P R O P O S T A D’ A C O R D D E P L E
Regidoria: Hisenda
Data sessió: 2 d’abril de 2019
Assumpte: Delegació de l’Ajuntament d’Olivella a la Diputació de Barcelona perquè mitjançant
l’Organisme de Gestió Tributària exerceixi a compte d’aquest Ajuntament la recaptació del preu
públic per al manteniment de les franges perimetrals contra incendis forestals
Núm. expedient: 1274-0211/2018
Antecedents
1. El Ple de l’Ajuntament d’Olivella, en la sessió ordinària tinguda el 29 de maig de 2018, va
aprovar delegació de l’Ajuntament d’Olivella a la Diputació de Barcelona perquè mitjançant
l’Organisme de Gestió Tributària exerceixi a compte d’aquest Ajuntament la recaptació del preu
públic per al manteniment de les franges perimetrals contra incendis forestals.
Un cop tramès a la Diputació aquest acord, el seu Organisme de gestió i recaptació tributària fa
avinent que cal procedir a la modificació de la delegació per adequar-la als seus procediments
interns i per tal d’especificar-ne millor els termes.
2. El 29 d’agost de 2018 el tècnic de medi ambient ha emès l’informe-proposta favorable que es
transcriu a continuació:
«SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS
Josep Raventós Rigual, Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Olivella.
Assumpte:
Ampliació de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona. Delegació cobrament
Ordenança municipal nº 26:
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE
MANTENIMENT D'UNA FRANJA EXTERIOR DE PROTECCIÓ AL VOLTANT DE LES
URBANITZACIONS, NUCLIS DE POBLACIÓ, EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS SITUADES EN
TERRENYS FORESTALS I DE MANTENIMENT DE LES ZONES VERDES LLIURES DE VEGETACIÓ
SECA I MASSA ARBÒRIA ACLARIDA, EN LES MATEIXES URBANITZACIONS. Modificació de l’
acord del Ple de l’Ajuntament d’Olivella del dia 29 de maig de 2018 per ampliació competències
de l’Organisme.
Antecedents. Aprovació del Ple de l’Ajuntament d’Olivella celebrat el 25 d’octubre de 2016 de
l’Ordenança número 26: Preu públic per la prestació dels serveis de manteniment d’una
franja exterior de protecció del voltant de les urbanitzacions, nuclis de població,
edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals i zones verdes lliures de
vegetació seca i massa arbòria aclarida, en les mateixes urbanitzacions.
 Acord de Ple de l’Ajuntament d’Olivella, reunit el dia 29 de maig de 2018 per la
Delegació de l’Ajuntament d’Olivella a la Diputació de Barcelona perquè mitjançant
l’Organisme de Gestió Tributària exerceixi a compte d’aquest Ajuntament la recaptació
del preu públic per al manteniment de les franges perimetrals contra incendis forestals.
Expedient 1274-0509/2018
Objectiu.Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària
exerceixi a compte d’aquest Ajuntament la recaptació de l’esmentada Ordenança per al
manteniment de les franges perimetrals contra incendis forestals. Modificació de les
competències delegades en Ple de l’Ajuntament celebrat el 29 de maig de 2018.
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Informo.Es va delegar mitjançant aprovació del Ple de l’Ajuntament celebrat el 29 de maig de 2018
delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària
exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de gestió, liquidació, i recaptació
de l'ingrés de dret públic que a continuació s'especifica:
Preu públic Ordenança municipal número 26: Preu públic per la prestació dels serveis de
manteniment d’una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de
població, edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals i zones verdes lliures de
vegetació seca i massa arbòria aclarida, en les mateixes urbanitzacions.
Segons aportacions de l’Organisme de Gestió Tributària, s’adjunta un model d’acord amb
diferents modificacions de les establertes en l’acord original (Veure model Annex 1) de les
competències a delegar per part de l’Ajuntament.
Al 2012 es va delegar a l’Organisme de Gestió Tributària la recaptació de les Ordres d’execució
subsidiària, on entre d’altres també es va acordar en el punt SEGON.-

L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte a d'altres
conceptes diferents dels assenyalats en aquest acord, amb subjecció als criteris
emanats per la Junta de Govern de l'ORGT.

Cens.Des de l’Ajuntament es tramitarà el cens dels obligats segons els criteris definits per
l’Ordenança municipal número 26 que regula l’esmentat preu públic, aportats segons els criteris
definits pel mateix Organisme de Gestió Tributària.
Segons l’estudi econòmic inclòs en la mateixa ordenança, elaborada amb el suport de la
Diputació de Barcelona, el cost IVA inclòs del citat preu públic per propietari de la
urbanització és el següent:
Cost Franja per parcel·la
Cost Zona verda per parcel·la
Total preu públic

31,424
10,055
41,48

Resum cens.Sup. Z.V ha.
5,93

Sup Franja
ha.
14,6

Nº
Parcel·les
728

Preu
Públic
41,48

2,6

17,72

865

41,48

35.880,20 €

Les Colines

5,32

20,03

1221

41,48

50.647,08 €

Plana
Novella
Total 2018

1,42

11,08

295

41,48

18,52

63,43

3109

41,48

128.961,32 €

-

12,84

708

41,48

29.367,84 €

Mas Mestre
Can Surià

Mas Milà
(2019)

Pressupost
provisional
30.197,44 €

12.236,60 €
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Total

18,52

76,27

3817

41,48

158.329,16 €

S’adjunta:
-

Annex 1. MODEL DE DICTAMEN A ADOPTAR PEL PLE MUNICIPAL PER TAL D’AMPLIAR
LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Proposta de resolució.-



Modificar l’acord de Ple del dia 29 de maig de 2018, on es va delegar en la Diputació de
Barcelona perquè mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària exerceixi a compte
d’aquest Ajuntament la recaptació de Ordenança municipal número 26 per al
manteniment de les franges perimetrals contra incendis forestals, segons model acordat
amb la Diputació de Barcelona adjunt. En especial al que fa referència a les
competències a delegar:

Preu públic per la prestació dels serveis de manteniment d’una franja exterior de
protecció del voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i
instal·lacions situades en terrenys forestals i zones verdes lliures de vegetació seca i
massa arbòria aclarida, en les mateixes urbanitzacions
·
·
·
·
·
·
·

Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

Annex 1. MODEL DE DICTAMEN A ADOPTAR PEL PLE MUNICIPAL PER TAL D’AMPLIAR LA
DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Fonaments de dret
El Secretari-interventor ha emès el següent informe, que es transcriu a continuació:
«INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ NÚM. 077/2018, de 15 d’octubre
Assumpte: Delegació de l’Ajuntament d’Olivella a la Diputació de Barcelona perquè mitjançant
l’Organisme de Gestió Tributària exerceixi a compte d’aquest Ajuntament la recaptació del preu
públic per al manteniment de les franges perimetrals contra incendis forestals
Exp. núm. 1274-0509/2018
Ignacio Aragonés Seijo, Secretari-Interventor de l’Ajuntament d’Olivella (Garraf), formulo el
present informe:
Caràcter de l’informe: preceptiu, perquè es tracta d’una matèria per a la qual la llei exigeix un
quòrum de votació especial, de conformitat amb allò que disposen l’article 179.1.b) del Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de
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28 d’abril; i l’article 3.3.c) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Antecedents de fet
Primer.- El Ple de l’Ajuntament d’Olivella, en la sessió ordinària tinguda el 29 de maig de 2018,
va aprovar delegació de l’Ajuntament d’Olivella a la Diputació de Barcelona perquè mitjançant
l’Organisme de Gestió Tributària exerceixi a compte d’aquest Ajuntament la recaptació del preu
públic per al manteniment de les franges perimetrals contra incendis forestals.
Un cop tramès a la Diputació aquest acord, el seu Organisme de gestió i recaptació tributària fa
avinent que cal procedir a la modificació de la delegació per adequar-la als seus procediments
interns i per tal d’especificar-ne millor els termes.
Segon.- En data 29 d’agost de 2018, el tècnic de medi ambient ha emès un informe-proposta
de Delegació de l’Ajuntament d’Olivella a la Diputació de Barcelona perquè mitjançant
l’Organisme de Gestió Tributària exerceixi a compte d’aquest Ajuntament la recaptació del preu
públic per al manteniment de les franges perimetrals contra incendis forestals.
Fonaments de dret
Primer.- Normativa reguladora bàsica de la delegació de la recaptació tributària
La normativa reguladora de la delegació de la recaptació tributària es conté l’article 7 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes
locals, que disposa
«1. D’acord amb el que disposa l’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, les entitats locals poden delegar en la comunitat autònoma o en altres
entitats locals al territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació tributàries que els atribueix aquesta Llei.
Així mateix, les entitats locals poden delegar en la comunitat autònoma o en altres entitats
locals al territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels ingressos restants de dret públic que els corresponguin.
2. L’acord que adopti el ple de la corporació ha de fixar l’abast i el contingut de la delegació
esmentada, i una vegada acceptada per l’òrgan corresponent de govern, referit sempre al ple,
en el cas d’entitats locals al territori de les quals estiguin integrades, s’ha de publicar en els
butlletins oficials de la província i de la comunitat autònoma, per a coneixement general.
3. L’exercici de les facultats delegades s’ha d’ajustar als procediments, els tràmits i les mesures
en general, jurídiques o tècniques, relatives a la gestió tributària que estableix aquesta Llei i,
supletòriament, a les que preveu la Llei general tributària. Els actes de gestió que es duguin a
terme en l’exercici de la delegació esmentada són impugnables d’acord amb el procediment que
correspongui a l’ens gestor, i, en últim terme, davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
Les facultats delegades són exercides per l’òrgan de l’entitat delegada que sigui procedent
conforme a les normes internes de distribució de competències pròpies de la dita entitat.
4. Les entitats que a l’empara del que preveu aquest article hagin assumit per delegació d’una
entitat local totes o algunes de les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tots o
alguns dels tributs o recursos de dret públic de l’entitat local esmentada, poden exercir
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aquestes facultats delegades en tot el seu àmbit territorial i fins i tot en el d’altres entitats locals
que no li hagin delegat aquestes facultats».
Segon.- Aspectes formals i procedimentals de l’expedient
Entrant ja en l’anàlisi dels aspectes formals i procedimentals, i per tal de determinar si el
procediment que s’examina s’ha dut a terme de conformitat amb les previsions legals citades,
així com amb les disposicions generals sobre el procediment administratiu que li són d’aplicació,
cal fer referència a les qüestions següents:
2.1.- La competència per aprovar la delegació
L’article 22.2.g) de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (en
endavant, LRBRL) atribueix al Ple la «L’acceptació de la delegació de competències
feta per altres administracions públiques».
2.2.- Quòrum d’aprovació
L’article 47.2.h LRBRL requereix que l’acord ha d’ésser adoptat per la majoria absoluta dels
membres de la corporació perquè és una matèria de «Transferència de funcions o activitats a
altres administracions públiques, així com l’acceptació de les delegacions o els encàrrecs de
gestió fets per altres administracions, llevat que per llei s’imposin obligatòriament».
2.2.- La tramitació de l’expedient
En l’expedient consta que s’ha seguit els tràmits previstos legalment pels motius següents:
a.- El Ple de l’Ajuntament d’Olivella, en la sessió ordinària del 25 d’octubre de 2016, va aprovar
l’Ordenança número 26: Preu públic per la prestació dels serveis de manteniment d’una franja
exterior de protecció del voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i
instal·lacions situades en terrenys forestals i zones verdes lliures de vegetació seca i massa
arbòria aclarida, en les mateixes urbanitzacions.
Aquesta ordenança ha esta publicada definitivament en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 29 de desembre de 2016.
b.- Consta a l’expedient Informe-proposta de resolució, d’acord amb l’article 175 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre)
Per contra, no consta a l’expedient informe del cap de la dependència, d’acord amb l’article 172
ROF.
CONCLUSIÓ
Ateses les consideracions jurídiques exposades en relació a l'expedient avantdit, INFORMO
FAVORABLEMENT la delegació proposada».
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ACORD:
PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió
Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de recaptació de
l'ingrés de dret públic que a continuació s'especifica:
Preu públic per la prestació dels serveis de manteniment d’una franja exterior de
protecció del voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i
instal·lacions situades en terrenys forestals i zones verdes lliures de vegetació seca i
massa arbòria aclarida, en les mateixes urbanitzacions
·
·
·
·
·
·
·

Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

SEGON.- 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 a determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels
tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de
Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels
serveis municipals, ho facin convenient.
TERCER. Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió Tributària,
en l'exercici de les funcions delegades de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic descrits en l'apartat primer d'aquest acord, establir els llocs i els
mitjans de pagament d'acord amb la normativa que sigui d'aplicació, l'Ordenança general de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i la normativa interna de la
Diputació de Barcelona reguladora de la prestació d'aquest servei.
QUART.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest acord es
regeix per les següents regles:
Regla primera. La delegació atorgada te caràcter general i una duració de dos anys a
comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per
períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de
donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.
Regla segona. L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els
tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant la
Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de desplegament,
així com a allò que s’estableix en l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona i en la normativa interna de la Diputació de
Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei.
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En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i en
període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa
concordant.
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació de
Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els
Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic, i l'Ordenança
general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i la normativa
interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei.
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.
Regla quarta. L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la
prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de serveis
i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, regulada en
l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.
Regla cinquena. L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la
recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si
aquests tributs figuren entre els tributs delegats. L’atorgament d’aquestes bestretes,
llur quantia i condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern de
l’Organisme de Gestió Tributària.
En circumstàncies singulars, la presidència de l’ORGT podrà aprovar bestretes
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que
representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.
Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats recaptades
per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:
1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada
concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a
l’Ajuntament de forma quinzenal.
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels
diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions d’ingressos
indeguts aprovades a en el període quinzenal anterior, amb les especificacions
necessàries per poder registrar les operacions resultants en la forma imposada
per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals.
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de
l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la conclusió
del període de pagament voluntari fins al moment en què tingui lloc el
pagament del deute, al tipus d'interès establert a la normativa vigent.
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà
abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de
recaptació.
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5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es
transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà
directament al compte de la Diputació.
Regla setena. La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al titular
de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de Gestió
Tributària.
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament general
de recaptació i llurs disposicions concordants.
Regla vuitena. A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als
òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació
voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents:

a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva la
gestió de la recaptació executiva.

b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.

c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis d’accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics.

d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el compte
anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i exercicis, i
tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa vigent en cada
moment.
Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de Gestió
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents:

a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de
constrenyiment, degudament justificades.

c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu,
degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament.

d. Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui per a la
gestió del servei.

e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament General de
f.

Recaptació i en les disposicions concordants.
Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències
delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi d’un
local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació que
l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la utilització
de les dependències municipals.

Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries per
a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la de
protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i a les
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especificacions contingudes en l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona.
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels arxius i
documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució de
documents originals en suports físics per còpies electròniques de documents amb
validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots els documents generats
per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels
ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport paper com els de
suport electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord amb el que estableix la
normativa d’arxius i documents, les taules d’avaluació i els acords de la Comissió
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD).
Regla onzena. L'Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració "d'encarregat
del tractament" respecte de les dades personals que l'entitat delegant aporti, per tal de
materialitzar la delegació efectuada, i adoptarà les mesures tècniques i organitzatives
adequades per a la protecció de totes les dades personals.
A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades facilitades
per l’administració delegant conforme a les instruccions que rebi d’aquesta; comunicarà
les violacions de seguretat de protecció de dades, no aplicarà o utilitzarà aquestes
dades amb una finalitat distinta a l’objecte de la delegació i no comunicarà les dades a
terceres persones, ni tant sols per a la seva conservació -llevat que la Llei General
Tributària o qualsevol altra norma amb rang de llei ho autoritzi-, o què l’Organisme hagi
de contractar prestacions de caràcter material o tècnic que comportin el tractament de
les dades amb una empresa o empreses alienes; en aquest darrer supòsit el
contractista de l’ORGT també tindrà la consideració d’encarregat del tractament.
L’Organisme de Gestió Tributària queda expressament facultat per l’entitat delegant per
tal d’efectuar les peticions d’informació amb transcendència tributària i comunicació o
cessió de dades que es deriven dels articles 93, 94 i 95 de la Llei general tributària, o
qualsevol altra norma que contempli dites comunicacions o cessions.
Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de dades
personals corresponents de l’Organisme de Gestió Tributària. Des del moment en que
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona hagi assumit la titularitat
de la competència delegada, tindrà la consideració de responsable dels tractaments de
dades personals que es duguin a terme per al compliment de les funcions públiques
derivades de la delegació, que seran donats d'alta en el Registre d'Activitats de
tractament de dades personals de l'ORGT. Així mateix l'Administració delegant serà
responsable respecte el tractament de les dades personals a les que pugui tenir accés
com conseqüència de la informació que proporciona l'ORGT a l'entitat delegant,
respecte a les dades gestionades per delegació. A aquest efecte, les entitats signants
han de dur a terme els controls sobre els accessos fets a les dades tributàries i
d'ingressos de dret públic pertinents, i també han de comunicar les violacions de
seguretat relatives a la protecció de dades personals.
Així mateix, el responsable, tenint en compte la naturalesa, l'àmbit, el context i les
finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat diversa per als
drets i les llibertats de les persones físiques, ha d’aplicar les mesures tècniques i
organitzatives adequades al Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i
la lliure circulació d’aquestes dades. Les esmentades mesures seran revisades i
actualitzades quan calgui.
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Regla dotzena. Són causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les
següents:
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita,
d'acord amb allò que estableix la regla primera.
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord.
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per
la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida i un cop acceptada publiqui
aquest acord de delegació, per a general coneixement, juntament amb l’acord d'acceptació de
la delegació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona.
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