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Article 1. Fonament i naturalesa 

 

A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del RDL 02/2004, de 5 de març, pel 

qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i  de 

conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal i el Decret 

Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora 

dels residus, l’Ajuntament estableix: 

- La taxa pels serveis de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i 

altres residus municipals. 

- La taxa per la  prestació del servei municipal complementari, de  recollida, 

tractament i eliminació  de residus comercials. 

- La taxa pels serveis d’entrada de determinats materials a la deixalleria. 

Aquestes taxes es regiran per la present ordenança. 

 

I.- Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida i tractament 

d’escombraries i altres residus municipals d’habitatges, locals o solars sense 

edificar on no s’hi efectuïn activitats comercials  

  

Article 2. Fet imposable 

 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis següents: 

 

a) Recollida de residus municipals generats als habitatges particulars. 

  

b) Recollida de residus municipals generats en locals tancats. 

 

c) Recollida i tractament de les restes vegetals generades en els solars sense edificar 

d’aquells sectors on es presta el servei habitual de recollida d’escombraries.    

 

b) Tractament i eliminació d’escombraries i residus esmentats a l’apartat anterior. 

 

2. A aquests efectes, es consideren residus municipals els que estableix el Decret 

Legislatiu 1/2009, que aprova el text refós de la llei reguladora dels residus i els 

generats als habitatges particulars les restes i les deixalles alimentàries que 

procedeixen de la neteja normal dels domicilis particulars.  

 

3. No tenen la consideració de residus municipals els residus que, per al seu 

tractament, requereixin l’adopció de mesures especials, higièniques, profilàctiques o 

de seguretat, com: 

 

a) Residus urbans d’indústries, hospitals i laboratoris 

b) Escòries i cendres de calefaccions centrals 

c) Runes d’obres 

d) D’altres tòxics o perillosos 

 

Article 3. Subjectes passius 

 

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats 

a què es refereix l'article 35.4. de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 

Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges i els locals situats en  els llocs, places, 

carrers o vies públiques en el que el servei es realitzi, bé sigui a títol de propietari o 



 

 

AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ORDENANÇA FISCAL NUM. 29 

TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I 
ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES. 

2019 

 

2 

 

d'usufructuari, d’arrendatari o de posseïdor o usuari del local o habitatge per 

qualsevol títol, fins i tot, a  precari. 

 

2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, obligat al 

pagament de la taxa, el propietari dels habitatges, locals, establiments o solars, el 

qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els 

beneficiaris del servei. 

 

Article 4. Responsables 

 

1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a 

tal a la Llei General tributària i a l’Ordenança General. 

 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 

dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

 

Article 5. Reduccions 

 

1. L’ajuntament aplicarà una reducció del 5% en la taxa de recollida i tractament 

d’escombraries i altres residus municipals d’habitatges per a tots els subjectes 

passius que utilitzin el servei de deixalleria o mini deixalleria un mínim de 8 vegades 

l’any per lliurar els residus típics de deixalleria, exceptuant-ne els que es poden lliurar 

al carrer (paper, cartró, envasos i vidre). Només es concedirà una bonificació per 

unitat familiar (segons legislació de l’IRPF) i habitatge.  

 

2. Previ informe de l’àrea de medi ambient s’aprovaran per junta de govern les 

bonificacions a favor de les persones que hagin fet ús de la deixalleria d’acord amb 

l’establert en el paràgraf anterior i es comunicarà a l’oficina de recaptació per a 

l’aplicació de la bonificació en el padró de l’exercici corresponent. En cas que previ 

informe de medi ambient es detecti un lliurament irregular dels residus, no s’aplicarà 

la bonificació.  

 

3. La bonificació per entrada a la deixalleria serà d’aplicació no únicament per a les 

taxes de residus domiciliaries sinó també per la taxa de solars públics. 

 

Article 6. Quota tributària 

 

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat d’habitatge. S’entén 

per habitatge el que es destina a domicili particular de caràcter familiar. En el cas 

dels solars i locals tancats la quota consistirà en una part fixa. 

 

A aquest efecte, s'aplicarà les tarifes següents: 

 

Concepte  Categoria de carrer 

única 

Tarifa 1. Per cada habitatge 128,10 € 

Tarifa 2. Locals tancats.  40,00 € 

Tarifa 3. Solars sense edificar, per cada solar. 60,00 € 

 

2. Quan vàries finques registrals i/o cadastrals s’uneixin físicament per destinar-les 

a un únic habitatge o destí, tributaran com un sol habitatge. 
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3. Quan una sola finca registral i/o cadastral estigui dividida físicament en vàries 

unitats, es tributarà independentment per cada habitatge diferenciat. 

 

S’aplicarà una reducció de la taxa del 50 % per la prestació del servei en habitatges, 

prevista a l’apartat 2.1, quan s’acrediti que els ingressos familiars no superen l’import 

del salari mínim interprofessional.  

    

Article 7. Acreditament 

 

1. La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la 

realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció 

obligatòria, quan el servei municipal de recollida de residus municipals estigui 

establert i en funcionament en els carrers o llocs on figurin els habitatges utilitzats 

pels contribuents subjectes a la taxa, els locals buits i la recollida de restes vegetals  

de tots aquells solars sense edificar que estiguin situats en sectors del municipi on 

es presta el servei habitual de recollida d’escombraries.. 

 

2. Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s'acreditaran 

el primer dia de cada any natural i el període impositiu comprendrà l’any natural, 

excepte en els supòsits d’inici o cessament en la recepció del servei. En les vivendes 

de nova construcció la taxa s’acredita a la data de la llicència de primera ocupació. 

 

3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 

 

Article 8. Règim de declaració i ingrés 

 

1. Dintre dels trenta dies hàbils següents a la data en què s'acrediti per primera 

vegada la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula i 

presentaran, a aquest efecte, la declaració d'alta corresponent i ingressaran, 

simultàniament, la quota que els correspongui, segons el que estableix el punt 3 de 

l’article anterior. 

 

2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de 

les dades que figuren a la matrícula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, 

que tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què 

s'hagi realitzat la declaració, o s’hagi produït la variació. 

 

El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que determini 

l’Ajuntament mitjançant l’aprovació del calendari fiscal. 

 

Els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament del rebut de venciment 

periòdic gaudiran d’un fraccionament del deute en dues fraccions. Les dates del 

càrrec en compte de cada termini figuraran en els edictes assenyalats en el paràgraf 

anterior. 

 

II. Taxa per la  prestació del servei municipal complementari, de  recollida, 

tractament i eliminació  de residus comercials.  

 

Article 9. Fet imposable 

 

1. Són serveis municipals complementaris, susceptibles de ser prestats pel sector 

privat  –autoritzat per a la prestació del servei, en els termes previstos a la normativa 
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vigent en matèria de residus i la present ordenança-  la recollida, tractament i 

eliminació dels residus comercials.  

        

2.  Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recollida, tractament i 

eliminació de residus comercials, la prestació dels serveis següents: 

 

a) Recollida dels residus comercials assimilables pel servei de recollida domiciliari. 

 

b) Tractament i eliminació dels residus comercials assimilables pel servei de recollida 

domiciliari.  

 

3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials els generats per 

l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hoteleria, els bars, els mercat, les 

oficines, els serveis, etc. així com els residus originats a la indústria que, d’acord amb 

la llei de residus, tenen la consideració d’assimilables als municipals. 

 

Article 10. Subjectes passius 

 

1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable de la qual es 

defineix a l’article 9 d’aquesta Ordenança,  les persones físiques o jurídiques i les 

entitats a què es refereix l'article 35.4. de la Llei General Tributària que: 

 

a) Sol·licitin la prestació. 

b)  Resultin especialment beneficiades o afectades per la  prestació del servei. 

c) Aquelles activitats amb gestors propis, però que l’ajuntament controlarà la seva 

correcta gestió de residus. 

 

2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o 

industrials assimilables als municipals que es generen als habitatges, vindran obligats 

a acreditar davant l’Ajuntament que tenen  contractat amb un gestor  autoritzat la 

recollida, tractament i eliminació dels residus que produeixi l’activitat corresponent i 

que compleix amb els criteris definits en aquesta ordenança. Aquesta meritació 

s’haurà d’efectuar, en el termini d’un mes, comptador des de l’entrada en vigor 

d’aquesta ordenança, si ja s’estava portant a terme l’activitat, o des de l’inici de 

l’activitat generadora del residu, si aquest ha tingut lloc amb posterioritat a dita 

entrada en vigor. 

 

3. Cas que no es porti a terme l’esmentada meritació en el termini indicat, 

l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat generadora d’aquests residus 

comercials i industrials assimilables als municipals s’acull al sistema de recollida, 

tractament i eliminació que té establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la 

condició de subjecte passiu de la taxa aquí regulada.  

 

4. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, obligat al 

pagament de la taxa, el propietari dels locals on s’ubiqui l’activitat generadora dels 

residus, el qual podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, 

que són els beneficiaris del servei. 

 

Article 11. Responsables 

 

1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a 

tal a la Llei general tributària i a l’Ordenança General. 
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2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 

dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 

 

Article 12. Coincidència d’activitat comercial i d’habitatge. 

 

Quan coincideixi en una mateixa entitat d’una finca la quota d’activitat econòmica i 

la d’habitatge, correspondrà tributar per la primera. A qui correspon valorar que 

l’activitat econòmica no genera residus de forma important és a l’àrea de medi 

ambient de l’ajuntament de Canet de Mar, prèvia comunicació per part de l’Oficina 

de Recaptació del llistat d’activitats exemptes de pagar la quota d’habitatge. No 

correspon a aquest punt qualsevol activitat oberta al públic directament a la via 

pública o que l’ocupació de la seva activitat ocupi el 50% de la superfície de 

l’habitatge. 

 

Article 13. Quota tributària 

 

La quota tributària de la taxa per la prestació del  servei de  recollida, tractament i 

eliminació de residus comercials consistirà en una part general o bàsica més tres 

parts especials. 

La part general consistirà en una quota fixa que es determinarà en funció de la 

naturalesa de l’activitat i en determinats casos alguna altra característica de 

l’activitat.  

La primera part especial de la taxa serà en funció del volum de brossa orgànica (FORM 

(Fracció Orgànica dels Residus Municipals)) generada. Aquest volum s'estimarà en 

funció del nombre i grandària dels bujols de brossa orgànica d'ús privatiu del local o 

establiment. 

La segona part especial de la taxa serà en funció del volum de fracció de rebuig 

(resta) generada. La base imposable per al càlcul d'aquesta part variable serà el 

nombre de recollides d’aquesta fracció en relació amb el volum dels bujols recollits. 

En qualsevol cas, els subjectes passius hauran de pagar el cost unitari per la recollida 

de rebuig comú a tots els establiments (1 dia/setmana). Els establiments que 

sol·licitin una recollida extra de resta qualsevol altre dia de la setmana hauran de 

pagar els preus unitaris que consten en la columna 2 de la taula corresponent. En 

cas de residències geriàtriques i llars d’infants, la recollida extra de rebuig de 

qualsevol dia de la setmana es pagarà en funció dels preus indicats a la columna 3. 

La tercera part especial de la taxa serà funció del volum d’envasos generats. La base 

imposable per al càlcul d'aquesta part variable serà el nombre de recollides d’aquesta 

fracció en relació amb el volum dels bujols recollits. 

Els bujols o contenidors d’orgànica, rebuig i envasos, esmentats en els punts 

anteriors, seran propietat de l’Ajuntament i seran cedits als establiments per al seu 

ús exclusiu. L’establiment haurà de conservar els contenidors, cedits per 

l’Ajuntament, en perfectes condicions de neteja i mantenir-los adequadament, i els 

haurà de lliurar a la via pública com estipuli l’Ajuntament.  

Si la generació de brossa orgànica, resta i envasos és molt petita quant a quantitat i 

composició no serà necessari disposar de bujol específic. L’establiment sol·licitarà 

l’exempció d’ús d’aquest bujol i l’Ajuntament en decidirà la mateixa. 

Els epígrafs pels quals se’ls aplica les tarifes especials són la A, B, D, F1, F4, G, K i 

M.  

A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents: 
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Categoria Descripció Quota fixa 

A Bars (per m2) 3,90 

B Restaurants ( per m2) 4,10 

C 
Hostals, hotels, pensions, residències establiment 

d'allotjament públic i similars (per llit) 
10,40 

D Càmpings (per plaça) 7,50 

E.1 Garatges, tallers, fàbriques (fins a 10 obrers) 225,00 

E.2 Garatges, tallers, fàbriques (de 11 a 25 obrers) 335,00 

E.3 Garatges, tallers, fàbriques (a partir de 26 obrers) 502,00 

F.1 
Comerç al detall i alimentació (< 150 m2 i GG de FORM 

i rebuig i envasos) 
72,00 

F.2 
Comerç al detall i alimentació (< 150 m2 i no GG de 

FORM ni rebuig ni envasos) 
178,00 

F.3 Comerç al detall i alimentació (> 150 m2 i no GG) 206,00 

F.4 
Comerç al detall i alimentació (> 150 m2 i GG de FORM 

i rebuig i envasos) 
72,00 

G Supermercats (per m2) 1,03 

H 
Cinemes, sales de festa, teatres, instal·lacions 

esportives, ludoteques. 
170,00 

I Bancs i caixes 310,00 

J Perruqueries i centres estètica i farmàcies 170,00 

K Centres de salut i clíniques veterinàries (GG resta). 114,00 

L 

Entitats associatives, escoles, acadèmies, institut 

d’ensenyament secundari i d’altres centres 

d’ensenyament. 

 

L.1 - Fins a 250 m2      124,00 € 

L.2 - De 251 a 500 m2   179,00 € 

L.3 - De 501 a 1000 m2    217,00 € 

L.4 - Més de 1.000 m2       289,00 € 

M Residències, llars infants i hospital 77,25 

N Benzineres 335,30 

O Finques a més de 500 m de distància del nucli urbà 128,00 

P 
Altres (oficines, consultoris mèdics, entitats, 

acadèmies, universitat) 
134,00 

* GG: Gran Generador: l’Ajuntament indica quin establiment és gran generador 

 

 

Tarifa especial, segons tipus de bujols de brossa orgànica 
Cost unitari 

(€) 

40 litres, 5 recollides a la setmana 25,38 

90 litres, 5 recollides a la setmana 51,40 

120 litres, 5 recollides a la setmana 60,91 

240 litres, 5 recollides a la setmana 106,60 

1.100 litres, 5 recollides a la setmana 349,00 

 

Tarifa especial per a lliurament de la 

fracció resta  

Cost unitari 

(€) 

Cost unitari 

extra (€) 

Cost unitari 

extra – 

diari (€) 
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(residèncie

s 

geriàtrique

s i llars 

d’infants) 

Preu de la recollida de la fracció resta; 

60l 
1,98 2,37 0,39 

Preu de la recollida de la fracció resta; 

90l 
2,96 3,55 0,59 

Preu de la recollida de la fracció resta; 

120l 
3,55 4,26 0,71 

Preu de la recollida de la fracció resta; 

240l 
5,52 6,63 1,10 

Preu de la recollida de la fracció resta; 

600l 
9,87 11,84 1,98 

Preu de la recollida de la fracció resta; 

1.100l 
14,47 17,37 2,89 

 

Tarifa especial per a lliurament de la fracció envasos Cost unitari (€) 

Preu de la recollida de la fracció envasos; 90l 0,71 

Preu de la recollida de la fracció envasos; 120l 0,90 

Preu de la recollida de la fracció envasos; 240l 1,33 

Preu de la recollida de la fracció envasos; 600l 2,37 

Preu de la recollida de la fracció envasos; 1.100l 3,47 

 

Els locals o establiments generadors de més de 10 litres diaris de residus de bolquers 

(residències geriàtriques i llars d’infants) han de lliurar-los en els bujols 

estandarditzats cedits per l’Ajuntament dins de bosses de plàstic. Estarà subjecte a 

pagament, a més del dia de recollida setmanal comú a tots els establiments 

comercials, cada dia de recollida extra, atenent-se a l’import unitari extra diari, 

inferior a l’import d’un únic dia de recollida setmanal. 

 

Article  14.  Acreditament  i període impositiu 

 

1. La taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació de residus 

comercials es merita en el moment de sol·licitar-la o prestar-se el servei. 

L’Ajuntament comunicarà a l’ORGT les altes per llicència d’activitat a fi i efecte que, 

si és el cas, emeti la liquidació per la taxa d’escombraries comercials corresponent a 

l’exercici.  

 

2. Quan la duració temporal del servei s’estengui a varis exercicis, la meritació de la 

taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any 

natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la prestació del servei. Les 

liquidacions de les quanties variables de la taxa es practicaran trimestralment. 

 

3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 

 

Article 15. Règim de declaració i ingrés 
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Els subjectes passius de la taxa que per primer cop sol·licitin la prestació del servei 

de recollida, tractament i eliminació de residus comercials vindran obligats a practicar 

l’autoliquidació de la part general o bàsica de la taxa corresponent al primer període 

impositiu, en el moment de formular la sol·licitud del servei. 

Per a exercicis següents, en tant no hagin comunicat la seva voluntat de no recepció 

del servei, la taxa serà liquidada per l’Ajuntament i el cobrament de les quotes 

s’efectuarà en el període que aquest determini. 

 

Els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament del rebut de venciment 

periòdic gaudiran d’un fraccionament del deute en quatre fraccions. Les dates del 

càrrec en compte de cada termini figuraran en els edictes assenyalats en el paràgraf 

anterior. 

 

Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 10.2 de la present Ordenança 

que no acreditin la contractació del servei amb un operador privat autoritzat, i que a 

31-12-2011 figurin com a subjectes passius de la taxa per recollida tractament i 

eliminació d’escombraries comercials exigible en aquella data,  romandran integrats 

al padró fiscal que, per a la gestió de la taxa establerta en la present Ordenança 

aprovi l’Ajuntament. 

 

III. Taxes per l’entrada de determinats materials a la deixalleria 

 

Article 16. Fet imposable 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa la recollida i el tractament de determinats 

residus (voluminosos, runa, esporga, pneumàtics i rebuig) a la deixalleria municipal 

per part d’usuaris comercials, la recollida, el transport i el tractament dels quals 

suposa un cost per a l’ajuntament.  

 

Article 17. Subjectes passius 

 

1.Són subjectes passius de la taxa per l’entrada de residus a la deixalleria municipal, 

en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 

refereix l'article 35.4. de la Llei General Tributària, que siguin titulars d’oficines, 

comerços, serveis o empreses que en l’exercici de la seva activitat facin ús d’aquest 

servei i siguin generadors de residus comercials segons el Decret Legislatiu 1/2009, 

de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora dels residus. 

 

2.El criteri per diferenciar els particulars dels altres usuaris subjectes a aquesta taxa 

és l’entrada del tipus de vehicle. S’entén per particulars les persones que duguin els 

residus en turismes (llevat que es demostri el contrari). Els conductors de furgonetes 

fins a 3.500 kg que al·leguin la condició de particulars hauran d’ensenyar la 

documentació del cotxe i demostrar que és d’ús particular. 

 

3.En tot cas, els usuaris de turismes que portin materials d’un mateix tipus en una 

quantitat superior a 500 kg, en un interval d’una setmana, els serà aplicable el mateix 

règim tarifari que als procedents de comerços, oficines o serveis.  

 

Article 18. Responsables 

 

1. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a 

tal a la Llei General tributària i a l’Ordenança General. 
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2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 

dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

 

Article 19. Beneficis fiscals 

 

No s’estableixen beneficis fiscals en l’ordenació d’aquesta taxa. 

 

Article 20. Quota tributària 

 

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa segons les tarifes següents: 

 

1. Voluminosos 70 €/Tn 

2. Rebuig 90 €/Tn 

3. Esporga 40 €/Tn 

4. Runa 20 €/Tn 

5. Pneumàtics                                                                                                           170 €/Tn. 

 

3. Els pneumàtics s’entraran de forma gratuïta a la deixalleria, sempre i quan el SIG 

corresponent encarregat de la recollida gratuïta en garanteixi la recollida amb 

celeritat i amb condicions. En cas de problemes ocasionats per aquest SIG i la 

impossibilitat d’emmagatzemar aquests residus, l’ajuntament es veurà obligat a 

retirar-los i per això n’haurà de cobrar la corresponent taxa si el taller segueix portant 

aquest residu. L’àrea de medi ambient de l’ajuntament de Canet de Mar informarà 

adequadament des de la deixalleria de Canet. 

 

Article 21. Acreditament 

 

La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la 

realització del servei, que hom entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa, quan el 

subjecte passiu entri els residus a la deixalleria municipal. 

  

Article 22. Règim de declaració i ingrés 

 

La taxa s’autoliquidarà i pagarà en la deixalleria municipal en el moment del seu 

acreditament. Dins els deu primers dies naturals de cada mes la persona responsable 

de la deixalleria entregarà a la tresoreria municipal, prèvia verificació dels imports 

recaptats amb els albarans, la recaptació del mes immediatament anterior, sense 

perjudici de les comprovacions que pugui efectuar la intervenció de l’ajuntament. A 

efectes comptables, la recaptació corresponent al mes de desembre es realitzarà dins 

els deu últims dies naturals del mes i farà referència a l’import recaptat fins el dia 20 

de l’esmentat mes de desembre.   

 

 

Article 23. Infraccions i sancions 

 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a les taxes 

regulades en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei 

general tributària i l’Ordenança General.  

 

Article 24. Gestió per delegació 
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1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació  del tribut han estat delegades total o 

parcialment  en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles 

anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 

 

2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients 

per aconseguir la col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes 

passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials 

derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.   

 

3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió 

Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General 

de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos 

locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la província de Barcelona 

que delegaren les seves facultats en la Diputació. 

 

Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les 

referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de 

normes posteriors 

 

Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 

aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 

es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament 

modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 

preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 

 

 

Disposició final 

 

Aquesta ordenança fiscal, que fou aprovada definitivament pel Ple en sessió celebrada 

a Canet de Mar el 19 de desembre de 2017, començarà a regir el dia 1 de gener de 

l’any 2018, i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. 

 


