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 Anunci d’esmena d’error en l’edicte d’ aprovació definitiva de la modificació de 
les ordenances fiscals per a l’exercici 2022 
 
 En el BOP de Girona núm. 250, de 
l’edicte d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a 
l’exercici 2022. Posteriorment a la seva publicació,
la transcripció que es detallen
 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS 
IMMOBLES: 
 
 On diu:  
 
 Article 7.- Bonificacions:

 
2.- Gaudiran d’una bonificació del 10% de la quota íntegra de l’impost els béns 

immobles, amb ús exclusiu d’habitatge, en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinents del sol, durant els cinc períodes 
impositius següents a la instal·lació, segons les condicions següents:
 

- Que la instal·lació tingui una potència igual o superior a 
 
 Ha de dir:  

 
 Article 7.- Bonificacions:

 
2.- Gaudiran d’una bonificació del 10% de la quota íntegra de l’impost els béns 

immobles, amb ús exclusiu d’habitatge, en 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinents del sol, durant els cinc períodes 
impositius següents a la instal·lació, segons les condicions següents:

 
- Que la instal·lació tingui una potència igual o superior a 

 
 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES 
DE TRACCIÓ MECÀNICA
 
 On diu: 
 
 Article 6.- Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable:
 
 1.- Gaudiran d’una bonificació del 95%  de la quota de 
que  reuneixin qualsevol de les següents característiques:
  

a) Que es tracti de vehicles elèctrics o bimodals (híbrids) 
 
 
 
 

AJUNTAMENT  DE  VILADAMAT 
d’Octubre, 1  17137 VILADAMAT 

  ajuntament@viladamat.cat 

Anunci d’esmena d’error en l’edicte d’ aprovació definitiva de la modificació de 
per a l’exercici 2022  

el BOP de Girona núm. 250, de data 31 de desembre de 2021
d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a 

. Posteriorment a la seva publicació, s’han detectat els següent
allen a continuació:  

ÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS 

Bonificacions: 

Gaudiran d’una bonificació del 10% de la quota íntegra de l’impost els béns 
immobles, amb ús exclusiu d’habitatge, en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinents del sol, durant els cinc períodes 
impositius següents a la instal·lació, segons les condicions següents: 

l·lació tingui una potència igual o superior a 2,50

Bonificacions: 

Gaudiran d’una bonificació del 10% de la quota íntegra de l’impost els béns 
immobles, amb ús exclusiu d’habitatge, en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinents del sol, durant els cinc períodes 
impositius següents a la instal·lació, segons les condicions següents: 

Que la instal·lació tingui una potència igual o superior a 2,25 kw

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES 
DE TRACCIÓ MECÀNICA: 

Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable:

Gaudiran d’una bonificació del 95%  de la quota de l’import els vehicles 
que  reuneixin qualsevol de les següents característiques: 

Que es tracti de vehicles elèctrics o bimodals (híbrids)  

Anunci d’esmena d’error en l’edicte d’ aprovació definitiva de la modificació de 

de desembre de 2021, es va publicar 
d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a 

següents errors en 

ÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS 

Gaudiran d’una bonificació del 10% de la quota íntegra de l’impost els béns 
immobles, amb ús exclusiu d’habitatge, en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinents del sol, durant els cinc períodes 

0 kw 

Gaudiran d’una bonificació del 10% de la quota íntegra de l’impost els béns 
els quals s’hagin instal·lat sistemes per a 

l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinents del sol, durant els cinc períodes 

2,25 kw 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES 

Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable: 

l’import els vehicles 
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 Ha de dir: 
 
 Article 6.- Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable:
 
 1.- Gaudiran d’una bonificació del 50%  de la quota de l’import els vehicles 
bimodals (híbrids) 
 
 2.- Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’import els vehicles 
que  reuneixin qualsevol de les següents característiques:
  

a) Que es tracti de vehicles elèctrics
 

b) Que es tracti de vehicles que utilitzin com a combustible biogàs, gas 
natural comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals i 
acreditin d’acord amb les 
utilitzar un carburant contaminant

 
 El que es publica per al seu general coneixement i als efectes oportuns. 
 
 Viladamat, a onze d
 

L’alcaldessa, 
Dolors Pons Sais 
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Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable:

Gaudiran d’una bonificació del 50%  de la quota de l’import els vehicles 

Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’import els vehicles 
alsevol de les següents característiques: 

Que es tracti de vehicles elèctrics 

Que es tracti de vehicles que utilitzin com a combustible biogàs, gas 
natural comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals i 
acreditin d’acord amb les característiques del motor que no poden 
utilitzar un carburant contaminant 

El que es publica per al seu general coneixement i als efectes oportuns. 

de març de dos mil vint-i-dos. 

Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable: 

Gaudiran d’una bonificació del 50%  de la quota de l’import els vehicles 

Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’import els vehicles 

Que es tracti de vehicles que utilitzin com a combustible biogàs, gas 
natural comprimit, metà, metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals i 

característiques del motor que no poden 

El que es publica per al seu general coneixement i als efectes oportuns.  
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