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Núm. 12318
AJUNTAMENT DE PARDINES
Anunci d’aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l’exercici 2016
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada en data 17 de novembre de 2015 va aprovar provisionalment la modificació
de les ordenances fiscals per a l’exercici de 2016 i, l’esmentat acord ha quedat aprovat definitivament en data 28 de desembre
de 2015, al no presentar-se al·legacions de cap tipus durant el tràmit d’informació pública.
De conformitat amb la legislació vigent, es publica el text íntegre de les modificacions aprovades definitivament, que entraran
en vigor a partir de l’1 de gener de 2016 i regiran fins a la seva modificació o derogació expressa:
I.Ordenança fiscal núm. 1 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES :
Article 9. Determinació de la quota i els tipus impositius
1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.
2. El tipus de gravamen serà el 0,957 % quan es tracti de béns urbans i el 0,9% quan es tracti de béns rústics.
3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials serà el 0,9%.
II. Ordenança fiscal núm. 3 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES :
Article 7. Tipus de gravamen
El tipus de gravamen d’aquest impost a aplicar a cada llicència és de 3,30% amb una quota mínima de 35,00€.
III. Ordenança fiscal núm. 5 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA :
Article 4. Quota tributària
1. Aquest impost s’exigeix de conformitat amb el següent quadre de tarifes:
Potència i classes de vehicles
A) Turismes
- De menys de 8 cavalls fiscals
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
- De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
- De 20 cavalls fiscals en endavant
B) Autobusos
- De menys de 21 places
- De 21 a 50 places
- De més de 50 places
C) Camions
- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil
D) Tractors
- De menys de 16 cavalls fiscals
- De 16 a 25 cavalls fiscals
- De més de 25 cavalls fiscals
E) Remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica
- De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil

EUR
17,42
46,98
99,05
129,15
155,78
114,70
163,33
204,17
58,26
114,70
163,33
205,54
24,58
38,20
114,71
24,78
38,97
117,00
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F) Altres vehicles
- Ciclomotors
- Motocicletes fins a 125 cc
- Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc
- Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc
- Motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc
- Motocicletes de més de 1.000 cc

6,28
6.28
10,30
20,81
41,65
83,42

IV.Ordenança Fiscal núm. 6 TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS :
Article 5 - Quota tributària
1. L
 a quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i la
destinació dels immobles i de la categoria del lloc on estiguin situats.
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
Concepte
Habitatge particulars- domèstic
Habitatge particulars- barris disseminats

€ / any
86,70
76,50

V. Ordenança Fiscal núm 8 TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA :
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Subministrament d’aigua / Consum
Habitatges, fins a 36 m3 consumit /abonat / trimestre
Habitatges, més de 36 m3 consumit/abonat / trimestre

EUR/abonat/trimestre
0,58
0,68

VI. Ordenança fiscal núm. 9 TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS DE CEMENTIRIS :
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:
Per la conservació i neteja (per cada nínxol i per cada any)

4,36 €

Contra la present resolució, que és definitiva i esgota la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós-administratiu
en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació d´aquest anunci al BOP Girona, davant la Sala
del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Pardines, 29 de desembre de 2015
Núria Pérez i Desel
Alcaldessa

Administració Local Ajuntaments

