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ELS IMPOSTOS,
UN TEMA GENS MENOR!

PIMEComerç Tarragona, impulsora de l’històric acord de
col·laboració entre comerciants de Reus i Tarragona

Àlex Goñi
President de PIMEComerç

Pagar impostos és una qüestió solidària,
d’impacte social positiu, i l’acció que ens
permet tenir un millor nivell de vida com
a societat. Això ho fem tots els ciutadans
de l’Estat, amb més o menys ganes, però
en el fons conscients que és bo per a tots.
Els petits comerciants sabem que la
nostra mida no ens permet fer “enginyeria financera”, com els grans, i aquí estem un xic indefensos envers les grans
corporacions, ja que proporcionalment
paguen menys ells que nosaltres i, paradoxalment, estem més perseguits per
Hisenda que ells.
Ara, però, tenim un altre greuge: la venda online. On paguen els seus impostos
les grans empreses que venen a través
de les xarxes? En gaudeix l’Estat, dels
seus guanys? Repercuteixen els seus
impostos en la nostra sanitat, la nostra
educació, les nostres infraestructures
i les nostres institucions en la mateixa
mesura que els nostres?
Crec que aquest és un debat que haurem
de començar a explicar i a tractar en els
diferents fòrums on el comerç té presència. No cal dir que hem de treballar perquè l’opinió pública es posicioni a favor
que els impostos de la venda online es
quedin al país que genera els beneficis,
i crec que també és important fer arribar
als nostres clients que, amb el fet de la
compra, decideixen la societat que volen.
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El president de PIMEComerç
Tarragona, Florenci Nieto, va
participar a la roda de premsa de
presentació d’un acord històric
entre les principals associacions
de comerciants de Tarragona
(La Via T) i de Reus (El Tomb de
Reus). La idea de la col•laboració (a
través de la campanya Tot queda a
casa) va ser de Florenci Nieto, i va sorgir a partir de les trobades trimestrals
de networking que organitza PIMEComerç Tarragona. Tres-cents comerços
d’ambdues ciutats repartiran entre els seus clients prop de 10.000 premis. La
campanya durarà fins al 8 d’abril.

Reunió per presentar el Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat amb l’Ajuntament de Barcelona
PIMEComerç, amb la col•laboració de la secretaria de Barcelona Comerç+Sostenible, ha celebrat una reunió tècnica amb els
seus associats de la ciutat per
explicar els detalls i el procés de
transició de l’antic Acord Cívic al
nou Compromís Ciutadà per la
Sostenibilitat. En virtut d’aquest
acord, i amb la implementació i promoció de mesures de caràcter sostenible, els
diferents Gremis i Associacions de comerciants, i els seus respectius associats,
podran gaudir dels incentius fiscals corresponents a un 10% de descompte en
la taxa d’escombraries i d’un 50% en l’ús del punt verd.

PIMEComerç signa un conveni amb la Diputació de
Barcelona per promocionar el Turisme de Compres
PIMEComerç ha signat un conveni amb la Diputació de Barcelona
que ha de servir per promocionar
el turisme de compres a través de la constitució de taules
per tot el territori. La primera, i
única fins ara, Taula de Turisme
de Compres constituïda és la del
Vallès Oriental, on també participen PIMEComerç i la Diputació de Barcelona, així com el Consell Comarcal del territori. A la imatge, els diputats Isaac Albert i Marc Castells, el
president de PIMEComerç Vallès Oriental, Carles Gironès, i el president de
PIMEComerç, Àlex Goñi.
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