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Drets de les persones

Rebaixa del 2 per cent en el rebut de l’IBI
• Les ordenances fiscals aprovades inclouen la congelació de les taxes i els impostos per cinquè any
hi ha una rebaixa lineal que s’acosta a la
congelació de l’impost i que no oblida els
ajuts socials i la progressivitat a l’hora de
definir-los”.
Les noves ordenances aprovades també inclouen ampliar les bonificacions de
l’Impost de Béns Immobles del 10% a la
propietat de l’habitatge a l’Horta que disposi també de sòl rústic i que el 50% dels
ingressos familiars provinguin de l’explotació agrària.

Els lleidatans i les lleidatanes pagaran menys en el rebut de l’IBI. © H. Sirvent

L’equip de govern municipal ha aconseguit
una àmplia majoria en l’aprovació de les ordenances fiscals de l’any 2017, que congelen les taxes i els impostos per cinquè any
consecutiu.
A més, s’introdueix una rebaixa lineal en
el rebut de l’Impost de Béns Immobles (IBI)
del 2% per al 2017 i un 1% per a l’any 2018.

Manteniment
de les
bonificacions
socials per reduir
l’impacte en les
rendes baixes

En l’aprovació de les ordenances fiscals, la tinenta d’alcalde i regidora
d’Hisenda, Montse Mínguez, ha agraït la
voluntat de diàleg mostrada pels diferents grups i ha defensat que l’expedient
que s’ha portat finalment al ple “ha intentat recollir les sensibilitats dels diferents
grups municipals, ja que d’una banda

En aquest sentit, l’any vinent també podran gaudir
d’aquesta rebaixa del 10%
en l’IBI els jubilats i les persones de l’Horta que reben
alguna pensió per incapacitat.

Ajuts al pagament
La Paeria establirà un programa d’ajuts al pagament de l’IBI per a les
persones en situacions especials de vulnerabilitat, al qual es podran acollir els ciutadans i les ciutadanes amb uns ingressos
mensuals inferiors a 798 euros, l’equivalent a l’1,5 de l’Indicador Públic de Renda
de Efectes Múltiples (IPREM). •••

L’expedient, on s’inclou l’acord assolit entre el PSC, PP i també Ciutadans per reduir
l’IBI ha rebut així mateix els vots favorables
de CiU, amb la qual cosa els tributs i les taxes municipals han quedat aprovats amb
20 vots a favor i els 7 vots contraris d’ERCAvancem, de la Crida-CUP i del Comú de
Lleida.
Bonificacions socials
La congelació de la resta de les taxes i els
impostos implica també que es mantenen
totes les bonificacions socials que es van
introduir en les ordenances muncipals del
2016, amb la finalitat de reduir l’impacte en
les rendes més vulnerables i es mantenen
els serveis.
Una altra de les novetats del 2017 és una
taxa que gravarà les empreses de telefonia
mòbil per l’ús que les antenes fan de l’espai
públic.

Ampliació de les bonificacions per als propietaris de l’Horta de Lleida. © Paeria
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