
      

POLÍTICA
FISCAL verda

CONGELACIÓ D’IMPOSTOS
El Govern manté impostos baixos des de fa més de 10 anys (un 30% per 
sota de municipis similars)

ECONOMIA VERDA
Més beneficis fiscals lligats a la sostenibilitat i a la lluita contra 
el canvi climàtic

LLUITA CONTRA L’ESPECULACIÓ 
Amb recàrrecs a l’IBI contra l’especulació urbanística i les ocupacions

Es bonifiquen l’Impost de construccions i l’Impost 
de Vehicles amb el compromís de participar a escala local 
en la lluita contra l’emergència climàtica i millorar així la vida 
i la salut dels veïns i veïnes de Premià de Dalt.

LA FISCALITAT AMBIENTAL 
Eina clau per donar resposta 
al desafiament del canvi climàtic.

La política fiscal del Govern per al 2022 es vincula amb 
17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

de l’Agenda 2030

3 PILARS  de la nova fiscalitat



COMPROMÍS
amb els criteris de l’Agenda 2030

Polítiques públiques sostenibles
Enllumenat LED / flota de vehicles municipals menys contaminants

Bonificacions fiscals lligades a la sostenibilitat
– 75% impost de vehicles amb etiqueta 0

– 50%  impost de vehicles amb etiqueta ECO

– 95% ICIO a empreses que inverteixen en sostenibilitat

Combat de l’especulació i okupacions mafioses
Recàrrec del 50% de l’IBI en els habitatges buits de forma 
permanent (no les segones residències).

Reptes de futur
Establir incentius fiscals a negocis locals alineats amb l’economia verda

Implicació i participació 
de l’Associació d’Empresaris i Propietaris
dels Polígons Industrials de Premià de Dalt

Premià de Dalt té quatre polígons industrials
1.     Polígon Industrial Montseny

2.     Polígon Industrial Feliu Vila

3.     Polígon Industrial Buvisa

4.     Polígon Industrial La Suïssa
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