desembre 2017
Modiﬁcació d'ordenances pel 2018
Ordenança ﬁscal núm. 11.- Recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus
urbans.
Quotes:

Anuals

Trimestrals

Epígraf primer: Habitatges
A) Per cada habitatge
172,50€
B) Habitatges amb una sola persona **
59,95€
C) Recollida domiciliaria dels nuclis i
disseminats de Navata, i/o habitatges
172,50€
desocupats.

43,13€
14,99€
43,13€

** Només s’aplicarà aquesta tarifa en els habitatges ocupats per a persones majors de 65 anys
que visquin soles.
Aquesta tarifa no és d’aplicació als habitatges de temporada o desocupats.
Per a gaudir de l’aplicació de la tarifa d’una sola persona, és necessària la sol·licitud de
l’interessat i la presentació de la documentació següent:
Certiﬁcat empadronament i convivència i declaració de l’interessat que reuneix les condicions
establertes per a gaudir d’aquesta tarifa.
Una vegada concedida l’aplicació de la tarifa de l’apartat B) epígraf primer, els seus efectes
s’iniciaran en l’exercici en què s’ha sol·licitat i en el trimestre natural que correspongui i no pot
tenir caràcter retroactiu.
Article 12. Quota tributària
1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació
de residus comercials consistirà en una quantitat ﬁxa, per unitat de local, que es determinarà
en funció de la naturalesa i el destí dels immobles en els quals es desenvolupi l’activitat
generadora del residu.
Per tal d’evitar l’encariment del servei, cal millorar més el reciclatge!
Epígraf segon:

Establiments

A) Perruqueries, despatxos professionals, oﬁcines bancàries i altres locals
industrials o mercantils no expressa172,20€
ment tarifats de naturalesa similar...
B) Bars, botigues, cafès, lloguer d'habi- 220,50€
tacions i similars
C)Supermercats i restaurants
220,50€
D) Hotels i fondes.
351,50€

43,13€
55,13€
55,13€
87,88€

L’impost sobre vehicles de tracció mecànica
Article 6. Beneﬁcis ﬁscals de concessió potestativa: boniﬁcacions a la quota tributària
1. S’estableixen les següents boniﬁcacions a la quota de l’impost:
a) S’estableix una boniﬁcació del 100% per als vehicles que tinguin una antiguitat
mínima de 25 anys i hagin estat declarats històrics per part del Servei Català de Trànsit
de la Generalitat de Catalunya, que caldrà acreditar convenientment per tal d’obtenir
aquesta boniﬁcació.
L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de fabricació; i si aquesta no es conegués,
es prendrà com 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.
b) S’estableix una boniﬁcació del 50% per als vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25
anys.
L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de fabricació; i si aquesta no es conegués,
es prendrà com 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.
c) S’estableix una boniﬁcació del 50% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles
bimodals i als que utilitzen el GLP, sempre que la seva potència ﬁscal sigui inferior als 20 HP i es
boniﬁca els vehicles elèctrics amb un 75%, que és el màxim establert per la Llei.
2. A l’efecte de poder gaudir dels beneﬁcis ﬁscals regulats en aquest article, les persones
interessades n’hauran d’instar la seva concessió mitjançant la presentació de la corresponent
sol·licitud que anirà acompanyada de la següent documentació:
- permís de circulació i ﬁtxa tècnica del vehicle, en tots els casos.
3. La resolució que reconegui el dret a gaudir del beneﬁci ﬁscal sol·licitat, tindrà efecte a partir
del següent exercici tributari i no pot tenir caràcter retroactiu.

Trobada Solidària
El passat dia 25 de novembre va tenir lloc la 5a Trobada Solidària que novament ens va
presentar una àmplia participació de grups i solistes que amb molta professionalitat i il·lusió
honren l'esforç de l'organització: FELICITATS!!

26a Marató de TV3
El diumenge dia 17 de desembre, com bé sabeu se celebra la 26a Marató de TV3, dedicada en
aquesta edició a les malalties infeccioses.
Des de Navata es duen a terme diverses iniciatives: El dia 14 Torremirona organitza un torneig
de golf; la recaptació del ball del diumenge dia 17, igual que en els darrers anys s’ingressarà
com a donació ...
Navata és un poble solidari, col·laborem-hi!

