PROPOSTA

Ordenances fiscals 2020
Manresa, 9 d’octubre de 2019

Marc general
Increments proposats per al 2020:









IBI: 1,7%
IAE: 1,3%
ICIO: 0%
Plusvàlua: 1,7%%
Impost de vehicles: 0%
Taxa escombraries: 0%
Taxa guals: 1,3%
Resta de taxes: 1,5%

Mitjana ponderada d’increment:

1,23%

Marc general
 Objectiu: Millorar els serveis municipals que es van veure
afectats per la crisi i reforçar les polítiques socials.
 Per assolir aquest objectiu es proposa un increment moderat
d’impostos i taxes. L’increment mitjà (1,23%) està a l’entorn de
la pujada prevista de l’IPC.
 L’Ajuntament vol continuar promocionant l’aplicació de la
tarifa plana (pagament fraccionat dels impostos) i ofereix el
2% de descompte si es paga el conjunt d’impostos i taxes a
principi d’any.

Marc general
 AUGMENT DE LA RECAPTACIÓ PREVISTA
2019
(pressupost)

Increment

Increment
recaptació










IBI:
IAE:
ICIO:
Vehicles:
Plusvàlua:
Escombraries:
Guals:
Resta de taxes:

26.231.000 €
3.100.000 €
1.145.000 €
4.370.000 €
2.370.000 €
6.020.000 €
1.610.000 €
2.351.000 €

1,7%
1,3%
0%
0%
1,7%
0%
1,3%
1,5%

442.340 €
40.300 €
0€
0€
40.290 €
0€
20.930 €
35.265 €



TOTAL:

47.197.000 €

1,23% (mitjana)

579.125 €

Impostos: Impost de Béns Immobles (IBI)
 El tipus impositiu general passa del 0,895% al 0,91%, per
l’aplicació de l’increment de l’1,7%. És a dir, la quota del
2020 equivaldrà al 0,91% del valor cadastral de
l’immoble.
 Per als béns immobles rústics canvia el tipus impositiu
del 0,381% al 0,387%.

Impostos: Impost de Béns Immobles (IBI)
 Xifra de rebuts de l’IBI, ordenats per import:
Fins a 100 €
100- 200 €
200-300 €
300-400 €
400-500 €
500-600 €
600-700 €
700-800 €
800-900 €
900-1.000 €
Més de 1.000 €
Total




22.092 36,03%
3.465 5,65%
4.439 7,24%
7.412 12,09%
6.598 10,76%
5.752 9,38%
3.684
6%
2.084 3,39%
1.384 2,25%
946 1,54%
3.445 5,61%
61.301

Del total de rebuts (61.301), 51.261 corresponen a persones físiques, i
10.040 a persones jurídiques.
Quota mitjana IBI (previsió 2020): 419 €

Impostos: Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)


El tipus impositiu no puja i es manté al 4%, el màxim
establert per llei. Els anys anteriors el tipus va ser: 4% (2019),
3,98% (2028), 3,88% (2016, 2015 i 2016), 3,80% (2013) i 4%
(2012).



Es manté el sistema de bonificacions per obres i reformes:
-Al Centre Històric es manté el 95% de bonificació per reforma de façanes, del 40% per a les noves construccions i del
60% per qualsevol tipus d’obres interiors.
-A la resta de la ciutat, es bonifica amb el 50% la reforma de
façanes.

Impostos: Impost sobre
Activitats Econòmiques (IAE)
 Els coeficients de l’IAE s’incrementen l’1,3%, i se situen en un
mínim del 2,56 i d’un màxim del 3,07, per sota de la mitjana de
les poblacions de mida similar a Manresa, on el coeficient mitjà
és del 3,58 .
 De fet, Manresa és la població catalana de més de 50.000
habitants amb un coeficient d’IAE més baix.
 Es manté la bonificació per a aquelles empreses que tinguin
un resultat negatiu fins a un màxim de tres anys consecutius.
 Bonificacions
 10% - amb dèficit del resultat d’explotació d’entre el 5-10%
 20% - amb dèficit del resultat d’explotació superior al 10%

Impostos: Plusvàlua / Vehicles
 L’impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana (Plusvàlua) augmenta l’1,7% i el tipus
impositiu passa del 15,23% al 15,49%, el més baix de les
ciutats de més de 50.000 habitants de Catalunya.
 L’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) es
manté igual.

Taxes




S’aplica un increment general de tarifes del 1,5%, amb
dues excepcions:
La taxa de guals s’incrementa l’1,3%
La taxa d’escombraries es manté igual (120 €).
(L’endarreriment en la posada en marxa del nou sistema de pretractament de
deixalles va motivar el descens de la taxa, aquest 2019. La taxa no s’alterarà el
2020. Cal tenir en compte l’increment del cànon d’abocament, que passa de
41,30 a 47,10 euros per tona abocada, una pujada de 5,8 euros per tona, el
14%).



Pendent: Taxes de subministrament d’aigua i clavegueram
(abans d’acabar l’any)

