Contra l’acord anterior, que és definitiu en la via administrativa, es pot interposar recurs
contenciós administratiu, davant la sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la
publicació de l’acord anterior, o qualsevol altre que es consideri convenient.
El que es fa públic per a general coneixement als efectes de la seva entrada en vigor a
partir de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la província, i als efectes
previstos en l’article 17.4, del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la
llei reguladora de les hisendes locals, per la qual cosa es publica integrament tot seguit el
text íntegre de la modificació de l’Ordenança fiscal 1.1:
“Article 9. Tipus de gravamen i quota.
....
2. El tips de gravamen per als béns immobles de naturalesa urbana d’ ús comercial, oci i
hostaleria, industrial, oficines i espectacles, i que tinguin un valor cadastral igual o superior
a l’interval de valor assenyalat a continuació, per a cada ús, i que amés, formin part del 10
per cent dels béns amb major valor cadastral per a cada ús, d’acord amb les normes
reguladores del Cadastre immobiliari, és el 1,017%.
....
3. El tipus de gravamen per als béns immobles de naturalesa urbana d’ús residencial i per
als béns de la resta d’usos que no s’incloguin en l’apartat 2 d’aquest article, és del 0,899%.”
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Granollers, 27 de febrer de 2018
La secretària general
Catalina Victory i Molné

CVE 2018008646

Atès que no s’han presentat al·legacions en els termini d’informació pública endegat
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 15 de
gener de 2018, amb codi d’anunci número CVE 2018000636, així com en el tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament, aquesta modificació de l’Ordenança Fiscal 1.1, en virtut de l’acord
plenari anterior, es considera aprovada definitivament.

Data 1-3-2018

El Ple de l’Ajuntament de Granollers, en sessió celebrada el 11 de gener de 2018, va
aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Fiscal 1.1, relativa a l’Impost de Béns
Immobles.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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