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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRORDINÀRIA NÚM. 11 DEL PLE DE LA CORPORACIÓ.  
 

 
Dia:  28 d’octubre de 2008 
Hora: 20.00 h 
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial de M anresa  
 
ASSISTENTS 

Alcalde-president 
 

Il·lm. Sr. Josep Camprubí Duocastella 
 
Tinents d'alcalde 
 
Primer:  Sr. Ignasi Perramon Carrió 
Segona:  Sra. Núria Sensat Borràs 
Tercera:   Sra. Àngels Mas Pintó 
Quart:  Sr.  José Luís Irujo Fatuarte 
Cinquena:Sra. Aida Guillaumet Cornet  
Sisè:         Sr.  Joan Vinyes Sabata 
Setè:  Sr. Alain Jordà Pempelonne 
 
Regidors i Regidores 
 
Sra. Sònia Díaz Casado 
Sra. Mar Canet Torra 
Sr.   José Luis Buenache Catalán 
Sr.   Moisès Fargas Santaulària 
Sr.   Alexis Serra Rovira 
Sra.  Imma Torra Bitlloch 
Sra.  Maria Mercè Rosich Vilaró 
Sr.  Josep Maria Sala Rovira 
Sra. Maria Rosa Riera Montserrat 
Sr.  Miquel Davins Pey 
Sr.   Josep Maria Subirana Casas 
Sra.  Alba Alsina Serra 
Sr.    Xavier Rubio Cano 
Sr.     Xavier Javaloyes Vilalta 
Sr.  Domingo Beltran Arnaldos 
Sr.    Adam Majó Garriga 
 
 
Secretari general 
 
Sr. José Luis González Leal 
 
Interventor 

     
Sr.     Josep Trullàs Flotats 
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El president obre la sessió, en primera convocatòria, a les 20 h 20 min, un cop 

comprovat el quòrum d’assistència necessari per a la seva vàlida constitució.  
 
 
1. INFORMAR DEL RESULTAT DE LA CONTRACTACIÓ RESPECT E A UNA 

PERMUTA FINANCERA DE TIPUS D’INFLACIÓ.  
 
El secretari dóna compte de l’Informe del Tresorer accidental, de data 21 d’octubre de 
2008, que transcrit diu el següent: 
 
En el Ple municipal de data 20 d’octubre del 2008 i en un dictamen del Sr. Regidor 
delegat d’economia, empresa, innovació i universitats, de data 6 d’octubre s’aprovà 
entre d’altres l’acord segon que literalment transcrit diu: “Autoritzar al Sr. Maurici 
Algué i Pujol, tresorer accidental i al Sr. Josep M aria Monferrer i Feliu, 
Administratiu de la Secció de Tresoreria, perquè el  proper dia 21 d’Octubre  i a 
les 12 hores puguin tancar per telèfon la millor op ció possible per a l’Ajuntament 
de Manresa, respecte a una permuta financera de tip us d’inflació (considerant 
l’IPC espanyol) a 31/12/2008, 31/12/2009 i 31/12/20 10 respecte a l’any anterior, i 
amb un capital fix de 13.000.000€. 
Posteriorment es donarà informació en el proper Ple , sobre el tancament de la 
operació, amb el seu resultat.” 
 
Per tant respecte a aquest acord cal comentar que les ofertes presentades foren: 
 
Caixa Estalvis Penedès 3,59 
Banco Español de Crédito 3,47 
BBVA 3,54 
Caixa Estalvis Catalunya 3,585 
Caixa Estalvis Mediterrani 3,65 
Banc de Sabadell (oferta presentada fora de l’hora programada)  3,50 
 
Pel que es tancà per telèfon la operació amb Banco Español de Crédito, amb qui es 
signarà tot seguit tota la documentació necessària per a aquesta contractació.” 
 
 
L’alcalde proposa fer la lectura, el debat conjunt i, si s’escau, votació separada, 
dels punts 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3. 
 
 
2. ÀREA DE GOVERNACIÓ I ECONOMIA  
 
2.1 REGIDORIA DELEGADA D’HISENDA  
 
2.1.1 DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCA U,  DE LA 

MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES D E 
TRIBUTS MUNICIPALS PER A L’EXERCICI 2009.  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Economia, de data 23 
d’octubre de 2008, que transcrit diu el següent: 
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“Per part dels Servei de Tresoreria General i Gestió Tributaria  d'aquest Ajuntament s'ha 
procedit a l'elaboració del projecte de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels 
Tributs Municipals que hauran de regir per l'exercici 2009. 

   
Les modificacions proposades es consideren necessàries per tal d'anivellar la previsió 
d'ingressos i despeses del pressupost de l'exercici 2009. 

   
Atesos els informes econòmics emesos per la tècnica en Economia, amb el vist-i-plau del Cap 
de Secció de Tresoreria. 

   
El Regidor delegat d'Economia proposa al Ple l'adopció dels següents   
   
 ACORDS  
   
PRIMER: Aprovar provisionalment les modificacions dels articles de les Ordenances Fiscals 
reguladores de Tributs Municipals que a continuació es detallen: 

   
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IM MOBLES 
   
ARTICLE 8   
   
Els apartats j), k), l)  i m) passen a ser els epígraf i), j), k), i l) repectivament. Es suprimeix 
l'apartat m. 
   
   
ARTICLE 10   
   
Es modifica l'apartat 2 d'aquest article, que passarà a tenir el redactat següent:  
   
2. La base liquidable serà el resultat d'aplicar, si escau, en la imposable, les reduccions 
establertes als articles 67, 68, i 69 del text refós de la llei d'hisendes locals. 

   

El coeficient fixat per la Direcció General del Cadastre a què es referix l'article 69 és del 0,26. 

   

Als immobles rústics valorats conforme el què disposa l'apartat 1 de la disposició transitòria 
primera del text refós de la llei del cadastre immobiliari també els serà d'aplicació aquesta 
reducció. En aquests casos, el valor base serà  el resultat de multiplicar la primera component 
del valor cadastral de l'immoble per un coeficient igual a 0,50. 

   

ARTICLE 11   

   

Es modifica l'apartat 1, que passarà a tenir la redacció següent: 
   
1. Els tipus aplicables a aquest municipi seran  
   
     a. Per als béns immobles urbans: 0,836% 
 llevat dels tipus diferenciats assenyalats en la taula annexa, que s'aplicaran als 

béns immobles amb un valor cadastral igual o superior a l'assenaylat 

   
TIPUS 
IMPOSITIU 

US I DESCRIPCIÓ LLINDAR DE 
VALOR (€) 
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0,975% A: magatzem i estacionament 15.221,94  
0,975% C: Comercial 270.365,95  
0,975% G: Oci i hostaleria 804.345,89  
0,975% I: Indústria 749.695,72  
0,975% K: Esportiu 4.314.809,81  
1,170% M: Obres d'urbanització i jardineria, sòls sense edificar 630.214,14  
0,975% O: Oficines 372.717,42  
0,975% T: Espectacles 9.906.060,71  
   
     b. Per als béns immobles rústics: 0,529% 
     c. Per als béns immobles de característiques especials: 1,300% 
   
ARTICLE 16   
   
Es modifica l'apartat 1, que passarà a tenir la redacció següent:  
   
1. Per gaudir dels beneficis fiscals previstos als apartats i), j), k) i l) de l'article 8 i l'article 9, els 
subjectes passius hauran de presentar la corresponent sol.licitud, acompanyant els documents 
acreditatius del compliment dels requisits que donen dret a l'exempció. 

   
ARTICLE 18   
   
Es modifica aquest article, que passarà a tenir el redactat següent:  
   
La recapatació de les quotes de l'Impost es realitzarà de conformitat amb la Llei General 
Tributària, de les lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
Per tal de facilitar el pagament de l'impost, l'ajuntament podrà, si així ho acorda prèviament 
mitjançant resolució de l'alcaldia, fraccionar el pagament de tots els rebuts domiciliats en 
diversos terminis, sense que s'acreditin interessos de demora ni es sol·licitin garanties als 
contribuents. 

   
Es podrà, igualment, sol.licitar fraccionaments o ajornaments dels deutes tributaris dins el 
període voluntari de cobrament i sense exigència de l'interès de demora, sempre i quan el 
venciment de l'últim pagament  es produeixi dins l'any corrent. Reglamentàriment s'establiran 
les condicions de la dispensa de la garantia. 

   
ARTICLE 19   
   
Es modifica aquest article, que passarà a tenir el redactat següent:  
   
La inspecció de l'impost, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 
sancions, es regularan per la Llei General Tributària, les altres lleis reguladores de la matèria i 
les disposicions dictades per al seu desenvolupament. 

   

DSIPISICICIÓ ADDICIONAL PRIMERA  

   

S'elimina la disposició addicional primera.  
   

   
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE 
TRACCIÓ MECÀNICA  
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ARTICLE 3   

   
Es modifica el redactat de l'apartat 3.1, que passarà a tenir el redactat següent:  

3.1. Gaudiran d’una bonificació del 100 % de la quota de l’impost els vehicles històrics. 

Per poder gaudir d'aquesta bonificació els interessats hauran de presentar la documentació 
acreditativa següent: 

 -Permís de circulació de vehicle històric o certificació equivalent emesa per les entitats amb 
caràcter d'associació sense ànim de lucre inscrites al registre de clubs, associacions i entitats 
esportives de la Direcció General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya que hagin establert 
conveni amb l'Ajuntament de Manresa. 

-Targeta d’inspecció tècnica  

   
ARTICLE 5   
   
1.- Les quotes previstes a l'article 95.1 del text refós de la llei reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per RDLeg 2/2004, de 5 de març, s'incrementaran 
mitjançant l'aplicació del coeficient 

2,00   

Així, el quadre de les tarifes resulta :  
   

 POTÈNCIA I TIPUS DE VEHICLE TARIFA (€) 
   

a) Turismes  

a).1 De menys de 8 cavalls fiscals 25,24 

a).2 De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 68,16 

a).3 De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 143,88 
a).4 De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 179,22 

a).5 De 20 cavalls fiscals en endavant 224,00 

   

b) Autobusos  

b).1 De menys de 21 places 166,60 

b).2 De 21 a 50 places  237,28 

b).3 De més de 50 places 296,60 

   

c) Camions  

 De menys de 1.000 kg.de càrrega útil 84,56 

 De 1.000 a 2.999 kg.de càrrega útil 166,60 

 De més de 2.999 a 9.999 kg.de càrrega útil 237,28 

 De més de 9.999 kg.de càrrega útil 296,60 

   

d) Tractors  

 De menys de 16 cavalls fiscals 35,34 

 De 16 a 25 cavalls fiscals 55,54 

 De més de 25 cavalls fiscals 166,60 
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e) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció 
mecànica  

 

 De menys de 1.000 i més de 750 kg.de càrrega útil 35,34 

 De 1.000 a 2.999 kg.de càrrega útil 55,54 

 De més de 2.999 kg.de càrrega útil 166,60 

   

f) Altres vehicles  

 Ciclomotors 8,84 

 Motocicletes fins a 125 cc. 8,84 

 Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc. 15,14 

 Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc. 30,30 

 Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 cc. 60,58 

 Motocicletes de més de 1.000 cc. 121,16 

   

ARTICLE 11   

   

La gestió, liquidació, recaptació, inspecció i règim d'infraccions i sancions tributàries en relació a 
l'impost sobre vehicles de tracció mecànica es regularà d'acord amb l'establert a la legislació 
general tributària de l'Estat reguladora de la matèria. 

   

   

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 REGULADORA DE L'I MPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES 

   
ARTICLE 4   
   
Es modifica l'apartat 3  

   

El tipus de gravamen serà del QUATRE PER CENT 4,00% 

   
   
ARTICLE 4-BIS 
   

S' afegeix l'apartat 1 g)  amb el redactat següent:  

   
g ) Les construccions, instal·lacions i obres que s'executin en l'àmbit del Parc Tecnològic del 
Bages mentre duri l'execució del Parc Tecnòlogic. 

   
ARTICLE 8   
   
La recaptació de les quotes de l'impost es realitzarà de conformitat amb la Llei General 
Tributària, les lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   

ARTICLE 9   
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La inspecció de l'impost, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 
sancions, es regularan per la Llei General Tributària, les altres lleis reguladores de la matèria i 
les disposicions dictades per al seu desenvolupament. 

   

Es modifica les tarifes de l'annex 2 passant a ser:  

   

ANNEX 2   

   

 Repàs de la coberta, consistent en substitució puntual d’alguna 
teula i neteja de les canaleres, per m2 

22,50 

 Substitució total de la coberta i formació de nova amb solera 
d’emmatxat ceràmic sobre biguetes de formigó i col·locació de 
teula, per m2 

157,75 

 Formació de terrassa plana sobre forjat estructural existent, 
incloent l’aïllament i formació de pendents, per m2 

78,85 

 Substitució de canaleres i baixants existents de cobertes o 
terrasses, per m2 

41,35 

 Repicat de l’arrebossat existent i escardejat i/o arrebossat amb 
morter de ciment pòrtland, per m2 

22,50 

 Repicat de l’arrebossat de la façana, i posterior escardejat i/o 
arrebossat amb morter de ciment pòrtland incloent la part 
proporcional de muntatge i desmuntatge de bastides, per m2 

33,20 

 Pintat de façana sobre arrebossat previ, incloent el muntatge i 
desmuntatge de bastides, per m2 

15,75 

 Protecció de parets mitgeres amb plaques minionda tipus 
“Onduline” o similar, per m2 

18,05 

 Connexió de claveguera des d’arqueta de registre a xarxa 
general de clavegueres, incloent l’obertura i tapat de rasa, per 
m2 

93,95 

 Construcció de rebaix a la vorera per formació de gual, per ml 45,10 

 Rehabilitació total interior d’habitatge, consistent en buidat 
interior de la planta i formació de nova distribució amb acabats 
inclosos, en habitatges de superfície útil superior a 120 m2, per 
m2 

338,05 

 Rehabilitació total interior d’habitatge, consistent en buidat 
interior de la planta i formació de nova distribució amb acabats 
inclosos, en habitatges de superfície útil inferior a 120 m2, per 
m2 

278,00 

 Rehabilitació parcial interior d’habitatge, consistent en 
modificació d’envans, paviments i actuació a cuina i banys, 
sense fer-ne la substitució total d'aquests, per m2 

88,40 

 Substitució o addició de paviment al terra del pis o local, per m2 65,35 

 Substitució de rajola a les parets de cuina i/o banys, per m2 45,10 

 Substitució de fusteria interior amb fusta per envernissar de 
qualitat mitjana (Embero o similar), per ut 

240,40 

 Substitució de fusteria exterior a finestres i balconeres amb fusta 
de flandes per pintar (inclou bastiments), per m2 

112,65 

 Substitució de fusteria exterior a finestres i balconeres amb PVC 
o alumini de mitjana qualitat (inclou bastiments), per m2 

187,80 
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 Substitució o formació de bany complet acabat, amb totes les 
peces de sanitari incloses, i superfície útil superior a 5 m2 Inclou 
enrajolat de parets, per m2 

957,45 

 Substitució o formació de bany senzill, amb WC, rentamans i 
dutxa com a mínim, i superfície útil igual o inferior a 5 m2. Inclou 
enrajolat de parets, per m2 

901,50 

 Substitució o formació de cuina completa, amb mobles alts i 
baixos, pica-rentaplats i enrajolat de parets. Superfície útil 
superior a 10 m2, per m2 

773,30 

 Substitució o formació de cuina completa, amb mobles alts i 
baixos, pica-rentaplats i enrajolat de parets. Superfície útil igual o 
inferior a 10 m2, per m2 

626,05 

 Substitució de taulell de cuina, amb granit tipus Porriño o similar, 
per m2 

73,65 

 Substitució de xarxa d’electricitat, incloent el fil elèctric, caixes, 
endolls i interruptors. Per m2 o fracció de superfície útil 
d’habitatge o local 

9,90 

 Substitució de xarxa de llauneria, incloent la formació de regates, 
col·locació de nou tub i aixetes de pas. Per m2 o fracció de 
superfície útil d’habitatge o local 

17,50 

 Substitució o col·locació de calefacció per aigua calenta, incloent 
xarxa d’aigua, elements radiadors i caldera. Per m2 o fracció de 
superfície útil d’habitatge o local 

24,00 

 Formació d’estintolaments per ampliació o nova construcció 
d’obertures a façanes o parets de càrrega, per m2 

563,40 

 Per subministrament i col·locació de perfils laminats de ferro per 
reforç d’estructura d’habitatges o locals, per kg 

1,10 

 Adaptació de local en estructura a local comercial, incloent 
distribucions, acabats i instal·lacions, per m2 

450,75 

 Adaptació de local en estructura a oficines i banca, incloent 
distribucions, acabats i instal·lacions, per m2 

488,30 

 Rehabilitació de local comercial existent, consistent en reformes 
per adaptació o modernització, per m2 

225,35 

 Rehabilitació de local existent d’oficines, per adaptació o 
modernització, per m2 

244,10 

 Per a totes aquelles obres en què no es disposi de pressupost 
visat per col·legi professional i que no es puguin incloure a cap 
dels apartats anteriors, l’interessat haurà de declarar el temps 
estimat d’execució de l’obra, calculant-se el valor final als 
euros/hora de parella (oficial-peó) fixats, i incrementant un 40% 
pel concepte de materials intervinents. 

30,00 

   
   
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’ INCREMENT DEL 
VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 

   
ARTICLE 8   
   
Es modifica l'apartat 5 d'aquest article que passa a tenir la redacció següent:  
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S’estableix una reducció en la base imposable de l’impost del 55%.  
   
Aquesta reducció no és aplicable als casos en què els valors cadastrals resultants del 
procediment de valoració col·lectiva que entrà en vigor l'any 2008 siguin inferiors als fins 
aleshores vigents. 

El valor cadastral reduït en cap cas no pot ser inferior al valor cadastral del terreny abans del 
procediment de valoració col·lectiva. 

   
ARTICLE 21   
   
La recaptació de les quotes que es liquidin per l’aplicació de l’Impost regulat per la present 
Ordenança es realitzarà de conformitat amb el previst a la Llei General Tributària, les altres lleis 
reguladores de la matèria i les disposicions dictades per al seu desenvolupament. 

   
ARTICLE 22   
   
La inspecció de l'impost, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 
sancions, es regularan per la Llei General Tributària, les altres lleis reguladores de la matèria i 
les disposicions dictades per al seu desenvolupament. 

   
ORDENANÇA FISCAL NÚM.5 REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS 

 

   
ARTICLE 13   
   
La recaptació de les Contribucions Especials es realitzarà amb subjecció a allò que estableix la 
Llei General Tributària i altres lleis reguladores de la matèria, les disposicions dictades per al 
seu desenvolupament. 

   
ARTICLE 15   
   
La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 
sancions, es regularan per la Llei General Tributària, les altres lleis reguladores de la matèria i 
les disposicions dictades per al seu desenvolupament. 

   
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ D E 
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 

   
ARTICLE 5   
   
Es modifica l'apartat tres i s'afegeix l'apartat 4 :  
   
3. Estaran exempts de la taxa prevista en l'epígraf 8 de l'art. 6 aquells subjectes passius que 
acreditin el seu ús per a la recreca o docència. 

   

4. No es concedirà cap més exempció o bonificació, llevat de les especificades als punts 
anteriors. 
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ARTICLE 6   
   
La tarifa a aplicar per la tramitació completa,  en cada instància, de tota mena d'expedients  de 
competència municipal, des de la seva  iniciació fins a la resolució final,  inclosa la certificació i  
notificació a l'interessat de l'acord  que hi recaigui, serà la següent: 

   
   
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
   
1 CERTIFICACIONS I INFORMES  

1.1 D'acords d'òrgans municipals, actes de sessions i documents 
que integrin un expedient administratiu, per cada acord, acte o 
documents 

 

1.1.1 Fins a un màxim de dues cares de l'escrit 9,95 

1.1.2  Per cada cara que excedeixi de dues 2,40 

1.2 De crèdits contra l'Ajuntament d'ingressos o pagaments 5,20 

1.3 D'havers actius o passius 2,95 

1.4.a Certificats d'aprofitament urbanístic 130,00 

1.4.b. Certificació de comptabilitat del projecte concret amb el 
planejament urbanístic. (art. 26.d RIIA) 

130,00 

1.5 Certificació de documents i informes dels serveis tècnics, sobre 
circumstàncies urbanístiques, obres o activitats industrials 

64,30 

1.7 Expedició d'informes i atestats per part dels serveis de Seguretat 
Ciutadana 

 

1.7.a Relatius a accidents esdevinguts dins el terme municipal 49,70 

1.7.b Relatius a altres intervencions portades a terme per la Policia 
Local 

9,95 

1.8 Certificat de documents o de dades no incloses en altres apartats, excepte 
certificats de dades del padró d'habitants 

 En cas de certificat de dades cadastrals, la tarifa correspon a 
cada finca o unitat urbana     

7,10 

1.9 Expedició de certificacions acadèmiques del Conservatori 
Municipal de Música 

15,10 

1.10 Informes sobre dades físiques i jurídiques o sobre valors 
cadastrals, per cada finca o unitat urbana, quan no sigui possible 
la seva expedició automàtica 

6,85 

1.11 Informes i consultes de l'article 88 de la Llei General Tributària:  

1.11.a Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana, relatiu a finques que requereixen de previ informe i 
valoració cadastral: 

15,10 

1.11.b Altres consultes 15,10 

   
2 CÒPIA DE DOCUMENTS O DE DADES  
   
2.3 Reproduccions de plànols i documents del planejament derivat:  

2.3.1 Estudis de detall i plans especials  

2.3.1.1 Documentació simplificada 26,00 

2.3.1.2 Documentació completa 78,50 
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2.3.2 Plans parcials i planejament derivat  

2.3.2.1 Documentació simplificada 52,50 

2.3.2.2 Documentació completa 155,00 

2.4 Documents o conceptes no determinats en els paràgrafs 
anteriors 

3,70 

2.5 Fotocòpies d'expedients sotmesos a informació pública o a 
audiència de l'interessat amb exclusió d'aquells documents la 
reproducció dels quals comporti una taxa específica determinada 
en aquesta Ordenança sempre que el seu lliurament sigui 
autoritzat, per cada fotocòpia que excedeixi de 5: 

 

2.5.1 A una cara 0,21 

2.5.2 A dues cares 0,40 

   
4 TRESORERIA  

   

4.1 Dipòsits provisionals per prendre part en tota mena de concursos 
i subhastes, incloent els resguards dels que s'hagin constituït a la 
Caixa de Dipòsits: l'ú per cent del seu nominal. 

 

   
5 SERVEIS URBANÍSTICS  

   

5.1 Tramitació d'expedients de declaració de ruïna 154,00 

5.3 Planejament urbanístic  

5.3.1 Tramitació de Plans Parcials, Plans Especials i/o Estudis de 
Detall d'ordenació volumètrica, per Ha o fracció 

697,00 

5.3.2 Tramitació d'Estudis de Detall amb la finalitat d'assenyalament 
d'alineacions i rasants 

465,00 

5.3.3 Tramitació de projectes d'urbanització 465,00 

5.4.1 Tramitació de projectes de compensació per al desenvolupament 
d'actuacions urbanístiques 

465,00 

5.4.2 Tramitació de projectes de reparcel·lació per a la normalització 
de finques presentats pels administrats 

465,00 

5.5 Determinació d'alineacions i rasants sobre el terreny 232,50 

5.6 Informació sobre viabilitat d'obtenir llicències de qualsevol tipus i 
informes urbanístics diversos 

 

5.6.1 Informació genèrica sense anàlisi de projecte 64,30 

5.6.2 Informació específica amb anàlisi de projecte 114,80 

   
6 ALTRES MATÈRIES DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL  

   

6.1 Informacions testificades 2,95 

6.2 Reconeixement de la signatura 3,30 

6.3 Consulta d'expedients administratius no sotmesos a informació 
pública, per dia, en horari d’oficines 

7,30 

6.4 Expedició de targetes per a l'autorització de tinença i ús d'armes 
accionades per aire o gas  comprimit, d'arcs, ballestes i altres 
similars, que, d'acord amb la legislació vigent, sigui de 
competència municipal 

12,10 

   
7 DRETS D'EXAMEN  
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 Drets acreditats per oposicions o concursos convocats per 
aquesta Corporació,  

 

7.1 Nivell A 28,00 

7.2 Nivell B 22,00 

7.3 Nivell C 17,00 

7.4 Nivell D 11,00 

7.5 Nivell E 7,00 

   
8 SERVEI DE GESTIÓ DOCUMENTAL, ARXIUS I 

PUBLICACIONS 
 

   

8.1 Digitalització de documents a càrrec de la persona interessada, 
per digitalització 

1,00 

8.2 Reproducció i comunicació pública en qualsevol mitjà de 
qualsevol tipus de document administratiu del fons documental 
de l'Ajuntament de Manresa, amb independència de la seva data 
i suport. 

42,55 

8.3 Cessió de documents originals per a exposicions 42,55 

   
L'antic epígraf 7 passa a ser el nou epígraf 1.4.b, i l'antic epígraf 8 passa a ser el nou epígraf 7 
S'afegeix l'epígraf 8  
   
   
ARTICLE 9   
   
La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 
sancions, es regularan per la Llei General Tributària, les altres lleis reguladores de la matèria i 
les disposicions dictades per al seu desenvolupament. 

   
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQU ES, PATENTS 
I DISTINTIUS 

   
ARTICLE 5   
   
1. El deute tributari serà el que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:  
   
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
   
a) Placa de numeració 12,80 

b) Plaques de senyalització de gual o de reserva d'aparcament, no 
subjectes a llicència d'obres per restitució de l'existent. 

25,60 

c) Altres distintius o targetes acreditatives de llicències de venda 
ambulant, parades i llocs de venda a la via pública, reserves 
d'estacionament, autoritzacions per a circular en illes de vianants 
i llicències d'auto-taxis  

2,65 

d) Placa per contenidors o sacs de runes o altres similars,   
 1. Placa per soldar, unitat 6,15 
 2. Placa sense soldar, unitat 5,00 

   
ARTICLE 6   
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1. La recaptació de les quotes de la Taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General 
tributària, les lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
2. El pagament es podrà realitzar a les entitats col.laboradores que indiqui l'autoliquidació o per 
internet a la pàgina web de l'Ajuntament www.ajmanresa.cat. 

   
ARTICLE 7   
   
La inspecció de la Taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 
sancions que siguin d'aplicació, es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les 
lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
ORDENANÇA NÚM. 8, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAM ENT DE 
LLICÈNCIES D'AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER 

   
ARTICLE 5   
   
La quota tributària serà la que resulti d'aplicar les tarifes següents:  
   
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 

   
1 Concessió, expedició i registre de llicències 80,00 

2 Ús i explotació de la llicència, per cada llicència i any 77,00 

3.1 Llicència per condutor assaleriat, per llicència 77,00 

3.2 Substitució  de vehicles, per llicència 77,00 

4 Tramitació i subrogació de llicències  

4.1 "Inter vivos" 160,00 

4.2 "Mortis causa" 80,00 

5 Llicència per a la prestació de serveis fora del terme municipal, 
per cada llicència i any 

8,00 

   
ARTICLE 7   
   
La recaptació de les quotes de la Taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General 
Tributària, les lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   

ARTICLE 8   

   
La inspecció de la Taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 
sancions que siguin d'aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les 
lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
   
ORDENANÇA NÚM. 9, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRA DA DE VEHICLES, 
CONTENIDORS O ALTRES BÉNS MOBLES  DE LA VIA PÚBLICA 

   
ARTICLE 2   
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Es modifica l'apartat 1, que passarà a tenir la redacció següent:  
   
1. Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la realització de les activitats municipals 
consistents en la retirada de vehicles de la via pública per mitjà del servei de grua , el seu 
trasllat i custòdia al Dipòsit Municipal de Vehicles i la seva immobiliatzació mitjançant paranys, 
sempre que aquestes actuacions siguin motivades per infraccions de les normes de circulació i 
altres ordenances i reglaments municipals. 

   
ARTICLE 6   
   
1. El deute tributari serà el que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:  
   
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 

   
1 Grua Municipal:  

1.1 Serveis dins del nucli urbà.  

1.1.1 Actuacions amb trasllat al Dipòsit Municipal de vehicles:  

 de les 8 a les 20 hores 67,00 

 a partir de les 20 hores 73,00 

1.1.2 Actuacions que acabin amb el trasllat del vehicle al Dipòsit 
Municipal, però que compareix el titular del vehicle un cop 
iniciades les maniobres de retirada: 

 

 de les 8 a les 20 hores 33,00 

 a partir de les 20 hores 37,00 

2 Estada al Dipòsit Municipal de vehicles:  

 Primer dia o fracció 21,00 

 Altres dies, per dia o fracció 9,40 

3 Col·locació i posterior retirada de paranys d'immobilització de 
vehicles, per cada servei 

33,00 

   

4 Recollida de contenidors i altres béns mobles:  

4.1 Recollida de contenidors, sacs de runa o altres béns mobles amb 
camió cadena: 

66,50 

4.2 Recollida de contenidors, sacs de runa o altres béns mobles  
amb camió ganxo 

89,00 

4.3 Preu per hora o fracció de camió cadenes, a partir de la primera:  44,50 

4.4 Preu per hora o fracció de camió ganxo, a partir de la primera: 55,60 

4.5 Estada al Dipòsit dels contenidors, sacs de runa o altres béns 
mobles, per dia a partir de les 24 hores: 

11,15 

4.6 Retirada d'altres béns mobles amb personal i vehicles municipals 49,70 

   
   
S'elimina l'epígraf 1.1.3 .  

   
Apartat 2 sense modificació  
   

ARTICLE 7   
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El pagament de les taxes regulades per la present Ordenança s'efectuarà en el moment de 
retirar el vehicle, el contenidor o el bé moble del dipòsit. En aquells supòsits en què el titular no 
procedeixi a la retirada del vehicle, contenidor o bé moble que hagi estat objecte de retirada o 
dispòsit, l'Ajuntament practicarà la liquidació corresponent. 

   

ARTICLE 8   

   

La recapatació de les quotes de la Taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General 
Tributària, les lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
ARTICLE 9   

   

La inspecció de la Taxa, la qualificació d'infraccions tributàries i la determinació de les sancions 
que siguin d'aplicació es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis 
reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
ORDENANÇA NÚM. 10, REGULADORA DE LA TAXA PER LA CONCESSIÓ D E 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTES COMPLEMENTARIS 

   
ARTICLE 5   
   
Les tarifes aplicables a cada tipus de llicència seran les següents:  
   
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 

1 Obres majors (règim general), per m2  2,0236 

2 Obres majors provisionals, per m2 3,0200 

3 Obres majors en SNU, per m2 3,0200 

4 Parcel·lacions urbanístiques / Divisions horitzontals 334,00 

5 Obres menors 167,00 

6 Moviments de terres 334,00 

7 Enderrocs 334,00 

8 Comunicacions prèvies d'obres 100,00 

9 Construcció, modificació, reforma o anul·lació de guals  

 Amb adquisició d'una nova placa de gual 137,00 

 Sense adquisició d'una nova placa de gual 111,40 

10 Primera ocupació o utilització  

10.1 Habitatge unifamiliar 334,00 

10.2 Edifici de 2 a 10 habitatges 643,00 

10.3 Edifici de 10 a 25 habitatges 1.072,00 

10.4 Edifici de més de 25 habitatges 1.608,00 

11 Cates, cales, canalitzacions i similars a via pública 278,00 

12 Pròrrogues de llicències 111,00 

13 Modificacions de llicències, per m2 1,0614 

14 Modificacions de llicències que no comportin actuacions sobre 
superfície construïda 

215,00 

15 Canvis de titularitat 57,90 
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16 Tarifa mínima per llicències d'obres majors i modificacions de 
llicències que comportin actuacions sobre superfície construïda. 

334,00 

17 Tarifa mínima, en cas de desistiment previ, denegació o no 
admissió a tràmit 

167,00 

   
ARTICLE 6   
   
Es modifica l'apartat 3, que passarà a tenir la redacció següent:  
   
3. Es preveu el retorn parcial de la taxa si la sol.licitud no finalitza amb l'atorgament de la 
llicència, ja sigui per desistiment previ de la persona sol.licitant, sigui per denegació o no 
admissió a tràmit. En qualsevol cas l'Ajuntament retindrà sempre la quantitat prevista a l'epigraf 
17 en concepte de  tarifa mínima pel servei prestat. 

   
ARTICLE 9   
   
La recaptació de les quotes de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General 
Tributària, les lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
ARTICLE 10   
   
La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 
sancions que siguin d'aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les 
lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
   
ORDENANÇA NÚM. 11, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA INTERVENCIÓ, LLICÈNCIA 
AMBIENTAL, LLICÈNCIA D’ACTIVITATS CLASSIFICADES I LLICÈNCIA  D’ACTIVITATS NO 
CLASSIFICADES I ALTRES ACTES DE NATURALESA AMBIENTAL 

   

ARTICLE 5   
   
Les quotes que s'hauran de satisfer per a la concessió de les llicències a què es refereix l'article 
2 d'aquesta ordenança seran les que resultin de l'aplicació de les tarifes següents: 

   
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
1 Llicències ambientals i llicències d'activitats c lassificades  

 La quota tributària es determinarà segons la superfície de 
l'establiment 

 

 Fins a 50 m2 1.035,00 

 De 51 a 100 m2 1.390,00 

 De 101 a 200 m2 1.720,00 

 De 201 a 400 m2 2.225,00 

 De 401 a 600 m2 2.555,00 

 De 601 a 1.000 m2 2.890,00 

 De 1.001 a 3.000 m2 4.785,00 

 De 3.001 a 5.000 m2 8.340,00 

 més de 5.000 m2 12.225,00 

 a partir de 5.000 m2, per cada 1.000 m2 o fracció 1.450,00 
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 Les activitats que són exclusivament d'aparcament privat de 
vehicles, així com la superfície destinada a aparcament al servei 
d'una activitat principal acreditaran el 50% de la quota prevista 
en l'escala anterior. 

 

   

 Les activitats ramaderes, agrícoles o rústiques en general, i únicament pel que 
fa als espais oberts en sòl no urbanitzable, tributaran per les actuacions 
municipals el 10 % de les quotes previstes per a les llicències ambientals, 
d'activitats o comunicacions prèvies. La part d'activitat que se situï en 
edificacions no gaudirà d'aquesta reducció. 

   
2 Autorització ambiental  

 Les activitats subjectes al règim d’autorització ambiental, 
tributaran per les actuacions municipals, el 50% de les quotes 
previstes per a les llicències ambientals 

 

   
3 Controls inicials i periòdics  

3.1 La primera visita tècnica de comprovació per a la posta en marxa 
de l'activitat no acreditarà cap quota addicional a la de la 
corresponent llicència . 

 

3.2 Les segones i següents visites per al control inicial acreditaran 
cadascuna una quota de 

114,80 

3.3 Els controls periòdics de qualsevol activitat acreditaran una quota 
del 25% de les previstes per a la primera instal·lació 

 

   
4 Revisions  

4.1 La revisió periòdica (8 anys) o anticipada de les activitats 
subjectes a autorització ambiental, tributarà el 15% de les tarifes 
previstes per a la primera instal·lació. 

 

4.2 La revisió periòdica (8 anys) o anticipada de les activitats 
subjectes a  llicència ambiental, tributaran el 25% de les tarifes  
previstes per a la primera instal·lació 

 

   

5 Adequacions  
 L’adequació de les activitats existents degudament legalitzades a 

la normativa vigent, tributaran  el 25 % de les tarifes previstes per 
a la primera instal·lació 

 

   
6 Legalitzacions  

 La legalització de les activitats preexistents que no disposaven 
de llicència tributarà d’acord amb l’escala de tarifes i quotes de la 
primera instal·lació. 

 

   
7 Canvis de titularitat  

 Els canvis de titularitat, sigui quin sigui el tipus de llicència o 
autorització, acreditaran una quota única de 

57,90 

   

8 Modificacions  



 18 

8.1 Les ampliacions de superfície sense canvi d’activitat tributaran 
en funció de la superfície ampliada segons les quotes previstes 
per a la primera instal·lació. 

 

8.2 Les ampliacions d’activitats en el mateix local, sense ampliació 
de superfície tributaran en funció de l’espai destinat a la nova 
activitat. En cas de no ser possible la diferenciació física 
d’espais, tributaran el 50% de les quotes previstes per a la 
primera instal·lació. 

 

8.3 Modificacions no substancials 215,00 

   
9 Activitats provisionals i/o temporals  

9.1 Les obertures temporals per motiu de trasllat forçós per un 
període màxim de 6 mesos no tributaran cap quota. 

 

9.2 Les obertures temporals voluntàries  tributaran un 10% de les 
quotes previstes per a la primera instal·lació, si no superen el 
període d’un mes, i el 50% fins a un màxim de 6 mesos. A partir 
de 6 mesos tributaran la totalitat de la quota. 

 

 Els actes o espectacles de pública concurrència considerats 
llicències temporals a l’ordenança municipal sobre establiments 
de pública concurrència, tributaran una quota única de 

114,80 

9.3 Les obertures provisionals dels establiments de pública 
concurrència, mentre es tramita la llicència definitiva, tributaran el 
25% de la quota corresponent a la primera instal·lació. 

 

   
10 Comunicacions prèvies a l'inici d'activitats  

 La quota tributària es determinarà segons la superfície de 
l'establiment 

 

10.1 Amb projecte tècnic  

10.1.a) Fins a 50 m2 691,00 

10.1.b) De 51 a 100 m2 1.037,00 

10.1.c) De 101 a 200 m2 1.383,00 

10.1.d) De 201 a 400 m2 1.720,00 

10.1.e) De 401 a 600 m2 2.225,00 

10.1.f) De 600 a 1.000 m2 2.556,00 

10.2 Sense projecte tècnic  

10.2.a) Fins a 50 m2 346,00 

10.2.b) De 51 a 100 m2 518,00 

10.2.c) De 101 a 200 m2 691,00 

   

 Les activitats que són exclusivament d'aparcament privat de vehicles, així com 
la superfície destinada a aparcament al servei d'una activitat principal 
acreditaran el 50% de la quota prevista en l'escala anterior. 

   
 Les activitats ramaderes, agrícoles o rústiques en general, i únicament pel que 

fa als espais oberts en sòl no urbanitzable, tributaran per les actuacions 
municipals el 10 % de les quotes previstes per a les llicències ambientals, 
d'activitats o comunicacions prèvies. La part d'activitat que se situï en 
edificacions no gaudirà d'aquesta reducció. 
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11 Les persones interessades en la concessió d’una autorització 
ambiental o  d’una llicència ambiental o d’activitats classificades, 
o no classificades  podran presentar prèviament a la petició una 
sol·licitud de consulta sobre la idoneïtat de  l’emplaçament, 
requisits o límits que calguin per l’exercici de l’activitat. Aquesta 
consulta acreditarà una quota de 

114,80 

   

12 La no admissió a tràmit de la sol·licitud, el desistiment de 
l'interessat previ a la resolució, o la denegació de la sol·licitud, 
acreditarà la quota tributària de   

167,00 

   
Es suprimeixen els antics epígrafs 1 i 14, i es renumera la resta.  

   
ARTICLE 6   
   
Es modifica l'apartat 3, que passarà a tenir la redacció següent:  
   
3. Es preveu el retorn parcial de la taxa si la sol.licitud no finalitza amb l'atorgament de la 
llicència, ja sigui per desistiment previ de la persona sol.licitant, sigui per denegació o no 
admissió a tràmit. En qualsevol cas l'Ajuntament retindrà sempre la quantitat prevista l'epigraf 
13 en concepte de  tarifa mínima pel servei prestat. 

   
ARTICLE 9   
   

La recaptació de les quotes de la Taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General 
Tributària, les lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   

ARTICLE 10   
   

La inspecció de la Taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 
sancions que siguin d'aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les 
lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLL IDA 
D’ESCOMBRARIES 

   
ARTICLE 13   
   
Les quotes que s'han de satisfer per la Taxa per prestació del servei de recollida 
d'escombraries són les que resultin de l'aplicació de les tarifes següents: 

   
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
   
1 Habitatges ocupats:  

1.1 Carrers 1a. categoria 90,20 

1.2 Carrers 2a. categoria 63,00 

1.3 Carrers 3a. categoria 43,80 

2 Habitatges tancats tot l'any, en condicions d'ésser ocupats:  

2.1 Carrers 1a. categoria 45,20 

2.2 Carrers 2a. categoria 31,40 

2.3 Carrers 3a. categoria 21,80 

3 Parades fixes de venda a la via pública 67,60 
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4 Locals susceptibles d’ésser ocupats per alguna activitat 
mercantil, que estiguin tancats i desocupats tot l’any. 

67,60 

5 Oficines i despatxos professionals fins a 3 empleats; centres 
oficials, religiosos o eclesiàstics; entitats culturals, esportives o 
benèfiques, sense local d'espectacle; centres d’ensenyament de 
tot tipus, incloses activitats culturals, esportives i autoescoles, 
amb un cens no superior a 50 alumnes/any; establiments 
mercantils fins a 3 empleats situats en locals amb una superfície 
cadastral inferior o igual a 8 m2, inclosa la superfície descoberta 
afecta a l'activitat. 

114,40 

6 Establiments mercantils amb habitatges o sense, fins a tres 
empleats; entitats culturals, esportives o benèfiques amb local 
d'espectacle; centres d’ensenyament de tot tipus, incloses 
activitats culturals, esportives i autoescoles, amb un cens de 51 a 
100 alumnes/any. 

229,00 

7 Oficines i despatxos professionals de 4 a 10 empleats; hotels i 
pensions sense restaurant; bars i cafès fins a 3 empleats; 
establiments mercantils de 4 a 10 empleats; centres 
d'ensenyament de tot tipus, incloses activitats culturals, 
esportives i autoescoles, amb un cens de 101 a 400 
alumnes/any. 

338,00 

8 Oficines i despatxos professionals d'11 o més empleats; bars i 
cafès de 4 a 10 empleats; sales de festes discoteques i similars; 
cinemes i teatres oberts al públic fins a 3 dies per setmana; 
bancs i d'altres entitats de crèdit i estalvi; companyies de serveis 
públics; centres d'ensenyament de tot tipus, incloses activitats 
culturals, esportives i autoescoles, amb un cens superior a 400 
alumnes/any. 

558,00 

9 Hotels, hostals i pensions amb restaurant i serveis de menjars 
fins a 30 habitacions, restaurants i d'altres establiments amb 
servei de menjars; bars i cafès de més de 10 empleats; 
establiments mercantils d'11 a 25 empleats, cinemes i teatres 
oberts més de 3 dies a la setmana. 

897,00 

10 Hotels, hostals i pensions amb restaurant i serveis de menjars, 
de més de 30 habitacions; clíniques, hospitals i d'altres centres 
d'assistència sanitària; establiments mercantils de més de 25 
empleats. 

1.674,00 

11 Llars d’infants públiques; habitatges amb residents que acreditin 
tenir ingressos globals no superiors al salari mínim 
interprofessional mensual vigent en la data d'acreditació de la 
taxa, i habitatges amb residents que, tot i tenir ingressos globals 
superiors al salari mínim interprofessional mensual, aquests no 
són superiors al 45% d'aquest SMI per resident. 

21,10 

12 Retirada d'escombraries i runes que hagin estat abocades en 
solars i terrenys privats: 

 

a) Per desplaçament 57,80 

b) Per m3 de recollida 39,17 
   
ARTICLE 11   
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La recaptació de les quotes de la Taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General 
Tributària, les lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
Es podran sol·licitar fraccionaments o ajornaments dels deutes tributaris dins el període 
voluntari de cobrament i sense l'exigència de l'interès de demora, sempre i quan el venciment 
de l'últim pagament es produeixi dins l'any corrent. Reglamentàriament s'establiran les 
condicions de la dispensa de la garantia. 

   
ARTICLE 12   
   
La inspecció de la Taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 
sancions que siguin d'aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les 
lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
   
ORDENANÇA FISCAL NÚM.  14  REGULADORA  DE LA TAXA DE CEMEN TIRI MUNICIPAL 
   
ARTICLE 6   
   
El deute tributari es calcularà per mitjà de l'aplicació de les tarifes següents:  
   
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
   

1 Traspàs dels drets de concessió sobre sepultures:  

1.1 Nínxols unitaris :  

1.1.1 Files primera i segona 22,90 

1.1.2 Files tercera i quarta 18,40 

1.1.3 Files cinquena i sisena 15,20 

1.2 Nínxols dobles:  

1.2.1 Files primera i segona 45,20 

1.2.2 Files segona i tercera 41,10 

1.3 D'altres sepultures 135,50 

1.4 Urnes cineràries  

1.4.1 Primera i segona filera 21,30 

1.4.2 Tercera filera 17,30 

2 Trasllat de restes 47,70 

3 Tancament de sepultures:  

3.1 Nínxols  

3.1.1 De nínxols unitaris 21,10 

3.1.2 De nínxols dobles 42,40 

3.2 D'altres sepultures 51,50 

3.3 D’urnes cineràries 12,10 

3.4 Sepultures del cementiri musulmà 51,50 

4 Col·locar làpida de marbre o, en cas d’hipogeus i capelles, 
col·locar llosa 

 

4.1 De nínxols unitaris 23,20 

4.2 De nínxols dobles 45,30 

4.3 Hipogeus i capelles 45,30 
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4.4 Panteons, per nínxol 23,20 

4.5 Columbaris 45,30 

4.6 Urnes cineràries 12,10 

4.7 Sepultures del cementiri musulmà (només per la col·locació 
inicial o per la substitució) 

23,20 

5 Inscripcions, per cada una 9,25 

6 Decoració de sepultures 83,60 

7 Reducció de restes i neteja general de sepultures 27,40 

8 Col·locar marcs metàl·lics, costats, baranes metàl·liques i de 
marbre i d'altres elements similars 

 

8.1 Col·locar costats  

8.1.1 De nínxols unitaris 22,80 

8.1.2 De nínxols dobles 45,30 

8.1.3 Urnes cineràries 12,10 

8.2 Col·locar marc  

8.2.1 De nínxols unitaris 22,80 

8.2.2 De nínxols dobles 45,30 

8.2.3 Urnes cineràries 12,10 

9 Subministrament de fluid elèctric, per sepultura i any 9,35 

10 Cadàvers en dipòsit:  

10.1 Per deixar un cadàver a cambra frigorífica, per cada 24 hores o 
fracció 

40,30 

10.2 Per la custòdia de restes en dipòsit, per cada 24 hores o fracció 11,05 

11 Trasllat de cadàvers o restes mortals:  

11.1 Entrada  de cadàvers o restes mortals amb origen a altres 
localitats o cementiris 

 

11.1.1 Entrada de cadàver o restes mortals 57,30 

11.1.2 Entrada de cendres, preu per un cadàver o restes 32,90 

11.2 Sortida de cadàvers o restes mortals amb destinació a altres 
localitats o cementiris 

 

11.2.1 Sortida de cadàvers o restes mortals 57,30 

11.2.2 Sortida de cendres, preu per un cadàver o restes 32,90 

11.3 Entrada  de cadàvers o restes mortals amb origen al propi 
municipi 

 

11.3.1 Entrada de cendres, preu per cadàver o restes  32,90 

11.4 Embalsamar cadàvers 115,20 

11.5 Tècniques de conservació 58,40 

12 Drets d'enterrament:  

12.1 Enterraments ordinaris 75,10 

12.2 Enterraments altres sepultures 158,20 

12.3 Enterrament religió islàmica 158,20 

13 D'altres serveis:  

13.1 Expedició de títols de concessió de drets funeraris, per cada títol 7,90 

13.2 Tramitació d'expedients de canvis de titularitat de sepultures, 
amb publicació d'anuncis oficials, per sepultura  

26,60 

13.3 Inscripcions en la pàgina d'observacions dels títols de concessió 
de drets funeraris, per cada una 

28,60 

   
ARTICLE 8   
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La recaptació de les quotes de la Taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General 
Tributària, les lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen 

   
ARTICLE 9   
   
La inspecció de la Taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 
sancions que siguin d'aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les 
lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
   
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACT IVITATS 
ECONÒMIQUES 
   
   
ARTICLE 10   
   
Es modifica la redacció de l'apartat 1:  
   
Les quotes resultants de l'aplicació del coeficient de ponderació regulat a l'article anterior 
s'incrementaran mitjançant l'aplicació de l'escala d'índexs següent, en funció de la situació física 
de l'establiment dins del terme municipal, i de la categoria o sector en què radiquin: 
   
Categoria fiscal del carrer, tram de carrer o zona particularitzada Índex 

aplicable 

   
Primera  2,58 
Segona  2,24 
Tercera  2,08 
   
Les categories dels diferents carrers, trams de carrer o zones particularitzades figuren a l'annex 
únic a aquesta ordenança. 
   
   
ARTICLE 16   
   
La recaptació de les quotes de l'impost es realitzarà de conformitat amb la Llei General 
Tributària, les lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 
Es podran sol·licitar fraccionaments o ajornaments dels deutes tributaris dins el període 
voluntari de cobrament i sense l'exigència de l'interès de demora, sempre i quan el venciment 
de l'últim pagament es produeixi dins l'any corrent. Reglamentàriament s'establiran les 
condicions de la dispensa de la garantia. 
 

   
ARTICLE 17   
   
La inspecció de l'impost, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 
sancions que siguin d'aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les 
lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UT ILITZACIÓ 
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB 
QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O 
ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS I RODATGES 
CINEMATOGRÀFICS 
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ARTICLE 5   
   
La tarifa a aplicar serà la següent:  
   
   
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
   

1 Parades i llocs de venda als mercats de la Plaça dels Infants, 
Plaça del Carme, Plaça Major i Puigmercadal: 

 

1.1 Per cada parada fixa de venda de fruites, verdures i similars, fins 
a dos m2, per any 

41,90 

1.2 Per cada parada de més de dos m2, per m2 i any 27,40 

1.3 Per cada parada fixa per a la venda de planter, per m2 i any 34,90 

2 Quioscs, parades i altres instal·lacions similars de caràcter fix 
destinades a l'exercici de qualsevol tipus d'activitat, que siguin 
objecte de concessió administrativa, per m2 o fracció de 
superfície ocupada a l'any 

64,80 

3 Parades i instal·lacions desmuntables per a  la venda d'articles 
de tota mena, espectacles, atraccions, jocs i altres indústries de 
carrer de tota mena, situades al domini públic o en instal·lacions 
municipals amb motiu de fires i festes tradicionals, per dia: 

 

3.1 Tarifa mínima 6,05 

3.2 A més, per m2 o fracció 0,410268 

3.3 Circs i altres instal·lacions desmuntables als quals es celebrin 
espectacles o representacions, fins a 4.000 m2 de superfície, per 
dia 

101,40 

3.4 Circs i altres instal·lacions desmuntables als quals es celebrin 
espectacles o representacions de superfície superior als 4.000 
m2, per dia 

126,50 

4 Quioscs, parades i altres instal·lacions desmuntables que no 
siguin objecte de concessió administrativa per no suposar 
alteració o transformació del domini públic. 

 

4.1 Destinats a la venda de productes i articles de qualsevol tipus, 
per m2 o fracció de superfície ocupada i dia: 

 

4.1.a) Carrers de categoria especial: Plana de l'Om, Passeig de Pere 
III, Àngel Guimerà, Plaça Espanya, Born, Pl. Sant Domènec, 
Nou, Muralla del Carme, Muralla Sant Domènec, Cra de Vic (fins 
al C/. Sant Joan Bta de la Salle) i Cra de Cardona (fins a C/. 
Bruc) 

4,773316 

4.1.b) Carrers de 1ra categoria (segons classificació fiscal de carrers 
per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic) 

3,589848 

4.1.c) Carrers de 2na i 3ra Categoria (segons classificació fiscal carrers 
per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic) 

1,814648 

4.2 Destinats a la venda de loteries, jocs d'atzar, així com els 
productes de les anomenades "castanyeres", per m2 o fracció de 
superfície ocupada al dia: 

 

4.2.a) Carrers de categoria especial 0,362931 

4.2.b) Carrers de 1a categoria 0,244583 

4.2.c) Carrers de 2a i 3a categoria 0,189355 
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4.3 Tarifa mínima per cada aprofitament autoritzat 18,00 

5 Parades, instal·lacions desmuntables o camions-tenda de venda 
ambulant, situats en solars o en espais oberts del domini públic 
degudament delimitats, regulats pel RDL 1/1993, de 9 de març, 
amb dret a instal·lació en les dates variables autoritzades, per 
any: 

 

5.1 Carrers de categoria especial  

5.1.1 Parades fins a 2 m2 de superfície 64,10 

5.1.2 Parades de més de 2 m2 de superfície, per m2 o fracció 32,10 

5.2 Carrers de 1a categoria  

5.2.1 Parades fins a 2 m2 de superfície 48,10 

5.2.2 Parades de més de 2 m2 de superfície, per m2 o fracció 24,10 

5.3 Carrers de 2a i 3a categoria  

5.3.1 Parades fins a 2 m2 de superfície 32,10 

5.3.2 Parades de més de 2 m2 de superfície, per m2 o fracció 16,00 

6 Rodatge i filmacions cinematogràfic, per dia 202,00 

7 Venda ambulant, en vehicle de motor procedent de l'exterior del 
municipi, per vehicle i any 

202,00 

8 Exhibició, distribució o difusió, per qualsevol mitjà de publicitat de 
tot tipus, en vehicles de motor i en carruatges, per dia: 

 

8.a) Activitats de caràcter lucratiu 60,10 

8.b) Activitats d'entitats benèfiques, esportives, socials i culturals 
sense ànim de lucre 

6,01 

9 Reserva del dret d'antiguitat a l'elecció de lloc de les fires i festes 
tradicionals, tributarà el 50% de la quota que resulti de l'aplicació 
de l'epígraf  3. 

 

10 Serveis de vigilància i subministrament d'energia a les 
instal·lacions firals, per kw i dia de potència contractada 

3,87 

   
ARTICLE 11   
   
Es modifica l'apartat 1 i 2 d'aquest article, quedant redactat de la següent 
manera: 

 

   

   
1. Quan la utilització privativa o aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament 
del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, 
estarà obligat al reintegrament del cost total de les despeses correponents de reconstrucció o 
reparació o neteja, i al dipòsit previ del seu import. 

   
2. En cas d'autorització d'espectacles, com circs o teatres, a què fa referència 
l'epígraf 3 de les tarifes de l'article 5, la quantia de la garantia serà, per cada 
llicència o autorització de  

           730,00 
€  

   

ARTICLE 14   
   
Es modifica l'apartat 2 :  
   
2.El pagament es podrà realitzar a les entitats col.laboradores que indiqui l'autoliquidació o per 
internet a la pàgina web de l'Ajuntament www.ajmanresa.cat. 
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ARTICLE 15   
   
La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis 
reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
ARTICLE 16   
   
La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 
sancions que siguin d'aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les 
lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
   
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UT ILITZACIÓ 
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB 
MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, CONTENIDO RS, 
GRUES, PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS SEMBLA NTS 

   
ARTICLE 2   
   
El redactat actual passa a ser l'apartat 1, i s'afegeix un nou apartat 2 amb el redactat següent: 
   
2. No estaran subjectes a la taxa les ocupacions del domini públic derivades de construccions, 
instal·lacions o obres per a les quals s'hagi obtingut la corresponent llicència urbanística i s'hagi 
acreditat l'impost sobre construccions instal·lacions i obres. 

   
ARTICLE 5   
   
1. La tarifa a aplicar serà la següent:  

   
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
   

1 Ocupació del domini públic  

1.1 Amb tanques, bastides o instal·lacions semblants  

1.1.1 Ocupació del domini públic amb tanques, bastides o instal·lacions semblants, 
per m2 o fracció al mes 

 Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què l'ocupació 
romangui per un període superior a 18 dies. 

4,694418 

1.1.2 Ocupació del domini públic amb tanques, bastides o 
instal·lacions semblants, per m2 o fracció al dia 

0,260801 

1.2 Amb runes, terres, sorra, llenya, materials d’obra, palets, eines o 
qualsevol element d’obra, es trobin encerclats o dispersos al 
domini públic, per m2 de superfície ocupada o fracció i dia 

0,370818 

1.3 Amb puntals, cavallets o altres elements que es facin servir de 
suport per calçar edificis 

 

1.3.1 Ocupació del domini públic amb puntals, cavallets o altres 
elements que es facin servir de suport per calçar edificis, per 
cada element i mes. 

 

 Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què l'ocupació 
romangui per un període superior a 18 dies. 

15,661208 



 27 

1.3.2 Ocupació del domini públic amb puntals, cavallets o altres 
elements que es facin servir de suport per calçar edificis, per 
cada element i dia 

0,870067 

1.4 Amb grues d’obres o instal·lacions semblants  

1.4.1 Ocupació del domini públic amb grues d’obres o instal·lacions semblants, per 
m2 o fracció al mes 

 Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què l'ocupació 
romangui per un període superior a 18 dies. 

6,272374 

1.4.2 Ocupació del domini públic amb grues d’obres o instal·lacions 
semblants, per m2 o fracció al dia 

0,348465 

1.5 Contenidors i altres elements auxiliars o complementaris del 
transport, dipòsit de materials o recollida de runes de qualsevol 
mena, procedents d’enderrocament d’obres, construccions o 
instal·lacions de tot tipus 

 

1.5.1 Ocupació del domini públic amb contenidors i altres elements 
auxiliars o complementaris del transport, dipòsit de materials o 
recollida de runes de qualsevol mena, procedents 
d’enderrocament d’obres, construccions, o instal·lacions de tot 
tipus, per mes 

 

 Aquesta tarifa s'aplicarà en aquells casos en què l'ocupació 
romangui per un període superior a 10 dies. 

 

1.5.1.1 Carrers de primera categoria 83,00 

1.5.1.2 Carrers de segona categoria 66,50 

1.5.1.3 Carrers de tercera categoria 56,00 

1.5.2 Ocupació del domini públic amb contenidors i altres elements 
auxiliars o complementaris del transport, dipòsit de materials o 
recollida de runes de qualsevol mena, procedents 
d’enderrocament d’obres, construccions, o instal·lacions de tot 
tipus, per dia 

 

1.5.2.1 Carrers de primera categoria 8,30 

1.5.2.2 Carrers de segona categoria 6,65 

1.5.2.3 Carrers de tercera categoria 5,60 

1.5.3 Ocupació del domini públic amb contenidors no metàl·lics d’un 
metre cúbic de capacitat, per dia 

1,70 

1.5.4 Ocupació del domini públic amb contenidors,  i altres elements 
auxiliars o complementaris del transport, dipòsit de materials o 
recollida de runes de qualsevol mena, procedents 
d’enderrocament d’obres, construccions, o instal·lacions de tot 
tipus, per any 

835,00 

1.6 Ocupació del domini públic amb taulons, tanques, palets o 
qualsevol altre element d'obra amb la finalitat de reserva 
eventual d’aparcament davant d’obres, per ml i mes 

 

1.6.1. Carrers de primera categoria 12,347501 

1.6.2 Carrers de segona categoria 10,296159 

1.6.3 Carrers de tercera categoria 8,205369 

1.7 Ocupació del domini públic amb qualsevol altre material no inclòs 
a la resta d’epígrafs, per m2 de superfície ocupada o fracció i dia 

0,260361 
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2 Tarifa mínima a aplicar per cada acte d’ocupació del domini 
públic municipal, excepte quan aquest es realitzi per mitjà de 
contenidors o altres elements auxiliars o complementaris del 
transport i suposi el pagament de la tarifa de l'epígraf 1.5 
d'aquest article 

18,80 

   

2. Quan algun dels elements o aprofitaments a què es refereixen els epígrafs anteriors 
estiguessin instal.lats i situats a l'interior de la superfície delimitada per tanques, només serà 
d'aplicació la tarifa de l'epígraf 1.1. 

   
ARTICLE 15   
   
La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis 
reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
ARTICLE 16   
   
Es modifica l'article, quedant redactat de la següent manera:  
   
   
La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 
sancions que siguin d'aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les 
lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA  
   
L'apartat 2 de l'article 2 no serà d'apliació a les construccions instal·lacions i obres per a les 
quals s'hagi concedit la llicència d'obres i s'hagi actreditat l'impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres amb anterioritat a 1 de gener de 2009, i totes les ocupacions del domini 
públic que se'n derivin continuaran subjectes a la taxa. 

   
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UT ILITZACIÓ 
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL  DERIVAT DE 
LES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER L ES ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES EN 
ELS EDIFICIS I SOLARS A TRAVES DE LES VORERES I LES RESERVES PER 
APARCAMENT EXCLUSIU, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE TOTA  
MENA. 

   
ARTICLE 2   
   
El redactat actual passa a ser l'apartat 1, i s'afegeix un nou apartat 2 amb el redactat següent: 
   
2. No estaran subjectes a la taxa les ocupacions del domini públic derivades de construccions, 
instal·lacions o obres per a les quals s'hagi obtingut la corresponent llicència urbanística i s'hagi 
acreditat l'impost sobre construccions instal·lacions i obres. 

   
ARTICLE 5   

La tarifa a aplicar serà la següent:  
   
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
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1 Guals i reserves d'espai a la via pública per entrada i sortida de 
vehicles dels edificis i terrenys. 

 

1.1 Guals d’ús permanent, per cada metre lineal o fracció de reserva 
i any: 

 

1.1.a) Carrers de 1a. categoria 48,10 

1.1.b) Carrers de 2a. categoria 40,90 

1.1.c) Carrers de 3a. categoria 33,80 

1.2 Guals d’ús horari, de 8 a 20 hores, per cada metre lineal o fracció 
i any: 

 

1.2.a) Carrers de 1a. categoria 30,00 

1.2.b) Carrers de 2a. categoria 25,40 

1.2.c) Carrers de 3a. categoria 21,10 

1.3 Guals d’ús horari, de 8 a 13 hores i de 16 a 20 hores, per cada 
metre lineal o fracció i any: 

 

1.3.a) Carrers de 1a. categoria 22,40 

1.3.b) Carrers de 2a. categoria 19,20 

1.3.c) Carrers de 3a. categoria 15,80 

1.4 Coeficient corrector a aplicar a les tarifes dels epígrafs anteriors, 
en funció del nombre de places d'aparcament dels locals i 
immobles que gaudeixen de la reserva: 

 

 Capacitat  

 fins a 10 vehicles 1,00 

 d'11 a 25 vehicles 1,25 

 de 26  a 50 vehicles 1,50 

 de 51 a 75 vehicles 1,75 

 de 76 a 100 vehicles 2,00 

 de més de 100 vehicles 2,50 

1.5 Tarifa mínima a aplicar per cada plaça d'aparcament  6,10 

2 Per cada metre lineal o fracció de calçada afectada per reserves 
d’espai en la via pública per càrrega o descàrrega de 
mercaderies; com a principi o final de línia de serveis regulars 
interurbans de transport col·lectiu de viatgers, serveis 
discrecionals d’excursions i d’agències de turisme o similars, i els 
aparcaments concedits a hotels i entitats, per any: 

 

2.1 Reserves permanents durant tot el dia o fracció superior a vuit 
hores: 

 

2.1.a) Carrers de 1a. Categoria 211,40 

2.1.b) Carrers de 2a. categoria 176,00 

2.1.c) Carrers de 3a. categoria 140,60 

2.2 Reserves permanents entre quatre i vuit hores:  

2.2.a) Carrers de 1a. categoria 123,90 

2.2.b) Carrers de 2a. categoria 106,40 

2.2.c) Carrers de 3a. categoria 87,30 

2.3 Reserves permanents fins a quatre hores diàries com a màxim:  

2.3.a) Carrers de 1a. categoria 66,90 

2.3.b) Carrers de 2a. categoria 57,00 

2.3.c) Carrers de 3a. categoria 47,20 

3 La reserva d'aparcament per càrrega i descàrrega davant d'obres 
de construcció, reforma o enderrocament d'immobles, satisfarà la 
tarifa corresponent a l'epígraf 2 per cada metre lineal o fracció de 
calçada afectada, dividida per mesos. 
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4 Reserves d'espais i aparcaments per càrrega i descàrrega de 
mercaderies o altres motius, de caràcter no permanent, 
provocades per necessitats ocasionals, per metre lineal o fracció 
de calçada afectada per reserva i dia, qualsevol que sigui el 
nombre d'hores autoritzat:  

 

4.a) Carrers de 1a. categoria 3,234809 

4.b) Carrers de 2a. categoria 2,643075 

4.c) Carrers de 3a. categoria 2,288036 

5 Si la reserva d'espai o d'aparcament consisteix en el tancament 
provisional de la circulació d'una via pública, s'aplicaran les 
tarifes de l'epígraf 4 a la longitud del tram de carrers objecte del 
tancament, amb els següents coeficients correctors, en funció de 
la durada del tancament: 

 

 Fins a 2 hores 0,25 

 De més de 2 a 4 hores 0,50 

 De més de 4 a 8 hores 0,75 

 Més de 8 hores 1,00 

6 Tarifa mínima a aplicar per cada acte o autorització de reserva 
d'aparcament  

20,20 

   
ARTICLE 14   
   
Es modifica l'apartat 4:  
   
4.El pagament es podrà realitzar a les entitats col.laboradores que indiqui l'autoliquidació o per 
internet a la pàgina web de l'Ajuntament www.ajmanresa.cat. 

   
ARTICLE 16   
   
La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis 
reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
ARTICLE 17   
   
La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 
sancions que siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les 
lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA  
   
L'apartat 2 de l'article 2 no serà d'apliació a les construccions instal·lacions i obres per a les 
quals s'hagi concedit la llicència d'obres i s'hagi actreditat l'impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres amb anterioritat a 1 de gener de 2009, i totes les ocupacions del domini 
públic que se'n derivin continuaran subjectes a la taxa. 

   
   
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UT ILITZACIÓ 
PRIVATIVA O APROFITAM ENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB 
TAULES, CADIRES, EMPOSTISSATS I TRIBUNES 
   
ARTICLE 5   
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La tarifa a aplicar serà la següent:  
   
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
   

1 Aprofitaments ocasionats per dies o actes determinats, per dia:  

1.a) Per cada taula amb quatre cadires 1,696304 

1.b) Per cada cadira 0,315591 

2 Aprofitaments temporals autoritzats per períodes mensuals, per 
mes: 

 

2.a) Per cada taula amb quatre cadires 8,25 

2.b) Per cada cadira 2,24 

3 Taulats, empostissats i tribunes, per m2 de superfície ocupada i 
dia 

0,552285 

4 Tarifa mínima que s'ha d'aplicar per cada acte d'ocupació del 
domini públic municipal amb els elements assenyalats als 
epígrafs anteriors 

18,90 

5 A les anteriors tarifes seran d'aplicació els següents coeficients 
correctors en funció de la via pública on tinguin lloc 
l'aprofitament: 

 

5.a) Plaça Sant Domènec, i primer tram del Passeig de Pere III (entre 
Sant Domènec i Àngel Guimerà) 

1,60 

5.b) Segon tram del Passeig de Pere III (entre Àngel Guimerà i 11 de 
Setembre) 

1,40 

5.c) Tercer tram del Passeig de Pere III (entre 11 de setembre i 
Bonavista) 

1,30 

   
   
Els epígrafs 4, 5, 6, 6.a), 6.b) i 6.c) passen a ser els nous epígrafs 3, 4, 5, 5.a), 5.b), 5.c) 
   
ARTICLE 10   
   
1. Quan la utilització privativa o aprofitament especial provoquin la destrucció o el deteriorament 
del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que correspongui, 
estarà obligat al reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucció o 
reparació i a dipositar prèviament el seu import. 

   
En els casos de les ocupacions previstes a l’epígraf 2 (taules i cadires), el titular de la llicència 
estarà obligat a constituir, amb caràcter previ, una fiança en metàl·lic en garantia de la reparació 
dels possibles danys i del compliment de les obligacions inherents a la instal·lació, ocupació o 
retirada dels elements col·locats, de conformitat amb l’escalat següent: 

   
 Fins a 5 taules 66,70 

 De 6 a 15 taules 100,10 

 Més de 15 taules 166,80 

   
Apartats 2, 3, 4 i 5 sense modificació  

   
ARTICLE 14   
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La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis 
reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
ARTICLE 15   
   
La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 
sancions que siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les 
lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UT ILITZACIÓ 
PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL  DERIVATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ DE PORTADES, APARADORS, VITRINES, MARQUESINES, VELES, 
PUBLICITAT I D’ALTRES ELEMENTS SI MILARS, REFERENTS A ESTABLIMENTS O 
ACTIVITATS COMERCIALS, INDUSTRIALS, PROFESSIONALS O DE SERVEIS 

   
ARTICLE 5   
   
La tarifa a aplicar serà la següent:  
   
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 

   

1 Veles, paravents, tendals, parasols, marquesines i altres 
instal·lacions semblants que no tinguin la consideració de 
construccions de naturalesa urbana als efectes de l'Impost sobre 
Béns Immobles. 

 

1.1 Per m2 o fracció de sòl o volada del domini públic objecte 
d'aprofitament i any 

2,998114 

1.2 Tarifa mínima, per cada element i any 12,00 

2 Per m2 de superfície d'exposició o exhibició d'aparador, portada 
o vitrina, situats al sòl o volada del domini públic municipal, 
calculada multiplicant la base o el perímetre poligonal per la seva 
alçada, a l'any 

21,775785 

3 Cartelleres, columnes i altres instal·lacions situades al sòl o 
volada del domini públic municipal que serveixin de suport físic 
de rètols, anuncis i cartells publicitaris de qualsevol tipus 
d'activitat, establiment o producte, per m2 o fracció de superfície 
d'exposició o exhibició i any 

23,195945 

4 Cartells situats en els pals o bàculs de l'enllumenat públic o en 
altres instal·lacions similars, per cada cartell i dia: 

0,560172 

5 Altres instal·lacions situades, totalment o parcial, al sòl o volada 
del domini públic municipal, com reflectors lluminosos, aparells 
d'aire condicionat o altres tipus d'elements no compresos als 
apartats anteriors. 

 

5.1 Per metre quadrat o fracció de sòl o volada del domini públic 
objecte d'aprofitament i any 

12,00 

5.2 Tarifa mínima per cada element i any 30,20 

6 Pancartes situades a la via pública per cada pancarta i dia: 4,8917 
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ARTICLE 12   
   
Es  modifica l'apartat 3:  

   
3. El pagament es podrà realitzar a les entitats col.laboradores que indiqui l'autoliquidació o per 
internet a la pàgina web de l'Ajuntament www.ajmanresa.cat. 

   
ARTICLE 14   
   
La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis 
reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
ARTICLE 15   
   
La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 
sancions que siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les 
lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UT ILITZACIÓ 
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, VOLADA I SUBSÒL DEL DO MINI 
PÚBLIC MUNICIPAL AMB RIELLS, PALS, CABLES, PERMÒDOLS, CAIXA D’ AMARRATGE, 
DE DISTRIBUCIÓ O REGISTRE, BÀSCULES, APARELLS PER A LA VENDA AUTOMÀTICA,  
TANCS, GALERIES I D’ALTRES INSTAL·LACIONS SEMBLANTS 

ARTICLE 5   

   
La tarifa a aplicar serà la següent:  

   
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
   

1 Per metre lineal o fracció de cable subterrani, a l'any 0,473386 

2 Per metre lineal o fracció de canonada subterrània destinada a la 
conducció d'àrids, gasos o líquids, a l'any 

0,560172 

3 Tancs o dipòsits per a combustibles o altres líquids, per metre 
cúbic, que inclourà la gruixària del mur, de la solera i del sostre, 
a l'any 

4,694418 

4 Aparells de subministrament de gasolina, per unitat i any 197,00 

5 Aparells recreatius o de venda automàtica accionats per 
monedes, per unitat a l'any 

197,00 

6 Caixes de ventilació de cambres subterrànies, per unitat a l'any 93,70 

7 Cambres i corredors subterranis. per m3. a l'any 4,812765 

8 Instal·lacions elèctriques, de gas, telecomunicacions i altres 
similars, situades en sòl o en la volada del domini públic 
municipal: 

 

 Per m2 o fracció a l'any de superfície del domini públic ocupada 
materialment per les instal·lacions, més la superfície d’afectació, 
influència o restricció de l'ús públic. 

 

8.a Carrers de 1a. categoria  62,30 

8.b Carrers de 2a. categoria 31,60 

8.c Carrers de 3a. categoria 12,60 
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ARTICLE 15   

   

1. El pagament de la taxa es realitzarà en règim d’autoliquidació. Els interessats presentaran la 
corresponent autoliquidació i faran efectiu l’ingrés en el termini dels 10 dies hàbils següents al 
de la sol·licitud de la llicència o autorització, i, en qualsevol cas, abans de l’inici de la utilització 
privativa que constitueix el fet imposable. 

   

2.El pagament es podrà realitzar a les entitats col.laboradores que indiqui l'autoliquidació o per 
internet a la pàgina web de l'Ajuntament www.ajmanresa.cat. 

   
ARTICLE 16   
   

La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis 
reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   

   
ARTICLE 17   
   

La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 
sancions que siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les 
lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   

Es suprimeix l'article 18.  

   
   
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UT ILITZACIÓ 
PRIVATIVA DE TERRENYS I SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL 

   
ARTICLE 5   
   
La tarifa a aplicar serà la següent:  
   
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
   

1 Concessió del domini de terrenys del Cementiri Municipal per a 
la construcció de sepultures, per pam quadrat 

11,868904 

   

2 Utilització de nínxols en règim de concessió administrativa, per 
un termini de 5 anys, per cada període anual o fracció: 

 

   
2.1 Seccions Verge de l'Alba   

2.1.1 Nínxols de cantonada  

2.1.1.1 Dobles,   filera 1ª,   núm.,   501,   502,   717 i 718 327,00 

2.1.1.2 Filera 1a,   núm.  725,  726,  995 i 996 166,00 

2.1.1.3 Filera 2a,   núm.  727,  728,  997 i 998                         160,00 

2.1.1.4 Filera 3a,   núm.  503,  504,  719,  720,  729,  730,  999 i 1000                        142,00 

2.1.1.5 Filera 4a,   núm.  505,  506,  721,  722,  731,  732,  1001 i 1002 82,20 

2.1.1.6 Filera 5a,   núm.  507,  508,  723,  724,  733,  734,  1003 i 1004 49,40 
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2.1.2. Nínxols de columna  

2.1.2.1 Dobles,   filera 1ª,   núm.525,  526,  533,  534,  685,  686,  693 i 
694 

295,00 

2.1.2.2. Filera 1a,   núm.755,  756,  765,  766,  955,  956,  965 i 966  150,00 

2.1.2.3 Filera 2a,   núm. 757,  758,  767,  768,  957,  958,  967 i 968 148,00 

2.1.2.4 Filera 3a,   núm.527,  528,  535,  536,  687,  688,  695,  696,  
759,  760,  769,  770,  959,  960,  969 i 970 

129,00 

2.1.2.5 Filera 4a,   núm.529,  530,  537,  538,  689,  690,  697,  698,  
761,  762,  771,  772,  961,  962,  971 i 972 

74,40 

2.1.2.6 Filera 5a,   núm.531,  532,  539,  540,  691,  692,  699,  700,  
763,  764,  773,  774,  963,  964,  973 i 974 

45,10 

   

2.1.3. Nínxols normals  

2.1.3.1 Nínxols de primera filera dobles 275,00 

2.1.3.2. Nínxols de primera filera 137,00 

2.1.3.3 Nínxols de segona filera 134,00 

2.1.3.4 Nínxols de tercera filera 117,70 

2.1.3.5 Nínxols de quarta filera 68,20 

2.1.3.6 Nínxols de cinquena filera 40,90 

   
2.2 Secció Verge de Montserrat Absent Ignasi (141 al   240)   

2.2.1 Nínxols de primera filera 194,00 

2.2.2 Nínxols de segona filera 175,00 

2.2.3 Nínxols de tercera filera 145,00 

2.2.4 Nínxols de quarta filera 125,50 

2.2.5 Nínxols de cinquena filera 96,30 

   
2.3 Urnes cineràries de la Secció Verge de Montserrat  B   

2.3.1 De primera filera 76,80 

2.3.2 De segona filera 69,20 

2.3.3 De tercera filera 57,70 

   
2.4 Secció Verge del Carme  
2.4.1 Nínxols de primera filera 119,00 

2.4.2 Nínxols de segona filera 132,00 

2.4.3 Nínxols de tercera filera 98,60 

2.4.4 Nínxols de quarta filera 86,10 

2.4.5 Nínxols de cinquena filera 65,90 

   
2.5 Secció Verge de Núria  

2.5.1 Nínxols de primera filera 120,30 

2.5.2 Nínxols de segona filera 107,60 

2.5.3 Nínxols de tercera filera 88,50 

2.5.4 Nínxols de quarta filera 77,60 

2.5.5 Nínxols de cinquena filera 59,80 

   
2.6 Secció Sant Pau   
2.6.1 Nínxols de primera filera 77,60 

2.6.2 Nínxols de segona filera 112,60 
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2.6.3 Nínxols de tercera filera  97,50 

2.6.4 Nínxols de quarta filera 58,50 

2.6.5 Nínxols de cinquena filera 33,80 

2.6.6 Nínxols de sisena filera 19,40 

   
2.7 Seccions Sant Joan,   Sant Pere,   Sant Josep,   Sant Llu ís,   

Sant Ramon,   Sant Carles,   Sant Jaume i Sant Ignasi ( 1 al 
140 i 296 a 635)  

 

2.7.1 Nínxols de primera filera 29,20 

2.7.2 Nínxols de segona filera 28,40 

2.7.3 Nínxols de tercera filera 27,60 

2.7.4 Nínxols de quarta filera 26,90 

2.7.5 Nínxols de cinquena filera 25,60 

2.7.6 Nínxols de sisena filera 24,90 

   
2.8 Secció Santa Clara  

2.8.1 Nínxols de primera filera 150,00 

2.8.2 Nínxols de segona filera 136,00 

2.8.3 Nínxols de tercera filera 112,60 

2.8.4 Nínxols de quarta filera 97,50 

2.8.5 Nínxols de cinquena filera 75,40 

   
2.9 Secció de Sant Andreu  
2.9.1 Nínxols de primera filera 128,10 

2.9.2 Nínxols de segona filera 115,20 

2.9.3 Nínxols de tercera filera 96,20 

2.9.4 Nínxols de quarta filera 83,20 

2.9.5 Nínxols de cinquena filera 64,00 

   
2.10 Altres nínxols 32,10 
   
2.11 Sepultures Cementiri islàmic  
2.11.1 Sepultures Cementiri Islàmic per un difunt,   concessió a 5 anys,   

per any 
118,00 

   

3 Utilització de nínxols en règim de concessió admini strativa,   
per un termini de 50 anys 

 

   
3.1 Secció de Sant Pau  
3.1.1 Nínxols de primera filera 966,00 

3.1.2 Nínxols de segona filera 1.393,00 

3.1.3 Nínxols de tercera filera 1.211,00 

3.1.4 Nínxols de quarta filera 728,00 

3.1.5 Nínxols de cinquena filera 425,00 

3.1.6 Nínxols de sisena filera 243,00 

   
3.2 Secció Verge de l'Alba  
3.2.1 Nínxols de cantonada:  

3.2.1.1 Dobles,    filera 1ª,    núm.501,    502,    717 i 718   4.075,00 

3.2.1.2 Filera 1a simples,    núm.725,   726,   995 i 996  2.057,00 
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3.2.1.3 Filera 2a simples,    núm.727,   728,   997 i 998   2.017,00 

3.2.1.4 Filera 3a simples,    núm. 503,   504,   719,   720,   729,   730,   
999 i 1000  

1.756,00 

3.2.1.5 Filera 4a simples,    núm.  505,   506,   721,   722,   731,   732,   
1001 i 1002  

1.029,00 

3.2.1.6 Filera 5a simples,    núm.507,   508,   723,   724,   733,   734,   
1003 i 1004  

613,00 

   

3.2.2 Nínxols de columna:  

3.2.2.1 Dobles,    filera 1a,    núm.525,   526,   533,   534,   685,   686,   
693 i 694  

3.719,00 

3.2.2.2 Filera 1a simples,    núm. 755,   756,   765,   766,   955,   956,   
965 i 966 

1.860,00 

3.2.2.3 Filera 2a simples,    núm. 757,   758,   767,   768,   957,   958,   
967,   968  

1.836,00 

3.2.2.4 Filera 3a simples,    núm. 527,   528,   535,   536,   687,   688,   
695,   696,    759,   760,   769,   770,   959,   960,   969 i 970 

1.590,00 

3.2.2.5 Filera 4a simples,    núm. 529,   530,   537,   538,   689,   690,   
697,   698,    761,   762,   771,   772,   961,   962,   971 i 972  

926,00 

3.2.2.6 Filera 5a simples,    núm. 531,   532,   539,   540,   691,   692,   
699,   700,    763,   764,   773,   774,   963,   964,   973 i 974 

563,00 

   

3.2.3 Nínxols normals:  

3.2.3.1 Dobles,    filera 1a 3.404,00 

3.2.3.2 Filera 1a simples 1.701,00 

3.2.3.3 Filera 2a simples 1.677,00 

3.2.3.4 Filera 3a simples 1.449,00 

3.2.3.5 Filera 4a simples 847,00 

3.2.3.6 Filera 5a simples 506,00 

   
3.3 Secció Sant Ignasi (núm. 141 a 240) i Verge de M ontserrat B  
3.3.1 Nínxols de primera filera 2.413,00 

3.3.2 Nínxols de segona filera 2.156,00 

3.3.3 Nínxols de tercera filera 1.800,00 

3.3.4 Nínxols de quarta filera 1.561,00 

3.3.5 Nínxols de cinquena filera (V Montserrat) 1.203,00 

   
3.4 Secció Verge de Núria  

3.4.1 Nínxols de primera filera 1.489,00 

3.4.2 Nínxols de segona filera 1.335,00 

3.4.3 Nínxols de tercera filera 1.115,00 

3.4.4 Nínxols de quarta filera 966,00 

3.4.5 Nínxols de cinquena filera 747,00 

   
3.5 Urnes cineràries Verge de Montserrat B  
3.5.1 De primera filera 970,00 

3.5.2 De segona filera 872,00 

3.5.3 De tercera filera  726,00 

   
3.6 Secció Verge del Carme  
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3.6.1 Nínxols de primera filera 1.484,00 

3.6.2 Nínxols de segona filera 1.654,00 

3.6.3 Nínxols de tercera filera 1.239,00 

3.6.4 Nínxols de quarta filera 1.076,00 

3.6.5 Nínxols de cinquena filera 830,00 

   
3.7 Seccions de Sant Pere,    Sant Josep,    Sant Lluís,    Sant 

Ramon,    Sant Jaume i Sant Carles 
410,00 

   
3.8 Secció Santa Clara  
3.8.1 Nínxols de primera filera 2.241,00 

3.8.2 Nínxols de segona filera 1.696,00 

3.8.3 Nínxols de tercera filera 1.414,00 

3.8.4 Nínxols de quarta filera 1.225,00 

3.8.5 Nínxols de cinquena filera 941,00 

   
3.9 Secció Sant Andreu  

3.9.1 Nínxols de primera filera 1.918,00 

3.9.2 Nínxols de segona filera 1.726,00 

3.9.3 Nínxols de tercera filera 1.438,00 

3.9.4 Nínxols de quarta filera 1.248,00 

3.9.5 Nínxols de cinquena filera 961,00 

   
3.10 Altres nínxols  

3.10.1 Secció Sant Fruitós “B”,    (entre els núm. 341 i 560)                                                   611,00 

3.10.2  Secció Sant Fruitós “C”,    (entre els núm. 261 i 430)                                                   650,00 

3.10.3  Secció Sant Fruitós “D”  

3.10.3.1  Secció Sant Fruitós “D”,    (entre els núm. 1 i 260)                                                    725,00 

3.10.3.2  Secció Sant Fruitós “D”,    (entre els núm. 261 i 430)                                             686,00 

3.10.4   Secció Sant Fruitós “E”  

3.10.4.1   Secció Sant Fruitós “E” (entre els núm. 1 i 260)                                                    775,00 

3.10.4.2   Secció Sant Fruitós “E” (entre els núm. 261 i 430)                            686,00 

3.10.5   Secció Sant Fruitós “F”  

3.10.5.1   Secció Sant Fruitós “F” (entre els núm. 1 i 260)                                                   775,00 

3.10.5.2   Secció Sant Fruitós “F” (entre els núm. 261 i 430)                                                686,00 

3.10.5.3   Secció Sant Fruitós “G (entre els núm. 1 i 170)                                                     890,00 

3.10.6   Secció Sant Antoni    

3.10.6.1   Secció Sant Antoni (entre els núm. 1 i 255)                                                           826,00 

3.10.6.2   Secció Sant Antoni (entre els núm. 256 i 265)                                                       954,00 

3.10.7  Seccions Sant Enric,    Sant Miquel,    Sant Joaquim,    Sant 
Ferran                                                         

 

3.10.7.1  Seccions S. Enric,    S. Miquel,    S. Joaquim,    S. Ferran,    
nínxols unitaris                       

826,00 

3.10.7.2  Seccions S. Enric,    S. Miquel,    S. Joaquim,    S. Ferran, 
nínxols dobles                   

1.653,00 

3.10.8 Seccions Santa Rosa,    Verge de Montserrat,    Sant Jordi,    
Santa Eulàlia,    Verge de l’Alba,    Santa Teresa,    Verge de la 
Mercè 

 

3.10.8.1 Secció Santa Rosa (entre els núm. 1-328)  

3.10.8.1.1 Secció Santa Rosa (entre els núm. 1-328),    nínxols unitaris                            826,00 

3.10.8.1.2  Secció Santa Rosa (entre els núm. 1-328),    nínxols dobles                             1.653,00 
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3.10.8.2  Secció Santa Rosa (entre els núm. 329-1015)  

3.10.8.2.1 Secció Santa Rosa (entre els núm. 329-1015),    nínxols unitaris                       890,00 

3.10.8.2.2 Secció Santa Rosa (entre els núm. 329-1015),    nínxols dobles                       1.780,00 

3.10.8.3 Seccions Verge de Montserrat (entre els núm. 1-95),    Sant 
Jordi,    Santa Eulàlia 

 

3.10.8.3.1 Secs. V. de Montserrat (entre els núm. 1-95),    S. Jordi,    S. 
Eulàlia,    nínxols unitaris   

890,00 

3.10.8.3.2 Secs. V. de Montserrat (entre els núm. 1-95),    S. Jordi,    S. 
Eulàlia,    nínxols dobles   

1.780,00 

3.10.8.4 Seccions Verge de l’Alba (entre els núm. 1-488),    Santa Teresa,    
Verge de la Mercè 

 

3.10.8.4.1 Sec. V. de l’Alba (entre els núm. 1-488),    Esterasa,    V. de la 
Mercè,    nínxols unitaris   

954,00 

3.10.8.4.2 Sec. V. de l’Alba (entre els núm. 1-488),    Esterasa,    V. de la 
Mercè,    nínxols dobles   

1.906,00 

3.10.9 Seccions Santa Agnès,    Sant Ignasi i altres seccions i/o nínxols 
no especificats expressament (excepte seccions Sant Joan i 
Sant Ignasi (1 al 140 i 296 a 635)) 

 

3.10.9.1 Secció Santa Agnès (núm. de nínxol parell de l’interval 662-690 i 
núm. de nínxol senar de l’interval 841-869)                                                                                                        

890,00 

3.10.9.2 Secció Sant Ignasi (entre els núm. 636-675)                                                            890,00 

3.10.9.3 Altres seccions i/o nínxols no especificats expressament 
(excepte seccions Sant Joan i Sant Ignasi (1 al 140 i 296 a 635)) 

410,00 

   
3.11 Sepultures Cementiri Islàmic  
3.11.1 Sepultures Cementiri Islàmic per un difunt, concessió a 50 anys 1.475,00 
   
ARTICLE 12   
   
Es modifiquen els apartats b i d.  

   
b) El pagament es podrà realitzar a les entitats col.laboradores que indiqui l'autoliquidació o per 
internet a la pàgina web de l'Ajuntament www.ajmanresa.cat. 

   
d) En el cas de denegar-se la concessió sol.licitada, el Servei de Tresoreria procedirà a tramitar 
d'ofici l'expedient de devolució dels imports indegudament satisfets. 

   
ARTICLE 13   
   
La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis 
reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
ARTICLE 14   
   
La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 
sancions que siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les 
lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 6, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ 
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D’EQUIPAMENTS I BÉNS ESPORTIUS I 
CULTURALS MUNICIPALS 

   
ARTICLE 2   
   
Es modifica aquest article que passa a tenir el següent redactat:  

   
Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'aprofitament especial o utilització privativa del 
domini públic municipal derivat de la utilització dels equipaments i instal.lacions municipals que 
es relacionen, destinats a la realització d'activitats de caràcter cultural, docent esportiu o anàleg: 

   

a) Pavelló del Pujolet  

b) Pavelló Vell del Congost  

c) Nou Pavelló del Congost  

d) Pista Castell  

e) Camps de futbol i pista poliesportiva del Congost 

f) Camp de futbol de les Cots   

g) Centre Cívics Municipals  

h) Entarimats  

i) Auditori del Conservatori Municipal de Música  

j) Sala Polivalent del Casal de joves la Kampana  

   

ARTICLE 5   

   

1. La tarifa a aplicar serà la següent:  

   

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA  (€) 

   

1 Zona esportiva del Pujolet  

1.1 PAVELLÓ  

1.1.1 Us esportiu. Tot el pavelló, per hora  

1.1.1.1 Tarifa normal.  43,00 

1.1.1.2 Tarifa especial: GRATUÏT 

 a) Utilització per equips i/o esportistes sèniors amb conveni amb 
l'Ajuntament  

 

 b) Utilització per equips i/o esportistes de categories inferiors   

 c) Utilització per grups d'alumnes de centres educatius o 
d'acollida. 

 

 d) Utilització per activitats esportives extraescolars d'AMPES i 
escoles 

 

 e) Utilització per esdeveniments i/o entrenaments esportius 
extraordinaris  

 

 f) Utilització per gent gran, disminuïts i grups d'integració social  

1.1.2 Us esportiu. 1/3 de pista del pavelló, per hora  

1.1.2.1 Tarifa normal.  17,00 

1.1.2.2 Tarifa especial: GRATUÏT 
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 a) Utilització per equips i/o esportistes sèniors amb conveni amb 
l'Ajuntament 

 

 b) Utilització per equips inferiors i/o esportistes fins a la categoria 
juvenil inclosa 

 

 c) Utilització per centres d'ensenyament en hores lectives  

 d) Utilització per activitats esportives extraescolars de les 
AMPES i escoles 

 

 e) Utilització per entrenaments especials (grups de tecnificació 
esportiva) 

 

 f) Utilització per gent gran, disminuïts i grups d'integració social  

1.1.3 Us no esportiu. Tot el pavelló poliesportiu, per hora  

1.1.3.1 Tarifa normal. 67,00 

1.1.3.3 Tarifa especial: GRATUÏT 

 a) Activitats benèfiques i socials sense ànim de lucre   

 b) Activitats amb conveni amb l'Ajuntament de Manresa  

 c) Activitats formatives i de lleure no lucratives.  

1.2 PISTA POLIESPORTIVA  

1.2.1 Tarifa normal 14,00 

1.2.2 Tarifa especial: GRATUÏT 

 a) Utilització per equips i/o esportistes sèniors amb conveni amb 
l'Ajuntament 

 

 b) Utilització per equips i/o esportistes de categories inferiors   

 c) Utilització per grups d'alumnes de centres d'ensenyament en 
hores lectives 

 

 d) Utilització per activitats esportives extraescolars d'AMPES i 
escoles 

 

 e) Utilització per esdeveniments i/o entrenaments esportius 
extraordinaris  

 

 f) Utilització per gent gran, disminuïts i grups d'integració social  

2 PAVELLÓ VELL CONGOST I PISTA CASTELL  

2.1 Us esportiu per hora  

2.1.1 Tarifa normal.  34,00 

2.1.2 Tarifa especial: GRATUÏT 

 a) Utilització per equips i/o esportistes d'entitats amb conveni 
amb l'Ajuntament  

 

 b) Utilització per equips i/o esportistes de categories inferiors   

 c) Utilització per grups d'alumnes de centres d'ensenyament i/o 
centres d'acollida 

 

 d) Utilització per activitats esportives extraescolars d'AMPES i 
escoles 

 

 e) Utilització per esdeveniments i/o entrenaments extraordinaris 
o de tecnificació 

 

 f) Utilització per gent gran, disminuïts i grups d'integració social  

2.2 Ús no esportiu per hora  

2.2.1 Tarifa normal per hora. Activitats amb caràcter lucratiu. 67,00 

2.2.3 Tarifa especial. Activitats benèfiques, socials i educatives no 
lucratives  

GRATUÏT 

2.3 Ús per concert o espectacle cultural  

2.3.1 Tarifa normal per jornada 1.517,00 

2.3.2 Tarifa reduïda per  jornada per a entitats amb conveni amb 
l'Ajuntament 

694,00 
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2.3.3 Tarifa especial per a entitats amb conveni de programació 
estable municipal 

 

3 Pavelló Nou Congost  

3.3 Ús esportiu  

3.3.1 Tarifa per hora d'entrenament  56,00 

3.3.2 Tarifa especial: GRATUÏT 

 a) Utilització per equips i/o esportistes de categories inferiors   

 b) Utilització per grups d'alumnes de centres d'ensenyament   

 c) Utilització per activitats esportives de promoció de l'esport en 
edat escolar 

 

 d) Utilització per esdeveniments i/o entrenaments extraordinaris 
o de tecnificació 

 

 e) Utilització per equips i/o esportistes d'entitats amb conveni 
amb l'Ajuntament  

 

 f) Utilització per grups de gent gran, disminuïts i d'integració 
social 

 

3.3.3 Per hora de competició amb ocupació de mitja graderia 63,00 

3.4.4 Per hora de competició amb ocupació de tota la graderia 90,00 

   

3.4 Ús no esportiu del pavelló  

3.4.1 Tarifa per hora reservada. Activitats amb caràcter lucratiu.  111,00 

3.4.4 Tarifa especial. Activitats benèfiques, socials, culturals i de lleure 
no lucratives 

GRATUÏT 

3.4.5 Utilització tota la temporada d'espais auxiliars (oficines, 
vestidors, sala premsa) 

669,00 

3.5 Ús per concert o espectacle cultural  

3.5.1 Tarifa normal per jornada sencera .Activitats amb caràcter 
lucratiu 

4.946,00 

3.5.2 Tarifa reduïda per jornada per a entitats inscrites al registre 
municipal d'associacions 

963,00 

3.5.3 Tarifa especial per jornada per a entitats amb conveni de 
programació municipal  

GRATUÏT 

   

4 Utilització d'entarimats, per m2 o fracció de tauler i dia:  

4.1 Tarifa normal 8,78 

4.2 Tarifa reduïda, per a entitats sense ànim de lucre 0,88 

4.3 Tarifa especial, per a entitats amb conveni amb l’Ajuntament GRATUÏT 

5 CAMPS  POLIESPORTIUS DE TERRA   

5.1 Ús esportiu  

5.1.1 Tarifa normal per hora. Camp de futbol 11. 22,00 

5.1.2 Tarifa normal per hora. Camp de futbol 7. 11,00 

5.1.3 Tarifa especial: GRATUÏT 

 a) Utilització per equips i/o esportistes d'entitats amb conveni 
amb l'Ajuntament  

 

 b) Utilització per equips i/o esportistes de categories inferiors   

 c) Utilització per grups d'alumnes de centres d'ensenyament i/o 
centres d'acollida 
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 d) Utilització per activitats esportives extraescolars d'AMPES i 
escoles 

 

 e) Utilització per gent gran, disminuïts i grups d'integració social  

 f) Activitats socioeducatives i d'esport de lleure no lucratives  

5.2 Ús no esportiu  

5.2.1 Tarifa normal per hora. Activitats amb caràcter lucratiu. 63,00 

5.2.2 Tarifa especial. Activitats benèfiques, socioeducatives i¨culturals 
no lucratives 

GRATUÏT 

6 Utilització de les diferents instal·lacions dels centres cívics 
municipals, per a activitats i/o iniciatives que suposin pagament 
d'entrada i/o inscripció 

 

6.1 En horari habitual de funcionament: de dilluns a dissabte, de 9 a 
14 hores i de 16 a 21 hores, per sessió (cada 2 hores o fracció) 

 

6.1.1 Tarifa reduïda: per a entitats amb conveni amb l'Ajuntament de 
Manresa, per sessió (cada dues hores o fracció) 

GRATUÏT 

6.1.2 Tarifa normal per a entitats sense ànim de lucre, per sessió 
(cada dues hores o fracció) 

GRATUÏT 

6.1.3 Tarifa normal per empreses, per sessió (cada dues hores o 
fracció) 

33,00 

6.2 En horari extraordinari: fora de l'horari habitual, diumenges i 
festius 

 

6.2.1 Tarifa reduïda: per a entitats amb conveni  amb l'Ajuntament de 
Manresa, per sessió (cada dues hores o fracció) 

GRATUÏT 

6.2.2 Tarifa normal per a entitats sense ànim de lucre, per sessió 
(cada dues hores o fracció) 

48,00 

6.2.3 Tarifa normal per empreses, per sessió (cada dues hores o 
fracció) 

97,00 

7 Auditori Miquel Blanch del Conservatori de Música, per acte o 
sessió 

 

7.1 Tarifa normal: empreses amb finalitat lucrativa i entitats sense 
conveni amb l'Ajuntament. 

276,00 

7.2 Tarifa especial : empreses amb conveni amb l'Ajuntament, per a 
actes amb entrada de pagament 

184,00 

7.3 Tarifa reduïda: entitats amb conveni amb l'Ajuntament, per a 
actes amb entrada gratuïta . Centres d'ensenyament públics i 
concertats en horari de dissabte o diumenge 

91,80 

7.4 Centres d'ensenyament públic i concertat: en horari de 
funcionament del Conservatori ( de dilluns a divendres , de 9  a 
22 h). 

GRATUÏT 

7.5 Utilització de la cabina de gravació, per hora o fracció 30,60 

8 Sala polivalent del Casal La Kampana  

8.1 Tarifa normal, per sessió de 2 hores o fracció 30,60 

8.2 Tarifa especial, per sessió GRATUÏT 

9 ESTADI DE FUTBOL DEL CONGOST  

9.1 Ús esportiu de l'Estadi de Futbol del Congost  

9.1.1 Tarifa normal per hora. Ús de tot el camp de futbol 11 74,00 

9.1.2 Tarifa normal per hora. Ús de camp de futbol 7 37,00 

9.1.3 Tarifa especial: GRATUÏT 
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 a) Utilització per equips i/o esportistes de categories inferiors   

 b) Utilització per grups d'alumnes de centres d'ensenyament   

 c) Utilització per esdeveniments i/o entrenaments extraordinaris o 
de tecnificació 

 

 e) Utilització per equips i/o esportistes d'entitats amb conveni 
amb l'Ajuntament  

 

 f) Utilització per grups de gent gran, disminuïts i d'integració 
social 

 

 g) Activitats socioeducatives i d'esport de lleure no lucratives  

10 ESTADI D'ATLETISME DEL CONGOST  

10.1 Ús esportiu   

10.1.1 Tarifa normal per hora a particulars 2,00 

10.1.2 Tarifa mensual a particulars 34,00 

10.1.3 Tarifa especial: GRATUÏT 

 a) Utilització per esportistes d'entitats amb conveni amb 
l'Ajuntament  

 

 b) Utilització per esportistes de categories inferiors i/o esport 
adaptat 

 

 c) Utilització per grups d'alumnes de centres educatius i/o 
centres d'acollida 

 

 d) Utilització per activitats esportives extraescolars d'AMPES i 
escoles 

 

 e) Utilització per esdeveniments esportius extraordinaris d'interès 
ciutadà 

 

 f) Activitats per gent gran, socioeducatives i d'esport de lleure no 
lucratives 

 

10.1.4 Tarifa per hora de grup 26,00 

10.2  Ús no esportiu de l'Estadi d'Atletisme  

10.2.1 Tarifa normal per hora per a activitats lucratives 112,00 

10.2.3 Tarifa especial. Activitats benèfiques, socioeducatives i/o 
socioculturals sense ànim de lucre 

GRATUÏT 

11 PISTA POLIESPORTIVA  

11.1 Tarifa normal per activitat reglada i dirigida 14,00 

11.2 Tarifa especial: gratuït 

 a) Utilització per equips i/o esportistes sèniors amb conveni amb 
l'Ajuntament 

 

 b) Utilització per equips i/o esportsites de categories inferiors   

 c) Utilització per grups d'alumnes de centres d'ensenyament en 
hores lectives 

 

 d) Utilització per activitats esportives extraescolars d'AMPES i 
escoles 

 

 e) Utilització per esdeveniments i/o entrenaments esportius 
extraordinaris  

 

 g) Utilització per gent gran, socioeducatives i esport de lleure no 
lucratives  

 

   
Els epígrafs 4, 5,6, 7, 8,9, 11, 12, 13, 14, 15 amb  els seus respectius apartats, passen a ser els 
nous epígrafs 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11amb els seus corresponents  apartats. 

   
2. No es possible l'ús d'aquestes instal.lacions a títol particular.  
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3. Les tarifes no inclouen les despeses de neteja, assegurança i vigilància, que són a càrrec de 
l'entitat organitzadora. 

   
ARTICLE 13   
   
1. El pagament de la taxa es realitzarà en règim d’autoliquidació. Els interessats presentaran la 
corresponent autoliquidació i faran efectiu l’ingrés en el termini de 2 dies hàbils següents al de 
la sol·licitud de la llicència o autorització, i, en qualsevol cas, abans de l’inici de la utilització 
privativa que constitueix el fet imposable de la taxa. 
En el cas de concessions administratives, l'autoliquidació es presentarà dins el termini estipulat 
al plec de clàusules de la concessió. En cas que aquest termini no estigui fixat, l'autoliquidació 
es presentarà dins dels 10 primers dies de l'any natural. 

   
2.El pagament es podrà realitzar a les entitats col.laboradores que indiqui l'autoliquidació o per 
internet a la pàgina web de l'Ajuntament www.ajmanresa.cat. 

   
ARTICLE 14   
   
La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis 
reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
ARTICLE 15   
   
La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 
sancions que siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les 
lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 
 
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28, REGULADORA DE LA TAXA PER LA VEND A DE TEXTOS, 
PUBLICACIONS I IMPRESOS 

   
ARTICLE 5   
   
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:  
   
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA  (€) 

   
1 Cartografia impresa  

1.1 Sèrie de cartografia cadastral  

 Illes  

 Referències d'illa  

 Parcel·les  

 Referències de parcel·la  

 Subparcel·les  

 Referències de subparcel·la  

 Noms de carrer  

 Números de policia  

 Límit del terme municipal  

 Vies de comunicació  
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 Texts de Vies de comunicació  

 Hidrografia  

 Texts d'hidrografia  

 Edificacions de rústica  

 Texts de paratges  

 Voreres i altres elements d'urbanització (opcional)  

1.1.1 Format A1 (Escales 1:500, 1:2000 i 1:5000) 7,90 

1.1.2 Format A0 (Escala 1:10000) 11,80 

   

1.2 Sèrie de cartografia topogràfica  

 Illes  

 Parcel·les  

 Subparcel·les  

 Referències de subparcel·la  

 Noms de carrer  

 Números de policia  

 Límit del terme municipal  

 Vies de comunicació  

 Texts de Vies de comunicació  

 Hidrografia  

 Texts d'hidrografia  

 Edificacions de rústica  

 Zones arbrades i marges  

 Texts de paratges  

 Corbes de nivell  

 Cotes altimètriques  

 Línies elèctriques  

 Voreres i altres elements d'urbanització (opcional)  

 Preus d'ambdues sèries:  

1.2.1 Format A1 (Escales 1:500, 1:2000 i 1:5000) 7,90 

1.2.2 Format A0 (Escala 1:10000) 11,80 

   

1.3 Còpies de plànols existents (inclou Pla General)  

1.3.1 Format A4 0,21 

1.3.2 Format A3 0,31 

1.3.3 Format A2 5,65 

1.3.4 Format A1 5,65 

1.3.5 Format A0 7,90 

   

1.4 Plotejat de cartografia temàtica existent, ortofotos amb toponímia 
i aixecaments taquimètrics existents 

 

1.4.1 Format A4 7,90 

1.4.2 Format A3 11,80 

1.4.3 Format A2 15,80 

1.4.4 Format A1 23,80 

1.4.5 Format A0 38,30 

   

1.5 Fitxes i cèdules  
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1.5.1 Fitxa urbanística 7,90 

1.5.2 Cèdula cadastral 3,85 

   
2 Cartografia en format digital  

2.1 Ortofotos georeferenciades 1:2000 (format JPG o TIFF) 57,30 

2.2 Cartografia en format DWG o DXF. (Els preus per full són segons 
la divisió de fulls 1:500 de l'Ajuntament) 

 

2.2.1 Per full  

2.2.1.1 Illes i referències d'illa 0,95 

2.2.1.2 Parcel·les i referències de parcel·la 3,85 

2.2.1.3 Subparcel·les i altimetries 5,68 

2.2.1.4 Noms de carrer 0,64 

2.2.1.5 Números de policia 0,95 

2.2.1.6 Límit del terme municipal 0,33 

2.2.1.7 Barris districtes i seccions 0,33 

2.2.1.8 Entitats singulars i nuclis de població 0,33 

2.2.1.9 Corbes de nivell i Cotes altimètriques 1,35 

2.2.1.10 Edificacions de rústica 0,64 

2.2.1.11 Vies de comunicació i toponímia 0,64 

2.2.1.12 Hidrografia i toponímia 0,64 

2.2.1.13 Zones arbrades i marges i toponímia 0,64 

2.2.1.14 Línies elèctriques 0,33 

2.2.1.15 Voreres i altres elements d'urbanització 0,64 

2.2.2. Per capa completa  

2.2.2.1 Illes i referències d'illa 72,30 

2.2.2.2 Parcel·les i referències de parcel·la 290,00 

2.2.2.3 Subparcel·les i altimetries 433,00 

2.2.2.4 Noms de carrer 47,80 

2.2.2.5 Números de policia 72,30 

2.2.2.6 Límit del terme municipal 24,10 

2.2.2.7 Barris districtes i seccions 24,10 

2.2.2.8 Entitats singulars i nuclis de població 24,10 

2.2.2.9 Corbes de nivell i Cotes altimètriques 96,30 

2.2.2.10 Edificacions de rústica 47,80 

2.2.2.11 Vies de comunicació i toponímia 47,80 

2.2.2.12 Hidrografia i toponímia 47,80 

2.2.2.13 Zones arbrades i marges i toponímia 47,80 

2.2.2.14 Línies elèctriques 24,10 

2.2.2.15 Voreres i altres elements d'urbanització 47,80 

2.3 Aixecaments taquimètrics i determinació d'alineacions i rasants 
en format DWG o DXF 

 

2.3.1 Aixecaments taquimètrics (preu per Ha o fracció)  

2.3.1.1 Existents 93,30 

2.3.1.2 De nova elaboració 286,80 

2.3.2 Fitxer en format digital corresponent a l'informe d'alineacions i 
rasants (aixecament taquimètric a part) 

7,90 

2.4 Cartografia en format EXPORT d'Arc/Info o en format SHP i 
taules alfanumèriques associades en format DBF. 

 

2.4.1 Barris, districtes i seccions i taula de barris 38,30 
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2.4.2 Entitats singulars i nuclis de població 7,90 

2.4.3 Adreces (Números de policia) i taula de carrers 1.141,00 

2.4.4 Illes 96,30 

2.4.5 Illes i parcel·les 385,00 

2.4.6 Illes, parcel·les i subparcel·les 577,00 

2.5 Suports magnètics  

2.5.1 Disquet de 3,5 polzades i 1,44 Mb de capacitat, format PC (FAT) 0,95 

2.5.2 CD-R de 650 Mb de capacitat, format PC (ISO9660 o Joliet) 2,45 

   
3 Planejament  

3.1 Pla general  

3.1.1 Documentació completa en suport magnètic 128,00 

3.1.2 Memòria 25,20 

3.1.3 Normativa 16,90 

3.1.4 Annex a la normativa 12,80 

3.1.5 Programa d'actuació 8,45 

3.1.6 Estudi econòmic i financer 12,80 

3.2 Planejament derivat de redacció pública  

3.2.1 Estudis de detall 38,30 

3.2.2 Altres figures de planejament derivat 76,60 

   

4 Ordenances municipals de qualsevol tipus, per cada exemplar en 
paper 

6,40 

5 Dossiers pedagògics 4,20 

6 Diapositives del  Museu Comarcal 5,95 

7 Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històrico-
Arquitectònic i Ambiental de Manresa 

69,70 

8 Altres reproduccions de plànols, per m2 de reproducció 4,75 

9 Subministrament d'informació  

9.1 En suport paper  

9.1.1 Llistats 4,25 

9.1.2 Etiquetes 0,039450 

9.2 En suport magnètic  

9.2.1 Per registre 0,078898 

9.2.2 Disquet de 3,5 polzades i 1,44 Mb de capacitat, format PC (FAT) 0,95 

9.2.3 CD-R de 650 Mb de capacitat, format PC (ISO9660 o Joliet) 2,45 

   
ARTICLE 9   
   
Es modifica l'apartat 1 :  
   
1.El pagament es podrà realitzar a les entitats col.laboradores que indiqui l'autoliquidació o per 
internet a la pàgina web de l'Ajuntament www.ajmanresa.cat, o als locals o oficines de 
lliurament i recepció. 

   
ARTICLE 11   
   
La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis 
reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
ARTICLE 12   
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La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 
sancions que siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les 
lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30, REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀ NCIA ESPECIAL  
   
ARTICLE 5   
   
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:  
   
 Per cada hora:  
a) Un policia local            20,20 € 
b) Un cotxe patrulla (amb un agent)            25,90 € 
   
ARTICLE 10   
   
Es modifica l'apartat 2:  

   
2.El pagament es podrà realitzar a les entitats col.laboradores que indiqui l'autoliquidació o per 
internet a la pàgina web de l'Ajuntament www.ajmanresa.cat. 

   

ARTICLE 12   

   

La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis 
reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
ARTICLE 13   

   

La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 
sancions que siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les 
lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 31, REGULADORA DE LA TAXA PER L'ENSENYAMENT  A 
L'ESCOLA D'ART DE MANRESA 

   
ARTICLE 4   
   
Es modifica l'apartat 1, que passarà a tenir el redactat següent:  
   
1. Els alumnes de famílies nombroses classificades en la catagoria general tindran una reducció 
del 50% i les classificades en categoria especial tindran una reducció del 100% en les tarifes 
corresponents a l'epígraf 1 de l'article 5. 

   
ARTICLE 5   
   
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:  
   
Curs 2008/2009: S'aplicarà la tarifa corresponent a l'exercici 2008.  
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Curs 2009/2010: S’aplicarà la  tarifa següent:  

   
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
   
1 Ensenyament reglat  

1.1 Cicle formatiu de Serigrafia (curs 2009/2010) 513,00 

1.2 Cicle Formatiu d'Art final en Disseny Gràfic (curs 2009/2010) 513,00 

1.3 Cicle formatiu d'Il.lustració (Curs 2009 / 2011) 900,00 

1.4 Cicle formatiu de Gràfica Publicitària  (Curs 2009 / 2011) 900,00 

1.5 Cicle formatiu d'Arts Aplicades al Mur (Curs 2009/2011) 900,00 

1.6 Obra final de cicle 112,60 

1.7 Repetició del mòdul   

 Segons el nombre de crèdits de cada mòdul que repeteixi 
l'alumne, per cada crèdit 

7,00 

1.8 Curs pont accés a cicles superiors  339,00 

1.8.1 Mòdul teòric, per hora de classe setmanal 11,00 

1.8.2 Mòdul de tècniques d'expressió, per hora de classe setmanal 11,00 

1.8.3 Mòdul de dibuix tècnic, per hora de classe setmanal 11,00 

1.8.4 Mòdul de disseny per ordinador, per hora de classe setmanal 11,00 

1.8.5 Mòdul general, per hora de classe setmanal 11,00 

1.9 Repetició d'un curs complet de Cicle formatiu de grau mitjà  
 S'aplicarà la tarifa que correspongui al cicle sencer o als mòduls als quals 

s'inscrigui l'alumne 

1.10 Repetició d'un curs complet de Cicle formatiu de grau superior  
 S'aplicarà la tarifa que correspongui al cicle sencer o als mòduls als quals 

s'inscrigui l'alumne 

   
2 Tallers (Curs 2009 / 2008). Per trimestre  
2.1 Ceràmica 85,00 

2.2 Torn 85,00 

2.3 Pintura 85,00 

2.4 Gravat 85,00 

2.5 Tallers de creació 85,00 

2.6 Tallers d'expressió  

2.6.1 1 setmana o 5 dies hàbils 75,00 

2.6.2 2 setmanes o 10 dies hàbils 133,00 

2.6.3 3 setmanes o 15 dies hàbils 185,00 

   
ARTICLE 7   
   
S'afegeixen els epígrafs 2, 3, 4 i 5:  

   
2. Només en cas que l'Ajuntament suspengui el servei o l'ensenyament concret per al qual s'ha 
efectuat el pagament de la taxa, es farà efectiva la devolució de l'import.  

   
3. Aquells alumnes que no iniciïn el curs o abandonin els estudis abans del dia 1 de novembre 
no hauran de satisfer cap més termini, però no tindran dret a la devolució dels imports dels 
terminis ja acreditats. 
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4. Els alumnes que abandonin els estudis al llarg del curs hauran de sol.licitar per escrit la baixa 
amb anterioritat al dia 25 del mateix mes i s'efectuarà la suspensió del cobrament dels terminis  
a partir del mes següent de la presentació de la sol.licitud. 

   
5. En el cas de malaltia o ingrés hospitalari de l'alumne es podrà demanar mitjançant una 
sol.licitud per escrit, una reducció del 50 % de les quotes mentre duri aquesta situació. En 
aquest cas la sol.licitud anirà acompanyada d'un certificat mèdic justificatiu. 

   
ARTICLE 10   
   

1. El pagament de la taxa es realitzarà en els terminis especificats a la butlleta d’inscripció al 
curs o cursos corresponents, i es farà efectiu, prèvia presentació de la butlleta esmentada, a les 
oficines de les entitats de crèdit que determini l’Ajuntament de Manresa, prèvia presentació de 
la butlleta. També es pot fer sol·licitant la domiciliació bancària a l'Escola d'Art de Manresa, i en 
aquest cas el pagament es realitzarà entre els dies 1 i 5 dels mesos d'octubre, gener i abril. Per 
altra banda, l’Ajuntament pot establir sistemes de pagament telemàtics els quals podran utilitzar 
els usuaris del servei per fer efectiva la taxa. 
2. La quantia corresponent als epígrafs 1.1 i 1.2 de l'article 5 podrà fraccionar-se en 3 
pagaments durant el curs escolar; la corresponent als epígrafs 1.3 , 1.4 i 1.5 en 6 pagaments 
durant dos cursos escolars i la corresponent a l'epígraf 1.8 en 2 pagaments durant el curs 
escolar. 
 

   
ARTICLE 12   

   

La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis 
reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
ARTICLE 13   

   

La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 
sancions que siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les 
lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   

   
ANNEX A LES ORDENANCES REGULADORES DE LA TAXA PER L'ENSENYAMENT A 
L'ESCOLA D'ART DE MANRESA I DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS A L'ESCOL A 
MUNICIPAL DE MÚSICA I AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA 

   
CONDICIONS PER OPTAR A LA BONIFICACIÓ DEL 50%  O DEL 80% DE LA QUOTA 
TRIBUTÀRIA DE LA TAXA PER TENIR RECURSOS INSUFICIENTS O REDUÏ TS 

1.  GENERALS  
   
 � Estar empadronat a la ciutat de Manresa.  

 � Seguir els estudis reglats a l'Escola d'Art de Manresa a l'Escola Municipal de 
Música de Manresa o al Conservatori Professional de Manresa. 

 � Que la renda per càpita de la unitat familiar no superi les quantitats que 
s'especifiquen al punt 2. 
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 � No haver suspès cap assignatura o matèria el curs anterior si l'alumne/a ja 
estava matriculat/da al centre, sempre i quan no estigui degudament justificat. 

 � No rebre cap més ajut pel mateix concepte.  
   
2. DE CARÀCTER ECONÒMIC  
   
 Poden tenir dret a sol·licitar beca les famílies que no superin els llindars màxims 

de renda anual següents: 

   
 Famílies de dos membres: 15.678,00 

 Famílies de tres membres: 20.589,00 
 Famílies de quatre membres: 24.422,00 

 Famílies de cinc membres: 27.714,00 
 Famílies de sis membres: 30.894,00 
 Famílies de set membres: 33.899,00 
 Famílies de vuit membres: 36.884,00 
   

 Per la concessió de beques s’aplicarà el barem següent, que serà valorat pels 
Serveis Socials municipals: 

   
 Dades econòmiques:  

 Al quocient resultant de dividir tots els ingressos familiars entre els nombre de 
membres de la unitat familiar se li adjudicarà la puntuació següent: 

   
 Fins a 1.594,04: 10 punts 
 De 1.594,05 a 1.912,83: 8 punts 
 De 1.912,84 a 2,231,64: 7 punts 
 De  2,231,65 a 2.550,45: 6 punts 

 De  2.550,46 a 2.869,26: 5 punts 

 De 2.869,27 a 3.188,07: 4 punts 
 De 3.188,08 a 3,506,88: 3 punts 
 De 3.506,89 a 3.825,68: 2 punts 

 De  3.825,69 a 4,144,49: 1 punts 

 Més de 4.144,50: 0 punts 

   

 Dades familars:  

 Per infants en acolliment:  1 punt 

 Per discapacitat de l’infant, pare, mare, tutor/a o germans:  1 punt 
 Per la condició de família nombrosa:  1 punt 
 Per família monoparental:  1 punt 
   
 Dades acadèmiques  
   
 Nota mitjana del curs anterior igual o superior a notable 1 punt 
   
 Per renda per càpita s’entén la suma dels ingressos obtinguts pels diferents 

membres de la unitat familiar de la qual forma part l’alumne, dividida pel nombre 
de membres de la unitat familiar. 
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 S’entén per unitat familiar totes les persones que convisquin en la mateixa 
adreça i tinguin un lligam de consanguinitat o afinitat amb l’alumne fins a segon 
grau. 

 El total d’ingressos obtinguts s’ha de calcular sumant la renda imputable general 
i especial d’acord amb les declaracions de l'IRPF presentades pels membres de 
la unitat familiar i corresponents al darrer exercici pel qual existeix obligació 
general de declarar. En el supòsit que l'interessat o algun membre de la unitat 
familiar no estigui obligat a presentar la declaració de l'IRPF, haurà de presentar 
un certificat de pensió o vida laboral. 

   
 La quantitat total de l’ajut es determinarà en funció del servei escolar utilitzat, 

significant una reducció de la tarifa corresponent fins a un màxim del 80% o del 
50% del cost mensual per l’escolarització. 

   

 Tindran dret a beca corresponent al 80% les sol·licituds que obtinguin una 
puntuació entre 4 i 14 punts.  

   
 Tindran dret a beca corresponent al 50% les sol·licituds que obtinguin una 

puntuació entre 1 i 3 punts 

   
3. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ  
   

 Les sol·licituds han d’estar signades per tots els membres computables de la 
unitat familiar majors de 16 anys per tal d’autoritzar a l’administració a obtenir 
les dades necessàries per a determinar la renda de la unitat familiar a través de 
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. 

   

 Els alumnes que reuneixin les condicions establertes en els punts 1 i 2 han 
d’indicar-ho en el moment de la matriculació, i han d’adjuntar la documentació 
següent: 

   

 � Fotocòpia del DNI/NIF de qui fa la sol·licitud si és major d'edat, o de la 
persona que la tramita, si la persona beneficiària és menor d'edat. 

 � Fotocòpia de la declaració o declaracions de renda dels components de la 
unitat familiar en cas que no s'hagi autoritzat l'ajuntament a comprovar aquestes 
dades o bé justificant d'ingressos (nòmines, pensions, ...) en el supòsit que no 
s'hagi de fer declaració de renda. 

 � Certificat de vida laboral de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 
anys. 

 � En cas de no treballar, certificat de l'OTG (oficina de Treball de la Generalitat) 
conforme no es rep cap tipus de prestació, de tots els membres de la unitat 
familiar majors de 16 anys que estiguin en aquesta situació.  

 � Certificat de convivència  
 � Notes acadèmiques si és un/a alumne que el curs anterior ja estava 

matriculat/da al centre. 
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 L’òrgan de selecció establert per l’Ajuntament de Manresa per l’atorgament 
d’ajuts, podrà requerir els documents complementaris que considerin necessaris 
per a un coneixement adequat de les circumstàncies peculiars de cada cas. 

   
 Un cop concedida la beca, es podrà demanar revisió en aquells casos en què es 

produeixin modificacions de situacions personals i/o familiars. 

   
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32 REGU LADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS A 
L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I AL CONSERVATORI MUNICIPAL D E MÚSICA DE 
MANRESA 

   
I. Naturalesa i fet imposable.  
   
ARTICLE 1    

   

En ús de les faculatats concedides per l'art. 106 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local i de conformitat amb el que disposen els art. 20 al 27 del real decret 
legisltiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la llei d'hisendes locals , aquest 
Ajuntament estableix la taxa per ensenyaments a l'Escola Municipal de Música i al Conservatori 
Municipal de Música de Manresa, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal, les normes de la 
qual s'atenen al que disposa l'art.57 de l'esmentat real decret legislatiu. 

ARTICLE 2    
   

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestació d'ensenyament a l'Escola Municipal de 
Música i al Conservatori Municipal de Música. 

   
ARTICLE 4   
   

1. El alumnes de famílies nombroses classificades en la categoria general tindran una reducció 
del 50%. Les classificades en categoria especial tindran una reducció del 100%. 

   
2. Els alumnes inscrits amb recursos econòmics insuficients o reduïts podran sol·licitar la 
bonificació del 50% o del 80% de la quota tributària corresponent, sempre que compleixin les 
condicions establertes a l'annex d'aquesta ordenança. Excepcionalment es concediran 
exempcions quan ho aconselli un informe social emès pels serveis socials. 

3. No es concedirà cap més exempció ni bonificació en l’exacció de la taxa, llevat de 
l’especificada als apartats anteriors 

   
ARTICLE 5   

   

La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents, per al curs 2009 / 
2010: 
   
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
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1 MATRÍCULA AL CENTRE:  
1.1  Es pagarà una única vegada per curs i alumne 194,00 
1.2 Incorporació amb posterioritat a l'1 de gener: 97,00 
   

2 SENSIBILITZACIÓ  
 Matèries o assignatures  

2.1 Sensibilització I-II 94,00 

   
3 INICIACIÓ  
 Matèries o assignatures  

3.1 Llenguatge musical 94,00 

3.2 Llenguatge musical amb instrument 227,00 

   
4 ESCOLA D'ADULTS  

 Matèries o assignatures  

4.1 Llenguatge musical 87,00 

4.2 Llenguatge musical amb instrument 326,00 

4.3 Coral d'adults  82,00 

4.4 Llenguatge musical+coral+instrument 368,00 

   
5 FORMACIÓ MUSICAL BÀSICA  
 Matèries o assignatures  

5.1 Llenguatge musical amb instrument 277,00 

5.2 Llenguatge musical amb instrument i conjunt vocal o instrumental 437,00 

5.3 Llenguatge musical previ a l'instrument 139,00 

   
6 FORMACIÓ MUSICAL AVANÇADA  

 Programa general I: nivells 1 i 2; Programa general II: nivells 3 i 
4; Programa III:Harmonia, contrapunt, anàlisi i formes més 
instrument més 1 assignatura interpretativa 

 

6.1 Programa I i II: llenguatge musical més instrument més una 
assignatura interpretativa. Programa III harmonia clàssica o 
moderna  més instrument més una assignatura interpretativa 

634,00 

6.2 Assignatures soltes dels programes I i II  

6.2.1 llenguatge musical  150,00 

6.2.2 conjunt instrumental 94,00 

6.2.3 instrument 566,00 

6.2.4 música de cambra 229,00 

6.2.5 idiomes aplicats al cant 68,00 

6.2.6 cant coral/ cor 82,00 

6.2.7 instrument complementari 566,00 

6.2.8 intruducció al  jazz 161,00 

6.2.9 educació corporal 150,00 

6.2.10 Música i noves tecnologies 155,00 

6.2.11 Aproximació a les obres musicals 229,00 

6.2.12 Interpretació i escena 68,00 

6.3 Assignatures soltes del programa III  

6.3.1 harmonia clàssica o moderna 150,00 

6.3.2 conjunt instrumental 96,00 
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6.3.3 instrument 566,00 

6.3.4 música de cambra 229,00 

6.3.5 història de la música 150,00 

6.3.6 idiomes aplicats  al cant 68,00 

6.3.7 cant coral 82,00 

6.3.8 instrument complementari 566,00 

6.3.9 intruducció al  jazz 150,00 

6.3.10 acompanyament 227,00 

6.3.11 Música i noves tecnologies 161,00 

6.3.12 composició 97,00 

6.3.13 música contemporània 175,00 

6.3.14 educació corporal 150,00 

6.3.15 Interpretació i escena 68,00 

   

7 ENSENYAMENT REGLAT  

7.1 Grau mitjà I i II  693,00 

7.2 Grau mitjà III i IV  786,00 

7.3 Grau mitjà V i VI 958,00 

   
8 ALTRES  

8.1 Prova d'accés a l'ensenyament de grau professional 95,00 

   
9 Inscripcions dels participants al Premi de Música Ci utat de 

Manresa 2010 
 

9.1 Piano  

9.1.1 Categoria A 51,00 

9.1.2 Categoria B 35,00 

9.2 Música de cambra  

9.2.1 Categoria A  

9.2.1.1 Per cada grup inscrit 51,00 

9.2.1.2 Per cada component del grup 11,00 

9.2.2 Categoria B  

9.2.2.1 Per cada grup inscrit 35,00 

9.2.2.2 Per cada component del grup 11,00 

   
   
ARTICLE 7   
   
1.Les tarifes detallades a l'art.5 tenen caràcter irreductible per cada un dels períodes que 
s'especifiquen en l'epígraf corresponent. 

   
2. Només en cas que l'Ajuntament suspengui el servei o l'ensanyament concret per al qual s'ha 
efectuat el pagament de la taxa, es farà efectiva la devolució de l'import.  

   

3. Aquells alumnes que no iniciïn el curs o abandonin els estudis abans del dia 1 de novembre 
no hauran de satisfer cap més termini, però no tindran dret a la devolució dels imports dels 
terminis ja pagats. 
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4. Els alumnes que abandonin els estudis al llarg del curs hauran de sol.licitar per escrit la baixa 
amb anterioritat al dia 25 del mateix mes i s'efectuarà la suspensió del cobrament dels terminis  
a partir del mes següent de la presentació de la sol.licitud. 

   
5. En el cas de malaltia o ingrés hospitalari de l'alumne es podrà demanar mitjançant una 
sol.licitud per escrit, una reducció del 50 % de les quotes mentre duri aquesta situació. En 
aquest cas la sol.licitud anirà acompanyada d'un certificat mèdic justificatiu. 

   
ARTICLE 9   
   
Les persones interessades en realitzar estudis a  l’Escola Municipal de Música i al Conservatori 
Municipal de Música hauran de formalitzar la sol·licitud d’inscripció i matrícula a les oficines del 
centre. 

   
ARTICLE 12   

   
La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis 
reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
ARTICLE 13   
   
La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 
sancions que siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les 
lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 33  REGULAD ORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS CULTURALS, EDUCATIUS I ESPORTIUS 

   

ARTICLE 4   
   
1. Gaudiran d'una reducció del 85 % de les tarifes previstes als epígrafs 1, 2 , 3 les famílies amb 
difícultats econòmiques i socials, previ informe dels serveis socials d'aquest Ajuntament. 

   

2.Les tarifes de l'epígraf 4 tindran les reduccions següents que poden ser compatibles: 

   

a. Els alumnes de famílies nombroses tindran una reducció del 50%. 

   

b. Els alumnes de famílies amb recursos econòmics insuficients o reduïts podran sol.licitar la 
bonificació del 80% o del 50% de la quota tributària corresponent, d'acord amb la convocatòria 
pública anual per a la concessió de beques per a l'escolaritazació i ajuts individualitzats de 
menjador de nens i nenes de 0 a 3 anys a les llars d'infants municipals de Manresa i bases 
reguladores corresponents. 

   
ARTICLE 5   
   
1.    La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes 
següents: 

 

   
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
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1 Escoles esportives  
 (Tarifa aplicable a la totalitat del curs 2009 / 2010)  

1.1 Escola d'iniciació esportiva:  

1.1.1 Activitats poliesportives 1 hores/setmana 41,00 

1.1.2 Activitats poliesportives 2 hores/setmana 68,00 

1.1.3 Activitats esportives 1,5 hores/ setmana 55,00 

   
2 Activitats físiques per a adults  

 (Tarifa aplicable a la totalitat del curs 2009 / 2010)  

2.1 Gimnàstica de manteniment, aeròbic, tai-txí i gimnàstica dolça  

2.1.1 Activitats 1 hora setmana 50,00 

2.1.2 Activitats 1,5 hores setmana 57,00 

2.1.3 Activitats 2 hores setmana 71,00 

2.1.4 Activitats 2 hores setmana (tarifa aplicable als alumnes inscrits 
entre gener i juny 2009 del curs 2008/2009) 

54,00 

2.2 Cursets de natació  

2.2.1 Curset de natació 1 hora/setmana. Nivell 0 65,00 

2.2.2 Curset de natació 1 hora/setmana. Nivell 1 i 2 60,00 

2.3 Curs de ioga  

2.3.1 Activitats 1 hora setmana 56,00 

   
3 Activitats físiques per a la gent gran  
 (Tarifa aplicable a la totalitat del curs 2009 / 2010)  

3.1 Manteniment físic 1 hora/setmana 9,00 

3.2 Manteniment físic 2 hores/setmana 18,00 

   
4 Llar d’infants del XUP  

 (Tarifa aplicable al curs 2009 / 2010)  

4.1 Horari escolar sencer, per mes 95,00 

4.2 Mitja jornada, per mes 57,00 

   
ARTICLE 12   
   
Es modifica l'apartat 2:  

   
2.El pagament es podrà realitzar a les entitats col.laboradores que indiqui l'autoliquidació o per 
internet a la pàgina web de l'Ajuntament www.ajmanresa.cat o mitjançant domiciliació bancària. 

   
   
ARTICLE 12   
   

La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis 
reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
ARTICLE 13   
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La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 
sancions que siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les 
lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
   
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 35, REGULADORA DE LA TAXA PER LES VISI TES A 
MUSEUS, EXPOSICIONS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS 
   
ARTICLE 5   

   
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:  
   
Museu Comarcal              2,00 € 

   
ARTICLE 8   
   
La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis 
reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
ARTICLE 9   
   

La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 
sancions que siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, 
les lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

  

   
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 36, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PREST ACIÓ DE 
SERVEIS VETERINARIS I LLUITA SANITÀRIA CONTRA LA RÀBIA 

   
ARTICLE 5   

   

La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:  

   

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 

   

1 Inscripció, registre i placa de gossos 10,10 

2 Dipòsit de gossos, per dia o fracció 11,60 

3 Servei de donació d’animals 33,70 

4 Servei de batuda i recollida d’animals de companyia 173,50 

5 Expedició de llicència de tinença d'animals potencialment 
perillosos 

3,70 

6 Servei urgent de recollida d'animals de companyia en horari 
diürn 

137,60 

7 Servei urgent de recollida d'animals de companyia en horari 
festiu i/o nocturn 

195,00 

8 Servei d'eutanàsia i eliminació d'animal de companyia 57,40 

9 Visita veterinària d'animal de companyia 23,00 

10 Servei d'incineració d'animal de companyia 40,20 
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ARTICLE 10   
   
Es modifica l'apartat 2:  

   

2.El pagament es podrà realitzar a les entitats col.laboradores que indiqui l'autoliquidació o per 
internet a la pàgina web de l'Ajuntament www.ajmanresa.cat. 

   
ARTICLE 12   
   

La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis 
reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
ARTICLE 13   
   
La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 
sancions que siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, 
les lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

  

   

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 38, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PREST ACIÓ DE 
SERVEIS DE GUIES INFORMADORS  TURÍSTICS LOCALS 

   

ARTICLE 10   

   

1. El pagament de la taxa es realitzarà en règim d’autoliquidació. Els interessats presentaran la 
corresponent declaració-liquidació i faran efectiu l’ingrés en el termini dels 10 dies hàbils 
següents al de la sol·licitud de l’autorització, i, en qualsevol cas, abans de l’inici de la prestació 
del servei o realització de l’activitat que constitueixi el fet imposable de la taxa. 

2.El pagament es podrà realitzar a les entitats col.laboradores que indiqui l'autoliquidació o per 
internet a la pàgina web de l'Ajuntament www.ajmanresa.cat. 

   

ARTICLE 12   

   

La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis 
reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   

ARTICLE 13   

   

La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 
sancions que siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les 
lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 39, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PREST ACIÓ DE 
SERVEIS SOCIALS 

   
ARTICLE 7   
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:  
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EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
   

1 Teleassistència (€ / mes) 4,70 

   
ARTICLE 14   

   
La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis 
reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
ARTICLE 12   
   
La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 
sancions que siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les 
lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
ORDENANÇA NÚM. 41 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZA CIÓ DEL SANITARI 
PÚBLIC AUTOMÀTIC SITUAT A LA PLAÇA SANT DOMÈNEC 

   
ARTICLE 5   
   
La quantia de la taxa serà la que resulti de l'aplicació de les tarifes següents:  

   
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
   

 Per cada utilització 0,25 

   
   

ORDENANÇA NÚM. 42 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZ ACIÓ PRIVATIVA O 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES 
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT. 

   
ARTICLE 11   
   
La recaptació i inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació 
de les sancions que siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General 
Tributària, les lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
   
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 43, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UT ILITZACIÓ 
PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DELS HORTS FAMILIARS SITUATS AL BARRI DE 
PARE IGNASI PUIG 

   
ARTICLE 6. Quota tributària  
   

La quota tributària serà la que resulti de l'aplicació de la tarifa següent:  
   
Utilització privativa d'un hort i les seves instal·lacions i serveis comuns, per any:            70,90 € 
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La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis 
reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
ARTICLE 12   

   
La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 
sancions que siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les 
lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

   
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 44, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PREST ACIÓ DEL 
SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE 

   
ARTICLE 5   
   
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 

1 Domèstic  

1.1 Comptador  

1.1.1 Quota Servei (euros/trimestre)  

a) Tipus A 8,09 

b) Tipus B-C 10,75 

c) Tipus D-E 16,16 

1.1.2 Tarifes (euros/m3)  

a) Primer bloc, fins a fins 18 m3/trim. 0,2751 

b) Segon bloc, de més de 18 m3/trim a 30m3/trim 0,5140 

c) Tercer bloc, de més de 30 m3/trim a 54m3/trim 0,7286 

d) Quart bloc, més de 54 m3/trim 1,2445 

Num. 

persones. 

1er. Bloc 

(en m3) 

2n. Bloc 

(en m3) 

3er. Bloc 

(en m3) 

4rt. Bloc 

(en m3) 

1-3 Fins a 18  Més de 18 i fins 
a 30 

Més de 30 i fins 
a 54 

Més de 54  

Quan el nombre d’ocupants de l’habitatge és de quatre o més persones, 
s’aplicaran els trams següents. 

Només podran acollir-se a aquesta ampliació de trams aquells abonats que 
prèviament hagin acreditat la seva situació davant l’Agència Catalana de 
l’Aigua a efectes de l’aplicació del cànon de l’aigua. Per als que no hagin 
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acreditat aquesta situació s’aplicaran els trams corresponents a 1-3 persones. 

4 Fins a 24 Més de 24 i fins 
a 39 

Més de 39 i fins 
a 72 

Més de 72 

5 Fins a 30 Més de 30 i fins 
a 48 

Més de 48 i fins 
a 90 Més de 90 

6 Fins a 36 Més de 36 i fins 
a 57 

Més de 57 i fins 
a 108 Més de 108 

7 Fins a 42 Més de 42 i fins 
a 66 

Més de 66 i fins 
a 126 

Més de 126 

n Fins a 6n Més de 6n i fins 
a (9n+3) 

Més de (9n+3) i 
fins a 18n Més de 18n 

 
   

1.2 Aforament  

1.2.1 Quota Servei (euros/trimestre) 28,07 

1.2.2 Tarifes (euros/m3) 0,5007 

   

2 Industrial  

2.1 Quota Servei (euros/trimestre)  

 7-10 mm.   

 13 mm. 27,11 

 15 mm. 40,74 

 20 mm. 67,87 

 25 mm. 101,84 

 30 mm. 135,79 

 40 mm. 271,75 

 50 mm. 407,70 

 Més de 50 mm. 543,45 

2.2 Tarifes (euros/m3)  

 1r bloc (fins el límit indicat) 0,5363 

 7-10 mm. ( 150 m3/trimestre)  

 13 mm.(200 m3/trimestre)  

 15 mm. (300 m3/trimestre)  

 20 mm. (500 m3/trimestre)  

 25 mm. ( 750 m3/trimestre)  

 30 mm. (1000 m3/trimestre)  

 40 mm. (2000 m3/trimestre)  

 50 mm.( 3000 m3/trimestre)  

 Més de 50 mm.(sense límit de bloc)  

 2n bloc (a partir del límit indicat) 0,8275 

   

3. Abonaments generals  

   

 Els abonats amb aquesta classificació se'ls aplicaran els preus 
corresponents a l'ús domèstic (comptadors) però multiplicant 
cadascun dels quatre blocs pel nombre d’habitatges que 
subministra. La quota de servei també serà la que correspongui 
al tipus d’habitatge multiplicada pel nombre d’habitatge. 

 

   

4 Municipal  
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4.1 Quota Servei (euros/trimestre)  

 S'aplicarà un 10% sobre les quotes de servei  

4.2 Tarifes (euros/m3) 0,2877 

   

5 Comptadors obres  

5.1 Quota Servei (euros/trimestre)  

 En funció del calibre del comptador segons taula dels 
comptadors industrials 

 

5.2 Tarifes (euros/m3)  

 Fins 18 m3/trim. 0,2751 

 De més de 18 m3/trim a 30m3/trim 0,5140 

 De més de 30 m3/trim a 54m3/trim 0,7286 

 Més de 54 m3/trim 1,2445 

6 En Alta  

6.1 A River Park 0,3076 

6.2 A Callús 0,3076 

   

7 Abonament propietaris plomistes 0,1548 

   

8 Cànon de conservació de comptadors  euros/ abonat/ trimestre  

 5/7/10 mm. 2,24 

 13/15 mm. 2,81 

 20 mm. 3,26 

 25 mm. 4,17 

 30 mm. 5,27 

 40 mm. 7,52 

 50 mm. 14,82 

 65 mm. 19,10 

 80 mm. 23,49 

 100 mm. 29,19 

 125 mm. 34,24 

 Aforaments Manresa (per abonat / semestre) 9,00 

   

9. Cànon de lloguer de comptadors  euros/ abonat/ trimestre  

 5/7/10/13/15 mm. 2,16 

 20 mm. 2,89 

 25 mm. 2,89 

 30 mm. 3,93 

 40 mm. 6,03 

 50 mm. 11,78 

 65 mm. 13,97 

 80 mm. 17,17 

 100 mm. 21,25 

 125 mm. 24,91 

   
 
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 45, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PREST ACIÓ DEL 
SERVEI CLAVEGUERAM  
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Es modifica l'apartat 3 de l'article 5. 
   

3. La quantia de la taxa del servei s'obtindrà aplicant un coeficient sobre l'import del servei de 
subministrament d'aigua del període corresponent, o aplicant la corresponent tarifa si es tracta 
d’aprofitaments d’aigües superficials o subterrànies o d’instal·lacions de recollida de les aigües 
pluvials, referit al consum d'aigua efectuat per l'abonat, d'acord amb les normes contingudes en 
els apartats precedents, i segons els coeficients i tarifes que es detallen: 
   

EPÍGRAF CONCEPTE  TARIFA 
1 Subministraments domèstics   

  0,28 

 Per als subministraments amb aforament i per als 
subministraments amb comptador, calculat sobre l'import del 
servei de subministrament d'aigua 

 

   

2 Subministraments no domèstics, comercials, industrials i obres  

 Per als subministraments no domèstics, comercials, industrials i 
d'obres, calculat sobre l'import del servei de subministrament 
d'aigua  

0,28 

 Coeficient multiplicador  

   

3 Subministraments Municipals  

 En els edificis que disposen de connexió al clavegueram, calculat 
sobre l'import del servei de subministrament d'aigua  

0,28 

 Coeficient multiplicador  

   

4 Tarifa reduïda 0,28 

 Llars d'infants públiques i habitatges amb residents que acreditin 
tenir ingressos globals no superiors al salari mínim 
interprofessional mensual vigent en la data d'acreditació de la 
taxa; i habitatges amb residents que, tot i tenir ingressos globals 
superiors al salari mínim interprofessional mensual, aquests no 
són superiors al 45% d'aquest SMI per resident, calculat sobre 
l'import del servei de subministrament d'aigua. La reducció 
s'aplica a la tarifa del servei d'aigua potable i per tant la base de 
càlcul pel clavegueram ja porta incorporada la reducció. 

 

   

5 Altes de clavegueram 212,73 

 Inspecció prèvia a la connexió d'edificis de nova construcció, a 
escomeses de clavegueram existents, una quota de  

 

   

6 Construcció d'escomeses a clavegueram  

6.1 Escomeses amb tub de polietilè de 200 mm de diàmetre 1387,00 

a) Fins a 5 metres lineals de la façana una quota de (IVA no inclòs) 189,00 

b) A partir de 5 metres lineals de la façana, per cada metre 
addicional (IVA no inclòs) 

 

6.2 Escomeses amb tub de polietilè de 250 mm de diàmetre 1634,00 

a) Fins a 5 metres lineals de la façana una quota de (IVA no inclòs) 220,00 

b) A partir de 5 metres lineals de la façana, per cada metre 
addicional (IVA no inclòs) 

 

6.3 Escomeses amb tub de polietilè de 300 mm de diàmetre  

a) Fins a 5 metres lineals de la façana una quota de (IVA no inclòs) 1893,00 

b) A partir de 5 metres lineals de la façana, per cada metre 
addicional (IVA no inclòs) 

265,00 
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ORDENANÇA NÚM. 46 REGULADORA DE LA TAXA PER LA TRAMITACIÓ  DE 
LLICÈNCIES COMERCIALS MUNICIPALS I INFORMES MUNICIPALS PREVIS A L A 
LLICÈNCIA COMERCIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
   
   

ARTICLE 6. Quota tributària   
   

1. La quota tributària serà la que resulti de l'aplicació de la tarifa següent:  
 
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 

1 Llicència comercial municipal per a mitjans establiments, per m2 
de superfície de venda 

3,44 

2 Informe municipal previ a la llicència comercial de la Generalitat 
de Catalunya per a grans establiments, per m2 de superfície de 
venda 

3,44 

    

 La no admissió a tràmit de la sol·licitud, el desistiment de 
l'interessat previ a la resolució o la denegació per manca d'algun 
dels documents preceptius que s'han d'adjuntar amb la 
sol·licitud, acreditarà una tarifa mínima de 

167,00 

   
   
ARTICLE 12   

   
La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis 
reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 
   

ARTICLE 13   
   
La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 
sancions que siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les 
lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 
   
   
ORDENANÇA NÚM. 47 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ D EL SERVEI DE 
MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL  

   

ARTICLE 6. Quota tributària    
   

1. La quota tributària serà la que resulti de l'aplicació de la tarifa següent:  
   
EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA (€) 
   

1 Nínxols 10,50 

2 Nínxols dobles 15,75 

3 Urnes cineràries 8,40 

4 Capelles 147,00 

5 Ossari 31,50 

6 Panteons 157,50 

7 Columbari 15,75 
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8 Hipogeus 126,00 

9 Sepultures cementiri musulmà 126,00 

   
ARTICLE 11   

La recaptació de la taxa es realitzarà de conformitat amb la Llei General Tributària, les lleis 
reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 
   
ARTICLE 12   

La inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació de les 
sancions que siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General Tributària, les 
lleis reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen. 

 

SEGON: Aprovar provisionalment les modificacions en la classificació fiscal dels carrers de la 
ciutat a efectes de l’aplicació de les ordenances fiscals que tot seguit es relacionen: 
 
La classificació de les vies de la ciutat serà la següent: 

 

I) Taxa per recollida d'escombraries 

   

II) Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 
   
L'anterior classificació III passa a ser l'actual classificació II 

   
Es modifiquen les categories següents: 
  Categoria 
  I        II 
   
Carrer FONT DEL GAT / PG FERRER - BASES DE MANRESA                             1a    1a           
Carrer FONT DEL GAT / MAJOR - BASES DE MANRESA 
         

1a    1a           

Carrer DANTE 1a    1a           
   
   
TERCER: Aprovar provisionalment l'establiment de la taxa per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis 
de telefonia mòbil. 
   
   
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 48, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UT ILITZACIÓ 
PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBL IC LOCAL A FAVOR DE 
LES EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL  
   
ARTICLE 1. Establiment i naturalesa de l'exacció 
D'acord amb allò que disposen l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, i, específicament, l’article 57 del RDL 4/2004 de 5 de març pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, i de conformitat amb els articles 15 a 19 de 
la mateixa Llei, s’estableix la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini 
públic local a favor de les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil. 

ARTICLE 2. Fet imposable  

 
1.      Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial del 
domini públic municipal realitzat per les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil.  



 68 

 
2.      Es consideraran prestats en el terme municipal tots els serveis que, per la seva 
naturalesa, requereixin la utilització, gaudi o aprofitament del subsòl, vol o sòl del domini públic 
municipals. 
 
ARTICLE 3. Subjectes passius  
  
1.      Son subjectes passius de la taxa les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil 
que aprofitin el domini públic municipal  
 
2.      Tenen la consideració d'empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil tots els 
operadors, tant si són titulars de les xarxes o instal·lacions a través de les quals s'efectuen els 
serveis, com si es tracta d'operadors mòbils virtuals. 
   
ARTICLE 4. Responsables  
  
1.      Respondran solidàriament o subsidiàriament de les obligacions tributàries del subjecte 
passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 a 43 de la Llei 
58/2003, general tributària. 
 
2.      En seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats o entitats en general, en els supòsits i 
amb l’abast que s’assenyala en l’article 43 de la Llei general tributària. 
 
ARTICLE 5 . Base imposable  
 
1.      La base imposable de la taxa es calcula conforme als paràmetres següents:  
 
Base imposable: Núm. línies empresa x IMO 
 
On 
 
IMO Ingressos mitjos per operacions de l'empresa explotadora de 

serveis de telefonia mòbil, en euros / línia, i que es calcula com 
 

 IOm / núm. línies empresa  

   

IOm Ingressos per operacions de l'empresa explotadora de serveis de 
telefonia mòbil, en euros 

 

   

Núm. línies 
empresa 

Número de línies de l'empresa explotadora de serveis de 
telefonia mòbil en el municipi de Manresa 

 

   
   

Aquests paràmetres es calcularan en funció de les dades publicades per la Comissió del Mercat 
de Telecomunicacions en el seu darrer informe anual. 
 
2.      Les taxes regulades en aquesta ordenança són compatibles amb l'impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, i amb altres taxes establertes o que pugui establir 
l'Ajuntament, per la prestació de serveis o realització d'activitats de competència local, de les 
quals les empreses mencionades hagin de ser subjectes passius. 
 
3.      Queda exclosa, per als subjectes passius d'aquesta taxa, l'exacció d'altres taxes derivades 
de la utilització privativa o l'aprofitament especial constituït al sòl, subsòl o volada del domini 
públic. 

ARTICLE 6. Quota tributària  
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La quantia de la taxa és el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus impositiu de l'1,5 %. 

ARTICLE 7. Deteriorament del domini públic  

1.      Quan la utilització privativa o aprofitament especial provoquin la destrucció o el 
deteriorament del domini públic, el beneficiari, sense perjudici del pagament de la taxa que 
correspongui, estarà obligat al reintegrament del cost total de les despeses corresponents de 
reconstrucció o reparació i a dipositar prèviament el seu import.  

2.      Aquest dipòsit previ es podrà substituir per garantia en forma d’aval bancari a favor de 
l’Ajuntament.  
 
3.      La devolució del dipòsit previ o la garantia tindran lloc, després de la prèvia sol·licitud de 
l’interessat un cop els serveis tècnics municipals hagin verificat la correcta execució dels 
treballs de reposició o reparació. Si es consideraven deficients els treballs, s’efectuaran 
directament per l’Administració i el seu cost anirà a càrrec de l’interessat. Si el cost efectiu de 
les obres resultés superior a l’import del dipòsit previ o la garantia, s’exigirà el pagament de la 
diferència.  
 

4.      Si els danys són irreparables, hom indemnitzarà el municipi amb una quantitat igual al 
valor dels béns destruïts o a l’import del deteriorament dels malmesos. 

5.      L’Ajuntament no podrà condonar totalment o parcial les indemnitzacions i els 
reintegraments a què es refereix aquest article. 

ARTICLE 8. Acreditament de la taxa     

1.      La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'inicia l'aprofitament especial del 
domini públic que es defineix a l'article 2 d'aquesta ordenança.  

 
2.      Quan els aprofitaments especials que constitueixen el fet imposable de la taxa es 
perllonguen més d'un exercici, l'acreditament de la taxa tindrà lloc el dia 1 de gener de cada 
any.  
 
En aquest supòsit, el període impositiu comprendrà l'any natural.  
   
ARTICLE 9. Règim de declaració i ingrés  

1.      S'estableix el règim d'autoliquidació. 
 
2.      Els contribuents d'aquesta taxa hauran de satisfer quatre pagaments a compte anuals 
durant el mes posterior a cada trimestre natural, que consistiran en el 25 % de la quota total 
corresponent a l'exercici immediatament anterior, la qual es calcularà segons es disposa als 
articles 5 i 6 d'aquesta ordenança, en funció de les dades de l’últim informe anual publicat per la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
 
3.      A més, hauran de presentar, abans del 30 d’abril de cada any, l'autoliquidació 
corresponent a l’exercici immediatament anterior.  

 
La quantitat a ingressar, de forma simultània a la presentació d'aquesta autoliquidació, serà el 
resultat de minorar la quota tributària en l’import dels pagaments a compte realitzats pel 
contribuent en l’exercici a què es refereixi.  
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4.      En el supòsit que els pagaments a compte realitzats excedeixin de la quota anual de la 
taxa, l’import de l’excés es compensarà en el primer pagament a compte que correspongui 
efectuar després de l'autoliquidació anual.  

 

5.      L’Administració municipal podrà inspeccionar, revisar i verificar les declaracions 
presentades i requerir de les empreses la presentació dels documents i dades que estimin 
convenients per a justificar l’exactitud de les xifres d’ingressos declarades.  

En cas que els obligats al pagament no facilitin les dades esmentades o impedeixin les 
comprovacions oportunes, l’Administració procedirà a determinar l’import de la taxa partint de 
les dades que posseeixi i de l’aplicació dels índexs adients, i practicarà les liquidacions 
provisionals mitjançant procediment de comprovació limitada de conformitat amb els article 136 
i següents de la Llei general tributària.  

Igualment, l'Ajuntament podrà practicar liquidació provisional mitjançant procediment de 
comprovació limitada o de verificació de dades, quan els elements de prova que obrin en el seu 
poder posin de manifest la realització del fet imposable de la taxa, l'existència d'elements del 
mateix que no hagin estat declarats o l'existència d'elements determinants de la quantia del 
deute diferents als declarats.  
 

ARTICLE 10. Deure de col·laboració  

 

De conformitat amb el que preveu l'article 93 de la Llei general tributària, les empreses titulars 
de les xarxes o instal·lacions que s'utilitzin per a l'explotació de serveis de telefonia mòbil en el 
terme municipal, hauran d'informar a l'Ajuntament, dins el primer quadrimestre de cada any o en 
el moment en què l’Ajuntament així ho requereixi, sobre les relacions econòmiques que 
mantinguin amb altres empreses a les quals hagin de proporcionar l'accés o interconnexió, en 
quan tinguin transcendència a efectes de la present taxa.  
 
 
ARTICLE 11. Recaptació i inspecció  

 
La recaptació i inspecció de la taxa, la qualificació de les infraccions tributàries i la determinació 
de les sancions que siguin d’aplicació, es realitzaran de conformitat amb la Llei General 
Tributària, les lleis estatals reguladores de la matèria i les disposicions que les desenvolupen.  

DISPOSICIÓ FINAL  

Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2009, i continuarà en 
vigor fins a la seva modificació o derogació.    

QUART: Derogar les següents ordenances: l'ordenança núm.16 reguladora de la taxa per 
serveis de control i regulació de l'abocament d'aigües residuals industrials a la xarxa de 
clavagueram públic, l'ordenança núm.21reguladora de la taxa per la utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic municipal derivats de l'obertura de rases, fosses o 
excavacions i per qualsevol remoguda del paviemnt o les voreres, kordenançan núm. 24 
reguladora de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, 
municipal derivats de l'extracció de sorra i altres materials de construcció, l'ordenança núm. 29  
reguladora de la taxa per la col.locació de plaques de numeració de finques i l'ordenaça núm. 
37 reguladora de la taxa per la prestació de serveis de neteja. 
   
CINQUÈ: Modificar el redactat dels diversos articles de les ordenances fiscals en que es fa 
referència a normatives derogades, indicant la norma i l'articulat vigent, on diu: articles 15 a 19 
de la llei 39/1988, de 28 desembre, reguladora de les Hisendes Locals , ha de dir: articles 
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articles 15 a 19 del reial decret legislatiu 2/2004 pel qual s'aprova el text refós de la llei 
d'hisendes locals, i on fa referència a l' art. 58 de la llei lei 39/1988, ha de fer referència a l'art. 
57 del reial decret legislatiu 2/2004. 
 
SISÈ: Exposar al públic els acords precedents, juntament amb la nova redacció dels articles, al 
tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del següent al de la 
publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, el qual també es 
publicarà en un diari dels de més difusió de la província. En aquest termini els interessats 
podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. 
Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi formulat cap reclamació o al·legació, els 
acords adoptats restaran aprovats definitivament. 
 

SETÈ: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la Província 
els acords elevats a definitius i el text íntegre dels articles modificats i de les ordenances 
aprovades, que entraran en vigor el dia primer de gener de 2009 i regiran mentre no s'acordi la 
seva modificació o derogació.” 
  

 

A continuació, el secretari dóna compte de dues esmenes presentades pel GMPPC als 
dictàmens 2.1.1 i 2.1.2, que transcrites diuen el següent: 
 
ESMENA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE 
CATALUNYA AL DICTAMEN 2.1.1 REFERENT A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 
MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI 2009. 
 
“En l’Ordenança Fiscal núm. 1, Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles en l’article 
18 s’esmenta que: 
 
En el tercer paràgraf 
 
“per tal de facilitar el pagament de l’impost, l’ajuntament podrà, si així ho acorda prèviament 
mitjançant resolució de l’alcaldia, fraccionar el pagament de tots els rebuts domiciliats en diversos 
terminis, sense que s’acreditin interessos de demora ni es sol.licitin garanties als contribuents.” 
 
En la Comissió de Governació i Economia celebrada el passat divendres 24 d’octubre, es 
va garantir el fraccionament d’ofici en dos terminis. Un, a finals del primer trimestre 
aproximadament, i el segon a finals del segon trimestre. Si més no aquesta era la previsió 
que contemplava el govern. 
 
Proposem: 
 
“per tal de facilitar el pagament de l’impost, l’ajuntament adopta fraccionar d’ofici tots els 
rebuts domiciliats. Sense que s’acredtin interessos de demora ni es sol.licitin garanties als 
contribuents. El calendari per dur a terme el pagament domiciliat seria: el primer rebut 
corresponent al 60% de l’impost a principis del segon trimestre, i el segon rebut 
corresponent al 40% restant de l’impost a principis del quart trimestre.” 
 
 
ESMENA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE 
CATALUNYA AL DICTAMEN 2.1.1 REFERENT A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 
MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER L’EXERCICI 2009, I AL 
DICTAMEN 2.1.2 RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DE PREUS PÚBLICS PER A 
L’EXERCICI 2009. 
 



 72 

“L’increment lineal de les ordenances fiscals i preus públics per a l’exercici 2009 es situa 
en un increment del 4,9 % ja que s’argumenta com apunt de l’IPC de l’agost d’enguany. 
 
Proposem  que l’augment sigui del 3 % a excepció de les Ordenances Fiscals núm. 1 
(IBI) la núm. 2 (Tracció Mecànica) i la núm. 3 (ICIO).” 
 
 
2.1.2 DICTAMEN SOBRE APROVACIÓ PROVISIONAL, SI ESCA U,  DE LA 

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚ BLICS 
PER A L’EXERCICI 2009.  

 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Economia, de data 23 
d’octubre de 2008, que transcrit diu el següent: 
 
 
Per part del Servei de Tresoreria General i Gestió Tributària d'aquest Ajuntament s'ha procedit a 
l'elaboració del projecte de modificació de l’annex de tarifes a l'Ordenança General Reguladora 
dels Preus Públics que hauran de regir per l'exercici 2009. 

   
Les modificacions proposades es consideren necessàries per tal d'anivellar la previsió 
d'ingressos i despeses del pressupost de l'exercici 2009. 

   
Atesos els informes econòmics emesos per la tècnica en Economia, amb el vist-i-plau del Cap 
de Secció de Tresoreria. 

   
El Regidor delegat d'Economia proposa al Ple l'adopció dels següents   
   
 ACORDS  
   
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de les tarifes següents, contingudes als 
annexos de tarifes a l'Ordenança General reguladora dels preus públics: 

   
1. PREU PÚBLIC PER A LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I 
IMPRESOS 

 

   
Epígraf Concepte Tarifa (€)  

   

1 Revista Còmic-7 2,10 

   

2 Fotocòpies :  

2.a) Foli i DINA 4  

2.a) 1 Una cara 0,20 

2.a) 2 Dues cares 0,39 

2.b) DINA 3  

2.b) 1 Una cara 0,28 

2.b) 2 Dues cares 0,44 

   

3 Catàlegs de les exposicions del Centre Cultural El Casino  

3.1 Catàleg de gran format 20,00 

3.2 Catàleg de petit format 10,00 
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La resta de tarifes no es modifica  
   
2. SERVEIS CULTURALS I ESPORTIUS  
   
Epígraf Concepte Tarifa (€)  

   
1 Colònies esportives :  

1.1 Període d'1 setmana intensiva (matí i tarda, dinar inclòs) 74,00 

1.2 Jornada de recreació esportiva (un dia) 20,00 

1.3 Període d'1 setmana mitja jornada (sense dinar) 58,00 

1.4 Període d'1 setmana mitja jornada (dinar inclòs) 47,00 

2 Aula de l'Esport  

2.1 Cursos de formació. Per hora 2,00 
3 Cursos al casal de joves La Kampana  

3.1 Cursos que no inclouen material  

3.1.1 Cursos de fins a 4 sessions de durada 7,15 

3.1.2 Cursos de 4 a 8 sessions de durada 14,30 

3.1.3 Cursos de més de 8 sessions de durada 23,70 

3.2 Cursos que inclouen material  

3.2.1 Cursos de fins a 4 sessions de durada 10,65 

3.2.2 Cursos de 4 a 8 sessions de durada 21,30 

3.2.3 Cursos de més de 8 sessions de durada 29,70 
4 Aules de Cultura  

4.1 Curs de cultura,  per hora  3,48 
5 Tallers d'art  

5.1 Tallers d'art, per hora 2,06 

6 Cursos de formació en tecnologies de la informaci ó i 
comunicació (€/hora) 

1,10 

7 Curs d'autoformació en gestió de la innovació  

7.1 Per hora 3,30 

7.2 Per curs complet 150,10 
8 Entrades a concerts del Premi de Música Ciutat de M anresa  

8.1 Platea 12,00 

8.2 1r pis 12,00 

8.3 2n pis 6,00 

 Aquestes preus seran d'aplicació quan el concert suposi una contractació 
externa.  

 Les entrades seran gratuïtes per als alumnes del conservatori de Música i tindran 
una reducció del 50% per als familiars fins a segon grau. 

9 Lloguer de material esportiu   

9.1 Cistelles de bàsquet al carrer per unitat/jornada 31,00 

9.2 Biblioteca mòbil per jornada  52,00 

La resta de tarifes no es modifica  
Les tarifes anteriors no inclouen el material o publicacions que puguin lliurar-se als assistents als 
cursets o colònies, els quals hauran d’abonar-se en funció dels preus públics o taxes que siguin 
d’aplicació. 
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Gaudiran d'una reducció del 85% de la tarifa les famílies amb dificultats econòmiques i socials, 
previ informe dels serveis socials d'aquest Ajuntament. 

   
3. PRODUCTES I SERVEIS DE L'OFICINA DE TURISME DE MANRESA  
   

2 Samarretes 6,90 

4 Guia turística de Manresa 14,45 

5 Gorres 3,40 

5 Gorres 3,40 

7 Manresa viva (llibre) 48,55 

15 Guiatges turístics, per persona 3,10 

16 Polos 17,20 

17 Motxilles 11,55 

18 Jaquetes 28,75 

19 Pòster Manresa al 1375 3,00 

   
La resta de tarifes d'aquest annex no es modifica.  
   
   
4. AUTOFOTOCÒPIES   
   

1 Biblioteca del Casino, per cada targeta vàlida per a 25 fotocòpies 1,65 

2 Casal La Kampana, per cada fotocòpia 0,07 

   
La resta de tarifes no es modifica  
   
   
SEGON: Exposar al públic les modificacions precedents al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, 
durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província, el qual també es publicarà en un diari dels de més difusió de la 
província. En aquest termini els interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les 
reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi 
presentat cap reclamació o al·legació, els acords adoptats restaran aprovats definitivament. 

TERCER: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la Província 
els acords elevats a definitius i les tarifes modificades, les quals entraran en vigor el dia primer 
de gener de 2008 i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. 

QUART: Consignar en el Pressupost Municipal de l'exercici 2008 les dotacions oportunes per la 
cobertura de la diferència resultant, en aquells casos que per raons socials, benèfiques, culturals 
i d'interès públic, el rendiment de les tarifes dels preus públics no cobreixi el cost del servei o 
activitat de què es tracti. 

 

 
2.1.3 INFORMAR FAVORABLEMENT LA SOL.LICITUD DE REVI SIÓ DE TARIFES 

DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA PER A L’EXERCICI 2009.  
 
El secretari dóna compte del dictamen del regidor delegat d’Economia, de data 23 
d’octubre de 2008, que transcrit diu el següent: 
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Vista la sol·licitud de revisió presentada per la societat gestora del servei públic de 
subministrament d'aigua potable al municipi de Manresa, Aigües de Manresa, SA, ha presentat 
sol·licitud de revisió de tarifes, a la qual s'adjunta memòria justificativa de la revisió, i la 
informació tècnica i econòmica que s'exigeix a l'ordre del Departament de Comerç, Consum i 
Turisme de la Generalitat de data 8 de setembre de 1988. 

Vist l’informe emès pel Cap de Secció de Tresoreria, que conclou que es considera 
convenientment justificat l’increment de les tarifes proposat. 

Atès que la tramitació d’aquest expedient ha de seguir el procediment previst al decret 149, de 
28 d’abril de 1988, el qual estableix al seu article 3.1 que el Ple de la Corporació ha d’emetre 
informe motivat sobre la proposta de la modificació de tarifes presentada pel sol·licitant. 

El Regidor d’Economia, proposa l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER:  Informar favorablement la sol·licitud de revisió de les tarifes del servei públic de 

subministrament d'aigua potable a la ciutat de Manresa presentada pel Sr. JOSEP 
ALABERN I VALENTÍ en nom i representació de la societat AIGÜES DE MANRESA, 
SA, i proposar el règim tarifari següent: 

  
  
 
 
1) Abonats domèstics. Subministrament per aforament . 
  
 Quota de servei ..............................................................28,07 EUR/semestre/aforament 
 Tarifa ......................................................................................................... 0,5007 EUR/m3 
  
  
2) Abonats domèstics. Subministrament per comptador . 
 
 Quota de servei 
  
 Subministrament tipus A ....................................................................8,09 EUR/trimestre 
 Subministrament tipus B i C ............................................................ 10,75 EUR/trimestre 
 Subministrament tipus D i E............................................................. 16,16 EUR/trimestre 
  
 Tarifes (*) 
  
 1r bloc (fins a 18 m3./trimestre)................................................................. 0,2751 EUR/m3 
 2n bloc (de 18 a 30 m3./trimestre) ............................................................ 0,5140 EUR/m3 
 3er bloc (de 30 a 54 m3/trimestre)............................................................ 0,7286 EUR/m3 
 4rt bloc (més de 54 m3/trimestre)............................................................. 1,2445 EUR/m3 
    
(*) S’aplica l’ampliació dels trams de consum quant el nombre de persones de l’habitatge és de 
quatre o més. L’increment s’aplica per persona addicional d’acord amb la següent taula: 
 
Facturació trimestral. Distribució de trams: 
 
Número de persones 1er tram 2ón tram 2ón tram 3er tram 3er tram  4art tram 
1-3 < = 18 > 18 < = 30 > 30 < = 54 > 54 
4 < = 24 > 24 < = 39 > 39 < = 72 > 72 
5 < = 30 > 30 < = 48 > 48 < = 90 > 90 
6 < = 36 > 36 < = 57 > 57 < = 108 > 108 
7 < = 42 > 42 < = 66 > 66 < = 126 > 126 
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N < = 6 n > 6 n < = 9 n + 3 > 9 n + 3 < = 18 n > 18 n 
 
 Només podran acollir-se a aquesta ampliació de trams aquells abonats que prèviament hagin 
acreditat la seva situació davant l’Agencia Catalana de l’Aigua a efectes de l’aplicació del Cànon 
de l’Aigua. 
 
3) Abonats industrials i assimilats 
 
  

CALIBRE COMPTADOR  EUR/TRIMESTRE LÍMIT BLOC 
(m3/trim..) 

7-10 mm. 20,38 150 

13 mm. 27,11 200 

15 mm. 40,74 300 

20 mm. 67,87 500 

25 mm. 101,84 750 

30 mm. 135,79 1.000 

40 mm. 271,75 2.000 

50 mm. 407,70 3.000 

Més de 50 mm. 543,45 Sense límit de bloc 
 
 
  Tarifes 
 
 1r bloc (fins al límit indicat) ...................................................................... 0,5363 EUR./m3 
 2n bloc (a partir del límit indicat) ............................................................. 0,8275 EUR./m3 
 
 
4) Abonats Generals. 
 
 Als abonats amb aquesta classificació se’ls aplicaran els preus corresponents a l’ús 

domèstic (comptadors) però multiplicant cadascun dels quatre blocs pel número de 
vivendes que subministra. La quota de servei també serà la que correspongui al tipus de 
vivenda multiplicada pel nombre de vivendes. 

 
 
5) Abonats Municipals 
  
 S’aplica el 10% de la quota de servei segons conveni amb l’Ajuntament. 
 Preu únic: .................................................................................................. 0,2877 EUR/m3 
 
  
6) Comptadors per obres 
 

Quota de servei:En funció del calibre del comptador, segons la taula de comptadors  
industrials 

  
 Tarifes 
 
 1r bloc (fins a 18 m3./trimestre)................................................................ 0,2751 EUR./m3 
 2n bloc (de 18 a 30 m3./trimestre) ........................................................... 0,5140 EUR./m3 
  3er bloc (de 30 a 54 m3/trimestre)............................................................ 0,7286 EUR/m3 
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 4rt bloc (més de 54 m3/trimestre)............................................................. 1,2445 EUR/m3 
7) En alta 
  
 Tarifes 
 
 A River Parc............................................................................................. 0,3076 EUR./m3 
 A Callús.................................................................................................... 0,3076 EUR./m3 
  
8) Abonament propietaris plomistes : 0,1548 EUR/m3 

 
9) Cànon conservació de comptadors 
 
  

CALIBRE COMPTADOR 

 

CÀNON CONSERVACIÓ 

 
5/7/10 mm. 2,24 EUR/abonats/trimestre 

13/15 mm. 2,81 EUR/abonats/trimestre   

20 mm. 3,26 EUR/abonats/trimestre   

25 mm. 4,17 EUR/abonats/trimestre   

30 mm. 5,27 EUR/abonats/trimestre   

40 mm. 7,52 EUR/abonats/trimestre   

50 mm. 14,82 EUR/abonats/trimestre   

65 mm. 19,10 EUR/abonats/trimestre   

80 mm. 23,49 EUR/abonats/trimestre   

100 mm. 29,19 EUR/abonats/trimestre   

125 mm. 34,24 EUR/abonats/trimestre 

Aforaments Manresa 9,00 EUR/abonat/semestre 
 
10) Lloguer de comptadors 
 
 

CALIBRE COMPTADOR 

 

 

5/7/10/13/15 mm. 2,16 EUR/abonats/trimestre 

20 mm. 2,89 EUR/abonats/trimestre   

25 mm. 2,89 EUR/abonats/trimestre   

30 mm. 3,93 EUR/abonats/trimestre   

40 mm. 6,03 EUR/abonats/trimestre   

50 mm. 11,78 EUR/abonats/trimestre   

65 mm. 13,97 EUR/abonats/trimestre   

80 mm. 17,17 EUR/abonats/trimestre   

100 mm. 21,25 EUR/abonats/trimestre   

125 mm. 24,91 EUR/abonats/trimestre 
 
 
SEGON: Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la 

complimentació de l'expedient. 
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El senyor Jordà Pempelonne  explica que passarà a fer una exposició dels principals 

punts de les ordenances que es proposa aprovar. Com a criteri bàsic d’aplicació 

general, excepte en els casos que després es precisaran, el que s’aplica és un 

increment de l’IPC corresponent al mes d’agost, per tant, el 4,9%. Aquest increment 

s’aplicarà als impostos més importants, com per exemple, escombraries, guals o l’IAE.  

 

Es passa a detallar els demés impostos. Es comença per un apartat de construccions 

que engloba diversos tributs, taxes i impostos. Es produeix en aquest exercici una 

simplificació dels càrrecs. Es passa de cinc càrrecs a dos càrrecs quan s’està parlant 

de fer una obra major. Els cinc càrrecs que hi havia fins el moment eren: la llicència 

d’obres, com a pas previ; i una vegada es concedia la llicència d’obres, i es volia iniciar 

l’obra, s’havia de pagar l’impost de construccions i obres, les taxes per reserves de via 

pública, de contenidors i per tanques. Es passa a simplificar-ho amb dos únics càrrecs, 

que seran la llicència inicial i posteriorment l’ICIO. Per tant, les taxes desapareixen i 

queden englobades en el conjunt dels altres dos càrrecs, de forma que la recaptació 

global sigui la mateixa amb un creixement de l’IPC. L’avantatge és una simplificació de 

tràmits, tan pels promotors com per l’Ajuntament. En el tema de l’ICIO, cal fer 

referència a la introducció d’un nou epígraf referent a bonificacions pel parc tecnològic, 

que també gaudirà d’una bonificació del 95%, com molts altres edificis públics o 

d’interès públic.  

 

Pel que fa a l’aigua, que va en un dictamen a part, val la pena separar els tres 

apartats: el consum, les quotes de connexió i el clavegueram, que va inclòs tot en el 

mateix rebut. Pel que fa al consum, s’ha decidit continuar primant aquells ciutadans i 

indústries que estalvien i, per tant, dels blocs de consum, el primer i segon bloc 

domèstic tenen un increment del 4,48%, igual que el primer bloc industrial. Per tant, 

aquells que menys consumeixen tenen un increment del 4,48%. El tercer bloc 

domèstic i el segon bloc industrial tenen un creixement del 7,49% i el quart bloc 

domèstic un 8,5%.  

 

Quant a les quotes de connexió, les domèstiques creixen entre 1,5 euros i 3 euros el 

trimestre, i les industrials també tenen un creixement proporcional que varia entre 4 

euros i 106 euros el trimestre, en funció del cabal de la connexió que tenen a la xarxa 

d’aigua. 

 

Pel que fa al clavegueram, es manté l’acord que es va aplicar l’any anterior. L’any 

anterior Aigües de Manresa sol·licitava un increment del 100% de la quota de 

clavegueram i es va acordar aplicar l’increment en dos anys. Per tant, s’augmenta la 

quota del 0,21 al 0,28. Es tracta d’un coeficient que s’aplica a la resta del consum i de 

les quotes de l’aigua.  
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Sobre el tema de l’impost de bens immobles, s’aplica una rebaixa del tipus impositiu, 

del 0,975, que es rebaixa al 0,836. Per tant, és una rebaixa del 14,26%. Es manté el 

topall màxim d’increment en el 15%. Tots els rebuts pagaran com a màxim un 15%, 

excepte els canvis d’ús. És a dir, si hi ha un solar i s’hi construeix, l’edifici corresponent 

pagarà més que el 15% del que pagava el solar. El resultat del tipus impositiu i del 

topall del 15% és un increment global del 4,98% de la recaptació global. 

Addicionalment es proposa un fraccionament d’ofici en dos terminis. El fraccionament 

ja era possible a sol·licitud de cada propietari, però que s’aplicarà d’ofici a tots aquells 

rebuts que estiguin domiciliats. L’anterior mesura es complementa amb unes 

bonificacions que ja es coneixen i que continuen: les d’habitatges de protecció oficial 

tenen un 50% de bonificació durant sis anys i les famílies nombroses, segons les dues 

categories tenen una bonificació del 50% o del 90%. Fins el moment s’ha fet referència 

a les condicions generals de l’IBI. S’incorpora una nova possibilitat que la llei ofereix 

que és tenir tipus impositius diferenciats. Per tant, no tothom pagarà el 0,836, sinó que 

a algunes propietats se’ls hi aplicarà uns tipus diferenciats. Per una banda, el que 

s’anomenen béns de característiques especials, que a Manresa només n’hi ha un, que 

és l’autopista. Fins ara tenia un tipus impositiu de l’1,135 i es passa a l’1,3. Els solars 

no edificats, el 10% dels solars també se’ls aplicarà un tipus diferent que serà de 

l’1,17. I per finalitzar el 10% dels usos no residencials, per tant tot allò que no sigui 

habitatge, el 10% de més valoració cadastral, se li mantindrà el tipus impositiu que hi 

havia el 2008. Per tant, tindran el 0,975. Aquesta regla no s’aplica ni als béns culturals 

ni de sanitat i beneficència ni religiosos. Pel que fa a l’IBI rústic, es passarà d’un 

coeficient d’1 a un coeficient de 0.5, com a conseqüència de les converses que es van 

mantenir amb Unió de pagesos i que l’argument que tenia l’Unió de pagesos va 

semblar prou raonable en el sentit que en la nova revisió cadastral s’han incorporat 

tota una sèrie de construccions que abans no tributaven: coberts, granges, basses, 

piscines, etc. Aquestes construccions passen a estar valorades i per tant passen a 

pagar IBI i la Unió de pagesos va explicar que no s’havia pagat mai, i van demanar 

que s’apliqués una certa progressivitat de la mateixa manera que la tenen els demés 

ciutadans. Per tant, en lloc del coeficient d’1, s’aplicarà un 0.5, que és el mínim que 

permet la llei.  

 

Sobre l’impost de plusvàlues, s’ha de tenir en compte que l’ajuntament regula el tipus 

impositiu i una reducció sobre la base liquidable perquè fa poc que s’ha fet una revisió 

cadastral i per tant durant els primers anys es permet rebaixar la valoració cadastral. El 

tipus impositiu es manté. Era del 13% i continuarà essent-ho, i el que es fa és reduir la 

reducció de la base. Es tracta de rebaixar la valoració cadastral durant els primers 

anys per poder aplicar una certa progressivitat. La reducció el 2008 és del 60%, i el 

2009 es reduirà al 55% de la valoració cadastral.  
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Sobre l’impost de vehicles, pel que fa a turismes i motos, que és la part més important, 

un increment del 0,35%, que es deu a què hi ha un límit en el coeficient i per tant 

l’increment serà nomes del 0,35% i, globalment, per tant, si s’hi afegeix: camions, 

busos, tractors, etc, l’increment serà d’un 0,76%, ja que en aquest cas encara hi ha 

marge i tenen creixements del 2 o 3%.  

 

Una reducció significativa, també a iniciativa dels interessats i que també tenia lògica 

és la que afecta a la taxa per les llicències mediambientals per usos ramaders i 

agrícoles, que no estava diferenciada de les demés i era un greuge perquè una granja 

d’animals requereix una gran superfície, però en canvi el rendiment econòmic és molt 

inferior al d’una indústria. S’aplica doncs una reducció del 90% en aquestes taxes. 

S’afegeix també una nova taxa per les companyies de telefonia mòbil en la línia de les 

taxes de què ja es disposa per a companyies elèctriques, de gas, etc.  

 
 
El senyor Majó Garriga explica que seguirà l’ordre que ha seguit el senyor Jordà en 

la seva intervenció. En el capítol de les llicències de construcció, al Grup Municipal de 

la CUP no li sembla malament l’augment a priori, el que no s’entén massa és el 

raonament que es va explicar el dia de la comissió informativa. S’està fent referència a 

la qüestió d’unificar ocupació de via pública amb la mateixa llicència. Es va argumentar 

que com que hi havia igualment molta gent que demanava ocupació de via pública per 

2 m² i acabaven fent-ne servir 4 o 5, o acabaven excedint-se clarament de l’espai que 

havien sol·licitat, que igualment s’incloís a la llicència i que després ocupessin el que 

volguessin i que s’intentaria controlar tant bé com es pogués. Aquesta argumentació 

no es considera raonable. L’Ajuntament hauria de comprometre’s en fer respectar 

l’ocupació de via pública perquè en alguns llocs, especialment al barri antic, hi ha 

hagut casos, per exemple al carrer Arbonés, flagrants en l’ocupació de via pública i 

que la unificació de dues taxes el que farà serà encara agreujar els casos esmentats. 

 

Sobre el tema de la taxa de l’aigua, es dóna una paradoxa. S’augmenta el preu que 

hauran de pagar els manresans per disposar d’aigua potable per sobre de l’IPC, però 

s’augmenta precisament perquè l’estalvi està funcionant provoca que el cost per litre 

augmenta. És a dir, que les despeses d’Aigües de Manresa són les mateixes tan si els 

manresans consumeixen més o menys aigua, com menys aigua consumeixen més car 

s’ha de pagar el litre d’aigua. És una paradoxa, però s’entén que és una paradoxa 

inevitable en certa manera i per tant es donarà suport a les noves tarifes. 

 

Sobre les qüestions de les plusvàlues, també es considera raonable tot i que no es 

votarà a favor perquè es considera que forma part del paquet d’augments i no es 

votarà a favor pel que s’explicarà a continuació. 
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Pel que fa a les taxes dels vehicles, és l’apartat que es considera més raonable 

augmentar com a mínim l’IPC, i passa que legalment no es pot fer. El 0,35% es 

considera insuficient però si la llei no ho permet, s’entén que és el que haurà de ser, 

però sí que s’entenia que era raonable en l’apartat de vehicles un augment com a 

mínim de l’IPC. 

 

En la qüestió de l’IBI, que és la que es considera més important perquè és la que 

afecta a més manresans i manresanes. Es considera raonable que el 10% dels usos 

no residencials paguin amb un tipus per sobre de la resta i que pugui arribar a suposar 

fins i tot un 15% d’augment en relació a l’any 2008. Es considera que és una mesura 

raonable, redistributiva i a la qual s’hi podria donar suport. El que es veu, no obstant 

això, és que el 4,98% que s’aplicarà de mitjana a la resta de contribuents, sí que és 

cert que és l’IPC d’agost, però no serà l’IPC de final d’any, i per tant, suposarà un 

augment de la pressió fiscal, potser un augment relativament petit, d’un 1 o un 2%, 

però en tot cas, és un augment de la pressió fiscal i és un augment de la pressió fiscal 

en unes circumstàncies de crisis econòmica en què molta gent tindrà dificultats per 

mantenir el nivell adquisitiu i a més a més en un moment en què cada vegada més 

gent disposa de béns immobles de propietat. No és una qüestió només d’unes franges 

determinades de la societat, com abans, que tenien béns immobles i que per tant 

gravar-los impositivament podia tenir un efecte redistributiu. Actualment l’efecte 

esmentat és molt menor perquè cada vegada hi ha més gent de la classe treballadora, 

de les classes populars que disposen d’una vivenda de propietat i que per tant 

l’augment de la pressió fiscal en un moment de crisi no sembla que sigui menystenible, 

es considera que és un problema i que per tant s’ha d’encarar com a tal problema. Tot 

i així, i és en aquest moment quan es vol explicar per què es votarà en contra de les 

noves ordenances, considera que l’Ajuntament s’ha de fer càrrec d’una sèrie de 

despeses i que segurament les esmentades despeses en els futurs anys seran més 

necessàries que mai i per tant es considera que si a l’Ajuntament no li queda altre 

remei l’únic recurs que té per fer-se amb els ingressos és augmentar les taxes fins i tot 

per sobre de l’IPC, però el grup municipal de la CUP vol anar una mica més enllà i es 

vol preguntar per què l’Ajuntament tindrà problemes financers els propers anys i es vol 

situar en el context polític en el que es viu, perquè sinó no s’està explicant tota la 

veritat. És a dir, l’Ajuntament tindrà problemes pressupostaris els propers anys, 

bàsicament perquè hi ha dos problemes estructurals que defineixen la situació. Un, és 

evidentment el mal finançament dels municipis. És un mal finançament que sobretot 

prové de qui gestiona la major part dels impostos que paguen els manresans, és a dir, 

l’Estat espanyol, i per tant, el govern espanyol. L’altre, és el dèficit fiscal que es viu 

com a país. No hi ha cap altre país a Europa que pateixi el dèficit fiscal que viu 

Catalunya. Des de la CUP s’entén que qui és corresponsable dels dos problemes 

estructurals citats és precisament el partit de l’alcalde i per tant que els mateixos 

responsables politics, és a dir, els que van aprovar els últims pressupostos de l’Estat, 
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per exemple, els mateixos responsables politics del problema de fons que es pateix 

desprès demanin un sacrifici als ciutadans, no es considera política ni moralment 

acceptable. Legalment sí. Però no es considera que la gent del PSC-PSOE, que tenen 

un diputat Manresà que va votar els citats pressupostos, estiguin en condicions de 

demanar als manresans que facin un esforç fiscal. Per l’esmentat motiu no es votarà a 

favor. Si l’augment de la pressió fiscal, que si es vol és moderat, però que és un 

augment, hagués anat acompanyat d’un discurs de denúncia dels problemes 

estructurals que es pateix com a ciutat i com a país i com a persones que viuen a la 

ciutat i en aquest país, el grup municipal de la cup hi podria haver donar suport, però 

com que no s’ha produït no s’hi donarà suport. Es votarà en contra del punt 2.1 i es 

votarà a favor del punt de l’aigua que és el 2.1.3.  

 

El senyor Javaloyes Vilalta  explica que pel que fa al dictamen d’ordenances fiscals i 

de preus públics han presentat dues esmenes que en el transcurs de la seva 

intervenció defensarà. Han estat presentades bàsicament pel concepte que cal ser 

conscients, malgrat estar a l’oposició i no es tinguin responsabilitats ni del govern futur 

ni de la qüestió del plantejament polític, econòmic i financer actual, però sí que cal ser 

corresponsables de la situació dels conciutadans, que han de viure en pròpia carn 

l’augment de la pressió fiscal dels impostos que avui aprovaran.  Han volgut fer 

l’esmena, de la qual dubten de la possibilitat d’èxit, però cal ser realista del que hi ha, 

que han volgut presentar perquè prèviament al dia d’avui s’ha donat un cert debat 

sobre la participació i el consens que hi ha hagut respecte, si no a totes, a alguns dels 

tributs i ordenances fiscals més importants. És sorprenent veure com a última hora 

aquell consens ciutadà sembla ser que no ha existit, perquè finalment els mateixos 

representants de les entitats i associacions han volgut, com suposa legítimament, amb 

un acte més de protesta i més de simbologia, que no pas de pes, no assisteixin a 

aquesta reunió que vostès convoquen per explicar-los aquestes ordenances fiscals, 

perquè han fet el que han volgut, de la manera que han volgut i com els ha convingut. 

Aquest és el consens ciutadà que vostès han aconseguit, polític, cap ni un, fins al punt 

que només sap d’una reunió prèvia per parlar de com aplicarien la possibilitat de l’IBI i 

el que arribaria a representar a aquesta afectació a la ciutadania i que es plantejaven 

dos supòsits, que si en lloc del 15% es buscaria l’aplicació d’un topall del 25% i que 

semblava ser que en una reunió d’entitats i ciutadans es podria arribar a aquesta 

entesa del 25%, però resulta que és el 15. És l’única reunió que vostès han tingut la 

deferència de parlar-los per l’aplicació de l’IBI amb el grup municipal que representa 

respecte a les ordenances i taxes per a l’any que ve. 

 

Diu que l’equip de govern no ha buscat el consens polític, de cap de les maneres. 

Tampoc els estranya perquè no ho han fet mai i tampoc ho faran ara. Si no ho han fet 

mai és perquè en forma i fons les coses funcionaven i rutllaven i no hi havia aquesta 

possible problemàtica que es podrien arribar a trobar que aquella manca d’execució 
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dels pressupostos, allò que queda penjat que es pressuposta i no es fa..., però per 

això es fan unes taxes perquè es pugui fer. La cosa va funcionant i no passa res, però 

ara no, vostès són prou conscients que no estem en una situació de normalitat i des 

del seu grup municipal els diu que són conscients que aquest procés que s’esdevé de 

l’any vinent i altres no estaran en els processos que aquests deu anys han tingut la 

sort de viure, políticament i econòmicament parlant. Per això des del seu grup 

municipal estén la mà per procurar, amb la possibilitat real de consens, arribar a 

acords per poder facilitar que el pressupost que han de presentar es pugui arribar a 

acords i consensos reals, que facin i possibilitin que la ciutadania no en surti gaire 

perjudicada. Afegeix que l’equip de govern no ha cercat el consens i cal afrontar, 

perquè a través de la recaptació dels impostos han d’afrontar aquest pressupost del 

2009  a través d’un PAM que ha estat aquell pivot que l’equip de govern ha pilotat com 

un efecte de resorgiment de la participació ciutadana i que hores d’ara, possiblement 

no sap com estarà, però fins l’hora present no han volgut corroborar ni participar de 

quina manera volen fer els pressupostos i què s’haurà de deixar al calaix dels 

projectes aprovats en aquest PAM. 

La situació és complicada i és un greuge comparatiu amb d’altres ciutats. Vostès 

parlen que es fa una aprovació de les ordenances fiscals amb l’IPC del mes d’agost, 

del 4’9%. Com ha dit el seu antecessor probablement s’acabarà aquest any amb una 

inflació inferior al 4’9, però segur que s’acabarà amb una menor inflació perquè cada 

any passa igual, a excepció d’un o dos, sempre s’ha quedat per sota i això suposa que 

es van arrossegant elevats greuges, d’unes dècimes, però que any rere any mermen 

la competitivitat de comerços i empreses i també les butxaques dels particulars a 

través dels seus impostos. També és un greuge si es compara amb el que han aprovat 

altres ciutats, que és el model pel qual el seu grup ha presentat aquesta esmena. 

L’esmena que el GMPPC presenta és apujar un 3% i d’aquí s’exclouen ICIO, IBI i 

tracció mecànica. Per què exclouen aquests tres elements? ICIO, perquè segons 

l’equip de govern han consensuat amb el gremi de constructors i promotors el fet de 

reubicar aquesta taxa i ordenança fiscal. Caldrà contemplar-la i veure-la. Per l’IBI, prou 

complicat està tot plegat com per fixar com i de quina manera es pot afrontar l’IBI, ja 

no pel 2009. sinó 2010 en endavant. Aquí cal resituar aspectes com dir que s’ha 

treballat per intentar agreujar el mínim possible aquestes problemàtiques. 

Pel que fa a tracció mecànica, com molt bé ha dit el regidor d’Hisenda el topall màxim 

que permet la llei és el que hi ha i s’estava per sobre respecte d’altres municipis 

perquè ja no permet apujar més. Ja ni permet estar per sobre aquest 3%. 

El GMPPC proposa apujar aquest 3% perquè en definitiva és contenció i moderació a 

la pressió fiscal dels ciutadans de Manresa, per intentar pal.liar els efectes negatius 

que té la crisi que pateixen els comerços i les petites i mitjanes empreses de la ciutat, i 

perquè d’aquesta manera s’intenta minimitzar la pressió fiscal, tenint en compte que 

tampoc es poden permetre el luxe de congelar-la. Creu que d’aquesta manera es fa un 

exercici de responsabilitat, situant per sota del que segurament serà l’índex de l’IPC, 
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però també fent la reflexió que cal preservar l’augment per intentar mantenir els 

serveis que es donen a la ciutat. 

Respecte a l’IBI el GMPPC vol fer un apunt. Si ens trobem en la situació actual és 

perquè vostès han fet mil.lionaris als ciutadans de Manresa. De la nit al dia ens han 

convertit en mil.lionaris del no res, perquè de la mateixa manera que els habitatges, els 

comerços, les propietats dels veïns i veïnes d’aquesta ciutat s’han vist disparades del 

seu valor, de la mateixa manera avui en dia el món financer, potser no en valen tant, 

potser fins i tot aquelles valoracions que els fèim de dir vostès s’han passat perquè el 

mercat està a la baixa, potser van quedar curtes respecte a l’increment que varen fer 

fer, perquè varen permetre l’aprovació de convertir-los en mil.lionaris i haver de 

suportar un pagament d’un impost important per les butxaques dels que viuen a 

Manresa, dels que hi viuen i hi treballen, de les petites i mitjanes empreses també, i 

d’aquells que estan de lloguer. 

 

El GMPPC també presenta una segona esmena per pal.liar els efectes de la butxaca 

dels contribuents, concretament a l’art. 18, tercer paràgraf, on es diu: ...”per tal de 

facilitar el pagament de l’impost l’Ajuntament podrà, si així ho acorda prèviament i 

mitjançant resolució d’alcaldia, fraccionar el pagament ...”, el GMPPC demana que en 

lloc de “si així ho acorda prèviament”, no, entre d’altres coses perquè sí que es cert, 

com molt bé ha dit el regidor d’Hisenda a la Comissió, ja es va dir que seria d’ofici 

poder fer el pagament en dos terminis, però a l’Ordenança no queda reflectit sinó que 

es diu que “si així ho acorda prèviament, mitjançant resolució d’alcaldia”. Creu que és 

important, amb independència de si estan d’acord o no amb els increments, que la 

lletra menuda quedi clara i transparent, què és el que hi ha realment en aquella 

ordenança, si es fa d’ofici que es faci d’ofici, però no que hi hagi un decret d’alcaldia 

que digui: “...aquest any manresanes i manresans, pagueu en dues vegades...”. Que 

consti clarament que es fa d’ofici, entre d’altres qüestions perquè el següent paràgraf  

permet fer tants terminis de pagament mentre s’estigui en l’exercici, és a dir, fins i tot 

un ciutadà pot demanar pagar l’IBI en dotze terminis. 

També demana que el calendari de pagament fos clar i quedés reflectit perquè el 

primer rebut fos a principis del segon trimestre amb un 60% de l’import de l’IBI i el 40% 

restant a principis del quart trimestre. Diu que amb converses amb el regidor Sr. Jordà 

estan disposats que el primer rebut sigui a finals del primer trimestre, amb un 70% i el 

30% restant a principis del quart trimestre. No hi veuen cap inconvenient perquè en 

definitiva es tracta de facilitar el pagament als ciutadans de Manresa. 

 

El fet de presentar una esmena on es demana el 3% de manera generalitzada 

l’increment de les taxes, ordenances i preus públics, evidencia en el fet que no votaran 

a favor d’aquests dictàmens i espera que si la recolzen votaran a favor d’aquest 

increment tributari.  
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Pel que fa a Aigües de Manresa, com a regidor i com a membre del consell 

d’administració d’Aigües de Manresa, manifesta que en l’informe del gerent, persona 

molt competent, es diu que en reunió del dia 16 es va prendre l’acord, per unanimitat, 

de sol.licitar la revisió de tarifes d’aigua a la qual va adjuntar en data 6 d’octubre, però 

que no obstant ha acordat una modificació parcial del desglossament de les tarifes i 

per això demana el que ha presentat finalment.  

Com a membre d’aquest consell d’administració diu que no ha estat informat en 

absolut de cap canvi. Espera i desitja que la resta de membres hagin estat informats, 

perquè sinó es trobarien amb un greuge pel qual s’hauria de retirar aquest dictamen 

perquè passés pel consell d’administració i tornar-lo a presentar al Ple, perquè les 

coses s’han de fer bé. Si més no, informar verbalment, perquè són canvis que no 

poden afectar en gran mesura, perquè un cop feta la lectura, ens quedem igual, però 

les formes són importants, les maneres també, i comprendran que si es fan uns 

increments o uns altres poden canviar molt la forma amb què afecti els ciutadans 

aquestes tarifes.  

Com va comentar al consell d’administració, creia sincerament que aquestes tarifes, a 

part de ser necessàries, perquè s’ha fet una contenció de la despesa del consum de 

l’aigua, per la qual cosa, ha provocat una menor facturació, i ha provocat un consum 

responsable per part dels ciutadans de Manresa, als quals cal recompensar i cal dir-

los: Ben fet!, perquè és la insistència que tots fan del consum responsable de l’aigua, 

sí que va esmentar el fet que malgrat s’ha de continuar amb un pla d’inversions per 

part de l’empresa Societat d’Aigües de Manresa, el que caldria seria que aquell que 

consumeix més pagui més. És una reflexió que posa sobre la taula, en canvi, no que 

els que consumeixin menys paguin menys, sinó que tinguessin un increment més 

lineal. Per sobre de tot, perquè amb les quotes de servei no fossin tant afectats. 

Amb aquest canvi de tarifes que han produït, en part, sembla ser que potser la reflexió 

que va fer no va quedar en sac foradat, perquè és el que han fet, han abaixat la quota 

de serveis i han incrementat el 4t bloc, però no el satisfà perquè entén que el regidor 

d’Hisenda vulgui minimitzar l’efecte de la quota de servei i ens parli d’un euro o euro i 

mig per trimestre, la qual cosa són pocs diners, però quan es parla de tants per cents, 

es parla que la quota de servei que abans representava el 80% de l’increment de les 

tarifes d’Aigües de Manresa, ha passat a ser el 75%, en definitiva s’ha abaixat 5 punts 

i la resta amb el consum de l’aigua del 20 al 25% entre el 3r i 4t bloc. 

 

Aquest increment, malgrat sigui d’un euro o euro i mig per factura, després vindrà 

l’ACA i també farà el seu increment, però creu que des de l’Ajuntament el que cal 

procurar és minimitzar aquells que realment o no poden ni fer front a la compra diària, i 

s’està parlant de gent amb molts pocs recursos, amb gent de la tercera edat, d’aquell 

quart món que tenim a casa nostra i aquest euro o euro i mig que tant es vol 

minimitzar, els representa tres o quatre cartrons de llet per poder subsistir. Aquells que 

per rentar quatre peces de roba vulguin engegar la rentadora cada vegada, que la 
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paguin i si s’ha de fer un increment d’un 25, 30 o 40% es fa, perquè el que tingui el 

caprici d’engegar la rentadora o deixar-se l’aixeta oberta, que la pagui, i aquells que a 

més a més miren de no gastar perquè no s’ho poden permetre a aquests sí que se’ls 

compensi realment. Aquesta era la lectura per la qual el seu grup va fer al seu moment 

al consell d’administració i tornen a posar avui sobre la taula. 

Amb aquesta proposta de tarifes d’aigua no hi estan d’acord perquè ja ho van 

manifestar al consell d’administració, creuen que el pas que s’ha fet no és prou 

satisfactori, però en definitiva el consum dels cabals d’aigua industrials caldria tenir-los 

més en compte perquè són aquells que poden sortir-se’n més perjudicats a l’hora de 

fer els seus costos de producció i creu que no s’ajusta amb el que en aquests 

moments Manresa necessita, potser seran nimietats però si ara s’acaben pagant uns 

cinc euros, després vindrà l’ACA i potser se n’acabaran pagant deu d’impostos 

generals, i no veu que sigui la millor manera d’enfocar-ho. 

 

La senyora Sensat Borràs  explica que els debats de pressupostos i ordenances 

sempre són debats que . El grup municipal ICV-EUiA considera important manifestar 

dues coses. D’una banda, que si ja es té en compte les deficiències estructurals que té 

el finançament dels municipis no s’hauria de menysvalorar el fet que els diners públics 

no són per un determinat govern, ni per la gestió dels capricis d’un partit, sinó que amb 

el diner públic es gestiona bona part d’allò que és públic i que és de tothom i per tant 

tots els manresans han de tenir dret a veure una aigua amb uns nivells òptims i 

correctes que tingui una certa pressió, han de tenir dret independentment del barri on 

visquin a tenir un mínim de garanties. Per tant, el que s’anomena públic i que a 

vegades és tan abstracte i tan difícil de definir i fa referència a allò que és de tots però 

que no es ben bé de ningú, i si no hi ha els recursos es malbarata i perd força i llavors 

per garantir-ho s’ha de privatitzar i de fet hi ha comunitats autònomes que s’està 

privatitzant i de fet a la comarca del Bages, la meitat dels municipis l’aigua la paguen 

empreses privades i si aquelles decideixen pujar la tarifa un 45% s’hauria de pagar i el 

dia que Aigües de Manresa digui un 45% aquest consell d’administració, no només 

podran dir sinó que decidiran. Per tant, evidentment que es voldria dir que qui més té 

més pagui, però alguns aspectes de les lleis no s’han tocat mai i per tant no es pot fer 

que qui mes té més pagui. L’ajuntament no té la capacitat de modificar aquest aspecte 

i les despeses són les mateixes. L’única capacitat que té l’ajuntament és la de 

bonificar, és a dir, que aquells ciutadans que tinguin un poder adquisitiu molt minvat, té 

possibilitats de no pagar els mateixos tributs. Si els municipis tinguessin capacitat de 

recuperar l’economia submergida que es mou per tot el país potser es podria estar deu 

anys sense impostos, però tampoc es té l’esmentada capacitat. Per tant, tot i que é un 

discurs desagradable, defensar discursos en què es defensa el cost de determinats 

aspectes per sota del nivell de vida és enganyar el ciutadà a mig termini ja que tindrà 

un efecte en el servei i s’hauria de posar en valor allò de què es disposa i és de tothom 

i Aigües de Manresa és una empresa pública. Quantes empreses públiques a 
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Catalunya gestionen l’aigua? I ja s’ha descobert què és el mercat privat de l’energia i 

l’electricitat. Quant ha pujat el preu de la llum en el 2008? Un 11%. Per tant, cadascú 

ha de fer el seu discurs i segurament el de l’equip de govern és més incòmode, però 

convençut. S’ha de pagar el nivell de vida. I a partir d’aquest punt, on té marges 

qualsevol ajuntament per mirar d’aplicar una certa lògica de justícia social? Amb l’IBI, 

que és el que s’ha fet. S’ha anat al màxim que la llei permet. Però és que no queden 

gaires espais més per mirar de fer una certa justícia social. Aquesta és la realitat crua i 

injusta. Però defensar la rebaixa és un discurs populista i efectiu, que porta a què la 

comunitat autònoma de Madrid privatitza els hospitals i que la comunitat de València el 

30% de sous del professorat universitari no el pagarà. Però privatitzar les coses també 

té problemes. No tot el privat ha de funcionar millor. En el fons, doncs, hi ha debats de 

pes i, per tant, quan es defensa el 4,9% a partir del criteri que sempre s’ha fet a 

l’agost, segueix dient que no coneix la raó històrica de per què sempre s’ha fet a 

l’agost. Diu que es pot debatre si ha de ser l’agost, el juliol o el març. L’any 2007 a 

l’equip de govern el mes d’agost no li va anar bé. Per tant, la càrrega impositiva dels 

ciutadans de Manresa va ser menor de la real. Diu que hi ha un sistema financer que 

impossibilita tenir una política fiscal justa. No és possible en molts casos i l’única cosa 

que permet és una política paternalista de bonificar, de perdonar a determinats 

col·lectius que hauran de fer mans i mànigues per justificar que no tenen diners. Que 

prou trist és no tenir-ne perquè a sobre anar-ho explicant. Però és així i no es pot 

canviar des de l’ajuntament. Per tant, en aquells camps on hi ha possibilitats entén que 

amb l’IBI han fet una política valenda i decidida perquè s’està dient que s’apuja per 

sobre de l’IPC en aquells casos, en alguns no perquè s’aplica un cert sentit comú, i en 

d’altres perquè la llei no ho permet, com pot ser els religiosos, etc. Hi ha gent que 

ocupa molts metres al centre de la ciutat i no paga res per fer-ho. En qualsevol cas la 

llei permet que aquelles indústries, comerços, etc, el 10% que tenen major valor 

cadastral es pugui augmentar l’impost, i quan es diu que aquest valor cadastral que 

ens ha fet rics, que es digui la veritat, això no s’ho inventa l’ajuntament de Manresa, 

aquest valor no l’aplica ni l’ajuntament ni el govern de la Generalitat de Catalunya, ho 

fa no sap qui des de Madrid, i sí que la ciutat de Manresa, com tots els municipis de 

Catalunya, podia dir que no volia la revisió cadastral, clar que es podia dir!, però això 

volia dir que durant els propers deu anys es renunciava a l’IBI com a impost 

progressiu. Quina temeritat! Perquè després només queda el totxo com  a element de 

finançament. L’IBI  es fa cada deu anys, es fa des de Madrid i el municipi el pot aplicar 

o no, té tot el dret a fer-ho, però si diu que no, s’espera deu anys, no l’any que ve 

Manresa va a Madrid i diu...  Ja li agradaria que vinguessin aquest any que ver a fer-

ho. El valor seria un altre. No li ha d’explicar ningú que és l’especulació. Per què 

creuen que defensen que es paguin els habitatges buits?. Però ni quan governa un o 

altre ningú no veu que és un habitatge buit, sí per a les escombraries, però quan es 

parla de l’IBI tot és negatiu, no es pot penalitzar l’especulador, no es pot penalitzar a 

qui té pisos tancats, no es pot fer res des d’un municipi, per tant, s’agafen aquells 
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marges que la llei permet, perquè tampoc tenen marge de fer lleis pròpies, ja els 

agradaria. Malgrat les dificultats l’equip de govern fa unes ordenances amb prou sentit 

comú, però des de l’esquerra, tot allò que sigui defensat per sota l’IPC és un suïcidi, no 

en el sentit del curt termini, vol dir que es deixa de posar en valor allò que és públic i 

és de tothom. Perquè amb aquests recursos s’aboca el que és de tots, es visqui on es 

visqui, les voreres, la neteja, l’entorn, això s’ha de poder garantir i no es poden fer 

miracles amb el model que hi ha. 

 

Pel que fa a les aigües, més enllà del tema de les formes, que no el dóna com a 

menor, i en aquest sentit dóna la raó a la reflexió que fa el GMPPC i creu que l’equip 

de govern ha de millorar aquest aspecte, no és cert que no es penalitzi qui consumeix 

més, es fa un augment de l’aigua de l’IPC, i en el tercer i quart tram, si aquestes 

famílies no són nombroses, etc. gasten més d’allò previst, reben penalització, no sap si 

la suficient o no, segurament ells haurien dit més, però tots s’han de posar d’acord, i és 

cert i injust que quan s’estalvia s’ha de poder premiar al ciutadà i això vol dir que no es 

pot anar més enllà de l’IPC, però l’IPC sí perquè a més a més s’ha de garantir que es 

té una empresa municipal i això és un actiu molt important, un bé que en la majoria del 

país no existeix i n’haurien d’estar molt satisfets en aquest sentit. Quant al tòpic de la 

competitivitat, Pirelli se’n va pel preu de l’aigua?. Creu que no. La política fiscal a les 

indústries de la ciutat no és l’element definidor de si es queden o no, són d’altres i el 

que no pot ser és que el consum domèstic s’equipari igual que l’industrial. Si per 

segons què s’està d’acord que s’ha de fer  més s’ha de fer sobre aquell entorn que 

manipula no només en viu com el ciutadà sinó que en treu benefici, que és legítim, 

però aquest benefici s’ha de compartir entre tots perquè si no no és possible un model 

mínimament cohesionat, però en tot cas tot i les dificultats l’equip de govern presenta 

unes ordenances coherents, que dins dels matisos de tothom, s’hi senten còmodes. 

 

Pel que fa al tema de l’ordenança de la llicència, aprofitant que el GMCUP ho ha 

comentat, no es fusionen per una raó econòmica, el fet que s’agrupi no vol dir que 

seran garanties que puguin controlar millor que la gent faci allò que diu que farà, sinó 

que es busca donar resposta a una petició raonable i de sentit comú d’agilitat en la 

tramitació de documents. Quan ve el constructor a l’ajuntament i ha de fer un 

document per les valles, un altre pel contenidor, un altre per ..., No és millor agrupar-

ho en un sol document? Es parla d’una agrupació per agilitzar una tramitació, no té a 

veure amb la capacitat de controlar millor o pitjor. L’ajuntament ha de seguir en la línia 

de controlar i més, i fer-ho bé, però el ciutadà, personalment, també hauria de recollir 

la caqueta del seu gos i un constructor, si diu que farà servir dos metres, n’hauria de 

fer servir dos. El ciutadà no cull la caqueta i el constructor no en fa servir dos. Això és 

un problema col.lectiu en termes generals que evidentment cal situar més elements de 

control, però aquest concepte de llicència no és que ara serà més eficient això, hi 
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haurà dificultats i s’han de millorar. El que l’equip de govern busca és agilitar uns 

tràmits burocràtics i facilitar la feina a la gent en aquest sentit. 

El sistema tal i com està definit avui el finançament dels municipis, el marge que hi ha 

per fer política de justícia social, és molt minvat, que l’únic de què disposen és la 

possibilitat d’un paternalisme de la bonificació, i que hi ha molts pocs marges per fer 

allò que el sentit comú diu, que aquell que més té, que més pot guanyar a partir de 

l’oportunitat que dóna aquesta ciutat i aquest territori, retorni més a la ciutat i al territori.  

 

 

El senyor Perramon Carrió  expressa que l’obligació de qualsevol ajuntament és 

procurar que la ciutat i els serveis funcionin i que les persones que hi viuen tinguin un 

bon nivell de benestar i per tant implica garantir uns ingressos a través de la fiscalitat 

municipal que facin possible l’objectiu esmentat i, a més a més, a través dels diners i 

dels diferents impostos, preus públics i taxes es garanteixin les necessitats personals i 

col·lectives. Els impostos, en una mesura limitada, permeten una certa redistribució de 

riquesa, especialment a través de l’IBI, permeten que qui té una propietat amb un valor 

més alt pagui més diners i qui té una propietat menys valorada per raó del seu estat, 

de la ubicació pagui una quantitat més reduïda de diners i per tant es procura aplicar la 

redistribució limitada de riquesa i a més a més en el present exercici s’han aplicat uns 

coeficients diferents per tal de procurar que la redistribució sigui una mica més intensa 

dins de les limitacions legals. L’altra qüestió que es volia comentar és respecte a 

temes de simplificació de l’impost. El senyor Majó deia que no estava prou convençut 

de la simplificació que s’ha fet amb el tema de l’ocupació de la via publica per part de 

les obres. Què passava abans? Que per no pagar tants diners, alguns constructors 

demanaven una reserva més petita de la que realment necessitaven per l’obra i 

desprès passava que es desbordava i portava problemes a la via pública. Amb les 

mesures adoptades es permetrà que des dels serveis municipals es controli l’espai 

necessari i raonable per l’obra en qüestió, que sigui suficient i que en tot cas s’haurà 

de seguir vetllant perquè no es desbordi, però almenys no hi haurà la distorsió per 

intentar la picaresca de pagar menys agafant un espai insuficientment necessari per 

fer funcionar l’obra.  

 

Una altra qüestió que s’ha plantejat pel senyor Javaloyes és el tema de l’IPC. L’IPC 

s’agafa habitualment d’agost a agost. No és una cosa capriciosa que s’agafi del més 

en que hi ha un diferencial més gran, sinó que simplement s’agafa en un període que 

és sempre cada any el mateix i alguns anys repercuteix en una disminució de l’IPC de 

tancament en el mes de desembre i altres anys és més. Per tant, s’equilibra en la 

seqüència dels diferents anys en què es va aplicant la fiscalitat municipal.  

 

Així mateix respecte l’IBI, durant tot el període en què es va aplicar la revisió del 

cadastre, la qual és feta per una agència del cadastre vinculada o depenent del 
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ministeri d’Hisenda, fet evident de desconfiança del govern central en els municipis, hi 

ha hagut una certa confusió i un alarmisme fruit d’una mala comunicació o d’un interès 

en amplificar segons quins aspectes. Efectivament els valors cadastrals van pujar i es 

van situar al 50% del valor dels immobles en un moment determinat, aproximadament 

a finals de 2007. Però l’aplicació de la fiscalitat que fa l’Ajuntament, que va fer l’any 

passat i que farà en l’exercici 2009 està en la línia de moderació i per tant es baixa el 

coeficient d’una manera considerable i també s’aplica un topall de manera que 

globalment hi ha una posició responsable i moderada per part del govern, perquè s’ha 

escoltat la ciutadania i perquè s’han escoltat els agents socials i econòmics que 

plantegen la necessitat de moderació en la fiscalitat i es considera que ha de ser de la 

forma esmentada degut a la situació econòmica i degut al context general en què 

s’està treballant. 

 

Respecte el tema de l’aigua, en el futur rebut qui estalviï aigua pagarà menys diners ja 

que la puja és bàsicament de l’IPC. Tot i així, fer demagògia sobre 0,40 cèntims d’euro 

per quota de connexió mensual, es considera excessiu. S’ha de situar les coses al seu 

lloc. És raonable que es garanteixin els costos d’estructura a l’empresa i també els 

costos en funció de l’aigua que es processa i es considera que el que s’ha aprovat des 

del consell d’administració, els criteris que es porten a aprovació es consideren 

correctes. 

 

Pel que fa a la part de finançament que es cobreix a través de la fiscalitat, els preus 

públics, les taxes que paguen els ciutadans és només una part de tota la despesa 

municipal i una part molt important bé d’altres administracions, de la Generalitat, de la 

Diputació i especialment de l’Estat. Es coincideix amb què la valoració del finançament 

dels ajuntaments és insuficient, tal com s’ha manifestat repetidament en diferents 

sessions plenàries a través de posicionaments públics, que ha preocupat també el que 

passava en els propers pressupostos de l’Estat, que estan en fase de discussió i això 

passa perquè hi ha un dèficit fiscal en els ajuntaments i a Catalunya i el tema és 

preocupant i es ve reclamant des de fa molt de temps i desgraciadament encara no hi 

ha una solució i s’espera que properament almenys es comenci a mitigar tot i que se 

sap que no hi haurà la solució definitiva que es planteja des del Grup municipal d’ERC 

i que donaria peu a una major justícia distributiva i donaria peu a un major benestar 

dels ciutadans.  

 

S’ha de dir que ERC no ha votat favorablement els pressupostos de l’Estat en la 

primera fase, que ha presentat una esmena a la totalitat que planteja un conjunt de 

variacions socials respecte el model que ha plantejat el PSOE en temes socials com la 

llei de la dependència, les dotacions per fer-la efectiva, si es fa una llei s’ha de 

procurar tenir els instruments per fer-la complir. Pels temes del finançament de la 

generalitat i per tant del finançament autonòmic i en tercer lloc pel finançament dels 
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ajuntaments. Per tant, la posició d’ERC és clara i s’ha denunciat repetidament. No hi 

ha un bon sistema de finançament, ni municipal ni autonòmic, és un tema que està 

pendent i mentrestant no sigui possible, s’ha de fer un exercici responsable de la 

fiscalitat. Per tant, votaran favorablement el que es planteja avui a votació. 

 

El senyor Serra Rovira  en nom del GMCiU manifesta la més absoluta disconformitat 

amb la manca de temps que hi ha hagut per tal de transmetre la informació respecte 

d’aquestes ordenances que es porten avui a aprovació, documentació que es va donar 

el divendres passat i quatre dies després es planteja a la seva aprovació pel Ple. No 

es vol fer reiteratiu però considera que es fa un flac favor perquè l’obligació de l’equip 

de govern és el de plantejar-les perquè l’oposició les pugui fiscalitzar. 

Són conscients que l’equip de govern ha hagut de fer malabarismes financers per tal 

d’arribar a la conclusió del que es planteja, però el que no poden fer és menysprear-los 

com a oposició i que el GMCiU, amb vuit regidors amb què compta, té tot el dret de 

poder reclamar tota aquesta informació i d’aquí a poc es debatrà el de pressupostos i 

la voluntat del grup és que pugui dialogar i debatre i per això exigeixen que se’ls pugui 

donar tota la informació amb el màxim de temps possible, bàsicament perquè un 

govern, preparat i cohesionat com el de Manresa ha de ser capaç de preveure aquest 

tipus de situacions, ha de ser un govern agosarat, que pretengui liderar la ciutat davant 

de tot el conjunt d’adversitats, però es temen que aquest govern ni és fort ni lidera, ni 

molt menys està cohesionat, i els plats trencats d’aquesta situació els acaben pagant 

amb la manca de temps per transmetre la informació a l’oposició i en definitiva als 

ciutadans. 

 

Entrant ja en el tema de les ordenances manifesta que l’escenari actual divergeix dels 

últims anys bàsicament per la reducció important dels ingressos, molts d’aquests són 

fruit de l’activitat constructora i això té una clara repercussió en el que és el govern, un 

govern que cal recordar que està format per tres formacions polítiques i per tres 

parcel.les que molt legítimament cadascuna defensa els seus propis plantejaments, 

però que això provoca, des del punt de vista del GMCiU, que hi hagi més problemes a 

l’hora de trobar una solució viable com a equip de govern. 

En temps de vaques grasses l’actual equip de govern ha tingut moltes ocasions per tal 

de projectar polítiques adreçades als seus ciutadans. No serà el GMCiU qui dirà que 

en els últims tretze anys no s’ha fet absolutament res perquè seria una temeritat, però 

des de la seva crítica entenen que no s’han aprofitat bé, aquest temps de bonança, per 

tal de definir una ciutat de qualitat  i, d’altra banda, per tenir una actitud respecte a la 

política fiscal encaminades a no malbaratar recursos i a ser moderats. Al contrari, en 

aquests moments ens trobem amb un ajuntament que està amb un nivell 

d’endeutament elevat, en un moment en què es venia d’èpoques de bonança 

econòmica. 
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L’economia en general té puntes, i la catalana i l’espanyola han tingut llargues puntes 

sostingudes, però és evident que cal ser previsors davant de nous escenaris, que són 

cíclics i que s’haurien d’haver previst. Davant d’aquesta situació el GMCiU vol plantejar 

és que en els últims 5, 7, 10 anys, i davant del marc econòmic que hi havia, calia tenir 

una pressió fiscal sostingudament moderada. Ara les coses han canviat, el marc 

econòmic és molt pitjor i s’imposa una moderació afegida en tots els sentits, que ha de 

tenir també la seva traducció no només en aquest ple d’ordenances sinó també en el 

proper ple de pressupostos.  

El GMCiU parteix de la base que l’actitud moderada que s’havia d’haver tingut no s’ha 

tingut i ja tenim una actitud disconforme respecte les polítiques fiscals que hi ha hagut 

durant els últims anys. Ara no hi ha prous diners, tampoc hi ha, avui per avui, hi hauria 

molt debat per a això, però estan convençuts i creu que la ciutadania està convençuda, 

no hi ha ciutat de qualitat, i l’endeutament està fins els nivells més elevats que permet 

la llei. 

El GMCiU considera que la pressió fiscal que avui acabaran aprovant no pot 

repercutir-se davant els ciutadans de Manresa, per això el seu grup manifesta la seva 

disconformitat, tal com han fet els companys de l’oposició, amb aquest increment 

general de les ordenances del 4,9% de la taxa interannual del mes d’agost. És evident 

que els últims anys han plantejat aquest increment a l’hora d’incrementar les 

ordenances fiscals. Convergència i Unió considera que els increments plantejats 

haurien d’estar d’acord amb l’IPC que plantegen les instàncies del govern de l’estat, 

del ministeri d’Hisenda. Davant d’una situació que és molt diferent dels últims plens, 

pel que fa a ordenances fiscals, perquè el marc econòmic de previsió de futur és molt 

més complex dels que hi havia hagut fins a data d’avui. Per això, el seu grup defensa 

aquest marc de previsió de l’increment general de l’IPC a l’entorn de les previsions que 

donen en aquests moments el ministeri d’Hisenda, que està a l’entorn del 3, 3,5%. Cal 

tenir en compte que l’escenari econòmic de futur i també en base a les previsions que 

s’estimen apunten a una situació econòmica durant l’any 2009, que rondarà un 

decreixement econòmic entre l’1 i l’1,5% del PIB. 

La primera reflexió del seu grup municipal és que en base a allò que preveu el govern 

de l’estat a data d’avui, en base a allò que preveu els que són del seu color polític, ho 

apliquem aquí a casa nostra. Per això, repeteix, el moment és crític, l’exercici de 

contenció de despesa es fa necessari. L’equip de govern té la clau, per referir-se al fet 

que conseqüentment quan el seu grup planteja aquest increment perquè no gravi 

excessivament la pressió fiscal als ciutadans, ha de tenir la seva repercussió també, i 

en el ple de pressupostos ja se’n parlarà, amb una contenció de despesa ordinària. 

Entenen que en aquests moments el que cal fer és contenir al màxim la despesa 

ordinària, i això no significa dir que el que s’ha de fer és suprimir la despesa social, 

aquí ja hi ha els marges per fer política municipal que de vegades són marges no 

excessivament grans, però sí són suficients per aplicar aquelles polítiques que es 

vulguin prioritzar i en aquest sentit quan el GMCiU parla de disminuir el que són les 
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despeses ordinàries no estan parlant de les polítiques que sí són més necessàries de 

poder implementar, i això vol dir, mantenir les despeses de tipus social, fins i tot 

augmentar aquelles despeses que ajudin a fomentar l’ocupació, però sempre aplicant 

criteris de racionalitat i eficiència, criteris que no veuen que l’equip de govern estigui 

aplicant. 

Abans d’entrar en matèria de l’ordenança de l’IBI, el GMCiU manifesta que quan 

defensen que aquesta pressió fiscal sigui a l’entorn de les previsions del govern ho fan 

sempre pensant en aquest toc de moderació i pensant que la pressió no pot acabar 

revertint en la ciutadania en general, persones que en aquest moment ja tenen, i a 

Manresa ja està passant, i prova d’això són casos, segurament el de Pirelli és el més 

publicitat, però no és l’ùnic cas, hi ha moltes empreses que en aquests moments estan 

fent petits reajustaments de plantilla i moltes persones s’estan quedant directament al 

carrer. Aquestes persones tenen limitacions de poder adquisitiu, cal que l’ajuntament 

tingui una política de mantenir al màxim possible el seu poder adquisitiu. 

 

Pel que fa a l’ordenança de l’IBI, el GMCiU diu que la revisió que en el seu moment es 

va aplicar, creu que l’equip de govern es va equivocar en dues coses, en aplicar la 

revisió cadastral, però sobretot fer-ho de la forma que ho van fer, amb aquesta manca 

de procés de diàleg amb tota la comunitat, sobretot amb els agents econòmics i 

socials, perquè ara la pressió social és conseqüència d’aquesta pressió fiscal. 

L’equip de govern planteja un increment general de l’IBI respecte a l’any anterior del 

4,98%, que és lleugerament superior al de les ordenances, però que evidentment es 

planteja molt per sobre del que el GMCiU plantejava, en base a les previsions que ha 

esmentat, del 3, 3,5% que defensaven. 

L’equip de govern ha plantejat el caràcter redistributiu a l’hora de plantejar que aquesta 

part, aquest 10% de tot el que són els valors cadastrals d’activitats comercials, 

industrials, etc. acabin pagant un coeficient diferent del majoritari que és del 0’836. En 

tot cas la reflexió, és a dir, sí que es retributiu, però la diferència amb aquest caràcter 

redistributiu és que aquí el que es fa és tenir una posició redistributiva respecte del 

patrimoni, a diferència d’altres impostos, que creuen que seria més just, que és tenir 

un caràcter redistributiu respecte els beneficis, perquè cal tenir en compte una cosa, 

malgrat tot, una part important del comerç i de la indústria també està sostenint llocs 

de treball. Abans la Sra. Sensat ha dit que això no repercuteix a l’hora que les 

empreses prenguin decisions, no, però les empreses i les indústries en aquests 

moments ja estan tenint una postura respecte a les seves plantilles que el que fan, no 

en tots els sectors, sí que ho estan fent, de reducció de plantilles i entenen que no cal 

vanagloriar-se d’aquest caràcter redistributiu. 

 

Tot seguit planteja al Sr. Jordà una sèrie de dubtes que han sorgit, perquè en quatre 

dies tenen alguns dubtes, algunes reflexions i algunes propostes, però les propostes 

no les han pogut preparar i les faran “in voce”. L’equip de govern ha decidit que tal i 
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com marca el reglament apliquen a l’ordenança el topall del 15%. La pregunta del 

GMCiU és què passarà quan per llei no es pugui aplicar cap topall?, què passarà 

durant l’any 2011? Tenen previst algun tipus de mecanisme perquè això no 

repercuteixi durant aquest any 2011?, que serà el primer any que no hi haurà topall 

possible. Què passarà en aquells casos que perfectament sap, perquè ha pogut sentir 

exemples de viva veu en què la revisió ha suposat un increment per sobre del 500%? 

Com s’ho faran aquestes persones?, sense els topalls, un cop no hi hagi aquesta 

previsió. Quin marge de maniobra real dóna la llei a l’hora d’aplicar l’IBI? És cert que la 

llei dóna, i si és cert, és evident que no ho han plantejat, i per què no ho han 

plantejat?, que la llei permet aplicar diversos topalls per trams de valors cadastrals en 

un mateix any?.  I si no és així, perquè no ho han fet, expliquin per què no ho han fet?, 

tenint la possibilitat d’haver-ho plantejat? Té l’equip de govern marge de maniobra per 

poder aplicar altres bonificacions que no han decidit aplicar?. Per què no les han 

aplicat? Per què no han aplicat bonificacions a favor dels immobles d’organismes 

públics d’investigació i d’ensenyament universitari de fins al 95%? 

Finalment, dins del marc de l’IBI, ara parlen que el fraccionament, a diferència d’abans, 

que era de caràcter voluntari, serà d’ofici. En base a la informació de què es disposa a 

través de la Comissió d’Hisenda, l’equip de govern va fer la reflexió que s’aplicaria el 

primer pagament el mes de març i el segon el mes de juny. En base a això, fins a quin 

punt serveix per ajudar als contribuents, o serveix perquè els contribuents puguin 

ajudar l’Ajuntament? 

Un primer pagament fet el mes de març significa que els contribuents hagin d’avançar 

una part, sigui el 50 o 60%, del que seria la contribució de l’IBI, per tant, a quí es fa el 

favor? A l’Ajuntament perquè té problemes de liquiditat?. En tot cas pel GMCiU ja està 

bé que d’ofici es pugui fer el fraccionament perquè és per facilitar la vida dels 

contribuents, i així com l’Impost de la renda de les persones físiques, que es pot fer 

voluntàriament, aquí ja plantegen que es faci el mes de juny en un primer tram i el mes 

d’octubre en un segon tram. 

 

Pel que fa a l’Impost de vehicles de tracció mecànica, l’Ajuntament de Manresa està 

en els màxims permesos, però el GMCiU vol fer una reflexió, potser l’equip de govern 

dirà que no ho sap o s’aventuri a dir que en aquests moments amb l’actual marc de la 

llei no es pot aplicar, però la reflexió és la següent: dins d’aquest impost de vehicles de 

tracció mecànica, valdria la pena avaluar la possibilitat  per tal d’aplicar una bonificació 

per a tots aquells turismes nous, una bonificació que podria estar al llindar del 50%, 

que tinguin una limitació del tercer tram, que són 15,9 cv, sempre i quan a la compra 

d’aquest nou turisme es pogués fer a canvi del lliurament d’un vehicle que vagi 

directament al desguàs. 
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L’altra seria per al foment de la compra d’aquest tipus de vehicles, que si actualment hi 

ha el 50% de les bonificacions amb els vehicles bimodals, els que combinen la 

gasolina i el consum elèctric, poguessin passar del 50 al 75% de la quota de l’impost. 

 

Dintre de l’Impost de l’ICIO l’única cosa que el GMCiU planteja és que tenint en 

compte com està la situació i per tal d’afavorir algun tipus d’obra que pugui ajudar a 

fomentar l’ocupació, el GMCiU defensa que s’apliqui una bonificació del 95% de la 

quota de l’impost a les obres d’especial transcendència en l’àmbit social o de foment 

de l’ocupació, circumstàncies que tal com marca la normativa caldrà justificar en 

expedients especialment instruïts a l’efecte. Entenen que davant d’un moment en què 

se’ls diu per part de l’equip de govern que hi ha la voluntat d’aplicar polítiques de 

foment de l’ocupació, el GMCiU diu també de l’ocupació i de l’autoocupació, una 

possible bonificació de fins el 95% amb aquesta part d’obres d’especial transcendència 

en l’àmbit social i de foment de l’ocupació, també ho ofereixen com a plantejament per 

tal que l’equip de govern ho pugui aplicar. 

D’altra banda, també demanen que en aquests moments estan bonificades el 90% de 

les construccions i instal.lacions, o obres que afavoreixin les condicions d’accés i 

habitabilitat dels discapacitats, es faci un pas pes i s’arribi al 95% d’aquesta 

bonificació. 

 

Respecte al tema de les plusvàlues aquest sí que és un impost redistributiu sobre els 

guanys, en comparació respecte l’impost de l’IBI. Aquí hi ha un increment mitjà de 

l’impost del 14% respecte a l’any passat. Aquí, cal tenir en compte que no s’afavoreix 

la compra-venda de terrenys i no afavoreixen una reactivitat de la capacitat 

constructora, que és un dels elements que ha de desenvolupar en el futur la lògica 

reactivació de l’economia catalana. 

 

Pel que fa a la Taxa de llicències urbanístiques i actes complementaris, hi ha alguns 

increments dels quals el GMCiU vol demanar el per què d’aquests increments que són 

bastant superiors a l’increment general del nivell de les ordenances, concretament en 

les obres majors de règim general, que es passa d’1,01 € el m2 a 2’02 €, per tant hi ha 

un increment aproximadament del 100%. Les obres majors provisionals, que passen 

del 2,01 al 3,02, on hi ha un increment aproximat del 50%, i les obres majors que 

passen de 2,01 a 3,02, que també és del 50%, i també en aquelles obres menors que 

es passa de 159 € a 167 €, repercutint amb un increment del 4,9%. En tot cas, 

respecte a aquests increments molt més importants que no pas la mitjana també 

demanen al Sr. Jordà que ho pugui explicar amb més deteniment. Demana també si 

els criteris d’evolució d’aquests increments eren coherents en tots els casos, perquè 

han vist en un dels punts, respecte a la taxa, de la normativa núm 11. per la 

intervenció de llicència ambiental, la llicència d’activitats classificades i no classificades 

i altres actes de naturalesa urbana, en què l’epígraf referent a les modificacions no 
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substancials passa de tenir una tarifa de 109,40€ a tenir-ne una de 215€, per tant 

també hi ha un increment del 100% i demana a què és degut aquest increment tant 

diferenciat respecte a l’increment general de la mitjana que situen en el 4,9 de l’IPC del 

mes d’agost. 

 

En relació amb el dictamen de l’aigua, el GMCiU manifesta que en termes generals 

estan d’acord amb els plantejaments i els increments que es proposen i donaran el vot 

afirmatiu al dictamen, no així en les altres ordenances. Pel que fa a les quotes de 

connexió pels usos domèstics s’incrementa entre 1,5 i  3 € i que les quotes de 

connexió per a usos industrials s’incrementa entre els 4 i 8 €. En ambdós casos 

pregunta què representa en percentatge respecte el 2008, tant en l’ús domèstic com 

industrial. 

 

Per acabar, pel fons, per les formes, perquè en aquests moments el marc econòmic ha 

de divergir molt de l’actitud que hi havia hagut respecte de les ordenances fiscals dels 

últims anys, de les quals el GMCiU ja n’eren contraris, però que amb aquest marc 

actual encara es fa tot més complicat, si abans el GMCiU defensava una moderació de 

l’increment de preus de les ordenances, de les taxes i impostos locals, ara el que 

s’imposa és una moderació suplementària que s’ha de complementar en una acció 

eficient per part de l’administració i de preveure una gran retallada de despeses 

ordinàries que serveixin per fomentar i reactivar l’economia manresana i del Bages, en 

la majoria dels possibles no se’n vegin repercutits, per això el GMCiU votarà en contra 

de les ordenances fiscals. 

 

 

El senyor Jordà Pempelonne explica, en referència a la intervenció del senyor Majó, 

que pel que fa a les llicències d’ocupació de via pública, la regidora Sensat ha donat 

part de la resposta. De fet, l’explicació que es va donar a la comissió informativa va ser 

incomplerta i potser es podia entendre malament. La supressió de taxes, que s’han 

incorporat a la llicencia d’obres i a l’ICIO, val a dir que també eren taxes que es 

pagaven mensualment, per tant, en funció de si l’obra durava sis mesos, es pagava sis 

vegades la taxa en funció dels metres ocupats. Amb el nou model, desapareix 

l’aspecte de la temporalitat. Per tant, és difícil fer una translació directa del càlcul, però 

permetrà que a l’hora d’avaluar l’obra que s’ha de fer, fer les reserves d’entrada, que 

toquen, i fer una estimació de la durada de l’obra i incorporar-ho a les llicències.  

 

Quant a l’aigua, diu que li ha semblat entendre que s’augmentava per sobre l’IPC. Diu 

que no s’augmenta per sobre de l’IPC en bona part dels usuaris. Pel que fa al consum, 

els blocs primer i segon, no és que cada comptador estigui situat en un bloc de tarifa, 

sinó que els quatre blocs si es consumeix menys de 18m³ es pagarà a la tarifa del 

primer bloc, si es consumeix fins a 25 m³, es paga 18 m³  a la tarifa del primer bloc i 7 
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a la tarifa del segon bloc i així successivament. Per tant, tothom paga els primers 30 

metres cúbics a la tarifa més barata, que s’incrementa un 4,48%, però quanta gent en 

el tercer trimestre de l’any 2008 no ha entrat al tercer bloc? El 80,88% dels rebuts 

domèstics. Per tant, el 80% aproximadament dels rebuts s’estan incrementant el 

4,48%. Respecte a l’industrial, són el 74,7% els que entren en el primer bloc, per tant, 

que també veuen incrementada la seva factura de consum d’aigua amb el 4,48%.  

 

Sobre l’apartat de vehicles s’està d’acord amb què s’hauria d’augmentar més, però no 

està a les mans de l’Ajuntament.  

 

Respecte a l’IBI, ha dit que representava un augment de la pressió fiscal, el 4,98%. És 

obvi. Sobre el tema de per què agafar el 4,9 i no agafar el 3.8 o agafar un altre IPC. 

Sempre s’agafa de referència el mateix mes, que és el mes d’agost, i se’n podria 

efectivament agafar un altre, tal com ha proposat la regidora Sensat, però hauria de 

ser sempre el mateix. És obvi que si es va fent sempre el mateix any, es compensa i 

s’equilibra. Per tant, es podria decidir algun dia de canviar el mes de referència. De fet 

l’any 2008, costa molts diners ja que s’ha fet un increment del 2,2 i òbviament l’IPC al 

llarg de l’any no ha estat del 2,2. Per tant, les coses han costat bastant més.  

 

Respecte el problema del mal finançament municipal i del dèficit fiscal català, 

efectivament, no cal que es repeteixi que s’està d’acord i no agrada i s’ha de treballar 

per resoldre la situació. L’ajuntament, a través de l’alcalde i el regidor d’Hisenda, va 

assistir a l’acte que van fer conjuntament la Federació de Municipis de Catalunya i 

l’Associació Catalana de Municipis al Palau de la Generalitat el mes de setembre, que 

era un acte justament de reivindicació davant del president de la generalitat i de suport 

al president de la generalitat per tal de demanar millor finançament. És doncs, reiterar 

que s’està d’acord en el punt esmentat i que el finançament és insuficient, però l’única 

cosa que es pot fer es treballar amb el que es té. 

 

Respecte al Partit Popular, ja s’ha contestat al tema del 3%, en lloc d’un 4,9%. 

 

Respecte a la participació, segurament s’ha de millorar, però de participació potser se 

n’ha fet més de la que sembla. Recorda que l’equip de govern va convocar unes 

sessions informatives a cadascun dels quatre districtes de la ciutat i l’assistència va 

ser, excepte en un cas, inexistent. Potser no s’havia informat adequadament, però es 

va anunciar a través dels diaris, etc. Després hi ha hagut més sessions. Potser no s’ha 

aconseguit el consens. És cert. És difícil aconseguir el consens ja que per això es 

necessita primer una postura clara per part del govern per anar a parlar amb els 

demés i una postura clara per part del govern s’ha tingut molt últimament perquè els 

esdeveniments es precipiten. És a dir, que la situació del mes de juliol no té res a 

veure amb la del mes d’octubre. Per tant, el que s’havia previst inicialment quan es va 
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començar a treballar les ordenances el mes de juliol s’ha hagut de modificar 

notablement. Així mateix, s’ha recollit dues propostes que es consideren molt 

importants i que han vingut dels agents socials o de la ciutadania, que semblava que 

eren dos clamors. Per una banda que l’augment de l’IBI fos al voltant de l’IPC. S’ha 

recollit adequadament. Per l’altra, es va proposar de fer el fraccionament del rebut de 

l’IBI i que també s’ha recollit. Per tant, potser no es fa la participació del tot bé, però 

tampoc vol dir que no s’escolti el que arriba des de la ciutadania.  

 

S’agraeix la mà estesa i el to de les intervencions que ha estat extremadament 

correcte i propositiu en molts casos. Així mateix, es recull la proposta que es fa 

respecte al fet de precisar el fraccionament de l’IBI. El fet de que la proposta quedi tan 

difosa es deu al fet que des dels primers moments l’equip de govern s’estava 

plantejant la possibilitat de fer dos o tres pagaments. Per no posar dos o tres, es va 

deixar com ha quedat finalment. Però no es té cap inconvenient en recollir que es faci 

d’ofici i que es faci amb la proposta de termini i de proporcions que es proposen. S’ha 

parlat del 70% al final del primer trimestre i del 30% a l’inici del quart trimestre i fer un 

fraccionament d’ofici.  

 

Sobre el tema de les aigües, hi ha hagut una queixa pel que fa al procediment, i 

s’assumeix part de la responsabilitat. Efectivament Aigües de Manresa va aprovar, a 

través del consell d’administració una proposta de tarifes, que quan l’Ajuntament la va 

rebre, es va considerar que es podia millorar i s’ha treballat conjuntament amb Aigües 

de Manresa. Aigües de Manresa ha fet una nova proposta, que és la que es porta a 

aprovació i no ha donat temps de tornar a convocar un consell d’administració. Voldria 

recollir la part de responsabilitat que li correspon.  

 

Així mateix, ha expressat que augmentaria molt més el cost dels grans consumidors. 

El senyor Jordà diu que ja s’ha donat la proporció de persones que surten 

beneficiades. Potser en el futur es podrà estudiar d’incrementar encara més la pressió 

amb els que menys estalvien.  

 

Sobre la intervenció del representant del Grup municipal CiU, ha fet un discurs polític 

sobre els seus plantejaments genèrics, no només pel que fa a les ordenances, sinó 

també pel que fa al pressupost, que és un tema que es debatrà més endavant.  

 

S’ha parlat de la disconformitat en el temps que s’ha tingut per estudiar els dictàmens. 

Sense deixar de reconèixer que, efectivament, s’ha entregat la informació dins els 

terminis legals, i si es pot avançar la informació, cosa que es fa quan es pot, seria 

positiu i s’intentarà fer pel pressupost.  

 



 99 

Així mateix,  es considera que l’explicació que es va donar a la comissió informativa no 

va ser una explicació difosa sinó que va anar als punts que realment eren interessants 

i no es considera que s’hagi amagat res.  

 

Respecte a la cohesió de l’equip de govern, diu que li ha sorprès, ja que les 

intervencions dels tres grups municipals han semblat molt cohesionades. Es considera 

que el govern està perfectament cohesionat i no s’acaba de veure el sentit d’entrar a 

tractar aquest punt. 

 

Respecte a l’endeutament elevat, és cert que es diu, però què significa un 

endeutament elevat? Actualment s’està clarament per sota del límit legal que és el 

110% . Què vol dir, doncs, endeutament elevat? Diu que no ho acaba d’entendre. I si 

es vol valorar a partir de les xifres, per donar exemples, que probablement no 

serveixen, perquè no és el mateix l’administració pública que una economia domèstica, 

però l’endeutament actual de l’Ajuntament és inferior als ingressos ordinaris de 

l’ajuntament d’un any. Per tant, per endeutament elevat es deu fer referència a què es 

superés el límit legal i no és el cas. 

 

Respecte a adoptar la previsió de l’IPC del ministeri, diu que aquesta proposta no es 

va reclamar l’any 2007, però també li fa gràcia que per això els hi serveixi l’opinió del 

govern central i en altres temes no.  

 

Diu que ha continuat parlant de temes polítics o de filosofia econòmica. Respecte a 

l’IBI ha dit que preferiria una redistribució respecte els guanys que no pas respecte al 

patrimoni, però l’IBI té una definició que és la que és. No permet fer una redistribució 

en funció dels guanys. 

 

Respecte a les preguntes que s’han formulat: Què passarà el 2011? Doncs el 2011 no 

hi pot haver topall i llavors es veurà en aquell moment quin és el tipus impositiu que 

s’ha de posar i quina és la repercussió que té per cada ciutadà. Es considera que la 

voluntat del govern que es pot manifestar que serà com ha estat fins el moment, de fer 

un creixement moderat de l’IBI també en aquell moment, amb les eines de què es 

disposi. 

 

Sobre si la llei permet altres opcions i altres possibilitats respecte a l’IBI i, en particular 

si l’IBI permet aplicar diferents tipus impositius per trams de valor cadastral. Sí que ho 

permet la Llei. Per què no s’ha aplicat? S’ha considerat que no responia tan bé al 

problema que hi ha de dispersió tan gran dels creixements dels valors. La proposta 

intenta posar un topall més alt a aquell que té un valor cadastral més alt i un topall més 

baix al que té un valor cadastral més baix. Però no coincideix amb el creixement dels 

valors de la revisió cadastral anterior a la nova. Per tant els creixements que té la gent 
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no són en funció del seu valor cadastral actual sinó en funció de la diferència amb 

l’anterior i, per tant, es podia haver penalitzat determinats casos i beneficiat uns altres 

segons uns criteris que no eren els més adients com si són els criteris que s’han 

aplicat. S’han aplicat els criteris que tenen un augment superior al 10% de valors 

cadastrals més elevats dels usos no residencials. Ha semblat que aquesta mesura 

tenia una capacitat de redistribució.  

 

Respecte a la bonificació dels vehicles nous del 50% l’equip de govern no s’ho havia 

plantejat i tampoc s’entén que sigui una mesura que des de l’ajuntament ajudi a 

incentivar la venda de vehicles nous. Es pot fer des del govern amb els seus plans de 

bonificació de quantitats substancials, però per bonificar l’impost de vehicles d’un any 

difícilment es convencerà a algú perquè vagi a comprar un cotxe. No es veu massa el 

sentit de la proposta. Pel que fa de passar del 50% al 75% dels bimodals és una tarifa 

que es va posar, igual que la dels cotxes elèctrics fa uns anys, per tal d’estimular i de 

beneficiar la sostenibilitat dels mitjans de transport, però son vehicles pràcticament 

inexistents. S’ha demostrat que establir l’esmentada taxa no fa que hi hagi més 

vehicles.  

 

Sobre l’ICIO, expressa que no ha entès massa la proposta, que demana bonificar el 

95% construccions que es dediquin al foment de l’ocupació. Diu que el que no acaba 

d’entendre és de quines edificacions s’està parlant. Si digués una indústria, un centre 

comercial, diu que aquesta classe d’instal.lacions se les pot imaginar, però per foment 

de l’ocupació, es disposa de l’oficina de treball de la generalitat, el CIO de 

l’ajuntament. Potser s’està pensant amb algun altre tipus d’edifici, però que no s’acaba 

d’imaginar.  

 

Respecte l’ocupació, estaria bé que si alguna empresa nova s’implantés potser tindria 

més sentit això, perquè crearà llocs de treball. 

 

En relació al tema de la bonificació per discapacitats demana si li poden repetir 

després.  

 

Pel que fa a les plusvàlues l’increment era d’un 14%, tot i que és una xifra difícil 

d’avaluar perquè és diferent en cadascun dels casos que es puguin calcular. 

 

Per què es creixen les llicències urbanístiques i les provisionals de la manera que ho 

fan?. Això està dintre del paquet d’aquest canvi que ha qualificat d’obres o construcció 

en general. Amb aquesta supressió de les taxes, de tres taxes que se suprimeixen, 

s’han de repercutir en algun lloc, parcialment amb l’ICIO, que passa del 3,8 al 4 %, 

però això no absorbeix ni de llarg aquestes taxes, i per això es repercuteix amb les 

llicències d’obres, d’obres majors, d’obres provisionals, tal com diuen, el 100%, el 50% 
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i el 50%. En total aquest transvasament d’unes llicències que se suprimeix, unes taxes 

que se suprimeix, unes llicències d’obres i un ICIO és de 290.000 € aproximadament.  

 

Pel que fa a l’aigua, la diferència de les quotes, pels domèstics, la de tipus a, hi ha 

tipus a, b, c, d i e, en funció del número de punts d’aigua que té l’habitatge, el tipus a 

tenia una quota del 6,51 i passa a ser de 8,09. El b i c, de 8,65 passa a 10,75, i el d i e, 

de 13 a 16,16. Aquesta és la variació i els industrials també hi tenen creixements 

similars. El primer nivell entre 7 i 10 mm, de 16,39 a 20,38, el de 13 mm, de 21,81 a 

27,11 etc. etc. 

 

 

El senyor Javaloyes Vilalta  explica que fonamentalment, tot i que està dat i beneït,  

sí que val la pena puntualitzar i fer alguns petits aclariments. Quan el GMPPC demana 

aquest increment del 3%, que està per sota del 4,9 % d’IPC del mes d’agost, i així ho 

demanen, des de la responsabilitat, i no vol reiterar els arguments, però és des de la 

responsabilitat amb què..., només cal veure l’informe de l’inici del ple, en què hi ha 

hagut una entitat bancària que ha assegurat durant tres anys, a tres anys vista, des 

d’ara, que tot aquell IPC que superi el 3,47% el paguen ells, és a dir, tot el que 

sobrepassi del 3,47% per l’import dels diners que s’han assegurat ho paguen ells. És 

evident que sí que el 0,47 que està per sobre del 3% que demana el GMPPC, dóna a 

entendre per on poder anar les situacions de l’IPC d’aquí a tres anys vista, amb quin 

marge l’Ajuntament s’ha de moure. Dubta que hi hagi algú que vulgui fer una pòlissa 

d’assegurança d’inflació per perdre-hi diners. Malgrat s’estigui mig punt per sota 

d’aquest increment el GMPPC ho feia per aquella corresponsabilitat amb què és 

evident des de l’administració, des de l’Ajuntament, ja no és solament el fet que hi hagi 

l’IPC per mantenir serveis i amb aquest discurs que l’equip de govern utilitza, sinó 

perquè el volum de despeses ordinàries segueixen essent les mateixes, si es mira taxa 

per taxa, el volum dels costos fonamentalment totes donen un dèficit, si es mira la taxa 

d’escombraries hi ha dèficit entre el que es recapta i el que costa el servei, si es mira 

la taxa o preu públic de les fotocòpies, també hi ha dèficit, per l’estructura de personal, 

etc.etc.  

 

El GMPPC planteja que aquest mig punt que s’estaria perdent, potser que s’apliquin i 

facin economia d’escales, que s’organitzin i gestionin millor, que facin planejaments 

més adequats, collin i reestructurin el que hagin de reestructurar. No poden acceptar 

que se’ls digui que fan demagògia, que és populista que es faci per sota de l’IPC, 

perquè s’està fent des de la màxima responsabilitat, i això no és demagògia, 

demagògia seria dir que:  Pirelli se salvarà perquè l’aigua no li pugi tant?.  

 

És evident que fer economies d’escala permet que a part de saber administrar més bé 

des de l’Ajuntament una ciutat com és Manresa, que per economies d’escala aquelles 
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petites i mitjanes empreses, ja no parla de les grans empreses, els comerços i els 

ciutadans, puguin suportar millor la pressió fiscal i els moments greus de crisi 

econòmica que hi ha en aquests moments, que hi haurà el 2009 i, tant de bo 

s’equivoqui, tindran el 2010. 

El GMPPC no diu que qui més tingui més pagui, sinó que qui més consumeixi més 

pagui, que els consums que es realitzin amb temes d’aigua siguin més responsables i 

aquell que estalviï sigui compensat. Si bé és cert que és un gran bé i un gran patrimoni 

per a la ciutat tenir una empresa d’aigües municipal, que cal preservar, estimular i 

continuar treballant-la i recolzant-la, i que evidentment les tarifes s’aproven dins el 

plenari, i quan és privat és privat, també és cert que les tarificacions del llum i del gas, 

com s’ha dit, com que són empreses privades fan el que volen, no!, fan el que el 

govern central els permet, i si en aquests moments hi ha els increments que hi ha és 

perquè hi ha un govern central que ha permès que es tingui el cost de la llum que es 

té, com el cost del gas butà i del propà al preu que tenim. No vol caure en l’aspecte de 

dir qui és que es dedica a fer demagògia perquè a aquestes alçades és fer un flac 

favor a la situació i al debat real dels ciutadans de Manresa. Entén que el Sr. Jordà no 

vulgui dir el tant per cent d’increment de la quota de servei d’Aigües de Manresa, que 

és un 25%, i que insisteixin que estan per sota de l’IPC. La quota de servei 

s’incrementa gairebé un 25%, per no dir un 25%, i el consum con diu el Sr. Jordà és 

del 4,48%. Això dóna una mitjana general d’un increment sobre un 13’5%, dècima 

amunt o avall, no és l’IPC, i no passa res per dir-ho. Entén que parlar d’un euro i mig fa 

riure, per a algunes economies fa riure, però per a altres fa plorar i ho vol posar sobre 

la taula i ho mantenen, perquè malauradament és cert, per a alguns un euro i mig fa 

plorar i ens hauria de fer plorar a tots. Malgrat que el Sr. Jordà digui que al juliol la 

situació econòmica era única, per això treballaven unes ordenances fiscals en un sentit 

i que ara és un altre, la pregunta és òbvia, el mes de juliol pensaven deixar congelades 

les taxes? Oi que no? L’equip de govern ha estat treballant sobre l’increment de l’IPC, 

del 4,9, i és el que han fet, han estat treballant sobre l’impacte que podia repercutir 

l’IBI, que és el que han fet el juliol, l’agost, el setembre i l’octubre, que és quan 

presenten aquestes ordenances per aprovar.  

 

El GMPPC entén que la cohesió o no cohesió de l’equip de govern forma part perquè 

de l’arrel de l’aplicació d’aquestes taxes, d’aquestes ordenances fiscals, és obvi que hi 

ha uns ingressos i a partir d’aquests ingressos s’ha de quadrar un pressupost i, 

cohesió o no cohesió, que no qüestiona, diria amb tots els respectes que “és la mare 

dels ous”. Com es fa quadrar aquest pressupost pels interessos de tres formacions 

polítiques que estan governant la ciutat de Manresa?, que tenen els seus interessos, 

que li agradaria saber si realment són els interessos de la ciutadania, que això sí que 

és qüestionable políticament parlant. 
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Afegeix que en relació al pressupost la mà estesa hi continua essent i li agraeix 

l’acceptació de l’esmena que el GMPPC ha fet amb aquesta modificació, que han 

pactat respecte les ordenances, però que continuen tenint la mà estesa per intentar 

procurar i apropar el màxim possible, però quan es parla de retallades no parlen de 

retallades com a l’equip de govern li agrada dir, les retallades d’aspectes socials, 

perquè també és cert que no hi ha millor política social que aquella que genera llocs de 

treball. A partir d’aquí hi ha moltes maneres de plantejar les qüestions, perquè ningú 

està plantejant retallades socials de cap mena. Ho diu perquè és fàcil pujar al carro del 

discurs demagog. Sí que és cert que es pateixen uns dèficits fiscals i unes manques 

de finançament, i no vol parlar que si la Generalitat quan va entrar a governar el Partit 

Popular tenia un pressupost de tant i després va tenir de tants... Això forma part de la 

història i molts polítics, historiadors... que precisament és amb un govern del Partit 

Popular quan més ingressos ha tingut la Generalitat de Catalunya per poder funcionar 

de manera adequada. Suficient? No! Això és evident. S’ha de continuar treballant i des 

del PPC i es treballa perquè això sigui així. 

També és cert que hi ha un aspecte que obliden, que és allò que alguns en diuen: la 

segona descentralització, perquè es parla del centralisme de Madrid i voldria parlar del 

centralisme de Barcelona, del centralisme de la gran administració que és la 

Generalitat de Catalunya, que té els Ajuntaments com si fossin els fills petits, que a 

través de conveni rere conveni va alimentant i va atorgant, sempre i quan, a la seva 

conveniència, li estigui bé, i potser caldria un finançament just per fer el reequilibri 

fiscal que Catalunya es mereix, però també des dels ajuntaments exigir aquesta 

segona descentralització respecte a l’administració central nostra que és la Generalitat 

de Catalunya. Aquí hi ha un gran debat per córrer, però és evident que cal tenir en 

compte que no només és un aspecte sinó que hi ha molts aspectes configurats en un 

si mateix. L’objectiu ha de ser compartit per tots i ha de ser clar. Insisteix i demana que 

en l’aspecte d’economies d’escales, organització, millor gestió, evidentment el que són 

les despeses ordinàries, fins i tot les no ordinàries, fins i tot les que tenen un plec de 

condicions aprovat, renegociar, però cal aconseguir millors preus amb els mateixos i 

millors serveis per a la ciutat de Manresa, per intentar poder permetre’s un cert coixí, 

amb independència de com estiguem els ciutadans de la ciutat, amb la crisi 

econòmica, per poder fer front a situacions més folgades de l’endeutament per un 

costat, però també sobre aquells dèficits que puguin arribar a generar, però això forma 

part del debat de pressupostos. 

 

 

El senyor Serra Rovira  explica que quan el Sr. Jordà diu que l’equip de govern 

compleix els terminis legals respecte a donar tota la informació. Si ja no es compleixen 

els legals s’entraria en terminis il.legals i que digui això en senyal de defensa que es 

compleixen els terminis legals diu molt poc de la voluntat de diàleg, de participació 

ciutadana. En tot cas el Sr. Jordà diu que es van fer unes reunions en els quatre 
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districtes i que la participació en alguns casos va ser inexistent, textualment entenen 

que no va venir ningú. Que convoquin una reunió i que no vingui ningú, i això recorda 

que ningú tampoc i dijous passat es va convocar una reunió i tampoc és que vingués 

molta de la part convocant, convocada en aquest sentit per parlar del que era la 

documentació, diu molt poc de la participació ciutadana. En tot cas intentar transmetre 

que el problema és que la gent no ve, és que el problema és que a vegades, si tú 

demanes confiança a la gent, la gent no et ve, i el pitjor que pot passar en molts casos 

i en democràcia és que si la gent no participa, ni tal sols critica, vol dir que el tema és 

realment preocupant, perquè la gent ni té ganes de desplaçar-se a escoltar res que 

vingui d’aquest equip de govern. De vegades, sembla que estiguin insistint molt, però 

l’equip de govern és un tema del què en fa bandera el de la participació ciutadana, i 

sempre diran que han de ser conseqüents amb aquest plantejament polític, parlin del 

que parlin, ja sigui d’ordenances, de pressupostos i en cada ple es parla del que s’ha 

de parlar i sempre que s’han demanat reunions amb el GMCiU hi han assistit, i la 

regidora de Participació Ciutadana n’és testimoni. S’ha parlat i s’han posat d’acord o 

no, però moltes vegades s’hi han posat d’acord. 

 

El GMCiU no ofereix cap mà estesa perquè l’equip de govern tampoc l’ofereix la mà 

estesa, per tant, si algú no l’ofereix no la poden recollir. I no cal que plantegin cap má 

estesa en referència al debat de pressupostos, ja s’hi trobaran en el debat, que 

evidentment s’aprovarà perquè l’equip de govern té la majoria, estiguin cohesionats o 

no. Per al GMCiU l’opinió és que els petits manen per sobre dels grans, opinió 

compartida per molta gent.  

Pel que fa al finançament que en aquest moment no és just i que es continua tenint un 

dèficit tothom ho sap, se n’ha parlat, s’han fet les proposicions en el seu moment per 

tal de defensar aquestes injustícies financeres que en el fons són injustícies polítiques, 

i el GMCiU es remet també a pujar al cavall de la demanda que hi hagi més 

finançament per al nostre país perquè aquest reverteixi també als ajuntaments. 

 

El GMCiU ha parlat d’endeutament elevat, no ha parlat d’endeutament desmesurat. 

Per tant, el toc d’atenció, que no és la primera vegada que fan, el fan davant d’un 

endeutament elevat. També vol fer una reflexió respecte al tema de l’IBI. L’IBI 

redistribueix patrimoni, no redistribueix riquesa. Respecte a tot un conjunt de propostes 

in voce que han fet creu que el Sr. Jordà se’ls ha tret de sobre, perquè quan deia en 

relació a les ordenances sobre les instal.lacions pel foment de l’ocupació, és un 

articulat que forma part de l’ordenança i el que demanen és ampliar-la al 90%, per tant 

el Sr. Jordà diu que això no ho tenen escrit. Ho tenen escrit de l’any passat aplicable a 

aquest any, una altra cosa és que hi hagi edificis o no, però tenir-ho ho tenen, i ja que 

s’està parlant de fomentar l’economia productiva, ja que s’està parlant de fomentar 

l’ocupació, aquí hi ha una bonificació que grava únicament el 50%, com que hi ha 

l’opció de poder-la augmentar, que s’augmenti. Potser a l’equip de govern no li 
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convingui perquè seria un plantejament de poder-ho aprovar “in voce”, però no digui 

que no ho tenen perquè sí que hi és, perquè forma part de l’ordenança vigent. 

Respecte a les bonificacions respecte a l’impost que grava els vehicles. Dir que els 

bimodals són quasi inexistents, potser, però per què existeix aquesta bonificació? Que 

es tregui si són inexistents. Passar una bonificació del 90 al 95% no és cap quimera, 

però dir que aquesta aplicació no ha servit per gran cosa perquè quasi no se’n 

compren, però si no s’apliquen polítiques de foment segur que la gent no comprarà 

aquest tipus de vehicles. De vegades la política municipal pot semblar que és molt 

minça, però no digui que és quasi inexistent perquè també s’hauran de treure moltes 

més bonificacions perquè s’haurà vist que la gent no ho ha aplicat i per tant són 

inexistents. Traiem-les!.  

Entén que s’està en un punt en què s’han d’aprovar i com que l’equip de govern amb 

això sí que està cohesionat, perquè votarà a favor de les ordenances, no ho vulguin 

debatre perquè els fa mandra, poder entrar a incorporar algun tipus de bonificació a les 

ordenances.  

 

Finalment, el GMCiU reitera que la clau és que el marc actual és molt diferent dels 

últims anys, que estaven marcats per una diferència molt més important d’ingressos 

respecte els actuals, que ara el que convé ser molt més moderat del que ja s’havia 

d’haver estat en els anys de bonança econòmica i, per tant, no només cal tenir una 

moderació respecte a la pressió fiscal sinó també respecte a la pròpia gestió, i la 

gestió vol dir la gestió de l’Ajuntament. El GMCiU demana contenció, moderació i per 

això defensaven un plantejament propi d’increments generals a l’entorn del 3 al 3,5% i 

per aquesta raó votaran en contra de les ordenances, exceptuant el tema del dictamen 

específic de l’aigua. 

 

 

El senyor Jordà Pempelonne  explica que respecte l’assegurança del tipus d’interès, 

que han ofertat el 3,47, diu que no sap si li sembla interessant o no, però altres 

operacions semblants que s’han efectuat anteriorment han reportat per a l’any 2008, 

180.000 euros. Segons el raonament del senyor Javaloyes els bancs deuen ser tontos. 

Es tracta simplement d’una estimació, d’una previsió de mercat, unes condicions que 

en el banc en aquell moment li interessen i per això es presenten una sèrie d’ofertes 

que són bastant diferents entre elles i, per tant, s’agafa aquella que es considera més 

interessant i fins ara ha sortit prou bé. I això no significa que hagi de ser l’IPC de l’any 

que ve ni d’aquí dos anys, ni d’aquí tres anys. És una dada que un banc ha posat a 

una oferta perquè deuen estimar pel que sigui que els hi resultarà interessant. 

 

Després es reclama al govern millor gestió, més eficiència. Es pot dir que fa uns 

mesos que es va decidir congelar les incorporacions a la plantilla. S’entén que és una 

primera mesura i que per tant ja s’ha començat a fer moviments de personal quan fa 
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falta. S’anunciarà properament d’altres mesures i per descomptat que el pressupost 

del 2009 no només té dificultats per quadrar-lo numèricament sinó que per poder 

treballar durant el 2009 amb el pressupost que finalment es quadri, es necessitarà fer 

moltes coses internament, en la línia que reclamaven tant CiU com el PPC, de millorar 

l’eficiència, l’organització, estalvis, etc. S’intentarà fer-ho perquè segurament la crisi el 

que pot tenir de bo és que obligarà a optimitzar i millorar tot allò que en períodes de 

bonança possiblement no es controlava tan de prop.  

 

Sobre com quadrar el pressupost, costarà quadrar-lo, però s’està avançant molt 

positivament però queden encara unes setmanes per anar quadrant diferents 

aspectes. No només serà quadrar números, sinó que també vol dir segurament molts 

altres aspectes de la gestió interna de l’ajuntament.  

 

Quant a optimitzar els preus de les coses per continuar millorant els serveis, bé la 

quadratura del cercle no és possible, es va cap a una etapa de dificultats econòmiques 

serioses, amb les quals tindran menys ingressos i s’hauran de fer les coses amb 

menys diners dels que tenien fins ara, per tant a millorar serveis, probablement alguns 

s’hauran de millorar però segurament d’altres s’hauran de reduir. 

 

Pel que fa a la intervenció del Sr. Serra li recorda que han complert els terminis legals 

perquè pot semblar amb la seva reivindicació que potser se’n salten algun i vol que 

quedi clar que en cap cas ho fan i que també ha expressat la voluntat d’intentar 

avançar la informació tot el possible sempre que puguin. 

 

Quant a la no assistència dels membres de la permanent del Consell de Ciutat, respon 

que van venir dos membres, després per la premsa s’ha sabut que alguns d’ells es 

queixaven, no ho van manifestar a aquesta regidoria, però sí que val a dir que el 

dissabte anterior van estar tots junts, els mateixos, i el regidor també, en aquella 

convenció veïnal, i justament parlant de l’IBI, per tant es va convocar la reunió perquè 

tocava fer-ho, però era molt previsible que la majoria d’ells no assistissin i no ho va 

trobar estrany. Curiosament els dos que van assistir van ser dos dels que aquell dia no 

hi eren. 

 

Pel que fa a l’endeutament elevat, s’hauria precisar molt més què vol dir elevat, però 

és evident que totes les inversions que l’Ajuntament ha fet els últims anys, s’ha fet amb 

endeutament perquè no hi ha altra forma de fer-les, per tant hi havia l’opció de no estar 

gens endeutats i no haver fet cap dels equipaments que s’han fet aquests darrers 

anys, però no és l’opció d’aquest govern. La d’aquest govern ha estat aprofitar l’etapa 

de bonança per endeutar-se tot el que podia, arribar al límit per aconseguir fer el 

màxim d’equipaments. 

 



 107 

Respecte a l’ordenança del foment de l’ocupació ja l’estudiarà i mirarà la proposta del 

regidor, tot i que ja diu que no votaran a favor, tampoc hi veu massa el sentit, i 

respecte als vehicles bimodals, elèctrics, el qui ha parlat de treure-ho perquè no hi 

havia gaire usuaris ha estat el regidor Sr. Serra, ell no ha dit en cap cas de treure-ho, 

diu que no li veu el sentit d’augmentar-ho, però mantenir-la òbviament que sí li veu tot 

el sentit perquè es tracta d’incentivar en aquest cas que hi hagi més vehicles d’aquest 

tipus menys contaminants. 

 
El senyor Alcalde  manifesta que en el debat s’ha reflectit sobre el procés de 

participació, s’han reconegut encerts i errors, i també s’ha dit que la situació 

econòmica és diferent i, per tant, fer plantejaments diferents entén que hi ha propostes 

que ha fet el GMCiU que no s’han materialitzat, però que entén que es poden 

concretar en qualsevol altre ple i es poden posar en consideració perquè les 

ordenances sempre queden obertes, i el que sí que queda clar en aquests moments 

més convulsos, més difícils de passar conjuntament, la informació com més aviat 

circuli i com més n’hi hagi, més es facilitarà la feina de tots plegats i hi haurà moments 

en què podran trobar consens, en altres potser no, però que per falta d’informació que 

no quedi. Aquest és un deure que l’equip de govern s’emporta i que espera que qui 

surti beneficiada sigui la ciutat de Manresa. 

 

L’alcalde sotmet a votació el dictamen 2.1.1, amb la incorporació de l’esmena del Grup 

Municipal PPC, la qual ha estat modificada per una esmena oral, el contingut de la 

qual és el següent: On diu “El calendari per dur a terme el pagament domiciliat seria: el 

primer rebut corresponent al 60% de l’impost a principis del segon trimestre, i el segon 

rebut corresponent al 40% restant de l’impost a principis del quart trimestre”, ha de dir: 

“El calendari per dur a terme el pagament domiciliat seria: el primer rebut corresponent 

al 70% de l’impost a finals del primer trimestre, i el segon rebut corresponent al 30% 

restant de l’impost a principis del quart trimestre”. Essent el text refós de les esmenes 

presentades, el següent:  
 

“En l’Ordenança Fiscal núm. 1, Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles en l’article 
18 s’esmenta que: 
 
En el tercer paràgraf 
 
“per tal de facilitar el pagament de l’impost, l’ajuntament podrà, si així ho acorda prèviament 
mitjançant resolució de l’alcaldia, fraccionar el pagament de tots els rebuts domiciliats en diversos 
terminis, sense que s’acreditin interessos de demora ni es sol.licitin garanties als contribuents.” 
 
En la Comissió de Governació i Economia celebrada el passat divendres 24 d’octubre, es 
va garantir el fraccionament d’ofici en dos terminis. Un, a finals del primer trimestre 
aproximadament, i el segon a finals del segon trimestre. Si més no aquesta era la previsió 
que contemplava el govern. 
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Proposem: 
 
“per tal de facilitar el pagament de l’impost, l’ajuntament adopta fraccionar d’ofici tots els 
rebuts domiciliats. Sense que s’acredtin interessos de demora ni es sol.licitin garanties als 
contribuents. El calendari per dur a terme el pagament domiciliat seria: el primer rebut 
corresponent al 70% de l’impost a finals del primer trimestre, i el segon rebut 
corresponent al 30% restant de l’impost a principis del quart trimestre” 
 

El dictamen 2.1.1, amb la incorporació de text refós de les esmenes, s’aprova per 13 

vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 GMICV-EUiA) i 11 vots negatius (8 GMCiU, 2 

GMPPC i 1 GMCUP) i, per tant, esdevé acord plenari amb el contingut que ha quedat 

reproduït. 

 

Sotmès a votació el dictamen 2.1.2 tal com ha estat presentat, atès que l’esmena del 

GMPPC no ha prosperat, s’aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC i 2 

GMICV-EUiA) i 11 vots negatius (8 GMCiU, 2 GMPPC i 1 GMCUP) i, per tant, esdevé 

acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 

Sotmès a votació el dictamen 2.1.3, s’aprova per 22 vots afirmatius (8 GMS, 8 GMCiU, 

3 GMERC, 2 GMICV-EuiA, 1 GMCUP) i 2 vots negatius (2 GMPPC), i per tant, esdevé 

acord plenari amb el contingut que ha quedat reproduït. 

 

Un cop tractats tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia, l'alcalde aixeca la sessió, 

quan són les 22 h 45 min, la qual cosa, com a secretari general, certifico, i s’estén 

aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya número 

................ i correlativament fins el  ................ 

 

El secretari general,        Vist i plau 

          L’alcalde 


