
 
 
 
 

 
 

OD-49 
ÀREA DE PERSONAL I HISENDA 
Ple, de 17 de novembre de 2021 
CI, de 10 de novembre de 2021 
 
Aprovar el calendari fiscal de l’any 2022. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 19 d´octubre de 2021, Carme Torrabadella Vilaseca, Tresorera, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
Les comarques poden establir preus públics, de conformitat amb allò que es preveu en les respectives 
normes de creació i en els termes establerts a l’article 152.1 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 març. 
 
L’article 39.1.b) del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que les finances de les comarques es nodreixen, entre 
d’altres, per les taxes per a la prestació de serveis o la realització d’activitat de la seva competència. 
 
El Consell Comarcal té aprovat diversos preus públics entre els quals hi ha l’Ordenança reguladora del 
preu públic per a la prestació del servei de transport adaptat i l’Ordenança reguladora del preu públic per a 
la prestació del servei de transport escolar. 
 
El 21 de novembre de 2011, el Ple del Consell Comarcal va delegar en la Diputació de Barcelona perquè 
mitjançant el seu Organisme de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquest Consell Comarcal, les 
competències de recaptació dels ingressos de dret públic que a continuació s’especifiquen: 
 
- Preu públic per a la prestació del servei de transport escolar i Preu públic per a la prestació del servei 

de transport adaptat. 

 
Les funcions que en relació a la recaptació de preus públics es deleguen són: 
 
- Notificar la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan competent del Consell Comarcal. 

- Recaptació dels deutes en període 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. 

 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 24 del Reglament general de recaptació aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol estableix 
els anuncis de cobrança. La comunicació del període de pagament s’ha de dur a terme de forma col·lectiva, 
i s’han de publicar els edictes corresponents en el butlletí oficial que correspongui i a les oficines dels 



 
 
 
 

 
 

ajuntaments afectats. Els edictes es poden divulgar pels mitjans de comunicació que es considerin 
adequats. 
 
L’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria estableix que els tributs de 
cobrament per rebut, una vegada notificada la liquidació corresponent a l’alta en el respectiu registre, padró 
o matrícula, podran notificar-se col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes que així ho 
adverteixin. 
 
L’article 9 de l’ordenança general reguladora dels preus públics del Consell Comarcal aprovada pel Ple de 
14 de novembre de 2001 disposa que pel pagament del preu públic, el Consell Comarcal pot establir 
períodes de venciment mitjançant el Reglament del mateix servei o per acords de caràcter general. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
Aprovar el calendari fiscal per a l’any 2022 a efectes de cobrament en període voluntari els padrons fiscals 
que es detallen en els següents termes: 

 
CALENDARI FISCAL PER A L'ANY 2022 
   

 PERIODE VOLUNTARI 
PADRÓ DATA CÀRREC FI 

   

GENER TRANSPORT ADAPTAT 26/01/2022 28/03/2022 

1R PAGAMENT CURS 2021/2022 18/02/2022 19/04/2022 

FEBRER TRANSPORT ADAPTAT 24/02/2022 25/04/2022 

MARÇ TRANSPORT ADAPTAT 25/03/2022 24/05/2022 

ABRIL TRANSPORT ADAPTAT 26/04/2022 27/06/2022 

MAIG TRANSPORT ADAPTAT 25/05/2022 25/07/2022 

JUNY TRANSPORT ADAPTAT 27/06/2022 26/08/2022 

JULIOL TRANSPORT ADAPTAT 25/07/2022 23/09/2022 

SETEMBRE TRANSPORT ADAPTAT 26/09/2022 25/11/2022 

OCTUBRE TRANSPORT ADAPTAT 26/10/2022 27/12/2022 

2N PAGAMENT CURS 2021/2022 18/11/2022 17/01/2023 

NOVEMBRE TRANSPORT ADAPTAT 24/11/2022 23/01/2023 

DESEMBRE TRANSPORT ADAPTAT 27/12/2022 27/02/2023 

 
Establir com a mitjà de pagament el càrrec en compte facilitat pels obligats al pagament de les ordenances.” 

 
2. El 10 de novembre de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 24 del Reglament general de recaptació aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de 

juliol estableix els anuncis de cobrança. La comunicació del període de pagament s’ha de dur 
a terme de forma col·lectiva, i s’han de publicar els edictes corresponents en el butlletí oficial 
que correspongui i a les oficines dels ajuntaments afectats. Els edictes es poden divulgar pels 
mitjans de comunicació que es considerin adequats. 
 



 
 
 
 

 
 

2. L’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 
52.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 50 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals en que s’estableixen les competències del Ple. 
 

3. L’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, d’ara LGT, estableix 
que els tributs de cobrament per rebut, una vegada notificada la liquidació corresponent a 
l’alta en el respectiu registre, padró o matrícula, podran notificar-se col·lectivament les 
successives liquidacions mitjançant edictes que així ho adverteixin. 
 

4. L’article 9 de l’ordenança general reguladora dels preus públics del Consell Comarcal 
aprovada pel Ple de 14 de novembre de 2001 disposa que pel pagament del preu públic, el 
Consell Comarcal pot establir períodes de venciment mitjançant el Reglament del mateix 
servei o per acords de caràcter general. 

 
 
Per això, 
 
PROPOSO, al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar el calendari fiscal per a l’any 2022 dels preus públics que es detallen en els termes 

següents: 
 

 PERIODE VOLUNTARI 
PADRÓ DATA CÀRREC FI 

   

GENER TRANSPORT ADAPTAT 26/01/2022 28/03/2022 

1R PAGAMENT CURS 2021/2022 18/02/2022 19/04/2022 

FEBRER TRANSPORT ADAPTAT 24/02/2022 25/04/2022 

MARÇ TRANSPORT ADAPTAT 25/03/2022 24/05/2022 

ABRIL TRANSPORT ADAPTAT 26/04/2022 27/06/2022 

MAIG TRANSPORT ADAPTAT 25/05/2022 25/07/2022 

JUNY TRANSPORT ADAPTAT 27/06/2022 26/08/2022 

JULIOL TRANSPORT ADAPTAT 25/07/2022 23/09/2022 

SETEMBRE TRANSPORT ADAPTAT 26/09/2022 25/11/2022 

OCTUBRE TRANSPORT ADAPTAT 26/10/2022 27/12/2022 

2N PAGAMENT CURS 2021/2022 18/11/2022 17/01/2023 

NOVEMBRE TRANSPORT ADAPTAT 24/11/2022 23/01/2023 

DESEMBRE TRANSPORT ADAPTAT 27/12/2022 27/02/2023 

 
2. Establir com a forma de pagament dels rebuts dels preus públics, el càrrec en compte facilitat 

pels obligats, que es carregaran en la data de càrrec del període voluntari de cobrament. 
 
Transcorreguts els terminis assenyalats com a períodes de pagament voluntari, sense que el 
deute hagi estat ingressat, es veurà incrementat amb els recàrrecs i els interessos de demora 
corresponents. El recàrrec serà del 5 per 100 quan el deute es satisfaci abans que hagi estat 
notificada la provisió de constrenyiment, del 10 per cent si el deute es satisfà una vegada 



 
 
 
 

 
 

notificada la provisió de constrenyiment i dintre dels terminis de l'article 62.5 de la LGT, i del 
20 per cent mes els interessos de demora transcorregut el dit termini, en els termes de la 
delegació efectuada a l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona. 
 

3. Aprovar l’exposició pública del padrons, esmentats en el punt anterior, que començaran a 
contar des del punt primer, aquesta és de vint dies naturals a comptar des de l’inici del període 
voluntari de pagament. Mitjançant aquesta exposició publica de padrons, es notificar 
col·lectivament les liquidacions incloses en aquests, a l’empara del previst a l’article 102.3 de 
la LGT. 
 
Durant el període d’exposició publica de padrons, qualsevol persona podrà consultar 
l’expedient, llevat de les dades excloses del dret d’accés. La consulta es podrà fer directament 
al Consell Comarcal; tot allò de conformitat amb el que preveu la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de regim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, en els seus 
articles 52.2 i 58.3. 

 
 
Document signat electrònicament. 
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