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Girona Salt Sarrià
LA NORMATIVA ELIMINA LA POTÈNCIA I LA NECESSITAT QUE EL COTXE ESTIGUI ADAPTAT PER A L'ÚS DE MINUSVÀLIDS

Més de 2.500 discapacitats de Girona
no han de pagar l'impost de vehicles
La nova Llei d'hisendes locals redueix el grau de disminució necessari fins al 33 per cent
DAVID ESTANY

J. BADENES
GIRONA

Més de 2.500 gironins i gironines amb una disminució reconeguda podran beneficiar-se de l'exempció de l'impost de vehicles
en aplicar-se la nova llei d'hisendes locals. La nova normativa estala ha rebaixat el grau de minusvalidesa necessari fins al 33%, el
límit legal per estar reconegut com
a discapacitat. La llei també ha eliminat la limitació de potència del
vehicles i la necessitat que s'hagi
adaptat per als usuaris discapacitats.
Abans de l'1 de gener, els discapacitats que volien reclamar
aquesta exempció havien de tenir
una minusvalidesa mínima del
65%, el seu vehicle havia d'estar
adaptat i no podia superar els 17
cavalls fiscals. Les persones entre
el 33% i el 6% de minusvalidesa
també podien rebre l'exempció si
el vehicles estava adaptat i la potència era inferior als 14 cavalls.
El president de Mifas, Pere Tubert, va explicar ahir que «era una
mesura molt complicada que ara
s'ha simplificat molt i que beneficia moltes més persones».
La nova llei d'hisendes locals ha
tret totes aquetes limitacions i només ha establert un únic criteri.
A partir d'ara, totes les persones
amb un 33% de discapacitat reconeguda que ho reclamin tindran
dret a no pagar l'impost. «Cal insistir que s'ha de reclamar a l'Ajuntament, perquè si no quedaries
exempt», va dir Pere Tubert. El president de l'associació de discapacitats físics va recordar també que
és una mesura per a tots els municipis de l'Estat.
Aquesta mesura ha fet que potencialment siguin molts més els
discapacitats que puguin gaudir
d'aquest avantatge fiscal. Segons
les dades de l'Idescat, l'any passat
hi havia registrades a Girona 2.606
persones entre 16 i 74 anys que tenien la declaració de minusvalidesa. Així mateix cal assenyalar que
el mateix organismes reconeix que
hi ha 2.774 persones que tenen una
discapacitat d'entre el 33% i el

Reducció. Els discapacitats alerten que es poden produir trampes a la nova llei d'hisendes locals.

UN MALALT D'ASMA PODRIA RECLAMAR L'EXEMPCIO

Evitar la picaresca
Davant aquesta mesura que
pot aportar reduccions als discapacitat el president de Mifas,
Pere Tubert, va alertar que es pot
produir l'efecte de la picaresca.
Tubert va explicar que en l'actualitat hi ha «gent gran amb
problemes de mobilitat que demana el certificat de disminució». El representant de Mifas va
indicar que «alguns tenen vehicle i capacitat per conduir i tam-
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74%. En total, hi ha 3.338 discapacitats reconeguts a la ciutat de
Girona.
Un estalvi d'entre 60 i 130 euros

Pel que fa l'estalvi, les ordenances fiscals d'aquest any a Girona
indiquen que els vehicles entre 8
i 12 cavalls fiscals paguen un im-

bé es beneficiaran de la mesura».
No és la primera advertència
que es fa sobre les possibles trampes a la llei. Un estudi de la Federació de Municipis de Catalunya, que havia estat molt crític
amb la proposta del Govern central, indicava que un malalt d'asma podria reclamar l'exempció.
Segons l'informe, una persona
amb una malaltia respiratòria
està declarada com a discapacipost de 60,45 euros, mentre que
els de 12 a 16 cavalls fiscals paguen
127,95 euros. No obstant, a aquest
benefici també s'ha d'aplicar una
excepció: no es pot gaudir de l'exempció per més d'un vehicle.
Hi ha un important sector de
la població que pateix alguna deficiència visual o acústica que tam-
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NUVIS

VIDRIERA AUTOMÀTICA
PER A TOTA MENA
D'ESTABLIMENTS
VIDRIERA PLEGABLE
PER A TERRASSES

Tallers: Camí de Vilablareix - Tel. 972 44 03 07 / 972 44 02 76 - Apartat de correus 100 - SALT

LLOGUER DE VEHICLES INDUSTRIALS
◗ LLOGUER DE CAMIONETS GRUA AMB
CISTELLA SENSE CONDUCTOR DE 12, 14,
17 i 20 METRES D’ALÇADA DE TREBALL
◗ LLOGUER DE CAMIONS FRIGORÍFICS
DE 3.500 Kg PMA SENSE CONDUCTOR
C/ Veïnat del Güell, núm. 2 - 17181 AIGUAVIVA (Girona)
Mòbil 609 32 11 85

SERVEIS IMMOBILIARIS

972 84 01 76

Per al vostre casament, escolliu els millors serveis

STA. COLOMA DE FARNERS

Entreu a: http://www.superboda.com
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tada amb un 35% i es lliurarà del
pagament si ho sol·licita.
L'efect no es podrudeix només
pel grau de minusvalidesa, sinó
també perquè s'ha eliminat la
clàusula que indicava que el vehicle havia d'estar adaptat. La nova
llei d'hisendes locals només assenyala que podran acollir-se a
l'exempció els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per
al seu ús exclusiu.
bé podria tenir el grau de siminució d'un 33%, però encara no
estan reconeguts.
Per sol·licitar l'exempció, cal que
el Departament de Benestar i Familia reconegui mitjançant un examen mèdic la disminució. Després
només s'ha de presentar la documentació a l'Ajuntament.

L'Ajuntament
destina 18.000 euros
a avaluar l'impacte
del TAV a Girona
GIRONA.- L'Ajuntament de Girona aportarà 18.000 euros al
projecte d'«Avaluació de l'impacte socioeconòmic del Tren
d'Alta Velocitat a l'espai transfronterer». El projecte es farà
conjuntament amb l'ajuntament de Figueres, que actuarà
de coordinador, Lleida i Perpinyà. Així mateix també participaran com a socis l'Ajuntament del Prat de Llobregat, el
Consell General dels Pirineus
Orientals i les diputacions de
Girona i Lleida.
Aquest projecte s'emmarca
dins de la Iniciativa Comunitària Interreg III entre França
i Espanya per al perídoe 20002006. L'aportació de l'Ajuntament de Girona servirà per donar inici als treballs de l'estudi
previ.
El projecte es va presentar a
Lleida l'hivern passat i vol estudiar quines influències tenen
els nou mitjans de transport ferroviaris en les economies locals, així com estudiar els canvis en la mobilitat de les persones i al mercat de treball. DdeG.

El Circ Nic portarà
dilluns l'espectacle
infantil «Pífies» als
Jardins de la Devesa
GIRONA.- La companyia Circ Nic
portarà el seu espectacle infantil «Pífies» als Jardins de la Deves dilluns que ve. Dins del
marc de les activitats d'estiu que
es programen al voltant del
parc, un pallasso i un músic del
món del jazz, que intentaran
mostrar les seves habilitats amb
el diàbolo, la màgia, els fuets, la
música i el monocicle.
L'activitat està programada a
partir de les set de la tarda i està
adreçada a totes les nenes i nens
a partir de quatre anys.
En les darreres setmanes, l'Ajuntament ja ha organitzat diverses activitats com visites amb
jocs a la Ribes del Ter. Així mateix, durant el maig es van convocar diferents activitats esportives dins la campanya de la
Pimavera Esportiva. Durant
aquest estiu també es celebrarà
un dels casals infantils. DdeG.

