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 E D I C T E 

D’aprovació definitiva de la modificació d’Ordenances Fiscals per l’exercici 2019. 

 

El Ple de l’ Ajuntament de Palau-saverdera en sessió del dia 27 de setembre de 2018 va aprovar 
provisionalment la modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2019, elevant-se l’acord a definitiu sense 
necessitat d’adoptar un nou acord plenari al no haver-se presentat cap al.legació durant el termini 
d’exposició pública d’acord amb l’article 17 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.  

Es publica annex el text íntegre de les modificacions aprovades. 

 

Palau-saverdera, a la data de la signatura digital. 

 

L’Alcaldessa, 

ISABEL MARIA CORTADA SOLER 

 

 

ANNEX 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.  

 

Article 7.- Tipus de gravamen. 

El tipus de gravamen aplicables en aquest municipi seran: 

a) Pels béns immobles de naturalesa urbana, el 0,716 % 

b) Pels béns immobles de naturalesa rústica, el 0,600 % 

c) Pels béns immobles de característiques especials, el 0,600 % 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA.  

 

Article 4.- No subjeccions; exempcions; reduccions i bonificacions. 

 .... 

2. Gaudiran de bonificació els següents vehicles: 

a) S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’impost als titulars de vehicles que disposin 
de distintiu ambiental amb la classificació de “0 emissions”, d’acord amb la classificació de la 
Direcció General de Transit, aprovada per resolució de 13 d’abril de 2016: 
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b) S’estableix una bonificació del 30% de la quota de l’impost als titulars de vehicles que disposin 
de distintiu ambiental amb la classificació de “ECO”, d’acord amb la classificació de la Direcció 
General de Transit, aprovada per resolució de 13 d’abril de 2016 

                                               

c) S’estableix una bonificació del 100% per als vehicles històrics o aquells que tinguin una 
antiguitat mínima de vint-i-cinc anys, comptats a partir de la data de la seva fabricació o, si 
aquesta no es coneix, prenent com a tal la de la seva primera matriculació o, en el seu defecte, 
la data en la que el corresponent tipus de variant es va deixar de fabricar. 

L’atorgament d’aquestes bonificacions requereix la sol·licitud expressa del subjecte passiu a la qual 
acompanyarà la documentació acreditativa dels aspectes determinants per la concessió de la 
bonificació, la qual tindrà efectes el període impositiu següent a aquell en què es concedeixi, sense 
caràcter retroactiu. 

 

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/distintivo-ambiental/16te.shtml
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