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L’Ajuntament de Lleida
aprova l’actualització
dels impostos
El Ple de l'Ajuntament de Lleida de juliol
va aprovar les ordenances fiscals del
2008, que apuja les taxes i els impostos
municipals una mitjana del 2,7%, amb
els vots a favor dels grups del PSC, ICV
i ERC i els vots en contra del PP i CiU.
La tinenta d'alcalde d'Economia, Montse
Mínguez, va explicar que el percentatge
del 2,7% s'obté de fer la mitjana entre
l’IPC de Catalunya (2,8%) i el de Lleida
(2,6%). El percentatge resultant és una
“actualització d'impostos del 2,7%,
l’actualització d'impostos més baixa dels
darrers quatre anys”. En el cas de l'IBI,
per exemple, es rebaixa el tipus impositiu
(en un 2,7%) i hi ha un tractament especial per topalls pel que fa a la revisió
cadastral amb l'objectiu que l’augment
de la taxa que hagi de pagar el ciutadà
sigui moderat, molt per sota del 12%

d’augment mitjà que patirien els ciutadans
d'acord amb la llei.
Les ordenances fiscals del 2008 inclouen
diverses excepcions: es congela l’impost
de circulació, la tarifa de residents de la
zona blava, s'actualitzen al 50% de la
norma general les tarifes de serveis personals, i piscines i activitats esportives
també augmentaran les taxes per sota
del criteri general del 2,7%.
L'actualització de taxes i impostos per al
2008 preveu bonificacions de marcat
caràcter social com ara la gratuïtat del
servei de teleassistència per als majors
de 80 anys, l’exempció de la taxa
d'escombraries per als col·legis públics
de primària o l’exempció de la taxa de
zona blava per als vehicles propietat de
discapacitats.

La regidora d’Economia Montse Mínguez.

Altres mesures previstes dins les ordenances fiscals són la bonificació amb un
50% de reducció de l’impost de circulació
dels vehicles elèctrics o híbrids i amb un
90% de la construcció d'habitatges adaptats a persones discapacitades i la construcció d'habitatges de règim especial
per part d'entitats sense ànim de lucre,
entre d’altres.
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