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Ajuntament de Lleida ha aprovat les ordenances
fiscals per a l’any 2004 amb el criteri bàsic de
mantenir el nivell qualitatiu dels serveis municipals
donats als ciutadans i ciutadanes. Per actualitzar
els impostos i les taxes del municipi s’ha aplicat un increment
del 4,55%, corresponent a la mitjana entre l’Índex de Preus
al Consum (IPC) de la província de Lleida i l’IPC de Catalunya
(la ciutat de Lleida no té IPC propi). La voluntat de l’equip
de govern de la Paeria és mantenir aquest indicador en els
pròxims exercicis.

L’

Dos dels trets destacats del projecte d’ordenances fiscals
aprovat és la introducció d’una sèrie de bonificacions en el
sistema d’impostos municipals, d’una banda, i el fet que les
taxes d’alguns serveis de caràcter social s’incrementen per
sota del 4,55%, de l’altra.
Bonificació a les famílies nombroses
En el primer apartat destaca la bonificació de 60 euros per
a famílies nombroses (3 o més fills) en l’Impost de Béns
Immobles (IBI) corresponent al primer habitatge. Aquesta
bonificació no pot superar el 90% del total de l’impost en les
quotes més baixes, i no s’aplicarà quan el valor cadastral de
l’habitatge superi els 90.000 euros.
Per tal de penalitzar l’especulació immobiliària, l’ordenança
incorpora també un recàrrec del 50% d’aplicació en l’IBI
corresponent als pisos buits, tot i que aquest increment no
es farà efectiu fins que l’administració de l’Estat desenvolupi
el reglament corresponent.
Taxes moderades als serveis socials
En el segon apartat cal destacar que les taxes corresponents
a serveis de tipus social (serveis personals, d’ensenyament
i culturals) solament registren un increment del 2,75%. Una
excepció és el servei de menjador de les escoles bressol,
que, per poder cobrir els costos reals de la prestació, pujarà
per sobre del 4,55%. No obstant això, l’equip de govern ha
decidit no aplicar aquest augment fins el pròxim curs escolar.
La Paeria també habilitarà beques de menjador per a infants
de famílies amb baix poder adquisitiu.
Modificacions en les taxes d’escombraries
Com a conseqüència de la Llei de Residus aprovada pel
Parlament de Catalunya, l’ordenança de la taxa de recollida
d’escombraries registra canvis importants. La nova Llei
estableix que els ajuntaments com el de Lleida han de pagar
a la Generalitat un cànon d’abocament de 10 euros per tona
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Es bonifica l’IBI de la primera vivenda per a famílies nombroses.

de residus, amb la finalitat de finançar inversions d’aquest
àmbit. La Paeria, en conseqüència, ha de repercutir aquest
cànon en la taxa de recollida, que puja excepcionalment per
sobre de l’augment general del 4,55%.
La nova Llei classifica també la gestió de la brossa i crea la
categoria de “residus comercials”. El servei de recollida
obligatòria d’aquests residus desapareix, ja que els
establiments poden optar per la recollida selectiva de la
brossa mitjançant gestors privats autoritzats. Com a resultat,
la taxa passa a ser preu públic (que incorpora també el
cànon de 10 euros/tona). En el cas de la recollida per mitjà
de gestors privats, s’estableixen bonificacions que van del
5 al 50% segons el tipus de residu.
El preu públic depèn també de la superfície de l’establiment
comercial, de manera que els locals més petits (que en teoria
produeixen menys brossa) tenen més rebaixa.
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L’aprovació de les ordenances fiscals per a l’any 2004 va
comptar amb el vot favorable dels tres grups que són a
l’equip de govern –PSC, ERC-EV i ICV– i amb el vot contrari
dels grups de l’oposició, CiU i PP.
Esmenes de l’oposició aprovades
Tot i el seu vot desfavorable, l’equip de govern va recollir
algunes esmenes de l’oposició, com per exemple l’augment
del límit del valor cadastral (de 60.000 a 90.000 euros) en
l’aplicació de la bonificació de l’IBI per a famílies nombroses
i la creació de bonificacions per a l’impost de circulació de
vehicles elèctrics.

L’ordenança de la taxa d’escombraries registra canvis importants.

També es van aprovar dues esmenes més referents a
l’exempció de pagament dels guals de persones amb mobilitat
reduïda i l’exempció de pagament de taxes de tramitació de
documents per a associacions humanitàries. Igualment, es
va acordar que la documentació municipal penjada a la web
de la Paeria tingui un format accessible per a persones amb
discapacitat.
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