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AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
ANUNCI
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, sobre Calendari fiscal de 2020
Identificació de l’expedient
Expedient de Tresoreria núm. 10008/2019 relatiu a l'aprovació del Calendari Fiscal per a l'any 2020.
Antecedents
1. El calendari fiscal determina el període de cobrament dels diversos tributs i altres exaccions amb
venciment periòdic. Anualment, l'Ajuntament ha de determinar quins seran aquests períodes per a cadascun
dels conceptes tributaris i no tributaris.
2. L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona s'encarregarà de la gestió d'alguns tributs i
exaccions i de la recaptació de tots els que es detallen, en virtut de la delegació acordada per l'Ajuntament
Ple en data 24 de febrer de 2000, i els acords d'ampliació de delegacions posteriors, a l'empara d'allò que
preveu l'article 7 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
3. L'article 15 de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals, relatiu al calendari fiscal, disposa que, quan es tracti d'ingressos, la gestió dels quals ha estat
delegada en la Diputació de Barcelona, la publicació en el BOP del calendari fiscal correspondrà a
l'Organisme de Gestió Tributària. En aquest cas, l'Organisme de Gestió Tributària a través de la seva pàgina
web d'Internet informarà dels respectius períodes de cobrament.
4. El mateix article determina que caldrà la publicació del calendari fiscal aprovat al tauler d'anuncis
electrònic de l'Ajuntament i als mitjans de comunicació municipals.
5. En data 28-10-2019, la senyora Gemma Riera i Termes, Interventora de l'Ajuntament, i la senyora Mercè
Gangonells Salamero, Tresorera municipal, han emès un informe tècnic.
Fonaments de dret
- Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
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- Llei 40/2015 d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals - Article 7.
- Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals - Article 15.
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària - Article 62.

Per tot això i fent ús de les atribucions que la normativa em confereix,
RESOLC:
Primer. Establir que el calendari fiscal de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, per a l'any 2020, serà el
següent:
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Segon. Publicar el calendari fiscal per a l'any 2020 al tauler de l'Ajuntament i als mitjans de comunicació
municipals.
Tercer. Comunicar a l'Organisme de Gestió Tributària aquesta resolució per al desenvolupament de les
tasques delegades per aquest Ajuntament i a l'efecte de la seva aprovació i publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
F_FIRMA_1
Signat digitalment per:
Alcaldessa Accidental
Núria Carné Navarro
11-11-2019 13:56
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