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COMPROMÍS PROPOSA UNA FISCALITAT JUSTA 
I PROGRESSIVA DELS IMPOSTOS

Qui més tinga, que més pague

Carretera Benetússer, 5- baix esq.
46200 Paiporta - Tel. 960 641 840

Contribuents amb ingressos inferiors al 75% del salari mínim interprofessional: exempció total. •	

Contribuents amb•	  ingressos entre el 75 i el 90% de l’esmentat salari: bonificació	del	75%.	

Contribuents amb •	 ingressos entre el 90 i el 100% de l’esmentat salari: bonificació	del	50%. 

Quan tots els membres d’una unitat familiar es troben en situació de desocupació, havent esgotat el 

període de prestació, tindran una exempció total.

Des de Compromís considerem, sobretot en aquests difícils moments, que les taxes i impostos no han de 

suposar una càrrega excessiva per a la ciutadania. A més creiem que les taxes i impostos han d’obeir a 

una	fiscalitat	progressiva	i	justa,	i	que	les	bonificacions	introduïdes	en	taxes	i	impostos	han	de	beneficiar	

sobretot a les persones més desfavorides i amb ingressos més baixos. 

COMPROMÍS PER PAIPORTA CRITICA QUE L’AJUNTAMENT NO S’HAJA ACOLLIT 
A LA REVISIÓ CADASTRAL PER REBAIXAR L’IBI.

Segons la llei de Pressupostos Generals de l’Estat, a Paiporta li correspondria una rebaixa 
d’un 2% sobre el valor cadastral, el que suposaria un estalvi per aquest i els futurs exercicis.  

Grup Municipal d’esquerres, verd i valencianista .

novembre 2014 Paiporta



T’atenem personalment en la nostra seu, 
Carretera de Benetússer, 5 baix 

Horari d’atenció: dilluns de 19 a 20 h.
dimarts, dimecres i dijous de 18 a 20 h.

També pots contactar per correu electrònic:
compromispaiporta@gmail.com

i per telèfon: 960 641 840

Paiporta, novembre 2014

Si vols consultar el nostre treball, 
si vols fer-nos arribar les teues propostes,

si vols traslladar-nos alguna queixa, 
o si vols participar i col·laborar amb nosaltres

ho pots fer a través de la nostra web:

www.compromispaiporta.org

o de les xarxes socials:

per a incentivar i promoure que els xiquets i xiquetes del nostre 
poble siguen autònoms a l’hora d’anar i tornar de l’escola 
gaudint d’un camí segur i agradable. 

Amb la moció presentada busquem un compromís de 
participació i coresponsabilitat per recuperar el carrer per als 
vianants i pacificar el tràfic del nostre poble.

A PROPOSTA DEL GRUP COMPROMIS, 
L’AJUNTAMENT DE PAIPORTA APROVA 
CREAR CAMINS ESCOLARS SEGURS

Grup Municipal d’esquerres, verd i valencianista.

Recuperem l ’espai  públ ic com a 
l loc de relació i  de convivència

CALENDARI D’ACTES DE COMPROMÍS PAIPORTA

NOVEMBRE


