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UP i JARC denuncien tipus
excessius en l’IBI de rústica
Veuen “il·legal” que se’ls apliquin bases patrimonials de sòl urbà
|| Suposa increments fiscals de fins a 2.000 € a l’any
X.F

A. BATLLE

❘ LLEIDA ❘ Unió de Pagesos (UP) i
Joves Agricultors i Ramaders
de Catalunya (JARC) van denunciar ahir que l’actualització del cadastre que duu a
terme Hisenda ha disparat les
valoracions cadastrals de les
construccions agràries, ja que
s’apliquen bases patrimonials
de sòl urbà. Aquest criteri,
segons van explicar, podria
ser “il·legal”, i multiplica fins
a per sis les bases patrimonials amb les quals es calculen
impostos com ara l’IBI rústic,
Transmissions, Successions o
Donacions, donant lloc a increments d’entre 1.500 i 2.000
euros de mitjana en impostos
per explotació i any. A aquesta
quantitat, a més, s’hi sumen els
rebuts de l’IBI endarrerits que
ara exigeix Hisenda.
Segons el responsable d’organització d’UP, Josep Carles
Vicente, Hisenda imposa ara
“una base patrimonial mínima
de 400 euros per metre qua-

Imatge d’arxiu d’una granja de porcs a Lleida.

drat”, molt lluny dels 75-80
que es fixaven fins ara per un
magatzem agrícola o els 98,6
per a una granja d’engreixament de porcs. “Després apliquen factors de correcció, però
hi ha molta diferència segons
quina base patrimonial s’apliqui”, va denunciar Vicente.
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L’última reforma de la llei
del Cadastre, no obstant, va
rebaixar l’IBI a centenars de
lleidatans amb parcel·les de sòl
urbanitzable sense edificar, ja
que estableix que mentre no
hi hagi un pla parcial, han de
pagar la contribució rústica i
no la urbana com fins llavors.

Unió posa a la
venda les seus
investigades a
Lleida i Tàrrega
Vol mantenir-les en
règim de lloguer
❘ LLEIDA ❘ Unió Democràtica
de Catalunya va confirmar
ahir que ha posat a la venda les seues seus a Lleida i
Tàrrega, entre altres, per
pagar el seu deute, de 16
milions d’euros. L’operació
busca que UDC mantingui
els seus actuals locals, encara que en règim de lloguer.
La compra de les dos seus
el 2009 va ser motiu d’investigació per la Fiscalia
l’any passat, ja que el Ministeri Públic va considerar
que la seua adquisició a la
Fundació Catalunya i Territori, entitat afí a Unió, es va
dur a terme “en unes condicions anormalment avantatjoses” per al partit, que
va pagar un preu molt inferior al de mercat, segons la
denúncia. L’operació, per
la qual s’investiga tres exdirigents de la fundació per
diversos delictes de corrupció, va poder beneficiar el
partit, segons va concloure
en l’escrit el fiscal.

Aparcament limitat a
1 hora a Almacelles
❘ ALMACELLES ❘ Almacelles limitarà a una hora l’aparcament en alguns vials del
centre històric per afavorir
la rotació de vehicles en horari comercial, una limitació que no haurà d’afectar
els residents. Aquest sistema es provarà durant la
campanya comercial de Nadal i el consistori estudiarà
mantenir-lo o no en funció
del resultat.

El 2015, entre els 4 anys
més càlids a Espanya
❘ MADRID ❘ L’any 2015 està
entre els quatre anys més
càlids des que existeixen
registres a Espanya, segons
va informar ahir l’Agència
Estatal de Meteorologia. La
tendència seguirà el primer
trimestre del 2016.

Impuls a biomassa i
senders de l’Alt Urgell
❘ LA SEU ❘ El consell de l’Alt
Urgell estudia optar a ajuts
del fons europeu Feder amb
projectes dedicats a l’impuls de senders turístics
i l’aprofitament de la biomassa forestal. Així es va
plantejar ahir en el ple comarcal, segons Ràdio Seu.

