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Administració Local

2017-11098
Ajuntament dels Garidells

Anunci aprovació defi nitiva Ordenances Fiscals

L’Ajuntament dels Garidells en sessió ordinària realitzada en data 30 d’octubre de 2017, va aprovar provisionalment 
la modifi cació de l’Ordenança fi scal núm. 2 reguladora de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica i l’Ordenança 
fi scal núm. 13 reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques.

Transcorregut el termini legal vigent d’exposició pública de l’acord de referència, sense que s’hagin presentat 
reclamacions, aquest ha esdevingut defi nitiu, determinant-se en el mateix acord que les modifi cacions aprovades 
i que tot seguit s’exposen, entraran en vigor a partir de la seva publicació al Butlletí Ofi cial de la Província de 
Tarragona i s’aplicaran a efectes de la data de publicació.

Contra l’aprovació defi nitiva publicada es podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant de la Sala 
contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de 2 mesos comptats des 
del dia següent al de la publicació de l’aprovació defi nitiva, de conformitat amb el que disposen els articles 10.1 b) 
25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa de 13 de juliol de 1998.

Ordenança fi scal núm. 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Article 4. Exempcions, reduccions i bonifi cacions.
4. Els vehicles amb motor elèctric subjectes a aquest impost gaudiran d’una bonifi cació del 75% de la quota. 
Per a gaudir d’aquesta bonifi cació, els interessats han d’acompanyar a l’escrit de sol·licitud la fotocòpia de la 
documentació tècnica del vehicle. Als vehicles bimodals (elèctric i gasolina) se’ls aplicarà, a la quota de l’impost, la 
següent bonifi cació, atenent a la potència de la classe de turisme:
De 8 fi ns 11,99 cavalls fi scals: 70%
De 12 fi ns 15,99 cavalls fi scals: 50%
De 16 fi ns 19,99 cavalls fi scals: 25%
De 20 cavalls fi scals en endavant: 0%
Els vehicles que utilitzin com a combustible gas natural comprimit, d’altres gasos liquats o biogas, validats per 
l’Institut Català d’Energia, gaudiran d’una bonifi cació del 50% de la quota de l’impost. Per a gaudir d’aquestes 
bonifi cacions, els interessats han d’acompanyar a l’escrit de sol·licitud la fotocòpia de la documentació tècnica del 
vehicle, on s’acrediti la concurrència del benefi ci

Ordenança fi scal núm. 13 reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques.

Article 7.- Quota.
3.- A més del coefi cient anterior, i sobre les quotes incrementades per a la seva aplicació, s’estableix la següent 
escala de coefi cient a raó de la categoría atorgada al carrero n radiqui l’establiment, d’acord amb la següent relació 
i categories:
Coefi cient de situació:
Categoria 1a zona industrial: 3,00.
Categoria 2a zona urbana: 2,60.
Categoria 3a resta territorial municipal (sòl no urbanitzable): 2,20.

Ordenança fi scal núm. 2: Reguladora de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.

Article 4:
“4. S’estableix una bonifi cació de fi ns al 75% pels vehicles històrics, als que es refereix l’article 1 del Reglament de 
vehicles històrics, R.D. 1247/1995, de 14 de juliol.
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certifi cació de catalogació com a tal per l’òrgan competent de 
la Generalitat de Catalunya.
5. S’estableix una bonifi cació del 75% per als vehicles que tinguin una antiguitat superior a 25 anys.
L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de la seva fabricació; si aquesta no es conegués, es prendrà 
coma a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la data en què el corresponent tipus o variant es va 
deixar de fabricar.
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Ordenança fi scal núm. 12 Reguladora de l’Impost sobre el increment del valor dels terrenys urbans.

Annex:
Article 1.- Quadre de percentatges en funció del període de generació.
Percentatge
Entre 1 i 5 anys: 2,00.
Fins a 10 anys: 2,00.
Fins a 15 anys: 2,00.
Fins a 20 anys: 2,00.  

Article 1.- Quadre de tipus impositius per determinar la quota tributària.
Tipus
Entre 1 i 5 anys: 20%. 
Fins a 10 anys: 20%. 
Fins a 15 anys: 20%. 
Fins a 20 anys: 20%.  

Els Garidells, a 28 de desembre de 2017
La secretària-interventora, Marta Cajide Barbeito
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