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erà només un temps. Però
els diners dels impostos
que onze ajuntaments ca-
talans paguen es queda-
ran a Catalunya. Només

un temps perquè, de fet, acabaran
anant irremissiblement cap a Ma-
drid. Tal com estan les coses, ahir
els representants d’onze consistoris
van ingressar les quantitats corres-
ponents a l’IVA, l’IRPF i altres im-
postos especials a l’Agència Tributà-
ria de Catalunya en lloc de fer-ho a
l’estatal. Però encara que aquest or-
ganisme els acabi ingressant a Hi-
senda perquè la competència és se-
va, els promotors de la iniciativa es
mostraven satisfets. Van fer els pa-
gaments els ajuntaments d’Alella,
Arenys de Munt, Gallifa, Llinars del
Vallès, Premià de Dalt, Campdevà-
nol, Ripoll, Sant Jaume de Llierca,
Sant Julià del Llor i Bonmatí, Vila-
damat i Marçà. “Municipis liderats
per representants de tots els partits
sobiranistes”, recalcava satisfeta
Carme Teixidó, portaveu de Catalu-
nya Diu Prou. Ahir també van pagar
a Catalunya alguns empresaris.

L’objectiu de tots ells era clar:
que els diners que paguen els cata-
lans es quedin a Catalunya, i per ai-
xò l’advocat Daniel Laspra va me-
nar la pressa a la Generalitat per-
què posi en servei al més aviat pos-
sible el mecanisme que dimarts va
anunciar el conseller de Presidèn-
cia, Francesc Homs, per bastir de
garantia aquesta acció. “Pagar a Ca-
talunya és possible i ara és cosa del
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A més, fer
boicot. Catalu-
nya Diu Prou tam-
bé fa campanya
perquè els ajunta-
ments no comprin
productes espa-
nyols a proveïdors,
arran de les agres-
sions de l’Estat es-
panyol.
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govern quedar-se amb aquests im-
postos o no”, va insistir Laspra. En
les accions que ahir es van fer a Bar-
celona, Tarragona i Girona, de ma-
nifestacions en favor de la hisenda
pròpia, se’n van sentir reiterada-
ment: “Els ajuntaments que pa-
guem avui complim amb les nostres
obligacions fiscals”, “La nostra in-
tenció és que la Generalitat de Cata-
lunya pugui fer el que vulgui amb els
impostos del nostre municipi”, “La
crisi estaria molt controlada si els

diners que paguem els catalans es
quedessin” o “Catalunya necessita
dotar-se de mecanismes d’estat”.
Paraules que van pronunciar, en-
tre d’altres, els representants
d’Alella, Ripoll, Premià de Dalt i
Arenys de Munt.

L’anomenada insubmissió fiscal
o sobirania fiscal cada cop aplega
més consistoris. Si l’octubre passat
va ser Gallifa qui la va posar en
pràctica i al gener s’hi va afegir Ale-
lla, s’espera que al juliol se supera-

ran el centenar de poblacions. So-
bretot després de la crida que ha
fet l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI), que té més
de 700 organismes adherits. Un
exemple d’això és que ahir, en to-
tal, els ajuntaments de les comar-
ques barcelonines van pagar uns
200.000 euros corresponents a im-
postos del mes de març i del pri-
mer trimestre. L’acció d’ahir tenia
el suport explícit de l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC). ■
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Els hostalers de Lleida en-
cara no poden ingressar la
recaptació de la taxa turís-
tica a l’Agència Tributària
Catalana i a les entitats fi-
nanceres perquè aquestes
no han articulat els meca-
nismes per fer-ho. Aques-
ta és la situació que de-

nuncia la Federació d’Hos-
taleria de Lleida, que fa
quatre mesos que es quei-
xa que a les oficines dels
principals bancs, tot ells
col·laboradors de l’Agèn-
cia Tributària Catalana,
no poden fer aquest trà-
mit, al qual estan obligats.
“Es fa molt difícil entendre
la situació i considerem
que s’ha fet una mala ges-

tió que no se sap si s’ha d’a-
tribuir al govern, a les ma-
teixes entitats o a tots
dos”, es manifesten des de
la federació. La patronal
lleidatana de l’hostaleria
hi afegeix: “A banda d’en-
carregar-nos una desagra-
dable tasca de recaptació, i
sense contraprestació, no-
més trobem dificultats per
fer efectiu el pagament.”

El termini per ingressar la
taxa corresponent al pri-
mer trimestre del 2013
acaba demà i, segons els
hostalers, encara no te-
nen cap solució. Aquesta
recaptació puja a mig mi-
lió d’euros. Des del novem-
bre passat, la taxa grava
les pernoctacions hotele-
res amb un cost d’entre
0,50 i 2,50 euros. ■
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El president dels hostalers de Lleida, Juan Antonio
Serrano, ha criticat la imposició de la taxa turística ■ ARXIU


