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Els educadors
discrepen de com es fa
l’acollida dels menors
no acompanyats

Colau estudia si pot fer pagar l’IBI
a l’Església a partir del 2019

P. E.

El pla contra el frau fiscal fa aflorar 56 milions, sobretot de grans empreses
ELENA FREIXA

BARCELONA

BARCELONA

El col·lapse del sistema d’acollida davant les arribades dels menors estrangers no acompanyats (MENA) ha posat en alerta els educadors
socials, que defensen que els centres residencials que acostumen a acollir infants i adolescents
tutelats per la Generalitat no són l’espai adequat per atendre els MENA. “Hi estem en total desacord”, va criticar ahir el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC). Els professionals van manifestar que
aquest tipus de centres “no són el recurs adequat” i van deixar clar al Govern que l’emergència greu actual “s’hauria pogut preveure amb
força marge”. En aquest sentit, li van recordar
que ha passat un any des de les primeres imatges de joves immigrants dormint a la Ciutat de
la Justícia. El Col·legi va insistir que fa anys que
demana una reforma global del sistema de protecció que vagi més enllà de la urgència. Ara, van
recordar, són els educadors els que “han de suplir les carències del sistema col·lapsat”. També van lamentar la precarietat amb què treballa
el col·lectiu, cosa que podria explicar per què,
malgrat la creixent demanda de professionals,
no s’ha detectat un augment de les ofertes de
treball que els arriben a la borsa del col·legi. El
sindicat CGT també va alertar ahir de la situació, que va qualificar d’“insostenible”, i va parlar de “caos generalitzat”. Va culpar la Generalitat per la improvisació i va alertar que tot plegat se suma a la situació de sobreocupació dels
centres que ja s’arrossegava d’abans.e
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L’Ajuntament de Barcelona estudia
l’actual règim d’exempcions fiscals de
què gaudeixen les entitats religioses
–com l’Església catòlica– i les fundacions, i que afecta la recaptació de tributs com l’impost de béns immobles
(IBI), els impostos sobre construccions i les plusvàlues. L’Institut Municipal d’Hisenda (IMH) pren com a referència una sentència del Tribunal
de Justícia de la Unió Europea que
pot justificar un canvi en la política
tributària que, en cas de dur-se a terme, no tindria impacte abans del
2019. “Estudiem si s’ha produït una
possible vulneració de la lliure competència amb determinades exempcions fiscals”, va dir ahir el gerent de
Presidència i Economia de l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Ayala.
El pla de lluita contra el frau fiscal
a la ciutat s’ha centrat des del 2016
principalment en grans empreses i
grans propietaris, i s’ha traduït en
56,6 milions d’euros més de recaptació. Per la via de més inspeccions han
aflorat 23,6 milions que fins ara no es
recaptaven. “Les grans empreses no
estaven prou fiscalitzades”, va considerar ahir el primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello. L’altre gran
mesura que ha fet créixer la recaptació –amb 33 milions d’euros– han sigut els acords de col·laboració amb altres administracions. Així, per exemple, el creuament de dades amb
l’Agència Tributària ha permès obtenir 21 milions d’euros per la via de
l’embargament de devolucions a contribuents, i també ha ajudat a detectar que 21.000 empreses i autònoms
no estaven abonant l’impost sobre els
residus comercials, i gràcies a això
s’han ingressat 10 milions més. La re-
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captació municipal mitjana per contribuent ha crescut un 50% en tres
anys i s’ha situat en 4.297 euros fruit
de l’ofensiva fiscal dirigida a grans
corporacions,.
Els sectors on s’han obert més expedients per impostos presumptament no declarats són la construcció,
on s’han liquidat 10 milions gràcies a
les revisions de l’impost de construccions (ICIO) i l’impost d’activitats
econòmiques (IAE); les distribuïdores elèctriques, amb 4 milions, i les
superfícies comercials, amb 2.
Llistat de morosos

El pla de lluita contra el frau fiscal de
Barcelona té identificats altres sectors cap als quals també dirigirà més
intensament les inspeccions, com

ara les empreses de flotes de vehicles. “Ara hi ha grans empreses de
lloguer de cotxes que els matriculen
en poblacions molt petites, una mena de paradisos fiscals per a les companyies”, ha explicat Ayala. A més,
també es treballarà més a fons per
comprovar si grans empreses del
sector de l’oci compleixen amb les
seves obligacions tributàries.
Pisarello ha recordat que aquestes mesures van acompanyades de la
llista de morosos amb deutes tributaris amb l’Ajuntament que superen
el milió d’euros. En aquest llistat,
que s’actualitzarà anualment, només hi figura el nom de la constructora Sacresa, amb un deute de quasi 1,7 milions d’euros corresponents
a l’IBI, les plusvàlues i l’IAE.e

