
 

 

NOTA DE PREMSA 
 

L’AMI reafirma el seu compromís amb 
l’exercici de la sobirania fiscals als 

ajuntaments catalans 
 

• Més de 60 municipis van assistir ahir a la trobada de l’ermita de Sant 
Sebastià de Vic, convocada per l’entitat municipalista 

 
Ahir a la tarda, més de seixanta alcaldes i regidors de diferents comarques de Catalunya es van 
aplegar a l’ermita de Sant Sebastià de Vic per parlar de sobirania fiscal. Es tractava d’un acte 
convocat per l’Associació de Municipis per la Independència per tal de reafirmar el compromís 
que van adquirir fa uns mesos amb l’exercici de la sobirania fiscal per part dels ajuntaments 
catalans. En aquests moments ja hi ha 39 consistoris que l’estan duent a terme i 131 que ja han 
aprovat per Ple Municipal el seu compromís per exercir-la properament, o sigui un total de 170.  
 
L’ermita de Sant Sebastià està situada en un turó que domina la plana de Vic. Fa més de 300 
anys, concretament el 1705, un grup de prohoms vigatans van signar el Pacte del Vigatans, un 
compromís que va iniciar el procés de la guerra de successió i que volia preservar els drets i 
privilegis, en definitiva, les llibertats del poble català. 
 
L’acte d’ahir a la tarda tenia com a objectiu, segons el president de l’AMI, Josep M. Vila d’Abadal 
‘reafirmar el compromís amb la sobirania fiscal per poder aconseguir que, el dia que declarem la 
independència del nostre país, el procés sigui tot un èxit’. També crear consciència als altres 
municipis que aquest ‘és un acte polític’ que està ‘és perfectament legal’ ja que els municipis que 
estan pagant els seus tributs des de fa mesos a l’Agència Tributària Catalana ‘no han tingut cap 
problema’. Vila d’Abadal va situar el sostre mínim per iniciar el procés en una recaptació de 
2.000M€. Tot el procés que s’ha iniciat al consistoris catalans de sobirania fiscal es fa d’acord 
amb el govern de la Generalitat.  
 
  



 

Van parlar també en aquest acte l’alcalde d’Alella, Andreu Francisco, que exerceix la sobirania 
fiscal des de fa mesos, de fet va ser un dels primers consistoris en practicar-la i també el regidor 
d’Hisenda de l’Ajuntament de Ripoll, Josep M. Creixans, que alhora és assessor fiscal. Tots dos 
van remarcar que el procés compta amb totes les certificacions necessàries per part de l’Hisenda 
espanyola conforme el municipi està al corrent de pagament i que l’Agència Tributària Catalana 
està reconeguda com a ens de recaptació.  
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
L’Associació de Municipis per la Independència està formada per institucions que representen el món local i té 
com a principal objectiu sumar esforços per aconseguir, en un futur proper, la creació d’un estat propi per Catalunya, 
en el marc de la Unió Europea. 
 
L’AMIes va constituir el 14 de desembre de 2011 a Vic i en aquests moments té 705 ens associats, nombre que 
creix diàriament. Dels ens associats, 669 són ajuntaments i36altres institucions (Consells Comarcals, Diputacions, 
EMD i Consorci). www.municipisindependencia.cat 
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