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Hisenda pròpia, trencament urgent
El govern va aprovar ahir, segons que destacava Nació Digital en aquesta informació
(http://www.naciodigital.cat/noticia/47617/agenda/hisenda/propia) , el Programa per a l'aplicació i
el desenvolupament dels tributs de Catalunya, és a dir, el camí que cal seguir des d'ara fins a
tenir una Agència Tributària pròpia, amb competències sobre tots els impostos que es recapten
aquí. Ara que estem tan pendents de les eleccions del 25 de novembre i de l'espiral d'improperis
de les institucions espanyoles cap al desig d'independència expressat pel poble català,
m'agradaria aturar-me un moment en aquest punt, potser considerat secundari per alguns.
"Tenir la clau de la caixa", he sentit dir sovint als nostres representants, és vital per poder
administrar bé els nostres impostos. I aquest era l'esperit de la proposta de pacte fiscal que es
volia negociar amb Madrid i que es va estavellar ràpidament contra el mur de la intransigència
espanyola. Doncs si no ens la donen, la clau, prenem-la! Un cop el Parlament sorgit del 25N hagi
decidit anar fent passes cap a l'estat propi, i per tant, en algun moment o altre, trencar amb la
legalitat que emana de la constitució espanyola, què ens impedeix començar per la Hisenda?
M'imagino que, a nivell pràctic, fer aquest pas deu ser complicat perquè, ni ajuntant esforços
amb les quatre diputacions, que tenen els seus organismes recaptatoris propis, l'Agència
Tributària de Catalunya no deu tenir ara mateix la capacitat tècnica i humana suficient per assumir
de cop tot el que fa la Hisenda espanyola des de fa dècades. M'imagino també que l'Estat
amenaçaria els contribuents catalans amb sancions si deixen de pagar els impostos a Espanya i
ho fan a la nova agència catalana. I que tot això afegiria tensió a les famílies ja prou castigades per
la crisi i el sobreesforç contributiu.
No estic dient d'actuar impulsivament i sense calcular els riscos. Tot al contrari. Plantejo que
un dels objectius principals del govern que ens conduirà cap al nou estat català hauria de ser fer
possible en poc temps que els ciutadans poguessin deixar de pagar impostos a l'Estat i pagar-los
directament a Catalunya. És el que el col·lectiu d'insubmisos fiscals ?Catalunya diu prou? està fent
des de fa mesos, sense gaire ressò mediàtic, tot cal dir-ho.
Perquè si no construïm depressa aquesta estructura d'estat (la més important avui dia, fins i
tot més que l'exèrcit), quan de temps més podrà la Generalitat suportar l'espoli fiscal sense fer
fallida?
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