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Els jubilats amb
ingressos baixos
no pagaran el bus
L’equip de govern
Els jubilats amb ingressos
totals iguals o inferiors a
l'Indicador Públic d’Efectes
Múltiples (IPREM) anual individual podran obtenir la
targeta d’autobús gratuïta,
segons que han consensuat l'equip de govern municipal i els sindicats signants del Pacte Social per
a la Ciutadania.

La Paeria ha decidit modificar els barems per accedir
a la targeta d’autobús per
a jubilats, que es basaran
en l’índex IPREM anual individual (que és de 6.707
euros o 479 euros mensuals amb 14 pagues) i no

per unitat familiar, com era
previst inicialment. Aquesta
mesura comportarà que
més de la meitat dels jubilats de Lleida puguin beneficiar-se de la gratuïtat en
els desplaçaments en bus.
Aquesta millora duta a terme per l’Ajuntament permet que es puguin beneficiar de la gratuïtat del
transport públic les persones amb pensions baixes.
Desvinculant els ingressos
de l’entorn familiar es permet evitar situacions com
les dels lleidatans que no
cobraven cap pensió però
als quals es negava la targeta perquè el seu cònjuge

La mesura comportarà que més de la meitat dels jubilats tinguin targeta gratuïta.

o els fills vivien amb ells i
guanyaven més de 500
euros mensuals. Així, tenen
dret a la T-Nostra A totes
aquelles persones empadronades a Lleida que acreditin uns ingressos totals
iguals o menors a l’IPREM
anual individual i que compleixin els supòsits de tenir
l’edat de jubilació obliga-

tòria, tenir 62 anys o més
i estar totalment o parcialment jubilat, ser pensionista de la Seguretat Social
amb incapacitat permanent, ser beneficiari d’una
pensió no contributiva per
malaltia o assimilable i tenir
un reconeixement de disminució igual o superior al
65 per cent.
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