
PREC GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A LA REVISIÓ DE L'IBI

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 la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El disseny del  sistema tributari  s'ha de fer  pensant  en la  confiança ciutadana i  en
contribuir a la consecució d'una fiscalitat més justa. En impostos com l'IBI que vénen
determinats pel valor cadastral, aquest hauria de ser actualitzat per a adaptar-se a les
circumstàncies actuals i els valors canviants de les zones i també que els criteris pels
quals es determina eixe valor siguen comprensibles per la ciutadania. De la mateixa
manera com un instrument de redistribució de la riquesa que han de ser els impostos
aquestos haurien de fer que pagara més qui més té. En definitiva es tracta de mostrar
respecte pels nostres veïns i veïnes i per la importància de pagar impostos en una
societat democràtica i moderna. L'IBI ha de ser transparent i just, per no deixar cap
resquici al dubte, la desconfiança ni malestar amb el sistema.

Per tot açò demanem: 

PRIMER.- Actualització del valor cadastral de la ciutat que no es revisa des de l’any
2000 i adequar-lo a les condicions actuals dels barris i carrers on s’ubica l’immoble. 

SEGON.- Fer un rebut de l’IBI transparent on conste tota la informació de l’impost que
els  veïns  i  veïnes  abonem  per  a  poder  comprendre  millor  el  sentit  dels  nostres
impostos.

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

QUART.- Equiparar,  almenys,  el  descompte  en  els  impostos  de  les  famílies
monoparentals a les nombroses.



CINQUÉ.- Incrementar l’IBI als grans tenedors d’habitatges buits segons marca l’art.
15. Llei 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la funció social de l'habitatge de
la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7976 de 09.02.2017).

Alcoi, 2 de novembre de 2021

Pablo González Gimeno
Portaveu suplent del grup municipal Guanyar Alcoi


