
GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI

  ESMENES A LA PROPOSTA D’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ EN L’ORDENANÇA
TRIBUTS I PREUS PÚBLICS PER 2020

Sandra Obiol  Francés,  regidora i  portaveu del  Grup Municipal  Guanyar  Alcoi  a
l'Ajuntament  d'Alcoi,  d'acord  amb  l'article  97  del  Reglament  d'Organització,
Funcionament i  Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta davant el  Ple de
l’Ajuntament d’Alcoi les següents esmenes a la proposta d’Alcaldia de l’Ordenança
de Tributs i Preus Públics per a l’any 2020:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Art. 3. Tipus de gravamen i quota

On  posa:  “1.-  El  tipus  de  gravamen  de  l’impost  sobre  béns  immobles
aplicables als béns de naturalesa urbana queda fixada en un 1%.” 

Proposem 

El  tipus de gravamen de l’impost  sobre béns immobles serà fins a l’1%
segons el valor cadastral de l’habitatge, establint una progressivitat d’acord
amb la següent gradació: 

Fins els 61.111 euros 0.7%

De 61.112 a 72.222 euros 0.8%

De 72.223 a 83.333 euros 0.9%

Igual o més de 83.334 euros 1%

Article 4. Bonificacions.  Punt 4.

Aclarir amb major concreció què s’entén per “actividades económicas que
sean  declaradas  de  especial  interés  o  utilidad  municipal  por  concurrir
circunstancias  sociales,  culturales,  histórico  artísticas  o  de  fomento  de
empleo que justifiquen tal declaración”. 

Proposem una redacció alternativa: 



“activitats econòmiques que siguen declarades d’especial interès o utilitat
municipal  per  concórrer  circumstàncies  socials,  culturals,  historico-
artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquen aquesta declaració,
sempre i quan no suposen un afany de lucre” 

ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

Article 4. 

Proposem incloure: 
-  Bonificació de fins el  95% de la  quota tributària  a  cooperatives  legalment
constituïdes  i  inscrites  en  el  Registre  de  Cooperatives  de  la  Comunitat
Valenciana.

-  Bonificació  de  fins  al  50%  de  la  quota  corresponent  per  als  que  inicien
l'exercici  de  qualsevol  activitat  empresarial  durant  els  cinc  anys  d'activitat
següents.

- Bonificació de fins al 50% de la quota corresponent durant 5 anys per creació
d'ocupació, això és, l’increment de la mitjana de plantilla de treballadors/es en
un  mínim  del  5  %  respecte  a  l'existent  a  l'exercici  anterior  i  que  aquesta
ocupació siga a temps complet i de caràcter indefinit. 

-  Bonificació de fins al  80% de la quota corresponent  durant  5 anys com a
màxim  per  creació  d'ocupació  de  caràcter  indefinit  procedent  de  col·lectius
socials considerats estratègics això és: equilibrar la ratio de gènere (60%/40%),
i/o la contractació de persones amb diversitat funcional, i/o la contractació de
persones aturades de llarga durada. 

ORDENANÇA PREUS PÚBLICS COMPLEX ESPORTIU EDUARDO LATORRE 
En referir-se a l’abonament individual de major de 21 anys posa per a membres de
família nombrosa i hauria d’incloure també membres de família monoparental. 

ORDENANÇA PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ENSENYAMENT
I PARTICIPACIÓ EN LES ACTIVITATS DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE 

On posa: “Un pago de 180,54 euros por alumno y curso” caldria especificar quin és el
període considerat com a curs escolar.


