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	  	  	  QUI SOM ?	  	  	  	  	  	  Compromís per Benaguasil és una cooperativa política ciutadana al 
servei de les persones, que treballa de forma horitzontal i en xarxa amb altres 
plataformes socials, per portar felicitat als seus veïns, els 365 dies de l’any i per 
recobrar la dignitat de tot el poble.	  

És l’aposta de la gent com tu per millorar el nostre municipi. Una aposta valencianista, 
des de l’esquerra plural i d’orientació ecologista preocupada per les coses que 
t’importen.  Una alternativa real! 

COM INFORMAR-SE DE TOTA LA FEINA DE COMPROMÍS PER 
BENAGUASIL ? 

	  Pots informar-te de tot el que fem des del col·lectiu de Compromís per Benaguasil a 
través de diverses xarxes socials, així com pel nostre web oficial, el centre de les 
nostres publicacions informatives. 

                  

	  	  	   	  

	  	  	  	   	   	  

	  	                                                                                                                             

VULL SABER-HO TOT SOBRE 

COMPROMÍS PER BENAGUASIL !!! 

  http://benaguasil.compromis.ws/	  

	  

Compromís per Benaguasil  (Doneu-li a 
"m'agrada" per mantenir-vos informats) 

@compromsbenagua 

També podeu contactar amb 
nosaltres a través del nostre 
correu electrònic: 

CompromisperBenaguasil
@gmail.com 



   
 
 
 
 
COMPROMÍS SOL·LICITA APLICAR LA LLEI  PER TAL D’ABARATIR LES 
TAXES MUNICIPALS (IBI, Reciclatge, Recollida de Residus, Guals, Impost de 
Circulació, etc.) 
	  	  

	  

 

	  

	  

	  

[Fragment	  notícia	  de	  BENAGUASIL	  INFORMACIÓ,	  Nr.	  46]	  

En el 2007  l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Benaguasil, sol·licità una revisió 
cadastral al Ministeri d’Hisenda quan els preus dels bens immobles estaven 
sobrevalorats debut a  la bombolla urbanística. La urgència per recaptar diners del equip 
de governes produïa, debut al gran endeutament del municipi, que any rere any i 
desatenent les recomanacions de l’interventora municipal, vivia i ens endeutava per 
damunt de les nostres possibilitats. En els seus informes sobre l’estat financer de 
l’Ajuntament, recordava al govern municipal que: “en èpoques de bonança econòmica 
els ajuntaments paguen deutes i no s’endeuten.” 
 
5.700.000 € de deute municipal obligaren l’any passat a aprovar un Pla d’Ajustament 
de Pago a Proveïdors  pels deutes acumulats que haurem de pagar entre tots els 
benaguasilers en els pròxims 8 anys, motiu pel qual seguiran augmentant les taxes 
municipals. Després d’estudiar la Ley Reguladora de Haciendas Locales, Cap. III, 
art. 9, COMPROMÍS PER BENAGUASIL, SOL·LICITA a l’equip de govern 
aprovar una ordenança fiscal que establisca una bonificació del 5% de totes les quotes 
municipals a favor dels ciutadans de Benaguasil que domicilien els rebuts de les taxes  
en un comte bancari. Aquesta mesura no implicaria cap disminució d’ingressos a 
l’Ajuntament. Per aprovar aquesta ordenança municipal que alleujaria les 
butxaques dels benaguasilers. - NOMÉS  CALDRIA   LA BONA VOLUNTAT DE 
L’ALCALDE  I  DEL  SEU   EQUIP  DE  GOVERN. 
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ELS PROPIETARIS DEL PAI MOLI NOU PODRIEN PASSAR A PAGAR IBI 
URBÀ ENLLOC DE RÚSTIC, SI DES D’HISENDA  ES DEMANARA UNA 
AUDITORIA A L’ AJUNTAMNET DE BENAGUASIL. 
	   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

[Fragment	  notícia	  de	  BENAGUASIL	  INFORMACIÓ,	  Nr.	  46]	  

En el bulletí BENAGUASIL INFORMACIÓ Nr. 46 , en la que SOLS l’equip de 
govern publica,  ens informen que l’Ajuntament té prevista una desactualització de 
valors per tal de reduir l’import dels rebuts de IBI en Benaguasil,  ja que en la actualitat 
estan unflats. Segons explica l’Equip de Govern, demanar un altra revisió cadastral a la 
baixa implicaria que els propietaris dels terrenys del Pai Moli Nou i Beniaro, 
oficialment qualificats com a sòl urbà tindrien que pagar IBI urbà. Per tal cosa un arriba 
a la conclusió que els veïns de Benaguasil hem de seguir pagant  un IBI DESFASAT I 
UNFLAT, per tal de que els propietaris dels solars del PAI MOLI NOU I BENIARO 
no paguen IBI Urbà. 
 

Municipis de la nostra comarca, JA estan pagant, per horta sense urbanitzar un IBI urbà. 
Tot i sabent que en els propers anys, al igual que passa en el PAI MOLI NOU,  no serà  
possible urbanitzar els terrenys, es veuen obligats per Llei a soltar els diners.  Els 
governants dels seus municipis fan oïts sords a les queixes i diuen que es limiten a 
aplicar la llei. 
  
Per tal d’evitar aquesta situació AL·LEGAL, vista la fam de diners que tenen els 
nostres governants i sabent que en qualsevol moment l’Ajuntament o com diu l’alcalde, 
el Ministeri d’Hisenda demanarà una  nova revisió cadastral que faria que els propietaris 
dels PAI’s tingueren que pagar IBI urbà en lloc de rústica, i per facilitar que els 
benaguasilers no tinguen que pagar per les nostres vivendes un IBI unflat a causa de 
aquesta situació al·legal, és per lo que, COMPROMÍS PER BENAGUASIL, 
SOL·LICITA a l’Equip de Govern , que estudie la possibilitat de canviar la 
qualificació del PAI MOLI NOU (Actualment sòl urbà) a HORTA PROTEGIDA i que 
posteriorment demanem una nova revisió cadastral a la baixa en el nostre municipi. -
QUAN S’ACTUA ACORD A LLEI, SEMPRE S’EVITEN PROBLEMES.  
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NOU AUGMENT I AVANÇAMENT DEL REBUT DE LA TAXA DEL FEM A 
BENAGUASIL A TRAVÉS DEL “CONSORCIO VALENCIA INTERIOR”. 
	   

Any rere any, els rebuts augmenten mentre la quantitat de fem que entra en la planta per 
al tractament minva i el volum de reciclatge en origen augmenta. En el cas de 
Benaguasil han entrat en planta 4.212’7 tones en 2011, 3.281’7 en 2012 i la tendència 
és a la baixa en 2013, ja que en els primers cinc mesos de l’any han entrat 1.267’63 
tones. Per contra, en lloc de minvar el rebut, els dirigents populars que gestionen el 
Consorci (Benaguasil hi té representació), han continuat augmentant els pagaments, 
sense donar cap explicació i sense fer públics el comptes del “Consorcio” a la ciutadania 
i per quins conceptes es paga. Cal recordar que el “Consorcio” està format per tots els 
ajuntaments dels 61 municipis que aporten els residus a les dues plantes de valorització 
i tractament, que hi ha representants dels ajuntaments a l’ens gestor de l’entitat, que 
l’empresa que realitza el servei és privada (Urbaser, del “Grupo ACS”, participada per 
la família Cotino) i què la Diputació de València actua com a ens cobrador de la taxa i 
sancionador. Amb aquesta “enginyeria” s’aconsegueix ocultar la responsabilitat dels 
ajuntaments i garantir el pagament a l’empresa privada. 

A més han decidit avançar el pagament. Si fins ara ens cobraven la taxa a any vençut, 

amb les tones de fem quantificades, ara avancen el cobrament al primer mig any fent 

una estimació de les tones que entraran. 

Pagaria vostè a Iberdrola 6 mesos de llum per adelantat amb la estimació que ells 
feren, i com en aquest cas, sense que l’empresa li facilitarà la documentació per 
saber que és el que vostè està pagant !? 
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