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L’Agència Tributària
retorna 85 milions de
la Renda a 132.636
contribuents de Lleida
Increment de l’ús d’internet
L’Agència Tributària a 29
de desembre de 2017 ha
realitzat el 97,35% de les
devolucions corresponents
a la Campanya de la Renda
2016 a la demarcació de
Lleida. L’import retornat és
de 85 milions d’euros.
Lleida
REDACCIÓ
L’Agència Tributària ha realitzat
ja, a data de 29 de desembre,
el 96,9% de les devolucions corresponents a la campanya de
la Renda 2016, de manera que
a tancament de l’any passat més
de 13.618.000 declarants de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) havien obtingut ja la seva devolució. Segons
va informar ahir l’Agència Tributària, l’import global retornat a
nivell estatal suma 9.319 milions
d’euros, el 93,2% del total sol·licitat.
En el cas de la demarcació de
Lleida, a 29 de desembre de l’any
passat s’ha retornat un import de
85 milions d’euros a un total de
132.636 contribuents.
D’aquesta manera, s’han retornat el 97,35% de les sol·licituds tramitades.
A la demarcació de Lleida
es van presentar un total de
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200.718 declaracions de l’Impost
de la Renda del 2016.
A nivell estatal, les declaracions presentades durant la passada Campanya de la Renda han
estat un total de 19.728.000, la
qual cosa suposa quasi 176.000
més que l’any anterior, confirmant així la sostinguda recuperació del nombre de declarants de
IRPF iniciada l’any 2015.
Des de l’Agència Tributària
també confirmen un nou increment en el nombre de presentacions per internet, assolint ja la
xifra de 17.355.000 declaracions,
el 88% del total. Fa sis anys (IRPF
2010, presentat l’any 2011), quan
l’Agència Tributària va començar

Els lleidatans compren 7.808
cotxes durant l’any 2017, un
6% més que el 2016
L’any 2017 es van vendre a la demarcació de Lleida un total de
7.808 cotxes nous, segons dades
facilitades ahir per l’Anfac, la patronat del sector automovilístic.
Aquesta xifra suposa un creixement de prop del 6% respecte a
l’exercici del 2016.
Del total de vendes, la majoria van ser de particulars (5.142),
mentre que les compres per part
d’empreses van ascendir a 2.655.

Pel que fa al mes de desembre de 2017, a la demarcació de
Lleida es van vendre 715 cotxes
nous, mentre que al desembre
de 2016 van ser 710.
Durant aquest mes la majoria
d’operacions també van anar a
càrrec de particulars (501), mentre que les empreses van comprar 211 vehicles nous.
El director de comunicació
d’Anfac, Adolfo Randulfe, va afir-

a reforçar les mesures per potenciar la via telemàtica com fòrmula
principal de confecció i presentació de declaracions, la proporció
no arribava al 50%, de manera que en aquest període el pes
d’internet ha crescut en 38 punts.
‘RENTA WEB’
La completa implantació
aquest any de “Renta Web” com
eina universal que ofereix l’Agència Tributària espanyola per a la
gestió de totes les declaracions
suposa la culminació de l’estratègia iniciada fa sis anys amb la
posada en marxa del servei RENO
per a la obtenció de l’esborrany
per internet.

mar que “per segon mes consecutiu les matriculacions de turismes a Espanya han tornat a
superar les 100.000 unitats. Una
dada destacable i que en el cas
de desembre no es produia des
de l’exercici de 2007”.
Randulfe afegeix que “tot i ser
l’any 2017 un any positiu per a les
matriculacions de turismes, els
1,23 milions de matriculacions
representarien solament un 6,4%
més que les aconseguides l’any
2008, any que va marcar l’inici de
la crisi”. Des d’Anfac sostenen que
“ens continua preocupant l’elevada edat mitjana del parc circulant, que en el cas dels turismes
és de 12 anys”.
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Un incendi crema cinc
hectàrees de rostolls a
Gimenells i Pla de la Font
Els Bombers de la Generalitat
van extingir ahir un incendi que
va cremar una superfície de 5
hectàrees de rostolls de panís a
la zona del canal de Vallmanya,
al terme municipal de Gimenells i Pla de la Font. Els serveis
d’emergència van rebre el corresponent avís a les 13.38 hores i fins al lloc es van desplaçar
cinc dotacions del cos que van

extingir el foc en unes dues hores. Per altra banda, un incendi a
Vergós, dins del municipi de Cervera, van cremar 1,2 hectàrees
de vegetació agrícola i forestal.
En aquesta ocasió, l’avís d’alerta
es va produir a les 16.19 hores i
es van desplaçar fins a sis dotacions dels Bombers. De fet, a les
19.50 hores informaven que el
foc ja estava estabilitzat.

Extingeixen
un contenidor
en flames
a Almenar

Tres ferits en un
accident a la C-26,
a la Sentiu de Sió

Un contenidor situat al Camí
del Pont del Molí d’Almenar,
es va cremar ahir. Els serveis
d’emergència van ser alertats
a les 16.52 hores que del citat
contenidor sortia fum per un
possible incendi. Fins al lloc
es van desplaçar una dotació
dels Bombers que en arribar
va fer una revisió, perquè els
veïns ja havien apagat el foc.

Tres persones van resultar ahir
ferides (una amb policontusions
i les altres dues, lleus) en un accident entre dos cotxes que es
va produir al quilòmetre 33,5 de
la C-26, al terme municipal de la
Sentiu de Sió. En aquest sentit,
els serveis d’emergència van ser
alertats del sinistre a les 12.42
hores i fins al lloc es van desplaçar Bombers, Mossos i SEM. Els
tres ferits van ser traslladats a
l’Hospital Arnau de Vilanova.

La Guàrdia Civil deté a Monsó un jove de 26
anys per un delicte contra la salut pública
La Guàrdia Civil va detenir el 30 de desembre a Monsó (Oscar) un
jove de 26 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut
pública per tràfic de drogues. El detingut primerament els hi va donar
una bossa amb gairebé tres grams de marihuana, però en una posterior inspecció del turisme en el que estava van trobar cocaïna i speed.

Anul·len la multa posada a la C-28 a un
xofer que portava un detector de radars
Una jutge de Barcelona ha anul·lat una multa de 200 euros que el
Serveis Català de Trànsit va imposar a un conductor que portava instal·lat un detector de radars, perquè no ha quedat acreditat si l’utilitzava per localitzar cinemòmetres o com navegador. L’home va ser
sancionat pels Mossos d’Esquadra al març de 2016 quan circulava
per la C-28, a Lleida, però el conductor va recórrer la sanció.

