Ordenança fiscal número 18
TAXES PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS

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 pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i de conformitat amb el que
disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal i del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus i la Llei 22/2011, de 29 de juliol, de
residus i sóls contaminants , l’Ajuntament estableix les taxes pels serveis de recollida, tractament i
eliminació de residus sòlids urbans, que es regiran per la present Ordenança.
Les taxes de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans es diferencien en tres
apartats:
1. Taxa pel servei de recepció obligatòria de la gestió de residus municipals.
2. Taxa per la prestació del servei municipal complementari, de gestió de residus
comercials i assimilables a municipals.
3. Taxa per l’aportació de residus a la deixalleria municipal per usuaris no particulars
(comerços, oficines, tallers i petites indústries).
I. Taxa pel servei de recepció obligatòria de la gestió de residus municipals.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris de la gestió de residus municipals la
prestació del servei de gestió de la fracció de residus sòlids urbans corresponent als residus
municipals.
2. A aquests efectes, es considera:
a) Gestió: la recollida, el transport, l’emmagatzematge, la valorització, la disposició del rebuig i la
comercialització dels residus, inclosa la vigilància d’aquestes operacions i la vigilància dels llocs de
descàrrega després de llur clausura o tancament. No es considera gestió de residus l’operació de
reciclatge en l’origen dels residus que es reincorporen al procés productiu que els ha generat.
b) Residus municipals: residus generats en els domicilis particulars.
c) Es consideren també residus domèstics: els que es generen en les llars, els residus d’aparells
elèctrics i electrònics; roba; piles; acumuladors; mobles i estris; els residus procedents de neteja de
vies publiques; zones verds; àries recreatives i platges; animals domèstics morts i vehicles
abandonats.
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, tals com:
a) Residus comercials.
b) Residus industrials.
b) Escòries i cendres de calefaccions centrals.
c) Els residus i els enderrocs procedents d’obres menors i reparació domiciliària.
d) Altres residus especials no generats a domicilis particulars.

Article 3. Subjectes passius
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1. Són subjectes passius contribuents de la taxa per la prestació de serveis de recepció obligatòria
de gestió de residus municipals les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei general tributària, que siguin titulars dels habitatges situats en places, carrers
o vies públiques on es presta el servei, bé sigui a títol de propietari o d’usufructuari, d’inquilí,
d’arrendatari o, fins i tot, a precari.
2. Tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari dels habitatges, el
qual podrà repercutir, si s’escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que són els beneficiaris del
servei.
3. En qualsevol cas, les condicions subjectives previstes per l’atorgament de beneficis fiscals o
l’aplicació de les diferents modalitats de les tarifes previstes a aquesta ordenança es referiran
sempre a les del subjecte passiu contribuent.

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
No se’n concediran

Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa de 106,43 €, per unitat d’habitatge o domicili
particular.
S’entén per habitatge el que es destina a domicili de caràcter familiar.
2. A la quota tributària de l’apartat anterior s’aplicaran, en el seu cas, els coeficients reductors
següents:
A) Coeficients reductors socials
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Domicilis habituals de famílies nombroses o famílies monoparentals
Domicilis habituals de famílies amb ingressos inferiors al doble de l’indicador
públic de renda d’efectes múltiples (IPREM)

0,75
0,50

Domicilis habituals de famílies on els membres de la unitat familiar siguin tots
majors de 64 anys o tots majors de 64 anys amb menors d’edat al seu càrrec a
la data d’acreditament de la taxa

0,25

Domicilis habituals de famílies on algun dels seus membres siguin persones
discapacitades amb un 65 per cent o més de minusvalidesa a la data
d’acreditament de la taxa

0,25

L’aplicació dels coeficients reductors socials són compatibles entre sí.
Per a l’aplicació dels coeficients reductors socials és necessari que les persones interessades ho
sol·licitin a l’Ajuntament, i acreditin que compleixen els requisits necessaris establerts en cada cas.
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B) Coeficients reductors ambientals
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Domicilis habituals de famílies que acreditin haver fet ús de la deixalleria
almenys 4 vegades dintre de l’any anterior al d’acreditament de la taxa
Entre 4 i 6 vegades
Entre 7 i 10
Més de 10 vegades
Domicilis que participen en programes de reducció de residus de l’Ajuntament
aprovats per l’Ajuntament
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0,95
0,90
0,85
0,90

L’aplicació dels coeficients reductors ambientals es farà d’ofici d’acord amb les dades facilitades pel
gestor de la deixalleria municipal.
L’aplicació dels coeficients reductors ambientals no són compatibles amb els coeficients socials.

3. Coeficients reductors
3.1. Coeficient reductor per habitatges de família nombrosa.
Per gaudir del coeficient reductor dels habitatges domicili habitual de família nombrosa els
interessats hauran de presentar juntament amb la petició la següent documentació:
- Títol vigent de família nombrosa, expedit per l’administració competent.
- Còpia del rebut anual de l’Impost sobre Béns Immobles, o de document que permeti identificar
de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
Aquest coeficient reductor, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de vigència del títol
de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars. Els contribuents
hauran de comunicar qualsevol modificació a l’ajuntament.

3.2. Coeficient reductor per habitatges de família monoparental.
Per gaudir del coeficient reductor dels habitatges domicili habitual de família monoparental els
interessats hauran de presentar juntament amb la petició la següent documentació:
Certificat d’empadronament que acrediti els membres de la família que consten empadronats en el
domicili familiar.
En cas de separació, divorci o nul·litat matrimonial s’haurà d’aportar el certificat de l’existència de
procediment judicial en curs de reclamació d’impagaments d’aliments, on hi consti el jutjat i el
número de procediment.
Cas de tenir el títol acreditatiu s’ha de presentar l'original i la fotocòpia o fotocòpia compulsada del
títol de família monoparental emès per l'òrgan directiu que tingui atribuïdes funcions en matèria de
polítiques familiars.
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies
familiars.
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament.
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3.3 Coeficient reductor per ingressos
L’aplicació d’aquest coeficient tindrà caràcter pregat, i es concedirà anualment. La documentació a
aportar juntament amb la petició serà:
1. Volant d’empadronament de la unitat familiar.
2. Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques presentada a la data
d’acreditament de la taxa o certificat negatiu de l’obligació de declarar emès per l’òrgan
competent o qualsevol altra documentació acreditativa dels ingressos familiars.
3. Document que acrediti que, ni el subjecte passiu ni les persones que convisquin amb ell,
consten com a titulars d’altres immobles en aquest o altre municipi diferent del que consta en
el volant d’empadronament de la unitat familiar.
4. En tot cas la documentació per justificar els ingressos ha de fer referència a tots els
membres de la unitat familiar en edat laboral.

3.4 Coeficient reductor per edat dels membres de la unitat familiar
Per poder gaudir d’aquest coeficient reductor els interessats amb la sol·licitud hauran de presentar la
següent documentació:
1. Certificat d’empadronament de la unitat familiar.
L’aplicació d’aquest coeficient tindrà caràcter pregat, i es mantindrà mentre no variïn les
circumstàncies familiars. Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament.
3.5 Coeficient reductor per a persones amb discapacitat
Per poder gaudir d’aquest coeficient reductor, els interessats amb la sol·licitud hauran de presentar
davant l’Ajuntament la següent documentació:
-

Certificat d’empadronament.

-

Original i fotocòpia del certificat de discapacitat

4. Termini de sol·licitud de l’aplicació dels coeficients reductors
L’aplicació dels coeficients reductors previstos als números anteriors es podrà sol·licitar fins el 31 de
març de l’exercici en què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir caràcter retroactiu.

5. Vigència dels coeficients reductors per famílies nombroses i per edat dels membres de la
unitat familiar.
Els beneficiaris dels coeficients reductors per famílies nombroses i per edat dels membres de la
unitat familiar no hauran de sol·licitar novament la seva concessió. L’Administració comprovarà d’ofici
que es mantenen les circumstàncies objectives que els justifiquen. Això no obstant, els beneficiaris
han de comunicar qualsevol circumstància que modifiqui el seu dret a gaudir-ne.

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 municipals en els carrers, llocs o zones properes on figurin els
habitatges subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament.
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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.
3. Respecte al prorrateig s’estarà al següent:
En els casos de primera ocupació de l’habitatge, l’import de la quota a exigir es prorratejarà per
semestre naturals.
En els casos de compra d’un habitatge, es prorratejarà la quota per semestres naturals.
En els casos de venda d’un habitatge quan tingui lloc després de la meritació de la taxa i s’hagi
satisfet la quota, el subjecte passiu podrà sol·licitar l’import que, per aplicació del prorrateig per
semestres li correspon percebre.
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.
3. El període de cobrament per als valors-rebut notificats col·lectivament es determinarà cada any i es
farà públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província. Si el pagament
s’efectua mitjançant domiciliació bancària, aquest es farà de forma fraccionada en dos rebuts. El
fraccionament s’aplicarà de forma obligatòria en totes les domiciliacions. Per poder gaudir-ne el rebut
haurà d’estar domiciliat com a màxim quinze dies abans del dia en que s’iniciï el període de pagament
en voluntària.

II Taxa per la prestació del servei municipal complementari, de gestió de residus comercials i
assimilables a municipals.

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
gestió de residus comercials i altres residus assimilables a municipals procedents de la neteja de
solars en sòl urbà.
2. Constitueix el fet imposable de la taxa del servei municipal complementari de gestió de residus
comercials, la prestació dels serveis següents:
a) Recollida dels residus comercials i assimilables a municipals.
b) Tractament i eliminació del residus comercials i assimilables a municipals.
3. A aquests efectes, tenen la consideració de residus comercials i/o assimilables a municipals els
generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hosteleria, els bars, els mercats, les
oficines,els serveis i els procedents de la neteja de solars en sòl urbà. Són equiparables a aquesta
categoria, als efectes de la gestió, els residus originats a la indústria que tenen la consideració
d’assimilables als municipals d’acord amb el que estableix la Llei de residus.
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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.

2. A aquests efectes, els titulars d’activitats que generin residus comercials o industrials assimilables
als municipals, vindran obligats a acreditar davant l’Ajuntament 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.
3. A aquests efectes, els titulars de solars en sol urbà (sense edificar o en edificació), vindran
obligats a acreditar davant l’Ajuntament que tenen contractat amb un gestor autoritzat la gestió dels
residus que produeix la neteja del solar o presentar un justificant de gestió de l’any anterior. Aquest
acreditament s’haurà d’efectuar, en el termini de un mes, comptador des de l’entrada en vigor
d’aquesta ordenança.
4. 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, industrials i altres assimilables
als municipals s’acull al sistema de gestió que té establert la Corporació i per tant, tindrà aquest la
condició de subjecte passiu de la taxa aquí regulada.
5. 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 gestió de residus comercials i altres
residus assimilables a municipals 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, i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats.
2. A tal efecte, s’aplicarà la següent Tarifa:
Concepte
Import
Epígraf 1r. Establiments comercials al detall no tipificats en altres
epígrafs.
a) Establiments o locals fins a 100 m2 de superfície
128,03 €
b) Establiments de més de 100 m2
211,43 €
Epígraf 2n. Establiments comercials d'alimentació no tipificats en altres
epígrafs.

6

a) Establiments o locals d'alimentació fins a 100 m2 de superfície
b) Establiments o locals d'alimentació de més de 100 m2 de superfície
Epígraf 3r. Establiments comercials en règim d'autoservei
a) Establiments o locals fins a 80 m2 de superfície
b) Establiments o locals d'alimentació fins a 80 m2 de superfície
c) Establiments de més de 80 m2 i fins a 160 m2 .
d) Establiments o locals d'alimentació de més de 80 m2 i fins a 160 m2 .
e) Establiments de més de 160 m2
f) Establiments o locals d'alimentació de més de 160 m2
Epígraf 4rt. Establiments de restauració.
Bars, cafeteries i similars
Restaurants
Epígraf 5è. Farmàcies i establiments de productes químics.
- Farmàcies, drogueries i similars
Epígraf 6è. Despatxos professionals.
- Per cada despatx
Epígraf 7è. Pàrking i garatges de pupil·latge.
a) Locals i establiments fins a 500 m2
b) Locals i establiments de més de 500 m2
c) Els pàrkings o garatges privats amb capacitat menor a deu vehicles
estaran exempts d’aquesta taxa.
Epígraf 8è. Magatzems.
- Per unitat de local o establiment
Epígraf 9è. Entitats de crèdit o financeres.
- Per oficina bancària
Epígraf 10è. Indústries i tallers.
a) Establiments de menys de 3 empleats i fins a 200 m2 de superfície
b) Establiments de 4 a 10 empleats i/o de 200 a 400 m2 de superfície
c) Establiments de més de 10 empleats i/o de més de 400 m2 de superfície
Epígraf 11è. Locals en galeries comercials.
a) Per unitat de local, fins a 50 m2 de superfície
b) Per unitat de local, de més de 50 m2 de superfície
Epígraf 12è. Tallers de caràcter artesanal.
- Tallers de caràcter artesanal, sense empleats i fins a 100 m2 de superfície
Epígraf 13è. Allotjaments, residències geriàtriques i activitats equivalents
Allotjaments, residències geriàtriques i activitats equivalents de fins a 10
places
Per cada plaça a partir de 10 places
Epígraf 14è. Locals de comunitat de veïns.
Els locals que pertanyen a comunitats de veïns i que no tinguin cap dedicació
comercial o industrial ni de pàrking, estaran exempts d’aquesta taxa.
Epígraf 15è. Solars en sòl urbà
Solars en sòl urbà sense edificar o en edificació
Epígraf 16è. Coeficients correctors:
1. Als establiments industrials radicats en sòl industrial, se’ls aplicarà el
coeficient 2 sobre les tarifes contingudes en el present epígraf.
2. Als tallers de caràcter artesanal, que no compleixin les condicions i requisits
establerts en l’epígraf 12è., se’ls aplicarà les quotes de l’epígraf 10 è.

155,69 €
237,34 €
217,56 €
237,34 €
395,30 €
436,56 €
790,62 €
862,61 €
296,06 €
322,97 €
217,56 €
125,53 €
88,82 €
177,63 €

217,56 €
527,15 €
217,56 €
395,94 €
527,15 €
93,16 €
111,89 €
131,74 €

104,81 €

8,06 €

50,92 €
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Article 13. Acreditament i periode impositiu
1. La taxa per la prestació del servei de gestió de residus comercials i altres residus assimilables a
municipals 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.
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 gestió de
residus comercials i altres assimilables a municipals 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 10.2 de la present Ordenança que no
acreditin la contractació del servei amb un operador privat autoritzat, i que a 31 de desembre de cada
any 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.
3. El període de cobrament per als valors-rebut notificats col·lectivament es determinarà cada any i
es farà públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província. Si el pagament
s’efectua mitjançant domiciliació bancària, aquest es farà de forma fraccionada en dos rebuts. El
fraccionament s’aplicarà de forma obligatòria en totes les domiciliacions. Per poder gaudir-ne el rebut
haurà d’estar domiciliat com a màxim quinze dies abans del dia en que s’iniciï el període de
pagament en voluntària.
III. Taxa per l’aportació de residus a la deixalleria municipal per usuaris no particulars
(comerços, oficines, tallers i petites indústries )
Article 15. 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,
l’aportació de residus a la deixalleria municipal per usuaris no particulars.
2. Constitueix el fet imposable de la taxa del servei municipal complementari de gestió de residus
comercials, la prestació dels serveis següents:
a) Aportació de residus a la deixalleria municipal per usuaris no particulars o residus en grans
quantitats.
b) Tractament i/o eliminació d’aquests residus.

Article 16. 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. Realitzin aportacions, que suposin un excés de residus, superiors a les indicades en la taula
de l’article 18.2
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Article 17. 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 18. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa per unitat aportada segons el quadre següent:

Concepte

Import per
residus

Runes i restes de construcció sense fibrociment

0,05 €/kg

Fibrociment

9,32 €/kg

excés

de

Voluminosos i qualsevol altre residu especial que no sigui
0,35 €/kg
valorable
Restes vegetals

0,10 €/kg

Fustes

0,09 €/kg

Residus especials municipals (àcids, bases, comburents,
dissolvents líquids, reactius de laboratori, filtres d’oli, olis
lubricants, aerosols, sòlids i pastosos, envasos a pressió)
1,26 €/kg

2. Aquests preus s’aplicaran sobre l’excés de residus aportat segons la següent taula.

Concepte

Quantitat gratuïta

Runes i restes de construcció sense fibrociment

200 kg /dia (500 kg/mes)

Voluminosos i qualsevol altre residu especial que no sigui
2 m3 /dia
valorable
Restes vegetals

50 kg /dia

Fustes

50 kg /dia

Residus especials municipals (àcids, bases, comburents,
dissolvents líquids, reactius de laboratori, filtres d’oli, olis
lubricants, aerosols, sòlids i pastosos, envasos a pressió)
1 kg/dia (2 kg/mes)

Article 19. Acreditament
La taxa s’acredita i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'aportin residus a la
deixalleria sobrepassant els límits màxims establerts.
Article 20. Règim de declaració i ingrés
La taxa es farà efectiva mitjançant liquidació semestral aprovada per l’Ajuntament equivalent a
l’import total de les tarifes meritades durant l’any per a cadascun dels contribuents, per la qual cosa
es durà per part del servei un control anual per cada usuari dels volums de residus dipositats a la
deixalleria.
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Article 21. 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 22. 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
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.
En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient del sol·licitant, ni aquella que es pugui
aconseguir d’ofici a la pròpia administració o per mitjans telemàtics a d’altres administracions segons el
que disposa l’article 6.2, lletra b, de la llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics i a la llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya.

Disposició final
Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada el dia 20 de desembre de 2012, entrarà
en vigor el dia 1 de gener de 2013 i continuarà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació.
En cas de modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents.
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