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Ordenances fiscals contra la crisi
• E l Ple de la Paeria aprova una congelació o rebaixa de tots els impostos i taxes
municipals i incrementa les bonificacions per raons socials
suposa l’1,98% sobre la renda de les famílies, davant el
23,74% que impliquen els
impostos autonòmics i estatals.
Bonificacions socials
La Paeria incrementa les
bonificacions per raons socials en impostos com l’IBI
i plusvàlua, i també en les
taxes educatives i socials

Les Ordenances Fiscals per a l’any 2014 es van aprovar al Ple de la Paeria del 25 d’octubre. © H. Sirvent

Les Ordenances Fiscals
de l’any 2014, aprovades
pel Ple de l’Ajuntament de
Lleida el 25 d’octubre, preveuen la congelació o rebaixa de tots els impostos
i taxes municipals i incrementa significativament les
bonificacions per raons socials en impostos com l’IBI
i plusvàlua, i també en les
taxes educatives i socials.
La tinenta d’alcalde i responsable d’Economia i Hisenda, Montse Mínguez, va
explicar que es tracta de la
proposta d’ordenances més
social dels darrers anys,
que demostra la voluntat
política de la Paeria d’estar
al costat dels ciutadans. La
congelació dels impostos
i taxes i l’augment de les
bonificacions que proposa la Paeria representaran
un estalvi de 2,5 milions
d’euros per als lleidatans i
lleidatanes (uns 2.205.093
€ provinents de la congelació d’impostos i taxes, i uns
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El 7,7% dels impostos
que paga una família
correspon a la Paeria
i el 92,3%, a altres
administracions
315.000 € provinents de les
noves bonificacions).
Garantir serveis públics
El paer en cap, Àngel
Ros, va explicar que els impostos són una eina per
redistribuir la renda i ga-

rantir serveis públics, i va
posar de manifest, a tall
d’exemple, que gràcies als
impostos municipals unes
3.500 famílies reben atenció social a Lleida, 800 joves
lleidatans participen al Pla
Okupa’t, uns 900 nens i nenes van a les Escoles Bressol
Municipals i 5.000 alumnes
reben ensenyament a les
Escoles d’Art Municipals,
entre d’altres.
La pressió fiscal dels impostos municipals només
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En el cas de l’IBI, la congelació s’aconsegueix rebaixant un 5,11% el tipus
IBI, passant de l’actual 0,646
al 0,613%, que compensarà
l’augment que s’hauria produït per la revisió del valor
cadastral. Amb aquest nou
tipus es mantindrà invariable la recaptació que
l’Ajuntament assolirà a partir de l’aplicació d’aquest
impost, el més representatiu del finançament municipal. Cal destacar, com
a novetat, la bonificació
del 50% de la quota íntegra pels habitatges que es
lloguin per mitjà del Programa de Mediació per al
Lloguer Social que gestiona
l’Oficina Local d’Habitatge
de l’Ajuntament de Lleida.
En el cas de l’impost sobre
l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana, hi haurà un augment
de la bonificació del 50% al
90% en el cas d’herències
d’immobles que siguin domicili habitual. També hi
haurà un augment de la bonificació del 80% en la quota de l’impost si l’habitatge
heretat se cedeix al Programa de Mediació per al Lloguer Social que gestiona
l’Oficina Local d’Habitatge
de l’Ajuntament de Lleida.
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ESTUDI SOBRE LA PRESSIÓ FISCAL DE L’ANY 2014
SEGONS FAMÍLIA TIPUS

Es considerada com a renda familiar igual a............................................................................................................................. 36.600,00
Pressió fiscal total / renda familiar...................................................................................................................................................... 25.73%
Pressió fiscal de l’Ajuntament.................................................................................................................................................................1.98%
TOTAL AJUNTAMNET
IBI urbana......................................................................................................................................499,68....................................................5,31%
Escombraries...................................................................................................................................68,60....................................................0,73%
Circulació.......................................................................................................................................143,88....................................................1,53%
Gual....................................................................................................................................................13,72....................................................0,15%
Impostos municipals....................................................................................... 725,88.........................................7,71%
RESTA IMPOSTOS
IRPF................................................................................................................................................4.392,00................................................. 46,65%
IVA..................................................................................................................................................4.297,52................................................. 45,64%
Impostos estatals......................................................................................................................8.689,52................................................. 92,29%
TOTAL............................................................................................................. 9.415,40
Serveis educatius i socials
Pel que fa als serveis educatius,
s’han ampliat els límits econòmics i
familiars per accedir a bonificacions,
i també hi haurà bonificacions per a
famílies nombroses. Finalment, les
taxes relacionades amb benestar i cohesió social inclouen la teleassistència
gratuïta a partir dels 75 anys. Àngel
Ros ha remarcat, en aquest sentit, que
l’Ajuntament de Lleida és pioner en
oferir la teleassistència com un servei
universal.

La congelació d’impostos
i taxes i l’augment de les
bonificacions representen un
estalvi de 2,5 milions d’euros
per als lleidatans

23,74%

Facilitats per al contribuent
L’Ajuntament de Lleida continua
apostant per mantenir i millorar les facilitats per complir les obligacions tributàries dels contribuents. En aquest
sentit, s’amplia de 6 a 12 mesos el
termini per a la concessió automàtica dels fraccionaments per deutes de
fins a 1.200 euros, s’eleva de 9.000 a
18.000 euros l’import amb dispensa
de garantia i es permet la compensació de deutes tributaris amb factures
pendents de cobrament.

IMPOSTOS
ESTATALS

La finalitat social de les ordenances
fiscals queda ben patent en mesures
com l’ampliació dels criteris de renda
per bonificacions en les taxes educatives, les bonificacions per família nombrosa a totes les taxes educatives, la
gratuïtat de teleassistència a partir de
75 anys, la bonificació del 50% de l’IBI
a pisos llogats per mitjà de l’Oficina
Local d’Habitatge, com també en els
ajuts extraordinaris de compensació
de la plusvàlua en casos d’execució hipotecària o dació en pagament, entre
d’altres. •••

A més a més, algunes de les taxes
municipals s’han reduït sensiblement,
com és el cas de la taxa de comerç i
mercats, que registra una reducció del
10% de les tarifes, o la taxa del viver
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d’emprenedors de Formació Professional, amb una rebaixa que assoleix
el 50%.
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