
Ordenances fiscals 2019 

Manresa, 10 d’octubre de 2018 



Marc general 
 Increment previst al 2019: 

 
 
 
 

 Objectiu: Mantenir els ingressos per no afectar el nivell de 
prestacions en els serveis municipals. 

 Continuar promocionant l’aplicació de la tarifa plana 
(pagament fraccionat dels impostos). 

 
 

 

1,5% 



Impostos-IBI 

 El tipus impositiu general passa del 0,882% 
al 0,895%, per l’aplicació de l’increment de 
l’1,5%. 

 La categoria rústica canvia el tipus 
impositiu del 0,375%  al 0,381%. 

 
 



Impostos-IBI 

 Xifra de rebuts de l’IBI, ordenats per import: 
 
 
 
 
 
 

 
 Del total de rebuts (61.100), 50.990 corresponen a persones físiques, i 

10.110 a persones jurídiques 

 
 

Fins a 100 € 22.081 36,14% 
100- 200 € 3.604 5,90% 
200-300 € 4.707 7,70% 
300-400 € 7.652 12,52% 
400-500 € 6.781 11,10% 
500-600 € 5.698 9,32% 
600-700 € 3.318 5,43% 
700-800 € 1.850 3,02% 
800-900 € 1.280 2,09% 
900-1.000 € 919 1,50% 
Més de 1.000 € 3.210 5,25% 
Total 61.100   



Impostos-IBI 

 Classificació dels 22.081 rebuts de fins a 100€: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aparcament o magatzem 21.129 
Comercial 219 
Oci i hostaleria 2 
Industrial 215 
Esportiu 2 
Solar 182 
Oficines 12 
Residencial 320 

 TOTAL 22.081 



Impostos-ICIO 

 El tipus impositiu se situa al 4%, el màxim 
establert per la llei (amb un creixement 
inapreciable, des del 3,98%) i torna al nivell 
del 2012:  

 -2018: 3,98% 
 -2017: 3,88%    
 -2016, 2015 i 2014: 3,84%  
 -2013: 3,80% 
 -2012: 4% 



Impostos-ICIO 

 Es manté el sistema de bonificacions per 
obres i reformes: 

 -Al Centre Històric es manté el 95% de 
bonificació per reforma de façanes i del 60% per 
qualsevol tipus d’obres (no només reformes) 
interiors.  
 -A la resta de la ciutat, es bonifica amb el 
50% la reforma de façanes. 



Impostos-IAE 

 Els tipus de l’IAE s’incrementen l’1,5%, i se situen en 
un mínim del 2,53% i d’un màxim del 3,03%, per 
sota de la mitjana de les poblacions de mida similar 
a Manresa, on el tipus mitjà és de gairebé el 3,5%. 

 Es manté la bonificació per a aquelles empreses que 
tinguin un resultat negatiu a partir de 2019 i 
següents fins a un màxim de tres anys consecutius. 
 Efectivitat a partir del segon any d’aplicació 
 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 

 L’impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) 
augmenta també l’1,5% i el tipus impositiu 
passa del 15% al 15,23% 



Impostos-IVTM 

 L’Impost de vehicles de tracció mecànica 
(IVTM), de circulació, es manté igual. 



Taxes 

 S’aplica un increment general de tarifes del 
1,5%, amb l’excepció de la taxa de residus. 

 La taxa de guals s’incrementa l’1,5% 
 Descens de la taxa d’escombraries: 
 La taxa passa de 124,40 € a 120 €,  
Motivacions: 

En compliment de les directives europees, l’Agència 
de Residus de Catalunya  (ACR) obliga a fer un 
pretractament de les deixalles abans de dipositar-les 
a l’abocador. En el cas del Bages i Manresa,  

 
 



Taxes 
aquest pretractament es durà a terme al Consorci 
del Vallès, ubicat a Vacarisses, mentre no es faci 
una planta pròpia. Com que fins l’1 d’abril del 
2019 no es posarà en marxa el sistema, hi ha un 
superàvit que permet ara la rebaixa de la taxa. 
 Cal esmentar, però la pujada del cànon 

d’abocament que ha establert l’Agència de 
Residus de Catalunya (que passa de 35 € a 
41,20 € per tona abocada). 

 



Pendents 

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

 
 



Novetats 

 Creació de l’ordenança fiscal general 
reguladora de la gestió, inspecció i 
recaptació dels tributs i altres ingressos de 
dret públic municipal 
 L’equip jurídic fiscal de l’Ajuntament ha elaborat 

aquesta nova ordenança, que recull la normativa 
tributària en un sol document (abans estava 
repartida entre les ordenances), més entenedor i 
útil per a la ciutadania. 
 



Novetats 
 Els elements més rellevants de la nova 

ordenança, que s’han agrupat en un sol 
document, són: 
 
 Calendari del contribuent 
 Termini de pagament dels rebuts domiciliats 
 Sistema de pagament avançat amb descompte 
 Pagament de quota fixa mensual 

 



Novetats 
 Modificacions  recollides en l’ordenança: 
 En els crèdits a deutors  insolvents, canvien els 

criteris d’execució de cobraments (vehicles: 
embargaments a partir de deutes de 600 € / 
immobles: a partir de 1.000 €)  

 Ajornaments i fraccionaments. Criteris diferenciats: :  
 Fraccionaments: - Fins a 6.000 €, màxim 12 mesos  

       - Més de 6.000 €, màxim 24 mesos 
 Ajornaments: màxim 12 mesos 

 Exigència de garantia en cas de deute (aval): 
 Fraccionaments: deutes  fins a 15.000 € no cal garantia 
 Ajornaments: deutes fins a 6.000 € no cal garantia 
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