euros. Els repre-
sentants de Campdevànol van fer
l'ingrés de manera telemàtica i
no es van desplaçar Kns a Girona.
Tots van rebre resposta positiva de
l'Agència Tributària de Catalunya
conKrmant-los que el pagament
s'havia fet de manera correcta.
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Cinc ajuntaments ingressen per primer
cop els impostos a l'Agència Catalana
Els alcaldes argumenten que és un «gest simbòlic» per reivindicar que Catalunya pugui recaptar els seus impostos 

La campanya de la renda de
l’Agència Tributària en té una d’al-
ternativa i paral·lela a Girona, la
que promou la Coordinadora
d’ONG Solidàries per fer objecció
Kscal i no contribuir a Knançar l’e-
xèrcit. D’igual manera que Hisen-
da dóna cita prèvia per compli-
mentar la declaració, la coordina-
dora també ofereix el seu asses-
sorament per a objectar i denun-

ciar activament les polítiques mi-
litaristes. 
Així, l’entitat solidària gironina

proposa «desarmar els impostos»
i desviar la part que l’Estat destina
a despeses militars a una Knalitat
«socialment útil», ingressant els di-
ners a una ONG. Per saber com fer-
ho i quina quantitat destinar-hi, la
coordinadora ofereix l’opció de
demanar cita Kns al  de juny i ob-
tenir assessorament acudint a la

seva seu, de dilluns a divendres.
A l’hora de determinar la quan-

titat d’impost a recuperar per tal de
donar-hi un ús social, la Coordi-
nadora d’ONG Solidàries de Gi-
rona informa de dues possibilitats:
bé destinar-hi la quantitat que
s’obté dividint tota la despesa de
l’exèrcit espanyol entre el nombre
d’habitants de l’Estat, que el 
era de , euros; bé aportar-hi
una quota Kxa de  euros esco-
llida simbòlicament, en al·lusió
al nombre de països empobrits
acausa del deute extern. Una o al-
tra quantitat són les que la cam-
panya proposa ingressar en un
compte bancari d’una entitat so-
cial o la ONG. 

Ara bé, els promotors de la cam-
panya objectora també advertei-
xen del risc que Hisenda reclami
els diners pagats de menys quan la
declaració és positiva o els que ha
retornat de més quan és negativa.  
La coordinadora gironina –una

de les candidates a percebre els di-
ners de l’Estat per a despesa mili-
tar–explica, pas a pas, com omplir
correctament l’imprès de l’Im-
post de la Renda de Persones Fí-
siques (IRPF). D’entrada, avisa
que per poder fer efectiva l’objec-
ció Kscal cal fer la declaració de
renda, encara que no s’hi estigui
obligat; i que no s’ha de conKrmar
ni per telèfon ni per internet, ja que
cap d’aquestes dues vies permet
formalitzar l’objecció. 

Recomanacions pràctiques
El que es podria qualiKcar de ma-
nual objector de la Coordinadora
d’ONG Solidàries –amb les pautes
bàsiques penjades al seu web–

especiKca que s’ha d’omplir la de-
claració Kns a la casella per a la
«quota resultat de l’autoliquida-
ció»; i destaca altres passos, com
ara triar l’opció per calcular els di-
ners que es vol objectar –una quo-
ta Kxa o el tant per cent de la quo-
ta líquida– i escriure la quantitat;
deduir-la a l’apartat de «càlcul del
tribut i resultat de la declaració-re-
tencions i altres pagaments a
compte», col·locar-la en qualsevol
casella disponible de la  a la 
i, en aquesta mateixa, escriure
«per objecció Kscal a les despeses
militars» un cop impresa la de-
claració. Després ja es pot ingres-
sar l’aportació corresponent a l’ob-
jecció Kscal al compte d’una enti-
tat solidària, a la qual la Coordi-
nadora recomana informar perquè
en pugui fer un seguiment. Per úl-
tim, cal omplir una carta que s’ha
d’adjuntar a la declaració i portar-
la, juntament amb el comprovant
de l’ingrés, al banc o a Hisenda.
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Ofereix assessorament
per desviar a entitats
solidàries la part de la renda
destinada a despesa militar 
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La Coordinadora d’ONG de Girona
fa campanya per l’objecció �scal

Els ajuntaments van fer l’ingrés ahir al matí a la seu de l’Agència Tributària Catalana a Girona.

ANIOL RESCLOSA

L’organització gironina dóna
cita prèvia igual que Hisenda
per fer la declaració i explica
els passos per objectar

La manera més efectiva de d’a-

postar per la insubmissió fiscal, se-

gons Josep Maria Corominas (alcalde

d’Olot-CiU) és acordar el pagament

de l’IVA i l’IRPF a l’Agència Tributària

Catalana. «Fer-ho a tots els ajunta-

ments de Catalunya a la mateixa

hora i dia, perquè sigui, de veritat,

un cop  sobre la taula», va dir. 

Va assenyalar que l’acció simultània

haurà de tenir lloc quan l’Agència

Tributària Catalana estigui prepara-

da per recaptar i  no comporti pro-

blemes als tributants. L’Agència Tri-

butària Catalana està dins l’Estatut

del 2006 i és legal. Això no obstant,

encara no està preparada per rebre

la tributació de 700  municipis de

cop. La previsió és que estigui en ple

servei aquest any.

Va destacar que la tributació a Cata-

lunya permetrà saber el que es re-

capta, cosa que, segons ell, ara és

impossible. El motiu és que, segons

va dir, l’Agència de l’Estat, és total-

ment opaca, tot i ser un dels ens mi-

llor informatitzats del món.
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�Plens simultanis perla insubmissió fiscal

700 MUNICIPIS PAGARAN A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA CATALANA 


