Comunicat a premsa

Des de l'ADEPG, la Síndica d'Empresa encarrega un estudi comparatiu de les
ordenances fiscals

Les empreses desconeixen les bonificacions a
les taxes municipals per afavorir l'activitat
econòmica
Des de la Sindicatura d'Empresa de l'ADEPG s'està fent un seguiment de l'aplicació de
les ordenances fiscals dels ajuntaments del Penedès i el Garraf, així com de la pressió
impositiva que exerceixen les municipalitats sobre les empreses contribuents.
La Síndica d'Empresa, Maria Batet, posa l'accent en el fet que en general hi ha molt
desconeixement pel que fa a les bonificacions aplicables a les taxes, com ara les
corresponents a gestió i recollida de residus i llicències d'obertura.
Sovint, encara que s'observi l'aplicació de mesures d'estímul a la creació de llocs de treball, la
innovació empresarial o les bones pràctiques en matèria de responsabilitat social i
sostenibilitat, encara que així sigui, l'abast de les bonificacions i el procediment per obtenir-les
no arriba les empreses; de manera que les reduccions difícilment són aplicables.
En altres casos, les ordenances fiscals no preveuen estímuls per afavorir l'activitat empresarial i
procurar un entorn més favorable per a l'exercici professional.
Per tot, des de la Sindicatura d'Empresa de l'ADEPG s'ha encarregat un estudi comparatiu de
les ordenances fiscals i dels quadres impositius d'alguns dels ajuntaments de la demarcació sobretot els de major dimensió- per tal de contribuir a donar a conèixer una informació que és
pública. Aquest informe es publicarà ben aviat i servirà de base per poder iniciar una ronda de
trobades amb els representants polítics i empresarials dels diferents municipis.
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