Nota

Ajuntament de Navata

desembre 2018
Modiﬁcació ordenances i preus públics
El ple de l’Ajuntament de Navata de data 31 d’octubre, va acordar la modiﬁcació de les
ordenances i preus públics següents:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 – IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES
El tipus de gravamen dels béns immobles de naturalesa urbana, es passa de 0,60% a 0,65%

EXEMPLE

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 – IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Es modiﬁquen els articles corresponents a les tarifes i les boniﬁcacions, quedant aquest
redactats de la següent manera:
Article 5 – Tarifes
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Article 6 – Beneﬁcis ﬁscals de concessió potestativa: boniﬁcacions a la quota tributària
S’estableixen les següents boniﬁcacions a la quota de l’impost:
a) S’estableix una boniﬁcació del 100% per cent 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 % de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles
bimodals i als que utilitzen el GLP, sempre i quan la seva potència ﬁscal sigui inferior als 20 HP i
boniﬁcar els vehicles elèctrics amb un 75%, que és el màxim establert en la Llei.
Als efectes 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.
ORDENANÇA FISCAL NUM. 11 – RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ
D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS URBANS
D’acord amb la comunicació del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la taxa de tractament i
eliminació d’escombraries i residus urbans a la nova planta selectiva de l’abocador comarcal,
augmentarà de forma considerable durant els pròxims cinc anys.
Aquest fet suposarà un important increment en el cost efectiu de l’eliminació dels RSU per part
de l’Ajuntament i per tant fa necessari aplicar un augment en la taxa municipal per l’exercici de
2019, quedant les quotes següents:
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Article 6 – Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat ﬁxa, per unitat d’habitatge, que es determinarà
en funció de la naturalesa i el destí dels immobles.
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:

- ** Nomes s’aplicarà aquesta tarifa en els habitatges ocupats per persones majors de 65 anys
que visquin soles.
- Aquesta tarifa no es d’aplicació als habitatges de temporada o desocupats.
- Per a gaudir de l’aplicació de la tarifa d’una sola persona, es 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.

PREU PÚBLIC GIMNÀSTICA ADULTS I/O MANTENIMENT INICIACIÓ ESPORTIVA
(activitats lúdiques esportives)
Modiﬁcació de l’annex 3 dels preus públics municipals vigents, que quedarà com segueix:
L’ajuntament ofereix la possibilitat de gaudir d’aquesta activitat a:
- Als adults
- Als nens i nenes, a partir de la pràctica de diferents modalitats esportives, a la vegada que
aprenen valors deﬁnint un marc idoni per l’educació integral del nen.
Annex 3.1.- Activitats – Gimnàstica d’adults i/o de manteniment – sèniors
Quota mensual.................................................................... 17 € (Mínim un trimestre)
Annex 3.2.- Activitat Iniciació Esportiva i jocs tradicionals – nens/es
Quota mensual: 1 dia setmana............................................. 17 € (Mínim un trimestre)
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Planta de tractament de nitrats en el servei d'aigua potable
En el decurs de la 2a quinzena d'octubre es va activar la planta de tractament dels nitrats del
servei d'aigua. Aquesta, per mitjà del sistema de desnitriﬁcació heterotròﬁca, permet el control,
reducció o eliminació, si s'escau, dels nitrats.
Els resultats de l'analítica indiquen uns paràmetres baixos de nitrats atès que els 300 m³
de volum d'aigua tractada es barreja amb l'aigua crua, procedent del pou.
Aquests resultats s'obtenen aplicant només la part biològica, així doncs, en cas de necessitat
es podrien baixar a mínims.
Resultats de l'analítica:
NIVELL NITRAT
ENTRADA D’AIGUA PROVINENT DE POU

38,7 mg/l

SORTIDA D’AIGUA DE LA PLANTA DE TRACTAMENT

26,2 mg/l

AIGUA DE CONSUM

31,9 mg/l

*El nivell màxim autoritzat de nitrat és de 50 mg/l

Eleccions municipals del 26 de maig de 2019
Ets resident estranger i vols votar?
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