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Les Ordenances Fiscals es van aprovar en el ple de l’Ajuntament de Lleida del 30 d’octubre. © Paeria

L’IBI es rebaixa a les famílies amb menys renda
•Les activitats esportives continuen tenint bonificacions en les Ordenances Fiscals per al 2016
car que “tal com havia proposat
inicialment l’equip de govern,
les famílies que tinguin un habitatge amb un valor cadastral
inferior a 20.000 euros rebran
una ajuda social de 100 euros. A
partir d’aquí, en virtut del pacte
assolit amb la Crida, es pot arribar a un escalat fins als valors
cadastrals inferiors als 29.000
euros”.

El ple de l’Ajuntament de Lleida, amb els vots a favor del PSC,
Ciutadans i la Crida-CUP, va
aprovar el 30 d’octubre l’Expedient de les Ordenances Fiscals
de l’Ajuntament de Lleida per a
l’any 2016, que es caracteritzen
pel seu marcat contingut social,
amb majors bonificacions per
a la ciutadania i la congelació
d’impostos i taxes amb caire
general.
En el cas de l’Impost de Béns
Immobles (IBI), la contribució
en què es basa el finançament
dels ajuntaments, es va acordar
i aprovar en ple la progressivitat de la seva aplicació d’acord
amb els valors cadastrals dels
habitatges.
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El servei de Teleassistència domiciliària continuarà sent gratuït. © Paeria

El topall, establert en un valor cadastral inferior als 29.000
euros, permetrà un ajut directe
a 9.766 famílies de la ciutat, el
15% del total.
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La 1a tinenta d’alcalde i regidora de Gestió dels Recursos
Municipals, la Hisenda Municipal i Polítiques de Transparència, Montse Mínguez, va expli-

“Dels 63.670 rebuts que Lleida té en matèria d’habitatge,
9.766, és a dir, el 15%, rebrien
una ajuda social amb una determinada progressivitat per
part dels Serveis Socials i per
part del pressupost que el mes
que ve aprovarem”, va explicar
la tinenta d’alcalde.
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L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va valorar
molt positivament l’aprovació d’un Expedient d’Ordenances Fiscals que “pensa en les
famílies, especialment en les que pateixen
més vulnerabilitat i dóna el més ampli sentit als serveis que ha d’oferir un ajuntament
i a la proporció en què ha de repercutir el
cost d’aquests serveis en la ciutadania”.
Reducció dels valors cadastrals
Les ordenances fiscals també estableixen una baixada del 18% en la plusvàlua,
fet que és una disminució directa en aquest
impost, fruit de la revisió cadastral (reducció del 18 per cent dels valors cadastrals).
Això té un impacte d’una menor recaptació
per a l’Ajuntament de Lleida valorada en
1,1 milions d’euros. En la plusvàlua es mantenen les bonificacions del 90% per a herències dels habitatges habituals i del 80%
per als pisos que es reben en herència i que
s’ofereixen a l’Oficina Local d’Habitatge.

Unes 9.766 famílies es beneficiran dels ajuts directes per pagar l’IBI. © Paeria

L’expedient aprovat incorpora també altres bonificacions adreçades als habitatges
de l’ Horta que corresponguin a una explotació agrícola. En aquests casos disposaran
d’un 10% de bonificació en la quota final
de l’IBI. Caldrà que tinguin la condició d’explotació agrícola, ramadera o forestal, que
estiguin empadronats i que el 50% dels
ingressos familiars provinguin de la seva
explotació.
Ajudes a famílies nombroses
Les ordenances aprovades també inclouen ajudes a famílies nombroses i monoparentals. Fins ara, la llei preveia una
bonificació per a les que són propietàries
d’un habitatge i l’Ajuntament de Lleida
situava aquesta ajuda en 120 euros. En el
nou expedient d’ordenances s’estén aquest
suport, també, a les famílies nombroses o
monoparentals que viuen de lloguer.

L’Ajuntament facilita que els joves puguin practicar esport. © Paeria

manera, amb aquesta novetat, el pla perAmb l’expedient aprovat s’introdueisonalitzat de pagament (que és sense inxen noves facilitats per poder fer
teressos i sense garanties) permet
els pagaments tributaris per
que cadascú pugui establir a la
Facilitats
mitjà d’un pla personalitzat
carta el seu pagament periòper poder fer
que permetrà que les famídic dels tributs i de les taxes”,
els pagaments
lies, durant l’any que ve i
ha assenyalat Montse Míntributaris per
abans de l’1 de desembre,
guez.
“podran establir com, quin
mitjà d’un pla
i quan volen pagar individuBonificacions i ajuts
personalitzat
alment les seves obligacions
L’Expedient
d’Ordenances
tributàries amb la Paeria”.
Fiscals manté totes les bonificacions i ajuts que l’Ajuntament de Lleida ja
“Ja hi havia facilitats per fer-ho –fraccioestava oferint, com ara la Teleassistència
naments i altres mesures– però d’alguna
gratuïta, les bonificacions en els vehicles,

en l’impost de l’ICIO (sobre construccions,
instal·lacions i obres), en les escombraries,
en els serveis educatius i esportius, en els
serveis de benestar social...
En la sessió plenària en què es debatia
aquest expedient també es van aprovar 11
esmenes presentades pels grups municipals del Comú de Lleida, ERC-Avancem, PP,
Crida-CUP i CIU. •••
Més informació:
Economia i Hisenda.
Av. Blondel, 16.
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