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Tràmits per
integrar les vies
de Balaguer a la
trama urbana

COMUNICACIONS

❘ BALAGUER ❘ El departament de
Territori i Sostenibilitat i
l’ajuntament de Balaguer han
iniciat els tràmits per integrar
la línia de tren de la Pobla de
Segur al seu pas per la capi-
tal de la Noguera que suposa
una alternativa més econòmi-
ca a les altres opcions cone-
gudes fins al moment, que
plantejaven bàsicament el so-
terrament de la via o conver-
tir el tram urbà de vies en un
servei de tren-tramvia. L’al-
calde, Josep Maria Roigé, va
assenyalar que existeixen pre-
acords amb Ferrocarrils per
aconseguir que la integració
“sigui una realitat tenint en
compte la situació econòmi-
ca actual”.

JORDI GABERNET
❘ LLEIDA ❘ Més de 150municipis de
Lleida cobren l’impost de béns
immobles i altres figures impo-
sitives amb ponències del cadas-
tre de fa vint anys o gairebé, se-
gons les dades que figuren al web
del ministeri d’Hisenda i que po-
den consultar-se a l’enllaç
http://www.catas-
tro.meh.es/esp/ponencia_va-
lores.asp. La importància
d’aquests valors està en el fet
que serveixen de base per al càl-
cul de l’impost de béns immo-
bles, a més d’altres elements com
els tributs de transmissions, les
plusvàlues o de successions. Es
tracta majoritàriament de po-
blacions petites, encara que en-
tre elles destaquen localitats de
mida mitjana que no són capi-
tals de comarca però amb una
demografia que oscil·la entre els
1.500 i 5.000 habitants. Són els
casos de Bellpuig, Soses,Alme-
nar, Juneda,Arbeca, Juneda.Ta-
larn, Àger,Anglesola, Camara-
sa, Isona o Oliana (vegeu el qua-
dre annex).Totes les capitals de
comarca, tanmateix, sí que te-
nen actualitzats els valors
(d’aquestes la més antiga és la
de la Seu, 1996).

L’actualització del cadastre
s’hauria d’executar, com a mí-
nim, cada deu anys, segons es-
tableix el Reial Decret Legisla-
tiu 1/2004. Però aquest procés
implica un treball de camp cos-
tós, tant en el temps com econò-
micament i, per aquesta raó, el
termini “és molt difícil de com-
plir”, van assenyalar fonts jurí-
diques consultades per aquest
diari. La seua finalitat és ajustar
els valors als de mercat, encara
que el caràcter fluctuant d’aquest
en els últims deu anys ha obli-
gat a fer un “ball” de tramita-
cions.Així, una vintena de con-
sistoris que els van revisar entre
el 2006 i el 2008 han demanat
a Hisenda que introdueixi un co-
eficient reductor en els valors
per tornar a ajustar els preus.
Bossòst (amb ponència des del
2007) ja va sol·licitar aquesta re-
ducció el febrer passat.

El fet que faci més de vint
anys que alguns municipis no
tinguin una nova valoració im-
plica diferències a l’hora de cal-
cular l’IBI.AAlmenar, per exem-
ple, un pis d’uns 80 metres qua-
drats paga a l’any uns 200 eu-
ros.ATàrrega aquesta xifra pot
superar fàcilment els 300 i a Llei-
da ciutat, els 600.AAlmenar, el
valor cadastral d’un pis és d’una
cinquena part de la mitjana del
mercat.

Dos de cada 3municipis de Lleida,
ambel valor cadastral de fa 20 anys
Sónmés de 150 dels 231 de la província, i alguns no l’han actualitzat des del 1988
|| Lamajoria són petits, però n’hi ha alguns comBellpuig, Oliana o Juneda
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Cervera inicia la reforma de l’entorn
de la Universitat
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L’hospital de la Seu estrena una
caldera de biomassa per estalviar
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Manifest contra gravar
l’aigua d’ús ramader
❘ LLEIDA ❘ Representants d’orga-
nitzacions agràries firmaran
avui un manifest contra la
modificació del cànon de l’ai-
gua que grava usos ramaders.
El text ha rebut ara per ara
l’adhesió d’Unió de Pagesos,
Asaja, Fcac,Asoprovac, Fe-
coc, Porcat,Anprogapor, Fac
i Facc.

CiU i ERC demanen papers
a l’alcalde d’Alfarràs
❘ ALFARRÀS ❘ Els regidors de CiU
i ERC a l’oposició de l’ajun-
tament d’Alfarràs tornen a
reclamar la documentació
dels plens, així com la de les
actes prèvies per poder estu-
diar-la durant els dies previs
al ple.

Tàrrega assessora en
la recerca de feina
❘ TÀRREGA ❘L’ajuntament deTàr-
rega ha posat en marxa un
servei d’assessorament diri-
git a persones a l’atur per ori-
entar-les en la recerca de fei-
na a través de les xarxes so-
cials i en la preparació d’en-
trevistes de feina.

Estaràs demanarà ajuts
per a obres al castell
❘ ESTARÀS ❘ L’ajuntament d’Es-
taràs sol·licitarà ajuts de l’1%
cultural per a la consolidació
del castell deVergós Guer-
rejat, del segle XVII.D’aques-
ta manera ho va comunicar
el consistori a la subdelega-
da del Govern a Lleida, Inma
Manso.

ANYQUEVANENTRARENVIGORLESÚLTIMESPONÈNCIESACADAPOBLACIÓ

1988

Alcoletge, Barbens, Bellpuig, Castelldans, Castellserà,
el Poal, Linyola, Miralcamp, Penelles, Soses, Torres,
Vallfogona, Vila-sana, Torregrossa i Vilanova de Bellp.

1989

Aitona, Alcanó, Alfarràs, Alfés, Almatret, Almenar, Ar-
beca, Aspa, Baix Pallars, Bellaguarda, Bellver de Cer-
danya, Bovera, Cervià de les Garrigues, el Cogul, el So-
leràs, el Vilosell, els Alamús, els Omellons, els Omells
de Na Gaia, els Torms, Fulleda, Granyena de les Garri-
gues, Juncosa, Juneda, l’Albagés, l’Albi, Espluga Calba,
la Floresta, la Granadella, la Granja d’Escarp, la Pobla
de Cérvoles, Llardecans, Massalcoreig, Montoliu de Llei-
da, Puiggrós, Puigverd de Lleida, Riu de Cerdanya, Salàs
de Pallars, Sarroca de Lleida, Senterada, Seròs, Suda-
nell, Sunyer, Talarn, Tarrés, Torrebesses, Vilaller, Vinaixa.

1990

Àger, Albesa, Algerri, Alguaire, Alòs, Anglesola, Ave-
llanyes i Santa Linya, Belianes, Bellcaire, Bellmunt,
Bellvís, Biosca, Camarasa, Castellnou de Seana, Caste-
lló de Farfanya, Ciutadilla, Cubells, Estaràs, Fondarella,
Golmés, Granyanella, Granyena de Segarra, Guimerà,
Guissona, Ivars d’Urgell, Ivorra, la Fuliola, el Palau d’An-
glesola, la Portella, la Sentiu de Sió, les Oluges, Maldà,
Massoteres, Montgai, Montoliu de Segarra, Montornés
de Segarra, Nalec, Ossó de Sió, Plans de Sió, Preixana,
Preixens, Puigverd d’Agramunt, Ribera d’Ondara, Sa-
naüja, Sant Guim de La Plana, Sant Martí de Riucorb,
Sant Ramon, Sidamon, Talavera, Torrelameu, Tarroja de
Segarra, Térmens, Torà, Tornabous, Torrefeta i Florejacs,
Vallbona de les Monges, Verdú, Vilagrassa, Vilanova de
Meià, Vilanova de la Barca, Vilanova de Segrià.

1994

Abella de la Conca, Alàs i Cerc, Alins, Arséguel, Basse-
lla, Cabanabona, Cabó, Castell de Mur, Castellar de la
Ribera, Cava, Clariana de Cardener, Coll de Nargó, Con-
ca de Dalt, el Pont de Bar, Estamariu, Esterri de Cardós,
Farrera, Fígols i Alinyà, Gavet de la Conca , Gósol, Gui-
xers, Isona i Conca Dellà, Josa i Tuixén, la Baronia de
Rialb, la Coma i la Pedra, la Guingueta, la Molsosa, la
Vansa i Fórnols, les Valls d’Aguilar, les Valls deValira, Lla-
durs, Lladorre, Llimiana, Llobera, Montferrer, Navès,
Odèn, Oliana, Oliola, Olius, Organyà, Peramola, Pinell
de Solsonès, Pinós, Ribera d’Urgellet, Riner, Sant Este-
ve de la Sarga, Sant Guim de Freixenet, Sant Llorenç de
Morunys, Soriguera, Vilanova de l’Aguda.

1996

Alpicat, la Seu d’Urgell

1997

Balaguer

2001

Naut Aran, Vielha

2002

Alt Àneu, Espot, Esterri d’Àneu, Llavorsí, Rialp, Sort.

2003

La Torre de Capdella, Sarroca de Bellera,
la Vall de Boí

2004

Gimenells i Pla de la Font, Mollerussa, Tiurana,
Torrefarrera

2006

Lleida

2007

Agramunt, Alcarràs, Arres, Artesa de Segre, Bau-
sen, Benavent de Segrià, Bossòst, Canejan, Cerve-
ra, Es Bordes, la Pobla de Segur, Les, les Borges

Blanques, Solsona, Tremp, Vilamòs

2008

El Pont de Suert, Foradada, Rosselló, Tírvia,
Tàrrega, Vall de Cardós

2009

Almacelles, Bell-lloc d’Urgell

2010

Albatàrrec, Torre-serona

2011

Artesa de Lleida, Ivars de Noguera,
Os de Balaguer

2012

Maials, Menàrguens, Ponts

2013

Corbins, Lles de Cerdanya, Montellà i Martinet,
Prats i Sansor, Prullans.

Bellpuig té una
ponència i
valors del 88 i
els habitants
són 5.000.
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