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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
NARÓN
Intervención

Edicto aprobación definitiva Ordenanza fiscal nº 2: reguladora do imposto sobre bens inmobles

EDICTO

Ao abeiro do disposto no artigo 17.4 do RDL 2/2004, de 5 de marzo que aproba o texto refundido da Lei reguladora das 
facendas locais, procédese á publicación do texto íntegro das modificacións da ordenanza fiscal nº 2 reguladora do imposto 
sobre bens inmobles (IBI), aprobadas polo Concello- Pleno do Concello de Narón: provisionalmente en data 25/10/2018 e 
definitivamente o 19/12/2018.

Contra o acordo descrito no parágrafo anterior, poderán os interesados interpoñer directamente o recurso contencio-
so- administrativo, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao de publicación deste Edicto. Poderán así 
mesmo interpoñer calquera outro que estimen axeitado.

Modificacións da ordenanza fiscal nº 2 reguladora do imposto sobre bens inmobles (IBI), nos artigos que se enumeran 
a continuación que quedan redactados come segue:

ARTIGO 2.

1. O tipo de gravame do Imposto sobre Bens Inmobles aplicable ós de natureza urbana queda fixado no 0,62%.

2. O tipo de gravame do Imposto sobre Bens Inmobles aplicable ós bens de natureza rústica, queda fixado no 0,62%.

3. Bens inmobles de características especiais 1,3 %. Entendéndose por tales:

 a) Os portos comerciais,

 b) Autopistas.

 c) Bens destinados á produción de enerxía eléctrica e gas.

DISPOSICIÓN FINAL

A presente ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no B.O.P. e comezará a aplicarse a partir do día 1 de 
xaneiro de 2019, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.

Narón, 19 de decembro de 2018

A alcaldesa- presidenta

Marián Ferreiro Díaz
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