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La Generalitat té registrats a ~leida 3.154 imn1obles que estan buits o bé okupats i d~quests, fins a 1.700 són 
susceptibles de tributar I 'impost de pisos buits, ja que es troben en un dels trenta 1nunicipis en zona de demanda 
residencial forta i acreditada i estan buits des de fa més de dos anys. Madrid tramita també una llei d'Habitatge. 

HABITATGE ANAU Sl 

Fins a 1.700 pisos buits, susceptibles de 
pagar l'impost de la Generalitat a Lleida 
El Govern detecta 3.150 habitatges sense habitar o ocupats a Ponent i el Pirineu 

H. CULLERÉ/J. MARTÍ 
I LLEIDA I La Generalitat té lo
calitzats a les comarques de 
Lleida 3.154 habitatges buits 
o bé okupats, dels quals fins un 
màxim de 1.700 són suscepti
bles de pagar l'impost de pisos 
buits de la Generalitat. 

Es h'acta dels pisos de grans 
tenidors, persones jurídiques, 
principalment bancs o bé fons 
d 'inversió, que fa més de dos 
anys que estan buits sense cau
sa justificada i que estan situats 
en algun dels trenta municipis 
lleidatans declarats "àrees de 
demanda residencial forta i 
acreditada". 

Tanmateix, dels 1.700 alguns 
podrien deslliurar-se de l'impost 
si, per exemple, estan en procés 
de reforma o de negociació d'un 
lloguer assequible amb els in
quilins okupes. L'impost és un 
dels instruments que l'executiu 
català va aprovar entre el2015 i 
el2016 per regular el mercat de 
l'habitatge, al costat de la llei de 
mesures de protecció del dret a 
l'habitatge de persones en risc 
d'exclusió social. 

Des que es va crear aquest 
tribut, el Govern ha recaptat 
més de 10 milions d'euros a 
l'any: 11,50 milions el 2016; 
18,42 milions el2017; 16,28 
milions el 2018, i 11,82 l'any 
següent, mentre que el passat 
2020, any de la pandèmia, la 
recaptació va baixar fins als 
8,87 milions d'euros. Durant 
els primers anys després de 
la creació de l'impost, a Cata
lunya n'hi havia més d'll.OOO 
que es gravaven amb l'impost, 
dels quals 1.200 a Lleida. La 
llei del dret a l'Habitatge pre
veu que els ingressos tinguin 
caràcter finalista i es destinin 
a finançar actuacions protegi
des pels plans d'habitatge, per 
exemple, la compra dels ma
teixos pisos per promoure llo
guers socials. 

L'impost s'aplica segons els 
metres quadrats de superfície 
dels immobles buits i va dels 
10 euros el metre (fins a 5.000 
metres desocupats) als 30 euros 
(més de 40.000). Al marge de 
l 'impost directe sobre els pi
sos buits hi ha altres fórmules 
per gravar el mateix concepte 
com un recàrrec de l'impost de 
béns immobles, adoptat a Llei
da i que també debat el Govern 
espanyol. L'executiu de Pedra 
Sanchez té sobre la taula una 
llei d'Habitatge que també con
templa el control dels preus (ve
geu el desglossament). 

EUROS/METRE QUADRAT 

Màxim gravamen de l'Impost ca
talà sobre els pisos buits, aplicable 
a propietaris de més de 40.000 
metres desocupats. 

DADES I CLAUS 

HABITATGES AL SEGRIA 

És la comarca amb més habitatges 
buits o bé ocupats. La segueixen 
la Noguera, amb 374 habitatges, 
l'Urgell (354) i el Pla (321). 

Àrees de demanda forta i acreditada. A catalunya, són 234 
municipis, dels quals trenta són a les comarques de Lleida. 

Municipis. Són Agramunt, Alcarràs, Alcoletge, Alguaire, Alma
celles, Almenar, Anglesola, Artesa de Segre, Balaguer, Bellpuig, 
Bellver de Cerdanya, les Borges Blanques, Cervera, Fondarella, 
la Pobla de Segur, el Pont de Suert, Ponts, Golmés, Guissona, 
Lleida, Miralcamp, Mollerusa, el Palau, la Seu, Solsona, Sort, Tàr
rega, Tremp, Vielha i Vilagrassa. 

Paeria va anunciar 
un recàrrec del 
SO% en l'IBI per a 
388 a la capital 

Vista de Lleida que, amb SOS pisos buits o ocupats, és la que més té a tota la província. 

• La Paeria va declarar 
a finals del passat any en 
"situació anòmala" un 
total de 388 pisos buits 
propietat de grans fons 
o entitats bancàries que 
portaven almenys dos 
anys desocupats. Llavors 
va anunciar que els aplica
ria un recàrrec del SO% en 
l'IBI i una multa mensual 
addicional de 1.000 euros 
en el cas que continuessin 
sense posar fi a aquesta 
situació. Així mateix, 
mesos més tard va enviar 
cartes a desenes de par
ticulars que tenen algun 
pis buit des de fa temps 
amenaçant d'aplicar-los 
aquesta mateixa mesura, 
De moment, no consta que 
s'hagi dut a terme. 

LA PROPOSTA DEL GOVERN CENTRAL 

Incentius fiscals als petits propietaris perquè abaixin el lloguer 
• El Govern espanyol preveu 
introduir nous incentius fis
cals per animar el petits te
nidors d'habitatge a rebaixar 
les rendes que cobren pel llo
guer. Alhora, segons figura 
a l'acord al qual han arribat 
PSOE i Unides Podem per im
pulsar una nova llei d'habitat
ge, en el marc de les negocia
cions del projecte de pressu
postos generals de l'Estat per 
a l'any que ve, que aprovarà 
avui el Consell de Ministres, 
prepara habilitar els ajunta
ments perquè implentin re
càrrecs de fins al150 per cent 
en l'IBI dels pisos desocupats. 

D'aquesta manera, els plans 
de l'Executiu de Pedra Sanc
hez per facilitar l'accés a l'ha
bitatge passen per oferir als 
propietaris que redueixin els 
preus del lloguer respecte del 
contracte anterior bonificaci
ons fiscals en l'IRPF de fins 
al 90 per cent de les rendes. 

EN DETALL 

La Moncloa bonificarà els 
propietaris que abaixin les 
rendes i castigarà els que 
deixin buits els pisos 

Tanmateix, alhora, van apun
tar ahir des de La Moncloa, es 
preveu limitar els beneficis 
fiscals d'aquests petits propi
etaris limitant, per regla ge
neral, la reducció actual que 
tenen els propietaris del 60 
per cent de l'IRPF al 50 per 
cent. 

En paraHel, donarà la pos
sibilitat als ajuntaments a im
posar un recàrrec del150 per 
cent sobre l'IBI als pisos que 
es trobin buits. Per fer-ho, se
rà necessari definir què s'en
tén per habitatge buit. 

En aquest sentit, segons va 
transcendir ahir, aquest recàr-

rec en l'IBI seria d'aplicació 
· únicament per als propietaris 
d.e més de quatre immobles 
que en mantinguin deshabi
tats almenys dos per un perí
ode mínim de dos anys. No 
obstant, seran lliurement els 
ajuntaments els que decidei
x in si apliquen o no aquest 
"càstig fiscal". 

Aquestes mesures se sumen 
al bo habitatge de 250 euros 
per a joves de fins a tren
ta-cinc anys anunciat dimarts 
pel president del Govern es
panyol, Pedro Sanchez, i que 
aspira a afavorir una antici
pació en les emancipacions. 
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SEGURETAT EIVINDICACIÓ 

Les agressions contra els agents policials 
augmenten un 64 per cent per la pandèmia 
Els delictes d'atemptat i desobediència a l'autoritat van sumar 177 denúncies a les comarques de Lleida 
l'any passat 11 ..... 

A. GUERRERO 
I LLEIDA I Les agressions o els actes 
de desobediència contra policies 
es van disparar l'any passat a les 
comarques de Lleida. Concreta
ment, segons la Memòria de Fis
calia, es van obrir 177 diligènci
es penals pels delictes d'atemp
tat i resistència o desobediència 
greu als agents de l'autoritat, 
un 63,8 per cent més que l'any 
anterior. Concretament, hi va 
haver noranta imputats per 
un delicte d'atemptat com, per 
exemple, pot ser una agressió 
a un policia, davant dels 67 ca
sos de l'any anterior, un 34 per 
cent més. Quant als delictes de 
resistència o desobediència, hi 

RESTRICCIONS 

Moltes d'elles, de persones 
que se saltaven les 
restriccions, i ara 
pels botellons 

va haver vuitanta-set incidents 
pels 41 casos de l'any anterior, 
un 112 per cent més. 

Un dels motius d'aquest incre
ment, com ja van alertar des de 
Mossos d'Esquadra l'any passat, 
ha estat el de persones detingu
des o bé denunciades perquè 
incomplien de forma greu les 
restriccions imposades a causa 
de la pandèmia com ara el toc 

Acampada il·legal 
aBoumort 
1 TREMPI Els Agents 
Rurals han denun
ciat dos usuaris per 
circular camps a 
través a la Reser
va de Boumort, al 
Pallars Jussà. A 
més, tenien inten
ció de pernoctar 
en una zona de 
brama del cérvol. 

l' 

Minut de silenci pel caporal mort • En totes les comissàries dels Mossos es va guardar ahir un mi
nut de silenci en memòria del caporal que va morir dimarts durant un entrenament en una cova a 
Matadepera. A la de Lleida (a la foto) va participar el delegat de Govern, Bernat Solé. 

de queda i que s'enfrontaven 
de manera violenta als agents 
de la policia. 

Precisament, sindicats polici
als han convocat per al proper 
dia 23 d'octubre a Barcelona 
una manifestació per denunciar 
"la situació de la seguretat pú
blica" i afirmen que "fa massa 
temps que els cossos policials 
hem arribat al límit i, per tant, 

és necessari revertir una situa
ció insostenible". La gota que 
ha fet vessar el vas han estat els 
aldarulls produïts després dels 
botellons i denuncien que no se 
senten defensats pels represen
tants polítics. 

Més d'una desena de sindi
cats de Mossos d'Esquadra, de 
guàrdies urbanes i policies lo
cals firmen un comunicat con-

Parapentista 
ferit 
1 VIELHA 1 Un para
pentista va resultar 
ferit greu ahir a la 
tarda a Sant Esteve 
de la Sarga. Va ser 
evacuat en heli
còpter a l'Arnau de 
Vilanova. D'altra 
banda, els Pom
pièrs van rescatar 
dilluns un ciclista 
ferit a Aran (foto). 

junt en el qua l afegeixen que 
"considerem imprescindible 
unir esforços i reclamar la ne
cessitat de poder oferir un ser
vei públic de qualitat". Està pre
vist que avui es reuneixin amb 
Esquerra i Junts per Catalunya 
i han demanat una reunió amb 
el conseller d'Interior, Joan Ig
nasi Elena, entre altres accions 
com la manifestació. 

Denuncien un dipòsit d'amiant a Tremp 
I TREMP I La Guàrdia Civil 
va localitzar a finals del 
mes de setembre un dipò
sit iHegal de materials amb 
amiant als voltants d'una 

nau industrial abandona
da propera al nucli urbà de 
Tremp propietat d'una em
presa amb domicili social 
a Barcelona i que ha estat 

.Jll 

Denuncien de nou 
la falta de mossos 
a les comarques 
de Lleida 
• El conseller d'Interi
or, Joan Ignasi Elena, va 
anunciar ahir una nova 
convocatòria de 860 no~ 
ves places de mossos per 
a l'any vinent. Elena hÓ 
va dir durant la sessió del 
control del Parlament, en 
la qual va destacar que 
"és així corn s'ajuda i és 
al costat dels mossos", 
i va reclamar als grups 
polítics que es necessi
ten fets i no paraules. Els 
860 nous agents previstos 
per a l'any que ve se su
maran als 675 que es van 
graduar dissabte passat i 
començaran d'aquí a uns 
dies a l'any de pràctiques 
en comissaries de tot el 
territori. 

Per la seua part, els sin
dicats continuen criticant 
la falta d'agents a les regi
ons policials de Pon~nt i el 
Pirineu Occidental. Es una 
reivindicació de fa anys 
i denuncien, entre altres 
coses, que no es cobreixen 
places d'agents que s'han 
jubilat. 

denunciada. Així mateix, a 
les Valls de Valira van loca
litzar un mur amb amiant 
que es t robava llançat en 
una finca. 
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LLEURE INFANCIA 

Almenar organitza el seu 
primer festival per a nens 

y Dissabte que ve a le~ Escoles Velles amb la primera edició de 
Festivalent@ li mb tallers de màgia, jocs i musica 
REDACCIÓ 
I LLEIDA I Almenar acollirà aquest 
dissabte 9 d'octubre la prime
ra edició de Festivalent@, un 
festival per als més petits, que 
se celebrarà al pati de les Es
coles Velles i voltants. La pre
sentació va tenir lloc ahir a la 
Diputació, en un acte que va 
comptar amb la participació 
de la diputada Helena Mar-

• tínez; l'alcaldessa d'Almenar, 
Teresa Malla, i la regidora de 
Festes, Montse Carbonell. La 
jornada s'iniciarà a les 10.30 
hores amb una cercavila amb 
animació. 

L'obertura es farà a les 
11.00 hores del matí amb ac
tivitats com un taller de pin
tacares, jocs de fusta, un taller 
de bombolles de sabó, un espai 
disc-xic per escoltar música 
(amb cascos) i ballar, un taller 
de màgia i un espectacle de ti
telles per finalitzar la jornada 
matinal. A la tarda, Festiva
lent@ obrirà a les 16.00 hores 
i amb propostes variades com 
jocs de fusta, taller de màsca
res així com de demostració de 
globoflèxia, un taller de circ i 
un altre taller de màgia. Tots 
aquests eran el preludi del con
cert final, que anirà a càrrec 
del grup Reggae per Xics. 

Durant la presentació ahir, 
Helena Martínez va destacar 
que "aquests últims mesos, 
des de l'inici de la pandèmia, 
els nens dels pobles han hagut 

Un moment de la presentació ahir de Fèstivalent@. 

OCI COM A DRET 

L'ajuntament i la 
Diputació reivindiquen 
l'oci com a dret 
per als més petits 

de complir moltes obligacions 
però pot ser que no s'hagi tin
gut en compte els seus drets, i 
l'oci, que també és un dret dels 
més petits". 

Per la seua part, l'alcaldessa 
d'Almenar va explicar que el 
nom de Festivalent@ surt de 
com es diu als nens i nenes de 
petits, és a dir "valents i va-

lentes" i que aquesta primera 
edició, que vol tenir continu
ïtat en el temps allargant la 
seua celebració tot un cap de 
setmana durant la primavera, 
ha de permetre als petits po
der interactuar amb els pares 
i mares, així com amb altres 
persones de la seua edat, en 
espais dels quals no disposen a 
les seues llars. Així mateix, la 
regidora de Festes d'Almenar 
va insistir que es tracta d'una 
prova pilot per saber com evo
lucionarà el festival. 

El preu de l'entrada per als 
habitants d'Almenar és de cinc 
euro s i per als visitants, de set 
euros. 

CONFERÈNCIES PROGRAMES 

Campanya de . , 
prevenc1o 
d'accidents 
per als joves 
'A la Noguera, posem 
fre!' a càrrec d'Aspid 
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PREMIS RECONEIXEMENT 

Mateu, segona per la dreta, a la mostra dels premis. 

Monti Mateu, autora del 
guardó dels XIV Premis Ap! 
1 LLEIDA I L'associació d'empre
sàries Ap! Lleida va presen
tar ahir les escultures dis
senyades per l'artista local 
Monti Mateu, que s'entrega
ran com a trofeu a les dones 
reconegudes en la catorzena 

edició dels Premis Ap!, ga
la que acollirà la Seu Vella 
el pròxim 22 d'octubre. Les 
figures, fetes de ceràmica, 
compten amb una tonalitat 
diferent per a cada una de les 
tretze categories premiades. 

Deu anys de la beatificació de la mare Jan er 
I CERVERA I En el marc del10 aniversari de la beatificació de 
la mare Anna Maria Janer, monja nascuda a Cervera l'any 
1800, l'església de Santa Maria de Cervera acollirà demà 
una eucaristia i descobrirà una escultura de la beata. A 
més, coincidint amb aquesta efemèride, Edicions Tèmenos 
publica la novel·la L'Hospital de la Vall basada en la història 
de Janer, obra de Jordi Vilagut. 

Els joves passen a lnstagram 608 hores a l'any 
I M~DRID I Els menors espanyols dediquen més de 608 hores a 
l'any a Instagram segons una anàlisi realitzada per Qustodio 
sobre el comportament digital dels menors a la xarxa social. 
L'últim any, Instagram ha registrat un augment d'usuaris. 
Espanya se situa al capdavant amb un creixement del41%, 
davant el Regne Unit (27%) i Estat Units (11%). 

-
INICIATIVES 

Proposen omplir 
la província amb 
cartells sobre la 
salut mental 

1 BALAGUER I Seixanta alumnes de 
quart d'ESO de l'lES Ciutat de 
Balaguer van participar ahir 
en la primera activitat del pro
grama de prevenció d'accidents 
viaris A la Noguera, posem el 
fre!, impulsat per l'Associació de 
Paraplègics i Discapacitats Físics 
de Lleida (Aspid), que té com a 
objectiu conscienciar els joves 
perquè desenvolupin compor
taments responsables a través 
de les experiències de persones 
amb discapacitats provocades 
per accidents de trànsit. Van in
augurar la iniciativa tres xar
rades que van anar a càrrec de 
Jacob Nadal que, amb 40 anys, 
té una lesió meduJ.lar causada 

Jacob Nadal, ahir en una de les xarrades davant dels alumnes de l'lES Ciutat de Balaguer. 

I LLEIDA I En el marc del Dia 
Mundial de la Salut Mental, 
que tindrà lloc aquest diu
menge, la Coordinadora de 
salut mental de Lleida va 
presentar ahir una campa
nya sota el lema La salut 
mental en un món desigual 
a través de la qual proposen 
empaperar la província de 
Lleida amb pancartes i car
tells que continguin missat
ges impactants sobre la salut 
mental. Lleida, Mollerussa, 
Sort, Tàrrega, Juneda, Cer
vera, Balaguer, Artesa de 
Segre, Ponts, Tremp, Solso
na i el Pont de Suert són les 
ciutats en les quals es podran 
trobar les pancartes i per 
augmentar la visibilitat han 
proposat les etiquetes oficials 
#DiaMundialSalutMental i 
#SalutMentalPeçaClau. 

per un accident succeït en fa 16, 
i, de Rosanna Casellas, tècnica 
de projectes de sensibilització 
d'Aspid. 

L'objectiu d'aquestes sessions, 
que pròximament s'estendran a 

altres centres de la comarca, és 
que testimonis d'Aspid donin 
a conèixer als joves les seues 
experiències personals, alho
ra que presentin les principals 
causes d'accidentalitat, formes 

d'evitar-les i revelin consells de 
seguretat viària. La proposta, 
desenvolupada en col-laboració 
amb instituts de la Noguera, for
ma part del programa d'ASPID 
#SomTransformació. 
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