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 IAE, impost, industrials, TSJC

El 2012, l'Ajuntament tirava
endavant un increment de l'IAE,
que passava d'un tipus del 2,468 a
un 3. Els industrials, no d'acord
amb la pujada, van presentar
al·legacions ja que consideraven
que l'increment era "arbitrari". El
ple, però, les va desestimar. 

L’Ajuntament de Martorelles i l’AIBV
van constituir l’any 1994 l’Entitat
Urbanística de Conservació del
Polígon de Martorelles per
gestionar la conservació i
manteniment del polígon, "fent-se
càrrec els industrials d’una part de
les despeses de manteniment i
conservació del polígon a canvi
d’una certa contenció de l’IAE",
expliquen els industrials, que
afirmen que l'increment del 21,5%
de l'IAE trencava aquests acords.
Davant el que consideraven un
incompliment, l'AIBV i nou
empresaris més van interposar un
recurs contenciós administratiu al
TSJC, que ha donat la raó als
industrials, i que manté el tipus de
l'IAE 2,468 vigent aleshores.

L'advocat de l'AIBV, Demián Tabbia,
assegura que si bé estan
satisfets pel resultat de la
sentència, estan a l’espera de
"formalitzar un conveni amb
l’Ajuntament, per posar fi a les
desavinences sorgides, on es
regulin les noves estipulacions
que han de regir per la continuïtat
d’aquest ens semipúblic que és
l’Entitat Urbanística de Conservació
del Polígon de Martorelles que tan
bons resultats han donat al
municipi i a les
empreses durant els últims 20
anys".

Aquest model de col·laboració, per
ara, és únic a la comarca del Vallès
Oriental, a l’espera de que sigui
instaurat també al polígon de Sant
Fost un cop es formalitzi el conveni
sobre el que està treballant
l’Agrupació d’Industrials i
l’Ajuntament de Sant Fost.
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El TSJC anul·la la pujada de l'IAE als
industrials de Martorelles
L'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès espera tancar un nou conveni amb l'Ajuntament

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó als industrials de
Martorelles i ha anul·lat la modificació fixada per l'Ajuntament de la població que a finals
de 2012 incrementava el tipus de l'Impost sobre Activitats Econòmiques d'un 2,468 al 3.
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