Atès que l’article 16 de l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona o es realitza mitjançant col·laboració
interadministrativa, estableix que la competència per aprovar el calendari fiscal correspon a la Gerència,
d'acord amb els Estatuts de l'ORGT.
Atès que correspon a l'Organisme de Gestió Tributària dur a terme l'aprovació i la publicació de l'exposició
pública dels padrons dels conceptes la gestió dels quals ha estat delegada per l'Ajuntament en la Diputació de
Barcelona.
Per tot l’exposat, aquesta Gerència
RESOL
Únic.- Modificar el calendari fiscal de diversos ajuntaments per a l'any 2020, aprovat per resolució de la Gerent
de l'Organisme de Gestió Tributària de data 9 de desembre de 2019, que recull els períodes de pagament dels
ingressos de dret públic de venciment periòdic dels ajuntaments i d’altres entitats de dret públic de la província
que han delegat les funcions de recaptació a favor de la Diputació de Barcelona, a proposta dels mateixos ens
públics, i que es detalla en la relació annexa.
ULLASTRELL
Concepte
TAXA ENTRADA VEHICLES GUALS
SANT MARTÍ D'ALBARS
Concepte
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS- NO DOM.
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS -1A FR. DOM.
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FR. DOM.
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Atès que el paràgraf segon de l'article 62.3 de la Llei general tributària estableix la possibilitat de determinar els
períodes de cobrament, sempre que no siguin inferiors a dos mesos naturals.

CVE 2020002466

Atès que el contingut de la delegació abasta l'exercici d'una sèrie de funcions per part de l'Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona, una de les quals és la facultat de determinació dels períodes de
cobrament en voluntària pel que fa als tributs i altres ingressos de dret públic la recaptació dels quals es
delega, de conformitat amb l'article 41 del Reglament Orgànic i Funcional de l'ORGT.

Data 27-1-2020

" Atès que un conjunt de municipis i altres ens públics de la província han delegat en la Diputació de Barcelona
l'exercici de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'alguns dels seus ingressos de dret públic, a
l'empara del que disposa l'article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL
2/2004 de 5 de març.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Respecte a la publicació efectuada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 10 de desembre de
2019, relativa al Calendari fiscal de 2020 de diversos Ajuntaments de la província de Barcelona que tenen
delegades funcions de recaptació tributària en la Diputació de Barcelona, la Gerent de l'Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona ha dictat una resolució en data 22 de gener de 2020, el text íntegre de la
qual és el següent:

A

ANUNCI DE MODIFICACIÓ DE CALENDARI FISCAL

La gerent,
María Luz Rodríguez Rodríguez
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Barcelona, 23 de gener de 2020

