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S’actualitzen els impostos i les
taxes municipals segons l’IPC
L’Ajuntament impulsa un pla per estalviar 1,7 milions d’euros

SESSIÓ DEL PLE MUNICIPAL DEL 7 D’OCTUBRE, EN QUÈ ES VAN APROVAR LES ORDENANCES MUNICIPALS. © AJUNTAMENT DE LLEIDA

Les ordenances fiscals de l’any 2012,
aprovades en el ple municipal del 7
d’octubre, preveuen que s’actualitzin
els impostos i les taxes, en general,
prenent com a referència la mitjana
dels IPC català i estatal (un 3,35%).
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, destaca
que “s’ha intentat harmonitzar adequadament l’obtenció d’ingressos per tal
de garantir la prestació de serveis
públics amb la prudència de no carregar
encara més les economies familiars i
empresarials en un període de crisi
econòmica”. Per aquest motiu, el paer
en cap remarca que “ni es tancarà ni
es retallarà cap servei municipal”. Pel
que fa a l’impost de béns immobles (IBI),
les ordenances fiscals preveuen que

s’incrementi un 3,35% després
d’aplicar-se una reducció del tipus impositiu d’un 2,5%, ja que passarà del
0,682 al 0,665. A més, l’IBI es podrà
continuar pagant en quatre terminis i
la Paeria manté les bonificacions permeses per a les famílies nombroses,
els habitatges de protecció oficial, les
noves edificacions i les rehabilitacions

i les energies renovables. Cal afegir que
l’increment de la taxa de clavegueram
representa menys de dos euros a l’any.
L’impost d’activitats econòmiques (IAE)
i el de circulació –congelat des de l’any
2009– pujaran segons l’IPC. En el primer
cas hi ha bonificacions per increment
de plantilla i contractes a persones de
més de 30 i 45 anys.

El tipus impositiu de
l’impost de béns
immobles es redueix
un 2,5% i la taxa es
podrà continuar pagant
en quatre terminis

El ple municipal de la Paeria també va
aprovar un Pla d’Estalvi Municipal perquè
es permeti garantir els serveis que es
presten des de l'administració local. Aquest
pla estableix un seguit de mesures que
suposen un estalvi d’1.770.000 euros, que
s’afegeixen a les que ja estaven previstes
anuals, i que ascendeixen a 5.280.000 euros.

