
PROPOSTES TRIBUTS, TAXES I PREUS PÚBLICS 

PROPOSTES JA REALITZADES I NO CONTEMPLADES PEL GOVERN DEL PSOE

1- El document ha d’estar redactat en valencià, preferentment, tal i com marca
el reglament de normalització lingüística de l’Ajuntament d’Alcoi.
S’ha  de  redactar  amb un  llenguatge  inclusiu,  tal  i  com marca el  pla  d’igualtat  de
l’Ajuntament d’Alcoi. 
S’ha d’utilitzar un llenguatge respectuós amb la diversitat familiar. 

En el cas de l’IBI:

2- Fer una classificació dels immobles amb finalitat no residencial per tal de
poder aplicar coeficients diferents segons les necessitats de la ciutat. 

3- Bonificació de l’IBI per a famílies monoparentals, principals afectades per
processos de vulnerabilitat econòmica i exclusió social. 

En el cas de l’IAE:

4-  Estudiar  la  possibilitat  d’incloure  bonificacions  de fins  el  50% per  a  inici
d’activitat econòmica durant un màxim de 5 anys sempre i quan l’empresa no tinga
beneficis. La bonificació s’eliminarà quan els beneficis superen la bonificació durant
dos anys consecutius. 

5-  Bonificacions  de  fins  el  50%  i  de  caràcter  proporcional  per  creació  i
manteniment  de  llocs  de  treball  amb contracte  indefinit,  persones  amb limitacions
funcionals, i de persones de més de 50 anys i/o d’aturades de llarga durada.

En el cas de l’IVTM:

6-  Matisar la  quota tributària  segons el  volum d’emissions contaminants del
vehicle. Incrementar la quota en el cas de vehicles molt contaminants. 

7-  Bonificacions de fins el  50% per  a persones en situació d’atur  de llarga
durada i amb baixos 

En el cas de l’ICIO:

8-  Aplicar  una  rebaixa  també per  a  rehabilitacions  d’edificis  fora  del  centre
històric 



En el cas de l’impost de transmissió de terrenys:

9- Incloure la rehabilitació d’edificis que es destinen a habitatges com a motiu
de bonificacions a la quota per a rehabilitació. 

En el cas de la taxa de brossa:

10- Incloure descomptes en la taxa per als establiments de restauració que
facen servir envasos reutilitzables 

11-  Estudiar  la  classificació  per  zones del  municipi  segons la  facilitat  en  la
recollida i tractament de la brossa.

En el cas del control democràtic dels pressupostos (i per tant dels tributs, taxes i
preus públics):

12- Garantir l’accessibilitat de les dades: que la informació siga accessible a la
ciutadania  tant  presencialment  com  online,  que  sigta  presentada  de  manera  que
permeta la seua anàlisi fàcilment i que siga comprensible (claredat, jerarquització de la
informació, explicacions suficients i organització eficient).  

Exemple: https://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca/ibi-impost-sobre-béns-immobles

Respecte al frau fiscal:

13- Dedicar més recursos personals i financers a les inspeccions que permeten
identificar frau fiscal (a nivell local).
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