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POLÍTICA

L’Agència Tributària assumeix la
recaptació de les multes impagades
Nou impuls a la hisenda pròpia. Els consellers d’Economia
i d’Interior, Oriol Junqueras i
Jordi Jané, van signar ahir un
conveni entre l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) i el
Servei Català de Trànsit (SCT)
perquè l’ens fiscal faci la recaptació executiva dels deutes per sancions de multes de
trànsit. En un roda de premsa,
al costat del secretari d’Hisenda, Lluís Salvadó, i la directora
del SCT, Eugènia Domènech,
Junqueras va detallar que assumir la recaptació que fins
ara feia l’Agència Estatal d’Administració Tributaria (AEAT)
és “un nou pas cap a la hisenda pròpia” catalana i cap a assumir totes les competències
fiscals, a més de millorar la
coordinació de les actuacions

Oriol Junqueras i Jordi Jané, ahir, en la signatura del
conveni ■ ACN

executives.
La signatura del conveni
suposa que la Generalitat deixarà d’abonar a l’AEAT el cost
del servei, que cada any supe-

ra els 4 milions d’euros, i que
representa al voltant d’un 11%
del total recaptat, i Jané va
precisar que la col·laboració
entre l’ATC i el SCT s’imple-

mentarà “de forma gradual”.
En una primera fase, ja en
marxa, el SCT traspassarà a
l’ATC el 10% dels nous deutes
–uns 2. 500 expedients al
mes–, i la resta els continuarà
enviant a l’AEAT, per la qual
cosa els titulars d’aquests primers deutes hauran de tenir
domicili a Catalunya, i en la
segona fase, des de principis
de setembre, s’assumirà la recaptació per via executiva de
tots els deutes.
Junqueras va afirmar que
l’ATC passarà a gestionar en
via executiva un total de
300.000 expedients anuals,
uns 25. 000 al mes, del SCT, i
Jané hi va afegir que entra en
la “normalitat dins de les
competències assumides en
l’Estatut del 2006”. ■ EP

ECONOMIA

Pedro Varela, el llibreter
neonazi ■ G.M./ARXIU

SOCIETAT

Jutgen el llibreter
Pedro Varela pels
beneficis del llibre
de Hitler
El tribunal penal 16 de Barcelona va jutjar ahir el llibreter
neonazi Pedro Varela, acusat
d’un delicte contra la propietat intel·lectual per haver-se
apropiat dels beneficis del llibre Mi lucha d’Adolf Hitler. En
concret, la fiscalia li demana
dos anys de presó, una multa
de 1,080 euros i que pagui a
l’Estat de Baviera 67.637 euros, més els interessos, ja que
és qui té els drets sobre
aquesta obra, i en fa responsable civil la llibreria Europa i
l’Editorial Ojeda, de la qual és
gerent. La fiscalia especial
dels delictes d’odi i la discriminació de Barcelona exposa
que Varela, “sense tenir autorització”, del 1997 al 2010 va
realitzar l’edició del llibre Mein
Kampf, arribant a fer la dècima edició l’any 2008. Va vendre 4.375 exemplars del llibre
per valor de 98.264 euros a
l’Estat espanyol i a l’estranger,
fet que implica uns beneficis
de vora 68.000 euros. L’estiu
passat, Varela va tornar a ser
detingut per venda de llibres
que fomenten l’odi. ■ M.P.

La superfície visada a Catalunya el 2016 va ascendir a
3.579.960 metres quadrats,
xifra que representa un increment del 24% respecte
de l’exercici anterior, segons
les dades publicades ahir pel
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. A pesar de la tendència positiva, el COAC
alerta que aquest dinamisme
es concentra sobretot a la
capital catalana i a la demarcació de Barcelona, on l’increment va ser del 28% i del
36%, respectivament. A la
resta dels territoris del país
aquest increment va ser

molt més feble i a zones com
Tarragona i la zona de l’Ebre
fins i tot va continuar baixant
l’activitat d’edificació. En
aquest sentit, el COAC assegura que no es pot parlar de
reactivació del sector i que,
per tant, encara s’està molt
“lluny” de la normalització
d’aquesta activitat. Segons
les dades dels arquitectes, el
nombre d’habitatges visats
l’any passat a tot Catalunya
va ser de 8.547, xifra que significa un increment del 35%
respecte del 2015 però que
encara queda molt lluny dels
volums registrats pel COAC

abans de la crisi. De fet, la
dada es manté el 69% per
sota del mínim històric dels
darrers 25 anys, afirma el
COAC. En tot cas, el que preocupa més als arquitectes és
la “insignificant” activitat de
rehabilitació, per la qual cosa
reclama mesures administratives que la incentivin, com
ara més ajudes o la simplificació i millora del marc normatiu. Segons el COAC, la
despesa mitjana dels espanyols en rehabilitació és de
590 euros, molt per sota dels
1.637 dels italians i els 1.477
dels francesos. ■ EP
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Mor Josep Verde Aldea,
un dels fundadors del
PSC i exvicepresident
de l’eurocambra
Josep Verde Aldea, un dels històrics fundadors
del PSC, va morir ahir als 88 anys, segons van
informar els socialistes en un comunicat en
què van lamentar el traspàs de qui van definir
com “un referent de l’esquerra catalana”. Verde
Aldea va ser secretari general del PSC-Reagrupament, una de les formacions fundadores de
l’actual PSC, del qual va exercir com a secretari
de relacions polítiques. També va ser un dels
redactors de l’Estatut del 1979 i, entre aquell
any i el 1982, va ser diputat al Congrés, on va
ocupar una de les vicepresidències. La seva vocació europeista el va portar a ser membre del
Consell d’Europa del 1979 al 1986, any en què
va ser escollit diputat a l’eurocambra, de la qual
va ser vicepresident del 1992 al 1999. El 2011
Verde Aldea va ser guardonat amb la Creu de
Sant Jordi que atorga la Generalitat de Catalunya. ■ EFE

Josep Verde Aldea en una intervenció al
Congrés ■ EFE
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Els arquitectes alerten que els
visats només creixen a Barcelona

