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❘ LLEIDA ❘ El Govern d’Aragó ha re-
clamat al ministeri de Foment
que corregeixi el decret que es-
tableix les servituds aeronàu-
tiques de l’aeroport d’Alguaire
i que condiciona la planificació
urbanística de dotze poblacions
d’Osca. El text preveu que, a les
àrees afectades per servituds en
municipis d’Osca, els plans ur-
banístics s’hagin de sotmetre a

un informe previ de la Genera-
litat, cosa que ha despertat opo-
sició entre el PSOE i el PAR (ve-
geu SEGRE d’ahir).

El departament de Política
Territorial aragonès va indicar
que s’ha posat en contacte amb
Foment per “esmenar” errors
al decret i va recordar que,
d’acord amb la normativa,“una
comunitat autònoma no pot

prendre decisions ni tindre com-
petències als municipis perta-
nyents a una altra”. “Des de
l’Executiu aragonès es defensen
els interessos de la comunitat i
dels municipis que la confor-
men”, va afegir.

S’ha de recordar que la pri-
mera publicació del decret, al
BOE de divendres passat, inclo-
ïa per error a Lleida una dotze-

Aragó exigeix a l’Estat corregir
el decret de l’aeroport de Lleida
Perquè la Generalitat no intervingui a Urbanisme d’Osca

INFRAESTRUCTURESPOLÈMICA POBLACIONSAFECTADES

Lleida
❚ Els Alamús, Albatàrrec, Albesa,
Alcarràs, Alcoletge, Alfarràs, Al-
fés, Alguaire, Almacelles, Alme-
nar, Alpicat, Artesa de Lleida,
Bell-lloc, Benavent, Castelldans,
Corbins, Gimenells i el Pla de la
Font, Juneda, Lleida, Montoliu de
Lleida, la Portella, Puigverd de
Lleida, Rosselló, Torrefarrera, Tor-
regrossa, Torrelameu, Vilanova de
la Barca i Vilanova de Segrià.

Osca

❚ Albelda, Alcampell, el Gaió, Al-
torricó, Binèfar, Castellonroi, Es-
plucs, Montsó, Peralta de la Sal,
Sant Esteve de Llitera, Llitera i
Vallcarca.

na de localitats d’Osca. Foment
va publicar una correcció l’en-
demà, dissabte, en què es limi-
tava a eliminar una frase que
afirmava que totes les poblaci-
ons afectades pertanyien a la
“província de Lleida”.

En aquest sentit, la comarca
de la Llitera i municipis com Bi-
nèfar,Tamarit de Llitera,Altor-
ricó i Castellonroi han expres-
sat la seua sorpresa davant d’un
decret la tramitació del qual des-
coneixien.

A aquests s’hi va sumar ahir
l’alcaldessa de Montsó, Rosa
María Lanau, que va qualificar
d’“absurd” que la Generalitat
“condicioni un planejament ur-
banístic o la implantació d’una
empresa” a Osca.

L’edifici de l’organisme de recaptació de la Diputació, que gestiona la majoria d’impostos locals.

Capitals de comarca congelen l’IBI per al
2013 i les Borges, Cervera i Solsona l’abaixen
La majoria d’impostos i taxes es mantenen o repercuteixen l’IPC, mentre apareixen nous tributs ||
Ajuntaments de les Garrigues encareixen les escombraries per pagar 100.000 euros d’unes obres

MUNICIPIS IMPOSTOS

H.C./R.R.
❘ LLEIDA ❘ Els ajuntaments de Llei-
da preparen aquestes setmanes
les ordenances sobre impostos i
taxes per al 2013 enmig del cin-
què any de recessió, cosa que
condiciona la programació dels
tributs. Un dels més importants,
l’impost de béns immobles (IBI),
es congelarà en la majoria de les
capitals de comarca i s’abaixarà
en algunes, com a les Borges
Blanques, Cervera i Solsona, se-
gons van avançar ahir els ajun-
taments. L’objectiu és “rebaixar
la pressió fiscal” sobre la ciuta-
dania.A Solsona, el ple debatrà
avui la proposta, que passa per
abaixar IBI i plusvàlua. La taxa
de l’aigua i la de les escombra-
ries es congelaran i la resta pu-
jaran al voltant del 3%, per so-
ta de l’IPC (3,9%).A Cervera,
el consistori planteja rebaixar el
gravamen o tipus de l’IBI per
compensar l’increment del re-
but com a conseqüència de l’ac-
tualització de preus segons el
Cadastre, de manera que no re-
percuteixi en una pujada de la
factura, segons l’alcalde, Ramon
Royes.A les Borges, el consisto-
ri debatrà la setmana que ve una
rebaixa del 5% sobre el grava-
men de l’IBI, que passarà del
0,60% actual al 0,5985, segons
el primer edil, Enric Mir. La res-
ta de taxes s’actualitzaran se-
gons l’IPC tret de la d’escombra-
ries, que s’incrementarà un 9%
perquè el consistori, com la res-
ta d’ajuntaments que porten els
residus a l’abocador de les Bor-
ges, han de pagar ara el recrei-
xement del vas receptor, cons-
truït durant el passat mandat i

que va costar 100.000 euros.
L’alcalde va assenyalar que
aquesta obra, juntament amb
l’actualització de l’import que
paguen al consell per la gestió
de les escombraries (també acor-
dat en el passat mandat) costa-
rà a l’ajuntament 60.000 euros,
fet que implica que s’hauria d’in-
crementar un 25% l’impost de
les escombraries.

A la Seu d’Urgell,Tàrrega i
Mollerussa, la majoria d’impos-
tos també es congelaran, men-
tre que a Sort, l’IBI, l’impost de

vehicles i el de guals es conge-
len; la plusvàlua pujarà un 20%
i el tram municipal del rebut de
l’aigua, un 10%.Per la seua part,
el preu per l’ús d’instal·lacions
esportives baixarà un 50%.

Qüestió a part són les taxes de
les guarderies, que ja van pu-
jar abans d’iniciar el curs de for-
ma generalitzada per la rebaixa
de les ajudes del Govern.

El Pont de Suert

D’altra banda, l’ajuntament
del Pont de Suert va adjudicar
ahir l’elaboració d’un cens d’ins-
tal·lacions com línies elèctriques,
telefòniques i conduccions de
gas que gravarà amb una nova
taxa amb què espera recaptar
60.000 euros a l’any.

Vint veïns desallotjats a causa d’un
incendi a l’Alt Urgell
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Turistes d’Eivissa estrenen l’alberg
de pelegrins d’Alcoletge
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NOVES ORDENANCES

El Pont de Suert gravarà

línies elèctriques, de gas i de

telèfon i confia a aconseguir

fins a 60.000 euros a l’any

LESPREVISIONS

Balaguer
❚ Congelarà l’IBI i l’impost de vehi-
cles i apuja la resta igual que l’IPC.

Mollerussa
❚ Els impostos es congelen tret
del de la brossa, que puja un 3%.

Tàrrega

❚ Lamajoria es congelen, però al-
guns pujaran al voltant de l’IPC.

Cervera

❚ Es rebaixa el tipus de l’IBI i la
resta de taxes estan en estudi.

LesBorgesBlanques
❚ La majoria s’adapten a l’IPC.
L’IBI baixa i la brossa puja un 9%.

Solsona
❚ IBI i plusvàlua baixen i les taxes
d’aigua i brossa es congelen. La
resta s’actualitzen segons l’IPC.

Sort
❚ Congela IBI, vehicles i guals. La
plusvàlua puja un 20% i la taxa
municipal de l’aigua, un 10%.

Vielha

❚ Congela impostos i taxes i en
rebaixa alguns a les guarderies.

La Seud’Urgell
❚ Congela tots els impostos tret
de l’aigua, que puja l’IPC, i les
multes de zona blava.

Tremp i el Pont de Suert
❚ Les noves ordenances fiscals
encara estan en preparació.
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BiblioSort
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