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Els valors cadastrals pugen l’any vinent en
70municipis de Lleida i baixen en vint
Revisió a 90 localitats que Hisenda aplicarà al gener i que afecta impostos lligats a immobles || Les
pujades oscil·laran entre el 6 i el 12 per cent, mentre que els descensos seran del 20 al 27

MUNICIPISFINANCESLOCALS

R. RAMÍREZ / H. CULLERÉ

❘ LLEIDA ❘ Els valors cadastrals de
setanta municipis de Lleida pu-
jaran a partir del gener entre un
6 i un 12%,mentre que descen-
diran en una vintena de locali-
tats entre un 20% i un 27%. Es
tracta d’una revisió que el mi-
nisteri d’Hisenda aplicarà a pe-
tició d’ajuntaments que l’havi-
en sol·licitat en els últims anys.
Aquests valors, que afecten im-
postos com IBI, plusvàlues, IRPF
i altres gravàmens vinculats a
immobles, pugen en municipis
que van aprovar la seua última
ponència cadastral fa més de deu
anys.

En canvi, baixen allà on es van
aprovar entre el 2006 i el 2008,
els anys en què el boom immo-

biliari va propiciar una forta pu-
jada de preus que no es corres-
ponen amb els actuals, sensible-
ment menors (vegeu el desglos-
sament).

Entre els municipis on descen-
diran els valors cadastrals, des-
taquen capitals de comarca com
Tàrrega, Cervera, les Borges
Blanques, Solsona,Tremp i el
Pont de Suert. En tots aquests,
les ponències de valoració van
entrar en vigor entre el 2007 i
el 2008.

A Balaguer, l’actualització

dels valors cadastrals fixats el
1997 es traduirà en una puja-
da del 10%, mentre que Bell-
puig tindrà la major pujada de
la província de Lleida, un 12%,
a causa que els seus valors eren
vigents des de l’any 1988.

Impostos municipals
En qualsevol cas, aquestes ac-

tualitzacions a petició dels ajun-
taments no es traduiran en des-
censos o pujades automàtiques
dels impostos municipals, espe-
cialment l’IBI.

Cada consistori té l’opció de
modificar els tipus impositius
que s’apliquen sobre la base dels
valors cadastrals per moderar
els efectes de la revisió: en al-
guns casos, per evitar que la bai-
xada perjudiqui les arques mu-
nicipals al reduir la recaptació;
en altres, per pal·liar la pressió
fiscal sobre els veïns que supo-
saria aplicar sense més ni més la
pujada.

D’aquesta manera, els muni-
cipis tindran un termini per mo-
dificar les seues ordenances fis-

cals fins al març del 2014. La re-
visió cadastral sí que afectarà,
no obstant, altres impostos com
l’IRPF sobre immobles que no
són la primera residència i altres
gravàmens. Davant els estudis
detallats que precedien l’elabo-
ració de ponències de valors en
anys anteriors, les noves revisi-
ons es duen a terme a través de
coeficients que s’apliquen sobre
els valors vigents.Aquests coe-
ficients varien en funció de quant
temps fa que les valoracions van
entrar en vigor.

LaGeneralitat
congelaajuts a15
consistoris queno
reten comptes
■ La Generalitat ha para-
litzat l’entrega d’ajuts a
quinze municipis de Llei-
da perquè no han entregat
encara a la Sindicatura de
Comptes els comptes del
2012. El termini concloïa
el 15 d’octubre i l’incom-
pliment s’estenia llavors a
diversos ajuntaments més
(200 a Catalunya) però
amb dades d’ahir en que-
daven pendents 15, fet que
suposa un 6,5% del total.
En el conjunt de Catalu-
nya l’incompliment abas-
ta el 9% dels municipis.
SónAlins, Barbens, Bau-
sen, Bellaguarda, Bell-
munt, Benavent de Segrià,
Cava, Fígols, Gimenells,
Massalcoreig, la Molsosa,
Os de Balaguer, Sant Guim
de Freixenet,Torà i lesValls
d’Aguilar.

Uns altres 17 ajunta-
ments han retut comptes
de forma incompleta, en-
tre aquests els de Balaguer
iTàrrega.

Tampoc no han retut
comptes diverses manco-
munitats municipals com
la d’abastament de Pinya-
na; la de municipis de les
Valls d’Àneu; la de l’esquí
nòrdic i la de residus de
l’Alt Urgell Meridional.

L’edil acusat d’injuriar l’alcalde de
Cervera declara davant del jutge
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Dos candidats opten a presidir
l’Algerri-Balaguer al dimitir Mirada
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Assessorament i cursos
per a empreses del Pirineu

PROGRAMACLAUSURADESOMPIRINEUASORT

❘ SORT ❘ El programa SomPirineu,
impulsat per les comarques del
Pirineu, el Conselh deAran, la
Diputació i l’Idapa per impulsar
l’activitat econòmica a les co-
marques demuntanya amb ajuts
del SOC i del Fons social euro-
peu, ha conclòs després d’or-
ganitzar cinc cursos i onze semi-
naris, haver brindat assessora-
ment a 32 empreses i rebre la
participació d’unes 250 perso-
nes.

En el marc d’aquest progra-

ma, es va dur a terme el progra-
ma de promoció conjunta Pire-
níssim el 2012.

La finalitat d’aquest progra-
ma era impulsar aliances entre
empreses pirinenques i potenci-
ar sectors econòmics com el tu-
risme rural, l’ecoturisme, l’arte-
sania i els productes alimenta-
ris locals. Durant la clausura de
SomPirineu ahir a Sort, es va ex-
posar com a resultat la identifi-
cació d’unes 200 empreses de
productes locals i turisme.

La Generalitat recapta en 11mesos
800.000 € per la taxa turística a Lleida

TURISME IMPOSTOS

❘ LLEIDA ❘ El conseller d’Empresa
i Ocupació, Felip Puig, va avan-
çar ahir que la recaptació per
la taxa turística des que va en-
trar en vigor, al novembre del
2012, i el passat mes de setem-
bre ascendeix a 800.000 euros
a Lleida.Aquesta xifra suposa
poc més del 2% del total recap-
tat en el conjunt de Catalunya
que s’eleva a 34,4 milions d’eu-
ros en deu mesos. D’aquest to-
tal, més de la meitat es queda
en mans de la Generalitat, que

l’ha de destinar a accions de
promoció turística. Un 16,4%
serà per a l’ajuntament de Bar-
celona, un altre 15% per a la
resta dels ajuntaments i
336.120 euros es destinaran als
municipis d’Aran, la Ribagor-
ça i el Pallars afectats per les ri-
uades del passat mes de juny.

La Generalitat preveu asso-
lir a finals d’any els 40 milions
de recaptació per la taxa turís-
tica.

En una compareixença par-

lamentària, el conseller Puig va
defensar ahir aquest impost i
va assenyalar que les grans des-
tinacions turístiques compten
amb una taxa semblant. Puig
va presentar el pla estratègic
delTurisme 2013-2016 i el pla
de Màrqueting per al mateix
període, que pretén incremen-
tar un 15% els ingressos turís-
tics, augmentar la despesa dià-
ria i l’estada mitjana i afavorir
l’ús turístic del patrimoni natu-
ral i cultural.

A PETICIÓ DEMUNICIPIS

Les actualitzacions dels
valors cadastrals es duen a
terme en municipis que
van demanar revisar-los

ELSMUNICIPISONS’APLICARÀLAREVISIÓCADASTRALALGENER

Any 2007

Agramunt
Alcarràs
Arres
Artesa de Segre
Bossòst
Canejan
Cervera
Es Bòrdes
La Pobla de Segur
Les
Les Borges Blanques
Solsona
Tremp
Vilamòs

Any 2003

Sarroca de Bellera

Any 1990

Àger
Algerri
Alòs de Balaguer
Anglesola
Belianes
Bellcaire d’Urgell
Bellmunt
Biosca
Ciutadilla
Els Plans de Sió
Estaràs
Granyanella
Granyena de Segarra
Ivorra
Massoteres

Any 2008

El Pont de Suert
Foradada
Rosselló
Tàrrega
Tírvia
Vall de Cardós

COEFICIENT VARIACIÓ

0,73 -27%

COEFICIENT VARIACIÓ

0,8 -20%

COEFICIENT VARIACIÓ

1,06 +6%

Any 1997

Balaguer

Any 1994

Abella de La Conca
Alins
Cabanabona
Castell de Mur
Coll de Nargó
Conca de Dalt
Fígols i Alinyà
Gósol
Isona i Conca Dellà
La Baronia de Rialb
La Vansa i Fórnols
Lladurs
Llimiana
Montferrer i Castellbò
Oliana
Soriguera

COEFICIENT VARIACIÓ

1,1 +10%

COEFICIENT VARIACIÓ

1,11 +11%
Any 1989

Almatret
Baix Pallars
Bellver de Cerdanya
El Cogul
El Soleràs
Els Alamús
Juncosa
Juneda
L’Albagés
La Floresta
La Granja d’Escarp
La Pobla de Cérvoles
Llardecans
Riu de Cerdanya
Salàs de Pallars
Seròs
Talarn
Torrebesses
Vilaller

COEFICIENT VARIACIÓ

1,12 +12%
Any 1988

Bellpuig

Montgai
Montoliu de Segarra
Montornès de Segarra
Ossó de Sió
Preixana
Preixens
Ribera d’Ondara
Sanaüja
Sant Guim de la Plana
Sant Ramon
Térmens
Torà
Tornabous
Torrelameu
Vallbona de les Monges
Verdú
Vilagrassa

Els valors baixen al Pont de Suert.
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