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L’Estat comença a pagar als municipis
l’IBI que va «perdonar» a les autopistes

Baltasar preveu
un retard en la
campanya contra
els incendis
forestals

Vallgorguina, Vilalba Saserra, La Roca i Calella rebran els diners d’aquí a poc més de dos mesos
TERESA MÁRQUEZ / Mataró

● L’Estat ha començat a assumir el pagament
de l’IBI que deuen les autopistes C-32 i AP-7 a
diversos municipis del Maresme i el Vallès,
deute acumulat del 1996 al 2002. El Tribunal

Superior de Justícia de Madrid (TSJM) va
emetre el març una sentència que reconeixia el
dret de la concessionària Acesa a gaudir del
descompte del 95% de l’impost arran d’una llei
aprovada el 1972. També va establir que era

l’Estat qui havia de pagar-ho, perquè havia
afectat les poblacions en el cobrament d’un impost local. Madrid inicialment va recórrer contra les sentències d’alguns municipis, però ja
ha acceptat pagar les primeres quantitats.

L’Organisme de Gestió
Tributària (OGT) de la Diputació és va fer càrrec de
defensar els interessos de
la majoria dels municipis
afectats. Segons van reconèixer fonts de l’administració, en casos com Vallgorguina –amb 37.313 euros– i Vilalba Saserra
–27.308 euros–, l’Estat ja
hauria d’haver fet efectiu
el pagament, perquè la
sentència del Tribunal era
ferma en els casos en què
no se superaven els
150.000 euros. Tant Calella, amb 807.744 euros,
com la Roca del Vallès,
amb 169.648 euros, superen aquesta xifra, però en
aquest últim cas la Diputació té notícies que l’Estat
ha acceptat pagar-la.
«Aquest fet és significatiu,
perquè representa que s’ha
obert un camí per a aquelles poblacions a les quals
es deu més de 150.000 euros», recordava la representant de l’OGT, Llum
Rodríguez.
Quantitat límit
Tal com explica Rodríguez, l’advocat de l’Estat
va interposar els recursos
de cassació contra la sentència del Tribunal basantse en el fet que les xifres
acumulades entre els anys
1996 i 2002 eren majors de
150.000 euros. Des de la
Diputació, però, s’esgrimia l’argument que s’havien de tenir en compte les
quantitats de cada exercici
per separat, perquè en la
majoria de casos no s’arribava a la xifra límit. És el
cas, per exemple, de Calella, que podria recuperar
els 807.743 euros –amb
els interessos corresponents– d’aquí a no més de
dos mesos. «Sens dubte és
una bona notícia i s’ha
creat un precedent per poder reclamar amb èxit els
diners de l’IBI acumulat
entre el 2003 i el 2006»,
afegeix Rodríguez. En
aquest sentit, el regidor
d’Hisenda de Calella, Jaume Puig (ERC) no va amagar la seva satisfacció pel
que considera un «triomf»
davant un «greuge que
s’acumulava des de fa 11
anys i que fins ara no s’ha-

ELS DEUTES
Arenys de Mar
왘 1.117.067

euros. No
hi consta recurs.
Arenys de Munt

왘 34.695

euros sense
sentència. Anys
2001/02.
Argentona

왘 395.785

euros amb
sentència.
Canet de Mar

왘 421.689

euros amb
sentència. Recurs.
Cardedeu

왘 57.480

euros amb
sentència. No hi
consta recurs.
Llinars

왘 256.963

euros amb
sentència. No hi
consta recurs.
Montmeló

왘 65.045

euros amb
sentència. No hi
consta recurs.
Montornès

왘 43.550

euros amb
sentència. No hi
consta recurs.
Palafolls

왘 740.716

euros amb
sentència. No hi
consta recurs.
El Papiol

왘 98.619

euros amb
sentència.
Pineda de Mar

왘 613.414

euros amb
sentència. No hi
consta recurs.
Premià de Dalt

Imatge d’arxiu de l’autopista C-32 en el seu pas pel Maresme. / QUIM PUIG

via solucionat». Per Puig,
que els ajuntaments puguin aconseguir els diners
«significarà comptar amb
uns recursos molt necessaris per a les arques municipals».
Ritmes diferents
Malgrat que la Diputació
ha gestionat conjuntament
les vint-i-una demandes
dels municipis del Maresme i el Vallès, la resolució
final de cada cas segueix
un ritme diferent. Així, hi
ha poblacions com Sant
Celoni, amb 465.241 euros per cobrar, o Canet de

Mar, amb 421.689 euros,
contra les quals sí que hi
ha constància que l’Estat
ha interposat un recurs.
«Coincideixen amb aquelles que acumulen una
quantitat més important»,
destaca la representant de
l’OGT. Tanmateix, en el
cas d’Arenys de Mar, amb
1.117.067 euros, la Diputació no té constància que
hi hagi recurs «però és gairebé segur que l’acabin
posant, perquè és el municipi al qual es deuen més
diners». De la llista, només tres casos –Premià de
Dalt, Sant Cebrià de Va-

llalta i Tordera– encara tenen l’expedient obert, tot i
que l’OGT confia que es
resoldran amb certa celeritat.
La reclamació de l’IBI
sobre la qual es va pronunciar el TSJM arriba a un total de 6.732.055 euros. La
Diputació, però, ja va
anunciar tan bon punt va
conèixer la sentència que
presentaria una demanda
per l’IBI acumulat en les
dues autopistes entre el
2003 i el 2006, que segons
els càlculs de l’administració és de 6.500.000 euros
més.

왘 32.256

euros sense
sentència. Cas
obert.
Llavaneres

왘 375.046

euros amb
sentència. Recurs.
Sant Cebrià de Vallalta

왘 65.885

euros, sense
sentència. Obert.
Sant Celoni

왘 465.241

euros amb
sentència. Recurs.
Sant Pol

왘 828.225

euros amb
sentència. No hi
consta recurs.
Tordera

왘 57.918

euros sense
sentència. Cas
obert.

El conseller de
Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, ha assegurat aquest
diumenge que, tot i que
encara és aviat per parlar de previsions, el fet
que s’hagi viscut un hivern sec i una primavera humida fa que hi hagi
un nivell d’humitat
«positiva» a la terra,
que a la vegada ha originat la presència de vegetació i biomassa
abundant. No obstant
això, aquesta situació,
en cas que es produïssin
episodis d’altes temperatures i de sequera
continuada a l’estiu,
podria crear alguna dificultat perquè es podrien iniciar incendis
amb més facilitat. Segons el conseller, però,
altres hipòtesis fan pensar que enguany es pot
retardar l’inici de la
materialització de focs
forestals fins als mesos
de setembre o inicis
d’octubre.
Baltasar ha fet aquestes declaracions en el
marc de la XVIII Trobada de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) de Catalunya, que ha tingut lloc a
Ponts. Baltasar ha destacat la feina que porten
a terme aquestes agrupacions, que han fet que
els estius del 2005 i el
2006 hagi disminuït el
nombre
d’hectàrees
calcinades per focs respecte d’anys anteriors.
Baltasar espera que
l’estiu del 2007 la tònica sigui la mateixa i que
encara siguin menys les
zones afectades.
Catalunya compta
amb més de 300 agrupacions de defensa forestal, que treballen
amb més de 10.000 voluntaris, un miler dels
quals es van aplegar
ahir a Ponts. Aquesta
trobada és itinerant i se
celebra
anualment
abans del començament de la temporada
en què s’originen la
majoria d’incendis. Així, vol esdevenir un
punt de trobada i, a la
vegada, de reconeixement als voluntaris que
durant l’any treballen
sense ànim de lucre en
la prevenció i extinció
d’incendis
forestals. / ACN

● Ponts.

