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PARLAMENT IMPOSTOS

M.MARTÍNEZ/H. CULLERÉ
❘ LLEIDA ❘El Parlament va donar ahir
via lliure a la instauració de l’eu-
ro per recepta i a la taxa turísti-
ca, que només s’aplicaran a Ca-
talunya, amb l’aprovació de la llei
d’acompanyament dels pressu-
postos de la Generalitat. CiU va
tirar endavant la llei gràcies a
l’abstenció del PP. L’aprovació
d’aquestes taxes ja va generar
ahirmateix crítiques per part dels
afectats. El president de la co-
ordinadora de jubilats a Lleida,
Josep Pueyo, va censurar el nou
copagament sanitari, que comen-
çarà a aplicar-se l’1 de juny.“Des
de la coordinadora ja hem dit al-
tres vegades que estem en con-
tra d’aquesta taxa.Hi ha jubilats
amb pensionsmolt precàries i no
s’ha tingut en compte”, va criti-
car. Per la seua part, el president
del Col·legi de Farmacèutics, Jo-
sepAiguabella, va explicar que
encara no sap com es gestionarà
el pagament del nou impost, que
es farà a les farmàcies. “Dilluns
tenim una reunió perquè ens ex-
pliquin com funcionarà tot això”,
va assenyalar. La taxa sanitària
gravarà amb 1 euro tots els me-
dicaments receptats que costin
més d’1,67 euros. Quedaran
exempts del nou impost els be-
neficiaris d’una pensió no contri-
butiva i de la renda mínima.A
més, hi haurà un límit de 61 eu-
ros per persona i any. La conse-
lleria de Salut preveu ingressar
73 milions d’euros aquest any
gràcies a aquest copagament, uns
4 dels quals a Lleida.

Pel que fa a la taxa turística,
tampoc ha estat ben acceptada
pel sectormalgrat que s’ha rebai-
xat aproximadament en un 50%
sobre la proposta inicial (vegeu
les dades adjuntes).

El president de la Federació
d’Hostaleria de Lleida, JuanAn-
tonio Serrano, va assegurar ahir
que la Generalitat no va deixar
“una altra opció”,motiu pel qual
el gremi es va asseure a negociar
possibles matisos en l’aplicació
de la taxa i de les reunions va sor-
tir una nova data d’imposició (1
de novembre), demanera que al-
menys el pròxim estiu no es re-
percutirà. Serrano va reiterar que
la taxa és“molt injusta” i només
afecta una part del sector turís-
tic.A més, va assenyalar que la
crisi ha obligat a rebaixar preus
en els últims anys i que l’impost
dificultarà que es recuperin. Di-
versos hotelers consultats també
van criticar que l’administració
del nou impost suposarà un so-
brecost.

Llumverda al copagament sanitari i a la
taxa turística ambel rebuig dels afectats
Només s’aplicaran a Catalunya i CiU aconsegueix que s’aprovin per l’abstenció del PP

L’abstenció del PP va permetre ahir a CiU que el Parlament aprovés la llei d’acompanyament dels pressupostos, que

instaura les noves taxes sanitària i turística. La primera començarà a aplicar-se l’1 de juny i suposarà el pagament d’un

euro per recepta i la segona, en vigor l’1 de novembre, gravarà ambmig euro les pernoctacions.

«No és tant la taxa per
si mateixa com el que
suposarà administrar-
la i portar-ne la
comptabilitat. Als
apartaments també
caldrà preguntar als
clients quants són.»

JOSEP R. AYTÉS. SORT

CREUQUELATAXATURÍSTICAPERJUDICARÀELSECTOR?

«Sí que perjudicarà.
Tal com està el mercat,
estem abaixant preus
amb ofertes i
acabarem pagant
aquest sobrecost.
També serà una
despesa informàtica.»

CARLES CORTINA. ALT ÀNEU

«No serà beneficiosa.
En tot cas, espero
que no perjudiqui
gaire. Caldrà vetllar
pels diners que es
recaptin i com
repercuteixen en
promoció.»

J. LL. FARRERO. BARRUERA

«Afectarà de forma
negativa el territori. El
nostre turista té poc
marge amb el que es
gasta i arriba aquí
amb els preus molt
ajustats, de manera
que ens perjudicarà.»

M.A.SÁNCHEZ. LA SEU

Nou impost
❚ La taxa serà de 0,5 euros per
pernoctació per als clients d’ho-
tels de fins a tres estrelles excep-
te a Barcelona (0,75). En els de
quatre, serà d’1 euro a Catalunya
(1,25 a Barcelona) i per als de 5 o
creuers, de 2,5 euros. Cases de tu-
risme rural, apartaments turístics
i càmpings hauran de cobrar
també 0,5 euros.

Terminis i estades
❚ Començarà a aplicar-se l’1 de
novembre i afectarà els més
grans de 16 anys amb un límit
màxim de set dies d’estada.

«No em sembla gens
bé; estic en contra
de la seua aplicació.
No és just que s’hi
hagi inclòs jubilats i
aturats i que la taxa
s’apliqui només a
Catalunya.»

YERAI. ESTUDIANT

QUÈN’OPINA, SOBRELANOVATAXASANITÀRIA?

«Em sembla abusiva.
La sanitat ha de
continuar sent
gratuïta, ja paguem
prou. Em fa por que
al final acabarem
com als Estats
Units.»

EVA. ATURADA

«Em sembla molt
malament que
s’apliqui, ja paguem
massa. Algunes
pensions són molt
baixes. Si cal retallar,
que es comenci pels
de dalt.»

ANNA. CAIXERA

«Hi estic totalment en
contra. Per al Govern,
un euro potser és poc,
però per a alguns és
una barra de pa per
menjar. Em sembla
molt injusta, aquesta
mesura.»

NOELIA. CAMBRERA

Juny
❚Gravarà amb 1 euro tots els me-
dicaments receptats que costin
més d’1,67 euros i començarà a
aplicar-se l’1 de juny. Hi haurà un
límit de 61 euros per persona i
any.

Excepcions
❚ En quedaran exempts els bene-
ficiaris d’una pensió no contribu-
tiva i de la renda mínima.

Cadaenvàs
❚ El nou impost sanitari s’aplica-
rà sobre cada envàs dels medica-
ments.

Imatge d’una parella de jubilats de Lleida ambmedicaments prescrits i les corresponents receptes.

S.E

Pujadadel cànonde
l’aigua i retallades
als interins

■ Altres conseqüències
que tindrà l’aprovació de
la llei serà un increment
del cànon per captació
d’aigua, un 3% per al con-
sum bàsic i un 12% per a
l’excessiu, una retallada
del 15% en la jornada i el
sou de 7.103 empleats in-
terins de la Generalitat i la
implantació d’una taxa per
a determinats tràmits ju-
dicials.

CiU i PP van destacar
ahir les bondats de la no-
va norma, mentre que to-
ta l’oposició d’esquerres
la va desqualificar frontal-
ment, per la retallada que
suposa de l’estat del ben-
estar.

Rosendo Manrique
Resaltado


