Àrea de Serveis Generals
Recaptació
c/Sant Josep 7, 1a planta - 08401 Granollers 938426638

Parades dels mercats setmanals
Del 01/04/2022 al 01/06/2022
Els càrrecs dels rebuts domiciliats el 01/04/2022, 01/07/2022, 01/09/2022 i 02/11/2022

Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i taxa de clavegueram
Taxa per la recollida i tractament d’escombraries d’habitatges
Preu públic pel servei de recollida i tractament de residus comercials
Taxa per l’ocupació de béns de domini públic amb llocs de venda i publicitat
Taxa per la reserva d’espai a la via pública per a establiments de característiques
especials
Taxa per l’ús privatiu de la via pública, taules i cadires
Del 05/05/2022 al 05/07/2022
Els càrrecs dels rebuts domiciliats el 13/05/2022, 13/07/2022 i 13/10/2022
Taxa de cementiri municipal
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica
Impost sobre activitat econòmiques
Del 15/09/2022 al 15/11/2022
Els càrrecs dels rebuts domiciliats el 17/10/2022
Taxa per l’ensenyament especial a establiment municipal i servei escolar de
Menjador
de l’escola Salvador Llobet
Servei d’atenció domiciliària
Transport adaptat
Menjador a domicili
Teleassistència
Baixes teleassistència
Els càrrecs dels rebuts mensuals domiciliats de l’1 al 15 de cada mes
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Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres o dels terrenys de
domini públic
Del 01/04/2022 al 01/06/2022
Els càrrecs dels rebuts domiciliats el 03/05/2022

Data 20-12-2021

Primer: Aprovar el calendari fiscal per a l’exercici 2022 a efectes del cobrament en el
període voluntari dels padrons fiscals que es detallen en el següents termes:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La Junta de Govern local en sessió celebrada el dia 7 de desembre de 2021, va
adoptar l’acord que es transcriu literalment a continuació:

B

Exp. núm.: 7/2021/85
Assumpte: Aprovació calendari fiscal exercici 2022
Document d’identitat persona interessada: P0809500B

A

ANUNCI

Àrea de Serveis Generals
Recaptació
c/Sant Josep 7, 1a planta - 08401 Granollers 938426638

Quart: Transcorregut els terminis assenyalats com a períodes de pagament voluntari,
els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment i meritaran el recàrrec de
constrenyiment, els interessos de demora i les costes que es produeixin.

Granollers, 15 de Desembre de 2021
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B

La Secretària per delegació,
Núria Blanchar Cazorla

CVE 202110152639

Tercer: Establir com a LLOC DE PAGAMENT, amb el corresponent avís de pagament
en els dies i a les hores hàbils establert a l’efecte per les següents Entitats financeres:
Banco Santander, SA
Banc de Sabadell, SA
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA (amb gir postal segons tarifes vigents)

Data 20-12-2021

Segon: L’article 48.2 de l’Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals estableix què els contribuents hauran de remetre la
corresponent comunicació de domiciliació a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. Aquesta
comunicació s’haurà de rebre al menys 40 dies abans del començament del període
recaptatori, sense que computi a aquests efectes el mes d’agost, ja que altrament
tindran efecte a partir del període següent.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Taxa per l’ensenyament especial a establiments municipals i serveis escolars de
les
Escoles Bressol
Taxa per l’ensenyament especial a establiment municipal i servei escolar de
l’Escola
Municipal de Música Josep M. Ruera
Els càrrecs dels rebuts per la matrícula de l’1 al 15 de cada mes
Els càrrecs dels rebuts mensuals domiciliats de l’1 al 15 de cada mes
L’inici del període de pagament en voluntària serà el mateix dia de càrrec

A

L’inici del període de pagament en voluntària serà el mateix dia de càrrec
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