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EDICIÓ D'OSONA I EL RIPOLLÈS

Sant Vicenç de Torelló retorna a Cardedeu un
expedient centenari
27-02-2012 | 20:40

Sant Vicenç de Torelló ha retornat a Cardedeu un expedient de 1913 sobre la substitució en aquest segon

municipi de l'impost de consums durant els anys 1914 -1918. Es desconeix la raó exacta de la presència

d'aquest document de Cardedeu a Sant Vicenç.

Nota de premsa de la Diputació

Sant Vicenç de Torelló retorna a Cardedeu un expedient centenari

Sant Vicenç de Torelló ha retornat a Cardedeu un expedient de 1913 sobre la substitució en aquest segon municipi de l'impost

de consums durant els anys 1914 -1918. Es desconeix la raó exacta de la presència d'aquest document de Cardedeu a Sant

Vicenç de Torelló, però la importància del retorn rau en què completa una sèrie significativa per a la informació econòmica del

període. Els arxius d'ambdós municipis formen part de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona. 

L'expedient retornat tracta dels impostos sobre la carn, els espectacles i begudes alcohòliques, una contribució general i un

recàrrec sobre el gas i l'electricitat, que l'Ajuntament de Cardedeu va optar per mantenir d'acord amb les disposicions legals

vigents.

L'impost de consums, instaurat l'any 1845, gravava diversos productes com la sal, les begudes alcohòliques, alguns aliments i

els combustibles, que es liquidaven un cop entraven a la localitat mitjançant els burots. La seva derogació, a través de la llei

d'11 de juliol de 1911, va deixar els ajuntaments sense una bona part d'ingressos i l'aparició de nous impostos sobre els

solars sense edificar i els lloguers no van aconseguir equilibrar les finances municipals. Amb tot, un reglament de 29 de juliol

de 1911, que desenvolupava la llei esmentada, preveia una extinció gradual de l'impost de consum fins a l'any 1920.


