
 

 

NOTA DE PREMSA 

 

L'AMI aprova que els seus municipis paguin els impostos a la 
Hisenda Catalana 

 
• La mesura es començarà a aplicar aquesta setmana en deu municipis 
• Vila d'Abadal diu que és un exemple per a empresaris i ciutadans en general 

  
 
Olot, 15 d'abril del 2013. – El comitè executiu de l’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI), reunit avui a Olot,  ha aprovat que els seus adherits puguin començar a pagar els seus 
impostos a la Hisenda catalana en lloc de fer-ho al Ministerio de Hacienda. La mesura es 
començarà a aplicar de forma gradual aquest mateix dijous en deu ajuntaments de Catalunya 
fins arribar a un centenar al mes de juliol i a tota la resta, a la tardor.  Els ajuntaments són Arenys 
de Munt, Campdevànol, Llinars del Vallès, Premià de Dalt, Ripoll, Sant Jaume de Llierca, Sant 
Julià de Llor i Bonmatí, Viladamat, Gallifa i Alella. Actualment, l’AMI està formada per 701 
entitats municipalistes, entre municipis, diputacions i ens territorials.  
 
A la mateixa reunió s’ha aprovat, per una banda, la petició de supressió de les quatre 
subdelegacions del Govern central que hi ha Catalunya i, per l’altra, demanar a la Delegada del 
Govern, Maria de los Llanos de Luna, que retiri els procediments contenciosos-administratius 
que ha presentat contra diversos ajuntaments per no exhibir la bandera espanyola a les seves 
façanes i per declarar-se territoris lliures i sobirans. La junta directiva explicarà aquests acords 
demà dimarts al president de la Generalitat, Artur Mas, que els rebrà en audiència oficial. 
 
El president de l’AMI, Josep Maria Vila d’Abadal, ha explicat que aquests diners recaptats per la 
Generalitat seran enviats a Madrid igualment, però “així coneixerem exactament el volum de 
diners que generen els nostres impostos i que se’n van a Madrid”. L’AMI vol donar exemple 
d’aquesta mesura a empresaris i ciutadans de Catalunya perquè ho facin també pel seu compte. 
 
Vila d’Abadal ha insistit en la necessitat de convocar un referèndum perquè el poble de 
Catalunya es pugui expressar de forma lliure i sobirana. Davant l’eventualitat de que el Govern 
opti per fer una declaració d’independència unilateral i no convoqui la consulta, el líder dels 
municipis independentistes ha dit que prefereix la primera via. Només en cas de que no es deixés 
cap altra alternativa i el Govern central ho impedís, “donaríem suport a una declaració del 
Parlament i nosaltres faríem una declaració pròpia al respecte”, ha afegit.  
 
Vila d’Abadal s’ha felicitat pel nombre de municipis que s’estan adherint a l’organització, i ha 
lamentat alhora que aquesta xifra no sigui encara més alta “per les dificultats que alguns aparells 
de partit imposen als seus regidors que no tenen llibertat de vot per expressar la seva opinió a 
favor de la independència”. Vila d’Abadal s’ha referit expressament a Reus, on la moció va ser 
rebutjada. 
 

 
 
 
 



 

______________________________________________________________________ 
L’Associació de Municipis per la Independència està formada per institucions que representen el món 
local i té com principal objectiu sumar esforços per aconseguir, en un futur proper, la creació d’un estat 
propi per a Catalunya, en el marc de la Unió Europea. 
 
L’AMI es va constituir el 14 de desembre de 2011 a Vic i en aquests moments té 568 ens associats, nombre 
que creix diàriament. Dels ens associats, 537 són ajuntaments i 31 consells comarcals, diputacions i altres 
ens municipalistes. www.municipisindependencia.cat 
 
Atenció als mitjans de Comunicació 
Vitamine!  Jordi Juan / Jose A. Amores - 678 65 23 30 – premsa@municipisindependencia.cat 


