Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos.
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28
TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
Article 1.- Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que
disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal i la Llei 22/2011,
de 29 de juliol, de residus i sòls contaminats, l’Ajuntament
estableix les taxes pels serveis de recollida, transport i
tractament dels residus municipals, que es regiran per la present
Ordenança.
I.– Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, transport
i tractament de residus domèstics.
Article 2.- Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció
obligatòria de recollida, transport i tractament de residus
domèstics la prestació dels serveis següents:
a) Recollida, transport i tractament dels residus generats en les
llars com a conseqüència de les activitats domèstiques.
b) Recollida, transport i tractament
generades en solars sense edificar.

de

les

restes

vegetals

c) Recollida, transport i tractament dels residus generats en
comerços i serveis, com a conseqüència d’activitats domèstiques i en
locals sense activitat comercial o per a usos privats, tals com
aparcament, traster o magatzem.
2. Es consideren també residus domèstics: els que es generen en les
llars d’aparells elèctrics i electrònics; roba; piles; acumuladors;
mobles i estris; els residus i runes procedents d’obres menors de
construcció i reparació domiciliària; els residus procedents de
neteja de vies publiques; zones verds; àries recreatives i platges;
animals domèstics morts i vehicles abandonats.
Article 3.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació
del servei de recepció obligatòria de recollida, transport i
tractament
dels
residus
domèstics,
les
persones
físiques
o
jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la
Llei General Tributària, que ocupin o utilitzin els habitatges, o
els locals o solars situats en places, carrers o vies públiques on
es presta el servei a que es refereix l’article anterior, bé sigui a
títol de propietari o d’usufructuari, d’arrendatari, fins i tot, a
precari.
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2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del
contribuent el propietari dels habitatges, locals 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 tals 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. Beneficis fiscals
5.1 Exempcions

1. Per a poder gaudir de l’exempció de la quota corresponent a
aquesta taxa, tots els interessats ho hauran de sol.licitar per
escrit a presentar davant de l’Ajuntament. Els contribuents que
actualment gaudeixen l’exempció de la taxa continuaran amb aquesta
situació. L’Ajuntament a principi de l’exercici comprovarà el
llistat dels contribuents declarats exemptes, i podrà sol.licitar
la presentació de documentació per acreditar alguna circumstància
que hagi pogut canviar, i podrà en el seu cas, d’ofici, declarar
l’exempció caducada per qualsevol concepte, i, per tant, liquidar
de nou la taxa.
2.
Podran sol.licitar la bonificació de la taxa els jubilats i
pensionistes, que compleixin els següents requisits indispensables:
A. Que el sol.licitant sigui subjecte passiu de la taxa.
B. Que els ingressos de la seva unitat familiar no sobrepassin
el sal.lari mínim interprofessional anyal segons escala adjunta,
llevat
de
que
part
dels
mateixos
provinguin
de
pensions
compensatòries per minusvalies qualificades de gran invalidesa, els
quals no es comptabilitzen per a determinar els esmentats ingressos
de l’unitat familiar.
Membres
de Límit capacitat
la
unitat econòmica anual
familiar
1
Salari
mínim
interprofesional
anual
2
X 1.5 del SMI
3
X 2 del SMI
4
X 2.5 del SMI
5
X 3 del SMI

2015

9080.40€

13620.6€
18160.8€
22701 €
27241.2
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*L’import
del
s’actualitzarà cada any

Salari

mínim

Interprofessional

C. Que l’habitatge que motiva el pagament de la taxa l’ocupi
la persona obligada al pagament, excepte en el cas que sigui
llogater i el titular repercuteixi el cost del tribut.
D.
Que el patrimoni immobiliari del sol·licitant, no podrà
tenir un valor cadastral, en data 1 de gener de 2016, superior al
53.500 euros
actualitzant-se aquest valor amb els successius
increments que es regulen per la Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat.
E. Que la unitat familiar a la que pertany el beneficiari, no
podrà ser titular de més d’una finca de residència, d’un vehicle i
d’una placa d’aparcament. No es tindrà en compte en aquesta norma
el pis del qual sigui titular el sol·licitant, - a més del seu
habitatge habitual -, en el qual visquin els seus ascendents o
descendents directes, i no rebi cap renda per aquest fet.
Excepcionalment, i malgrat el que s’ha exposat al punt 2A), els
jubilats i pensionistes, - que no siguin subjectes passius de la
taxa -, que estiguin en règim de lloguer sempre que no sobrepassi la
quota mensual de 300,51 euros - quantitat que es veurà incrementada,
igual que el valor immobiliari màxim de l’apartat D)-, i compleixin
les condicions indicades amb caràcter general com requisits per a
l’ajuda, podran sol·licitar també l’exempció de la quota, aportant
el contracte de lloguer vigent i declaració del titular que
procedirà a carregar-lo sobre el llogater en el cas que se li cobri.
3.

Amb caràcter general s’hauran d’aportar junt amb la sol.licitud:

Còpia de les declaracions de la renda - presentades a Hisenda
l’any anterior - per les qual figurin totes les persones que formen
la unitat familiar resident en el domicili pel qual es sol.licita la
quota reduïda.
- Malgrat el que s’ha exposat, aquesta obligació no serà aplicable
a aquelles persones que no tinguin obligació de presentar la
declaració de la renda;
en aquest cas, aquesta circumstància la
faran constar en la seva sol.icitud.
- Així mateix, a fi de acreditar, en tots el casos, els ingressos
familiars, i respecte a les persones que no hagin de presentar la
declaració de la renda, però hagin tingut ingressos durant l’any,
hauran
d’aportar
document
acreditatiu
de
l’import
d’aquests
ingressos.
4.
A més de forma específica segons els casos s’haurà d’aportar
junt amb la sol.licitud:
- Pensionistes o jubilats: Certificat de la Seguretat Social sobre
la quantia de la pensió anual del sol.licitant i del cònjuge.
5.
Qualsevol falsetat en les declaracions o omisió de dades
necessàries per a la concessió pot comportar la denegació de
l’esmentada exempció.
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6.
Són dades necessàries per a la tramitació de la sol.licitud
d’exempció, i per tant que s’hauran de declarar per a poder otorgar
la concessió:
Titularitat sobre propietats immobiliàries sobre les quals es
tingui algun tipus de títol de drets real, per part de qualsevol de
les persones residents en el domicili motiu de la sol.licitud
(titularitat que hauria de coincidir amb la dels rebuts de l’IBI).
Vehicles dels que es sigui titular o posseïdor; ingressos
regulars, o no, de totes les persones que constitueixen l’unitat
familiar resident en el domicili pel que es sol.licita la
bonificació de la quota.
- Ingressos de la unitat familiar.
7.
Podran sol·licitar l'exempció de la taxa aquelles entitats
sòcio-culturals, esportives o de caire benèfic, que en la seva seu
social portin a terme determinades activitats de bar, tant si és obert
al públic en general o tancat, sempre i quan sigui portat directament
per l'entitat beneficiària sense altre empresari interposat.
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Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de
forma que resulti improcedent l’exempció, aquells vindran
obligats a comunicar-ho s l’ajuntament a efectes que es pugui
liquidar la taxa.

5.2 Bonificacions
1.- Tindran dret a una bonificació del 30% de l’import de la taxa
d’escombraries domiciliaries,
que compleixin les condicions
següents :
a) els subjectes passius de la taxa que compleixin alguna de les
condicions següents :
1. Unitats familiars en què el titular o un o més membres es
troben en situació d’atur de llarga durada(*) i no superar el
límit econòmic establert.
*Aturats de Llarga durada: Inscrits com a demandants d’
ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya un mínim de 12 mesos
abans de la presentació de la sol·licitud.
2. Famílies amb el Títol de Família Nombrosa* i no superar el
límit econòmic establert.
(*) Títol de família nombrosa vigent expedit pel Departament de
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya
3. Famílies amb el Títol de Família Monoparental* i no superar el
límit econòmic establert.
(*) Títol de familia monoparental vigent expedit pel
Departament de Benestar i Familia de la Generalitat de
Catalunya.
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4. Famílies on un dels membres convivents està valorat amb un Grau
III de dependència (*) i no superar el límit econòmic establert
(*) Resolució de Reconeixement de dependència de Grau III,
expedit per l’ICASS (Generalitat de Catalunya)

b).- Altres requisits :
1. Capacitat econòmica. No superar el llindar que es detalla a
continuació:
La capacitat econòmica serà el resultat de la suma dels
ingressos anual de la unitat de convivència.
Queden
exempts
els
ingressos
procedents
de
l’ajut
de
Dependència de la Generalitat de Catalunya

Membres
de Límit capacitat 2015
la
unitat econòmica anual
familiar
1
Salari
minim 9080.40€
interprofesional
2
X 1.5 del SMI
13620.6€
3
X 2 del SMI
18160.8€
4
X 2.5 del SMI
22701 €
5
X 3 del SMI
27241.2€
6
X 3.5 del SMI
31781.4€
7
X 4 del SMI
36321.60€
*L’import
del
Salari
mínim
Interprofessional
s’actualitzarà cada any
* Excepcionalitats: Casos de seguiment de SSB que superin
els límits econòmics previstos, i que, acreditant
documentalment la seva manca de capacitat econòmica,
s’escaigui un informe de SSB favorable, de la concessió
de l’exempció
2. L’habitatge pel qual es demana l’exempció:
– El sol·licitant ha de ser del titular de l’impost
d’escombraries
– Ha de ser el domicili habitual de la persona sol·licitant
(ha d’estar empadronat a l’habitatge)
3. El sol·licitant de l’exempció només podrà tenir la propietat
per la qual sol·licita l’exempció (excepcionalment es tindrà en
consideració la propietat d’una plaça d’aparcament o un
traster, pels quals no tingui cap rendiment econòmic).

Documentació que cal aportar per part de tots els membres de la
unitat de convivència:
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Sol·licitud de bonificació de la taxa d'escombraries
Volant de convivència
Certificat de les pensions de l'any en curs que reben tots els
membres de la unitat de convivència.
En cas de no rebre cap pensió o prestació, certificat negatiu
de l’INSS o INEM
Certificat d’ingressos del Servei d’Ocupació de Catalunya:
prestació d’atur, subsidi,... en cas necessari.
Acreditació conforme està apuntat al Servei d’Ocupació de
Catalunya
Declaració de renda de l’últim exercici o certificat
d’imputacions negatiu de tots els membres de la unitat de
convivència
En cas de tenir estalvis, adjuntar document acreditatiu.
Fotocopia del títol de família monoparental o nombrosa, en el
cas que sigui necessari.
Fotocopia de la resolució del grau de dependència d’ICASS, en
el cas que sigui necessari.
Autoritzar a l’Ajuntament de Sta. Margarida i els Monjos, a
comprovar les propietats del sol·licitant al registre de bens
immobles
L’ajuntament de Sta. Margarida i els Monjos, es reserva del
dret de requerir documentació annexa per tal de valorar la
concessió o no de l’exempció.

Article 6.- Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat
de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí
dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la
via pública on estiguin situats.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
2.1. Habitatges:

Per cada habitatge

137,69

NOTA: S’entén per habitatge el que es destina a domicili particular
de caràcter familiar.
2.2 Locals comercials inactius i locals per a usos privats:
Fins a 150 m2
De 151 a 300 m2
de més de 300 m2

0
0
0

NOTA: S’entén per local comercial inactiu aquell en què només es
realitzen activitats domèstiques.
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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 gestió de residus
domèstics en els carrers o llocs on figurin els habitatges
utilitzats pels contribuents o els locals subjectes a la taxa
aquí regulada estigui establert i en funcionament.
2. En el cas d’immobles destinats a habitatge: la taxa es merita
des de la data en que es concedeix la llicència d’ocupació i
ús de l’edifici, o en altre cas si així procedeixi des de que
disposa de la corresponent cèdula d’habitabilitat.
En el cas de que es produeixi l’ocupació i ús sense disposar
de la corresponent llicència o cèdula d’habitabilitat, segons
el cas, s’estendrà meritada la taxa des de la data final de
l’obra, llevat que s’acrediti amb proves suficients altra data.
En
tot
cas
mentre
la
finca
urbana
sigui
susceptible
d’utilització es meritarà la taxa, d’acord amb la definició
descrita del fet imposable.

3. 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.
4. 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
produït la variació.
El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, en el període que
aprovi i anunciï l’Ajuntament, el qual no serà inferior a dos mesos
4.- Els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament dels
rebuts de venciment periòdic gaudiran d'un fraccionament del deute
en dos terminis que figuraran en el calendari fiscal que es
publicarà al Butlletí Oficial de la Província.
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II.- Taxa pel servei, de recepció voluntària,
transport i tractament dels residus comercials.

de

recollida,

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 vigent en matèria de
residus–, la recollida, transport i tractament dels residus
comercials.
2. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de gestió de
residus comercials, la prestació dels serveis següents:
a) Recollida, transport i tractament de residus comercials no
perillosos.
b) Recollida, transport i tractament i de residus domèstics generats
per les indústries.
3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials
els generats per l’activitat pròpia del comerç, al detall i a
l’engròs, dels serveis de restauració i bars, de les oficines i els
mercats, així com de la resta del sector serveis.
4. La taxa establerta a l’apartat 2.a) d’aquest article és
incompatible amb la taxa prevista a l’article 2.1.b) de l’Ordenança;
conseqüentment, quan procedeixi exigir la taxa per la gestió dels
residus comercials, no es liquidarà la taxa per gestió dels residus
domèstics generats per la realització d’activitats domèstiques en
locals comercials inactius.
Article 10.- Subjectes passius
1. Són subjectes passius contribuents de la taxa, el fet imposable
de la qual es defineix a l’article 8 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 del servei.
b) Resultin especialment beneficiades o afectades per la prestació
del servei.
2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus
comercials o domèstics generats per les indústries que desitgin
utilitzar un sistema de gestió dels residus diferent del establert
per l’Ajuntament, estan obligats a acreditar que tenen contractat
amb un gestor autoritzat la gestió dels residus que produeixi
l’activitat corresponent. Aquest acreditament 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.
Per a exercicis successius, aquest acreditament s’haurà d’efectuar
abans de l’1 de febrer de cada any.
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3. Cas que no es porti a terme l’esmentat acreditament en el termini
indicat, l’Ajuntament considerarà que el titular de l’activitat
generadora d’aquests residus comercials i domèstics generats per les
indústries s’acull al sistema de recollida, transport i tractament
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 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. Son responsables tributaris les persones físiques o jurídiques
determinades com a tals 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 12.- Quota tributària
1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de
recollida, transport i tractament de residus comercials consistirà
en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en
funció de la naturalesa i el destí dels immobles als quals es
desenvolupi l’activitat generadora del residu.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
b)Bars,
cafeteries
i
restaurants:
1.-fins a 25 m2
2.- de 26 a 50m2
3.- de 51 a 100m2
4.- de 101m2 fins a 250 m2
5.- de 251 m2 fins a 600 m2
6.- de més de 600 m2
c) Hotels, fondes i pensions
d)Locals
industrials
(
excepte obradors)
e)
Perruqueries i centres
d’estètica
f) Entitats bancàries
g)
Locals
comercials
no
alimentació ( no especificats
en altres epígrafs)
fins 25 m2
de 26 a 50m2
de 51 a 100m2
de 101m2 a 150 m2
de 151 m2 a 200 m2

759,60
1050,12
1440,73
1.730,44
2.163,05
2.703,82
2.427,84
661,98
201,58
268,77

221,45
242,95
258,00
264,45
270,00
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de 201 a 250 m2
de més de 250 m2
h)Comerços alimentació
fins 25 m2
de 26 a 50m2
de 51 a 100m2
de 101m2 a 150 m2
de 151 m2 a 200 m2
de 201 a 250 m2
de 251 a 500 m2
de més de 500 m2
i) Obradors
fins 100 m2
de 101 a 200m2
de 201 a 300m2
de més de 300 m2
j)
Tallers,
fusteries,
garatges
fins 50 m2
de 51 a 100m2
de 101m2 a 150 m2
de 151 m2 a 200 m2
de 201 a 250 m2
de 251 a 500 m2
de més de 500 m2

279,50
322,50
515,00
565,00
600,00
615,00
630,00
650,00
750,00
900,00
375,00
475,00
575,00
650,00

450,00
465,00
490,00
515,00
530,00
550,00
620,00

Tarifa reduïda noves activitats

Els qui iniciïn l'exercici de qualsevol activitat empresarial,
durant els
2
primers
anys, a comptar des de l'inici de
l’activitat, satisfarán una quota reduïda per import igual a la
taxa aplicada als habitatges.
Per poder gaudir d’aquesta qüota reduïda s’haurà d’acreditar que es
gestiona mitjançant
gestor autoritzat una part dels residus
domèstics que genera l’activitat.

Tanmateix, no es considerarà que s’ha produït l'inici de nova activitat
quan, encara que es tracti d'un nou subjecte passiu, l’activitat s'hagi
exercit anteriorment sota altra titularitat, condició que concorre, entre
d'altres supòsits, en els casos de:
- Fusió, escissió o aportació de branques d'activitat.
- Transformació de societats.
- Canvi en la personalitat jurídica tributària de l’explotador quan
l’anterior titular mantingui una posició de control sobre el patrimoni
afecte a l’activitat en la nova entitat.
Quan es tracti de subjectes passius per la taxa que ja estiguessin
realitzant en el municipi activitats empresarials subjectes al mateix, no
es considerarà que s'inicia una nova activitat en els següents casos:
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a) Quan l'alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l'impost.
b) Quan l'alta sigui conseqüència d'una reclassificació de l'activitat que
s'estava exercint.
c) Quan l'alta suposi l'ampliació o reducció
l'activitat que ja s'estava realitzant.

de

l'objecte

material

de

d) Quan l'alta sigui conseqüència de l'obertura d'un nou local per a la
realització de l'activitat per la qual ja s'estava tributant.

Article 13.- Acreditament i període impositiu
1. La taxa per la prestació del servei de recollida, transport i
tractament de residus comercials es merita en el moment de
sol·licitar-se o prestar-se el servei.

2. Quan la duració temporal del servei s’estengui a varis exercicis,
l’acreditament 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; en aquest cas el
període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància.
3. En el cas d’immobles destinats a l’exercici directa o
indirectament , d’activitats econòmiques:
La taxa es merita des de la data de concessió de la llicència
municipal de legalització de les instal·lacions o l’autorització
corresponent,
llevat que s’hagi iniciat l’activitat
en data
anterior o es tracti de casos regulats legalment com de “comunicació
prèvia” o declaració responsable .
En aquestes casuístiques la data de meritament serà la corresponent
a l’inici de l’activitat; pel que s’ha de determinar
que la data
d’inici d’activitat haurà d’acreditar-se pel subjecte passiu
aportant document d’alta dels serveis de subministraments( aigua,
electricitat..); ja que, en altre cas, la Inspecció de Tributs
incoarà el corresponent expedient per a la consecució de l’alta a
partir de les dades indiciàries de que disposi.
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General.
Article 14.- Règim de declaració i ingrés
1. Els subjectes passius de la taxa que per primer cop sol·licitin
la prestació del servei de
recollida transport i tractament de
residus comercials vindran obligats a practicar l’autoliquidació de
la quota 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.
2. Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 9.2
de la present Ordenança que figuressin a 31/12/12 com a subjectes
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passius de la taxa per recollida, transport i tractament de residus
i no acreditin la contractació del servei de gestió del residu amb
un gestor autoritzat, romandran integrats al padró fiscal que, per a
la gestió de la taxa establerta en la present Ordenança, aprovi
l’Ajuntament.
Article 15.- 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 16.- Gestió per delegació
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 i 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.
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat
delegada en la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la
facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar de
forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals,
realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o
aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte
de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho
facin convenient.
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
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La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el 23/10/16
entrarà en vigor
el 2017 i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.
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