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–Davant l’amnistia fiscal 
proposada pel Govern el 
COGAC es posiciona a 
favor, quin és el princi-
pal motiu?
Demanem aquesta me-
sura des del 2008, per 
una raó d’interès públic, 
una amnistia fiscal sona 
a incomplir els principis 
constitucionals de legali-
tat, però també diu que en 
casos excepcionals d’inte-
rès públic i econòmic, es 
poden prendre mesures 
en contra d’aquests prin-
cipis, i els nivells de crisi 
econòmica a Espanya són 
suficientment importants 
per prendre una mesura 
impopular i tècnicament 
injusta però necessària. 
Aportar liquiditat al sis-
tema financer espanyol 
amb el diner negre que 
hi ha fora –que n’hi n’ha 
més que el que diu l’Ad-
ministració– és impres-
cindible. El problema és 
que no condiciona que 
aquests diners entrin al 
país, és a dir, es pot fer 

aflorar uns diners il·legals 
sense entrar-los al sistema 
financer espanyol i aquest 
és un error perquè la fi-
nalitat última, en un tema 
d’interès public hauria de 
ser com a condició sine 
qua non, què el diner que 
es pugui blanquejar entri 
al país.
–Quan parla que no en-
tren dins del nostre sis-
tema financer, a què es 
refereix?
Doncs que es comunica a 
l’Administració que es té 
una quantitat fora per la 
qual es pagarà el 10% a 
Espanya però que es pot 
mantenir al paradís fiscal 
en què es tingui, i això és 
un error de la norma, com 
també que no pots blan-
quejar diners amb paper; 
si la finalitat última, la que 
defensem des del COGAC, 
és que els diners entrin 
al sistema financer i hagi 
una recaptació per part de 
l’Administració, hauria de 
ser indispensable, primer, 
que els diners que estan 

fora entrin al país i no es 
quedin fora, i, segon, es 
regularitzin els bitllets 
que estan amagats sota 
de la rajola. Per mi hi ha 
hagut una precipitació a 
l’hora de fer el text legal, 
perquè quina és l’explica-
ció jurídica per la qual es 
pot blanquejar el metàl·lic 
que hi ha fora i no el que 
tinc dins. Des del COGAC 
creiem que l’objectiu hau-
ria de ser que aquests di-
ners entressin al sistema 
financer espanyol; si no, 
és un greuge comparatiu.
–No creu que dóna la 
sensació que et surt més 
a compte la il·legalitat 
que estar dins del que 
marca la llei...
És així quan surt una me-
sura d’aquest tipus, to-
thom té la sensació que ha 
fet el babau, perquè du-
rant el temps que ha anat 
tributant d’acord amb la 
llei, hi ha gent que no ho 
ha fet. Això no seria així 
si el sistema administra-
tiu d’inspecció funcionés; 

al no fer-ho, arriba un 
moment que per accedir 
a una sèrie de recursos 
que estan fora del circuit 
s’ha de recórrer a un sis-
tema com aquest, perquè 
el normal no funciona, 
no té ni recursos, ni mit-
jans i ni coneixements per 
fer entrar aquests diners 
d’una forma regularitza-
da i tributant el que han 
de tributar, és molt més 
senzill inspeccionar una 
persona que compleix els 
seus compromisos fiscals 
que anar a buscar bosses 
de diners a altres països. I 
així no es pot anar i és im-
popular.
–Quina lectura se’n pot 
fer de tot això?
Un reconeixement enco-
bert de l’Administració 
que el sistema no funcio-
na; si són coneixedors que 
hi ha 25.000 MEUR fora 
de residents fiscals espa-
nyols, què esperen anar-
los a buscar?, si a més de 
fer-ho, fan una amnistia 
és que estan reconeixent  

que no els trobaran per-
què no en saben o no vo-
len. L’evidència, que hi ha 
diners a paradisos fiscals 
ho sabem tots i és un fet 
objectiu. La pregunta del 
milió és per què, a més 
d’anar per via inspecció 

es fa una amnistia?, doncs 
perquè és molt més fàcil, 
més ràpid i efectiu així. 
Per COGAC això ho ha-
vien d’haver fet fa quatre 
anys quan va començar a 
anar d’aquesta manera, 
s’ha esperat massa; la 
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«No hi ha explicació 
jurídica per entendre que 
es pot blanquejar el diner 
de fora però no el del país» 

PROTAGONISTES

mariano GarCÍa, nou direCtor de 
la fàbriCa de lafarGe a toledo 

Mariano García ha estat no-
menat director de la planta de 
producció de Lafarge Cemen-
tos a Villaluenga de la Sagra, 
província de Toledo. García 
fins ara exercia com a res-
ponsable del centre que té la 
cimentera a Fuhais, a Jordània.
    És enginyer industrial per 
l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyers Industrials de 
Madrid (UPM). Va iniciar la 

seva trajectòria professional a Lafarge el 2004 com a 
enginyer de projectes.

antonio huertas assumeix la 
presidènCia de mapfre

nova presidenta al Col·leGi
de Graduats soCials tarraGona

En acabar la junta 
d’accionistes del Grup Mapfre, 
Antonio Huertas va assumir 
la seva presidència. Huertas 
substitueix José Manuel Martí-
nez, que exercia aquest càrrec 
des de l’any 2001 i on havia  
desenvolupat tota la seva 
carrera professional. Huertas, 
en el seu primer discurs ja com 
a president, que va ser pronun-
ciat al tancament de la junta, 

va agrair el nomenament i va elogiar els èxits de José 
Manuel Martínez.

Anna Maria Asamà Esteve és la 
nova presidenta de l’Il·lustre 
Col·legi Oficial de Graduats 
Socials de Tarragona, càrrec 
del qual va prendre possessió 
després que la seva elecció 
va ser aprovada per la reunió 
de la junta general ordinària 
celebrada el passat mes de 
març i que també va servir 
per a l’aprovació dels comptes 
anuals del 2011 i el pressu-

post de l’exercici 2012. Asamà substitueix en el cà-
rrec Francesc Blasco, que exercia des de l’any 1996.

Admin
Rectángulo


