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Les dues entitats empresarials han presentat conjuntament 

al·legacions a les ordenances fiscals per al 2020 aprovades 

provisionalment per l’Ajuntament de Terrassa  

 

CAMBRA DE TERRASSA I CECOT DEMANEN 
LA CONGELACIÓ DE L’IAE I QUE LES 
ORDENANCES FISCALS NO S’INCREMENTIN 
PER SOBRE DE L’IPC  
 

Consideren que els increments previstos del 2% graven en excés l’activitat 

econòmica que es troba, segons tots els indicadors i previsions, davant un 

creixement de la incertesa 

 

 

Terrassa, 3 de desembre de 2019. La Cambra de Comerç, Indústria i 

Serveis de Terrassa i la Patronal Cecot han presentat conjuntament 

al·legacions a l’aprovació inicial de les ordenances fiscals per al 2020, que 

es troben en exposició pública fins al pròxim 16 de desembre. 

Ambdues institucions sol·liciten que l’increment generalitzat de les 

ordenances fiscals no superi l’IPC previst per no gravar en excés, i per 

sobre dels indicadors econòmics de referència, al conjunt de l’activitat 

econòmica. També demanen que es congeli l’IAE “per afavorir el 

desenvolupament de l’activitat industrial, comercial i de serveis, necessària 

per a la generació d’ocupació”. 

 

La Cambra de Terrassa i la Cecot argumenten que la revisió de les 

ordenances fiscals en els últims anys s’ha situat de forma recurrent per 

sobre de l’IPC i que per al 2020 -pel que s’ha aprovat inicialment un 

increment del 2%- seria necessari limitar-se a aquest indicador de 

referència per no gravar en excés una activitat econòmica que es troba 

novament, d’acord amb els indicadors econòmics conjunturals i les 

previsions dels organismes oficials, davant un repunt de la incertesa. 
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En el cas de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), per al que també es 

preveu un increment del 2%, recorden que l’impost es va reestructurar el 

2017, el que ja va suposar un increment nominal del conjunt de l’IAE del 

5% i l’aplicació de coeficients municipals per localització de les empreses 

molt per sobre dels que s’havia informat les entitats de representació 

empresarial. Llavors, davant de les al·legacions presentades també 

conjuntament per Cambra de Terrassa i Cecot  s’argumentaren motius de 

“necessaris pactes polítics per a l’aprovació de conjunt de les ordenances i 

per la no discriminació, segons localització, de si l’activitat era industrial o 

comercial”. Una decisió que va suposar que una part significativa del 

sector industrial no es pogués beneficiar d’una nova categoria, la 5a, 

malgrat estar ubicades en zones clarament industrials o en polígons 

industrials. 

Cambra de Terrassa i Cecot consideren que l’increment previst pel 2020 

està “completament desalineat de la necessària consideració estratègica 

que l’activitat industrial, comercial i de serveis de la ciutat hauria de tenir -

també en els aspectes fiscals- en tant que propicia el desenvolupament 

socioeconòmic de la ciutat i per tant generadora d’oportunitats d’ocupació”. 

 

En funció d’aquests arguments, Cambra de Terrassa i Cecot demanen que 

els impostos no s’incrementin en 2020 per sobre de l’IPC; que es congeli 

l’IAE; i que es difonguin les opcions de bonificació previstes per les 

activitats econòmiques, perquè puguin ser conegudes i reclamades per les 

empreses; així com que se simplifiqui la seva tramitació administrativa per 

facilitar-ne l’accés a les mateixes. 

Cambra de Terrassa i Cecot van presentar les seves al·legacions als 

impostos de 2020 el passat divendres, 29 de novembre, en un document 

en què també demanen a l’Ajuntament, per mitjà de les taules de 

seguiment amb els agents econòmics i empresarials de la ciutat, “revisar 

noves oportunitats per incentivar l’activitat econòmica que s’encamini a 

potenciar el dinamisme del municipi”. 
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La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa  

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa és una entitat empresarial de referència amb una 

sòlida trajectòria que defensa dels interessos empresarials de la seva demarcació i que té una ferma 

vocació de servei a les empreses.  

L’activitat de servei de la Cambra es focalitza en diversos àmbits, com la internacionalització, la formació 

empresarial i l’assessorament en la gestió, així com el suport a tots els emprenedors. 

D’altra banda, la Cambra afavoreix també les relacions de negoci organitzant esdeveniments de 

referència que són un important punt de trobada per als empresaris. 

 

A partir del seu coneixement, la seva experiència i una constant proximitat a l’entorn empresarial, la 

Cambra de Terrassa va emprendre una nova etapa l’any 2012, fonamentada en un model de pertinença i 

adhesió voluntària de les empreses. L’objectiu de l’entitat és aportar serveis de valor afegit al negoci i 

contribuir a què l’empresa sigui més competitiva en un entorn internacional. 

 

La demarcació de la Cambra de Terrassa la integren 12 municipis: Castellbisbal, Gallifa, Matadepera, 

Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Terrassa, Ullastrell, 

Vacarisses i Viladecavalls. 

 

 

 

 


