
El Ple Municipal celebrat aquest matí a l’Ajuntament de Lleida ha aprovat, amb els vots 
favorables de PSC i CIU i amb l’abstenció del PP, una moció per instar al Govern de l’Estat a 
modificar els articles del 104 al 110 de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals referents a la 
plusvàlua, per tal d’introduir la figura de les entitats financeres com a subjecte passiu substitut 
del contribuent i/o la regulació d’exempcions i bonificacions sobre la quota de l’impost, en els 
casos de transmissions derivades d’execucions hipotecàries i dacions en pagament, amb 
caràcter general, sempre que se tracti de l’habitatge habitual i únic. Així mateix, la Paeria s’ha 
compromès a no liquidar l’impost de la plusvàlua a les famílies en situació de vulnerabilitat, en 
les condicions establertes en el punt anterior i atenent a principis de capacitat econòmica, 
proporcionalitat i justícia.

Igualment, el Ple Municipal ha aprovat per unanimitat demanar a la Generalitat de Catalunya 
que delegui en l’Ajuntament de Lleida la gestió de les prestacions econòmiques d’urgència 
especial per al pagament del lloguer i de les quotes hipotecàries en casos de desnonament o 
d’execució hipotecària de l’habitatge habitual.
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L’Ajuntament de Lleida es compromet a no liquidar 
l’impost de la plusvàlua a les famílies afectades p er 
execucions hipotecàries i dacions en pagament
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El consistori lleidatà insta al Govern de l’Estat a  modificar els articles de la Llei Reguladora d’His endes Locals 
referents a la plusvàlua amb l’objectiu que la pagu in els bancs en casos de desnonaments
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En el ple d'aquest mes, l’Ajuntament 

de Lleida s'ha compromès a no 
liquidar l’impost de la plusvàlua a les 

famílies afectades per execucions 
hipotecàries i dacions en pagament--
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