
EREUNIÓ DE CÒNSOLSALES ADMINISTRACIONS LOCALS ES QUEIXEN DE LES PÈRDUES IMPORTANTS DE DINERS

Els canvis en la recaptació de
l’ITP que va introduir l’entrada en
vigor de l’impost general indirec-
te (IGI) acabaran al Tribunal
Constitucional (TC). Així ho van
avançar ahir el cònsol major
d’Ordino, Ventura Espot, i el seu
homòleg massanenc, David Baró,
a la sortida de la reunió de còn-
sols. Baró va explicar que malgrat
que es mantenen els recursos a la
Batllia per la recaptació que es
deixa de percebre cada trimestre,
coincidint amb el quart període
els cònsols han optat per dema-
nar una acumulació de causes a
la Batllia, presentar un requeri-
ment al Govern, i s’ha decidit que
es presentarà un recurs d’incons-
titucionalitat al TC. “Entenem
que és una invasió competencial
important i per la nostra part se-
ria una deixadesa no fer-ho”, va
afirmar Espot, afegint que “par-
lem de molts diners i als comuns
tenim moltes factures per pagar”.

De fet, malgrat que no van sa-
ber concretar quin és l’import
global que han deixat d’ingressar
els comuns, el cònsol de la Mas-
sana va indicar que en el seu cas
la recaptació del 2013 es va veure
reduïda en un 50%, rebent només
300.000 euros dels 600.000 que
hauria proporcionat l’ITP. En el
cas d’Andorra la Vella, la cònsol
major, Rosa Ferrer, en una entre-
vista a COPE Andorra-AD Ràdio,
va xifrar en 600.000 euros el que
s’ha deixat de percebre, i va indi-
car que si se li suma la congelació
de transferències, la retallada per
al comú ha estat de dos milions
d’euros. “A mi el que em dol és
que ja fa més d’un any que es va
dir que es reformaria la llei i no
s’ha posat sobre la taula”, va ma-
nifestar.

MALESTAR DELS CÒNSOLS

De fet, la falta de celeritat per re-
soldre aquest conflicte, així com
la negociació per les competèn-
cies o la modificació de la Llei de
patrimoni cultural, comença a fer
perdre la paciència als cònsols i
el representant d’Ordino va reco-
nèixer cert malestar. “Ha arribat
un moment que hi ha una sèrie
de cònsols que diuen que hem de
ser bons andorrans, però que és

el moment de posar-se la granota
de treballar i tirar-ho endavant”,
va indicar Espot, que va lamentar
la “poca disposició” dels interlo-
cutors i va manifestar que “no sé

què passarà, però la credibilitat
del Govern està tocada”.

Precisament, divendres els
mandataris parroquials es reuni-
ran amb el cap de Govern, Toni
Martí, per intentar desencallar la
negociació per les competències.
Però el cònsol d’Ordino va apun-
tar que és partidari de resoldre,
primer, els conflictes de l’ITP i els
entorns de protecció. En aquest
darrer tema, a més, els cònsols
van reconèixer que el Govern ha
emès informes desfavorables a la
proposta dels cònsols. Ferrer va
explicar que s’havien “pactat
unes esmenes per adequar-la a la
Constitució i el primer informe
del Govern és negatiu”. Així, va
concloure: “Tenim un problema
polític seriós. Quan dones una
paraula, o la compleixes o expli-
qués per què no la pots complir.”
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Els comuns recorreran al TC contra
els canvis en la recaptació de l’ITP
Les corporacions mantenen els recursos trimestrals a la BatlliaSEspot reconeix malestar per la lentitud en
la resolució dels dossiers pendents, com l’IGI i els entorns de protecció, i demana més celeritat al Govern
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Parròquies

Els impulsors del projecte Andorra
Regenera van comparèixer ahir a
la reunió de cònsols per explicar
la seva iniciativa i buscar el suport
dels comuns. Segons va explicar
una de les impulsores, Maria
Reig, la proposta busca “un model
de gestió enfocat a la transforma-
ció del país. La idea és crear una
certificació que inclogui l’eficièn-
cia, la sostenibilitat, la integració
amb l’entorn o l’impacte social,
per exemple. Així, es donarien
puntuacions en les diferents àre-
es i caldria assolir un mínim per
obtenir la certificació.

Un altre dels membres de la
iniciativa, Josep Maria Comes, va
exposar que es tracta d’un model
que es pot exportar a qualsevol
lloc del món, i va indicar que es
vol que els comuns siguin “dina-
mitzadors del projecte”. Els còn-
sols van mostrar l’interès en la
proposta i Baró va destacar que
podria donar solucions de mobilia-
ri, urbanisme o calefacció en
“llocs poc habilitats urbanística-
ment”. Els mandataris també van
destacar el fet que tot el país hi
sortiria guanyant i que es podrien
crear llocs de treball.

Andorra Regenera presenta el projecte
d’indicadors de qualitat als comuns

Rosa Ferrer

“O compleixes la
paraula o dius per què
no la pots complir”
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Ventura Espot

“No sé què passarà,
però la credibilitat del
Govern està tocada”
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