PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A DEMANAR LA INCLUSIÓ DE
BONIFICACIÓ A L’IBI A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS

Pablo González Gimeno, portaveu suplent del Grup Municipal Guanyar Alcoi, a
l'empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat
Valenciana així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
presenten en el Ple el següent prec:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Segons l’ordenança de l’Impost de Béns Immobles només les famílies nombroses
poden obtenir una bonificació d’aquest impost. Més en concret el text de l’ordenança
diu així: “En aplicació de l'article 74.4 del R.D. Legislatiu 2/2004, aquest Ajuntament
estableix una bonificació compresa entre el 25% i 75% de la quota íntegra de l'impost
que grava l'habitatge habitual d'aquells subjectes passius que ostentin la condició de
titulars de família nombrosa”. Això deixa fora a les famílies monoparentals una forma
de convivència que té un elevat risc de patir situació de pobresa. De fet El 2014 a
l'Estat espanyol -segons dades d'Eurostat - el percentatge de persones en risc de
pobresa o exclusió social era d'un 29,2%, en el cas de famílies amb una sola persona
al seu front i fills/es dependents aquest percentatge pujava a un 53,3%.
A més a més d’aquesta major vulnerabilitat social, entenem que tindre en compte
només a les famílies nombroses és un element discriminatori envers altres formes
familiars.

Davant d’aquesta situació, preguem:
Demanar al govern central que modifique la normativa que emmarca les possibilitats
de les entitats locals a bonificar l’Impost de Béns Immobles i que incloga, a més a més

de les famílies nombroses, a les famílies monoparentals com a subjecte de bonificació
de l’esmentat impost.

Alcoi, 30 d’octubre de 2019

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi

