Nota de premsa

La Cecot i la Cambra de Comerç i Indústria insten a
l’Ajuntament de Terrassa a revisar les assignacions de
coeficients municipals en relació a l’IAE a la indústria
•

Les dues institucions de representació econòmica i empresarial de
la ciutat han presentat un document d’al·legacions a les
ordenances fiscals del 2017.

•

La Cecot i la Cambra consideren que les indústries haurien d’estar
en la categoria 5a i no en la 4a o la 3a, d’acord amb el compromís
assolit en la taula de diàleg, prèvia a l’expedient de les
ordenances, pel qual la industria no es veuria perjudicada amb un
increment impositiu arran del canvi de model

•

L’assignació actual de categories a les indústries comporta un
increment impositiu generalitzat desalineat també amb els pactes
polítics en el marc del Pla de Desenvolupament Industrial de
Terrassa impulsat pel propi Ajuntament com una de les prioritats
de creixement econòmic.

Terrassa, 4 de gener de 2017. La patronal Cecot i la Cambra de Comerç, Indústria i
Serveis de Terrassa van presentar el passat divendres 16 de desembre un escrit
d’al·legacions a l’expedient d’aprovació provisional de les ordenances fiscals per al 2017
on sol·liciten al consistori la revisió de les assignacions de coeficients municipals en relació
a l’IAE, especialment en aquells sectors que són clara i netament d’activitat industrial.
Les dues entitats han manifestat la seva sorpresa al consistori per la diferència entre la
proposta informativa inicial i la que consta en l’expedient d’aprovació provisional de les
ordenances fiscals per aquest any i afirmen que, després d’haver realitzat l’anàlisi de
detall i les simulacions puntuals, una part significativa i molt important del sector
industrial han sofert un increment del valor del coeficient municipal de l’IAE del
19,35%, produint-se un greuge al no beneficar-se aquestes de passar d’una categoria
4a a una categoria 5a.
Tant la Cecot, com la Cambra afirmen que l’Ajuntament, en les taules de diàleg prèvies
a l’expedient provisional de les ordenances fiscals, es va comprometre a que el canvi de
categories de l’IAE no perjudicaria la indústria del municipi i que la nova modelització
responia a criteris tècnics. El consistori, dins dels Pactes per la reindustrialització del
territori, també es va comprometre a no apujar impostos al sector industrial com a
mesura per atraure altres empreses d’aquest sector.

El resultat de l’expedient denota una manca de sensibilitat cap a la indústria per part de
l’Ajuntament i la pèrdua de credibilitat després d’un període de negociacions on s’havia
arribat a uns compromisos per vetllar pel desenvolupament del sector industrial.
Les conseqüències de l’assignació de categories a la indústria, en el nou model de
coeficients municipals en relació a l’IAE, quedaria de la manera següent:
Categoria IAE coeficient municipal

1a

2a

3a

4a

5a

Ordenances fiscals 2016 aplicades

3.2725

2.828

2.482

1.9197

-

Proposta 2017 mantenint model de 4 categories

3.3243

2.8753

2.5192

1.9467

-

Proposta a les entitats econòmiques 2017 de 5
categories

3.3409

2.8897

2.5318

2.1105

1.7588

Aprovació provisional ordenances fiscals 2017

3.3243

2.9799

2.6355

2.2911

1.9467

INCREMENT REAL COEFICIENT EN RELACIÓ 2016

1.58%

5.37%

6.18%

19.35%

1.41%

Tenint en compte aquest anàlisi, algunes zones com el Segle XX i Glòries Catalanes o Can
Petit que combinen activitat industrial, comercial i residencial, han passat d’una categoria
4a a una categoria 3a, representant per a les empreses ubicades en aquests sectors
increments del coeficient que tenen una variació del 37,41%.
En definitiva, que l’efecte que està produint la nova modelització encaminada a resoldre
alguns dels greuges plantejats per als sectors, és un increment impositiu generalitzat que
es resumeix en un 5% d’increment sobre les xifres globals recaptatòries i havent
d’establir fins i tot un topall d’increment individual (i només transitori) del 10%.
A criteri de la Cecot i de la Cambra, aquests increments estan desalineats dels índex
actuals de variació de l’IPC, dels indicadors mitjos de creixement en termes de VAP i dels
pactes polítics en el marc del Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa impulsat pel
propi Ajuntament com una de les prioritats per a la potenciació del creixement econòmic,
l’atracció del municipi per a inversions industrials i en definitiva la generació d’ocupació.
L’anàlisi ha dut a les dues entitats a proposar a l’Ajuntament que:
•

El model de 5 categories tingui ventall de coeficients mínim-màxim més ample
d’acord amb la proposta inicialment plantejada per l’equip de Govern a les entitats
econòmiques, que ja representava un increment del llindar del 10% en el
coeficient de la categoria 4a o un increment global en termes absoluts de l’1,3%,
increment més alineat i coherent amb els plantejament polítics manifestats pel
Govern municipal.

•

Es faci un revisió de la metodologia i els seus factors que permeti una major
consideració de la 5a categoria, especialment en aquells sectors que són clara i
netament d’activitat industrial i que en la proposta metodològica actual estan dins
de la 4a categoria.

•

En cas que no s’eixampli el ventall esmentat de mínim-màxim aprovat
provisionalment, les entitats proposen com alternativa que aquelles empreses que
demostrin que la seva activitat és industrial o assimilable, és a dir, que tingui

processos de transformació en la seva activitat, sense venda al detall, sigui
considerada activitat de la categoria 5a per tenir un nivell impositiu amb un
increment d’acord amb els indicadors econòmics d’entorn i coherents amb les
polítiques acordades de suport a l’activitat productiva.
•

En aquelles zones que han passat de 4a categoria a 3a, arrossegant a un
increment impositiu a negocis netament de producte propi en alguns casos i que
es veuen penalitzades per un hipotètic millor potencial comercial o residencial de
les seves instal·lacions, fet que de produir-se ja seria fiscalitzat per a les
plusvàlues que es produïssin. Per tant, la Cecot i la Cambra demanen per aquests
supòsits que igualment siguin considerats de la categoria 5a davant la nova
proposta aprovada provisionalment per mantenir comparativament la mateixa
pressió fiscal.
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