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Giró respon a l'OPA andalusa per
captar fortunes catalanes: «Per això
volem marxar d'Espanya»
El govern andalús obrirà una delegació a Catalunya per "captar inversions" gràcies
a les seves rebaixes fiscals

Giró, aquest dimecres al matí | ACN

El conseller d'Economia, Jaume Giró, ha carregat amb duresa contra les paraules del president
de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno Bonillo, que convidava les fortunes catalanes a
tributar al seu territori, gràcies a la nova rebaixa fiscal implementada pel seu executiu. El
responsable del Departament d'Economia de la Generalitat ha afirmat que aquestes declaracions
"són una mostra de la voluntat d'afeblir Catalunya" i "és per això que alguns volen marxar
d'Espanya com més aviat millor".

Giró ha assegurat que Andalusia "es pot permetre" fer rebaixes fiscals perquè el model de
finançament nacional li és favorable. "Catalunya és una comunitat que redistribueix cap a la
resta de territoris, i Andalusia és receptora", ha recordat el conseller, en una roda de premsa
celebrada aquest dimecres. En aquesta línia, Giró ha assegurat que "mai faria una proposta? com
la de Moreno Bonilla, ?ni el fons ni en les formes". "Només un model de finançament just
permetria plantejar una reforma de l'impost de patrimoni a Catalunya", ha assegurat.
Per la seva banda, el govern d'Andalusia té previst obrir una delegació a Catalunya amb
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l'objectiu de "captar inversions" gràcies a les seves rebaixes fiscals. L'executiu presidit per
Jaunma Moreno està ultimant els detalls d'aquesta oficina que es va dissenyar fa dos anys i que
va quedar aparcada, segons ha avançat El Español.
Moreno va convidar dimarts els empresaris catalans a instal·lar-se a Andalusia després que
aquesta comunitat hagi decidit suprimir l'impost de patrimoni. "Als empresaris catalans els dic que
aquí està la seva terra", va afirmar aquest dimarts en una intervenció en un fòrum organitzat a Sevilla.
La Generalitat ja va censurar aquest mateix dimarts les paraules de Moreno. Durant la roda de
premsa d'aquest dimarts a Palau, posterior al Consell Executiu, Plaja va demanar al president
andalús que "deixi els catalans en pau". "Catalunya decidirà els seus impostos tenint en compte
les necessitats de la ciutadania". "No entrarem en una subhasta populista que no aporta res", va
sentenciar Plaja.
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