Comunicat a premsa

Comunicat

La FEGP reconeix la ponderació de bona part
dels ajuntaments en relació amb les ordenances
fiscals
L'informe presentat per la sindicatura d'empresa de la FEGP, ara fa un mes, en el què
es comparaven les ordenances fiscals d'alguns ajuntaments del Penedès i el Garraf,
ha estat ben acollit pels mateixos consistoris i ha servit per establir diàlegs constructius
entre els regidors competents i els autors de l'estudi. Ajuntaments com el de Vilafranca
del Penedès i Sitges han accedit a debatre les propostes formulades per la FEGP,
com també exposar a consulta les intencions de les mateixes regidories.
Quan la majoria dels ajuntaments ja han aprovat les ordenances que seran d'aplicació
en el proper exercici, la sindicatura d'empresa valora favorablement el fet que bona
part dels plenaris han acceptat revisions moderades de les taxes i les figures
impositives i, encara més, altres han considerat oportú la congelació de la totalitat de
les ordenances fiscals.
No pot ser tan positiva la valoració en aquells casos en els què les municipalitats no
han tingut en compte mesures per estimular l'activitat empresarial, premiar les bones
praxis o animar el creixement dels negocis i, conseqüentment, la creació de nous llocs
de treball.
La sindicatura d'empresa de la FEGP demana als ajuntaments que procurin fer més
entenedores i accessibles les informacions que tenen a veure amb les ordenances
fiscals per tal que els contribuents puguin interpretar degudament l'abast i la
repercussió de les taxes i els criteris d'aplicació dels impostos; així com els
procediments per accedir a les possibles bonificacions.
Des de la mateixa sindicatura d'empresa s'ofereix una línia de treball amb cadascun
dels ajuntaments per tal de convenir determinades opcions de millora per assolir un
major dinamisme empresarial en els respectius municipis.
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