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ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA- ORGT 

Presentació 

L’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) és un servei creat per la Diputació de Barcelona per col·laborar 

en la recaptació dels tributs municipals dels ajuntaments que ho sol·liciten i per facilitar-vos el compliment 

de les vostres obligacions tributàries amb l’Ajuntament. 

 

Què fem ? 

El nostre objectiu és recaptar aquells tributs que l’Ajuntament sol·licita per tal de facilitar-li el compliment de 

les seves obligacions. 

 

Què oferim ? 

Liquidar i recaptar els impostos següents:  

 Impost sobre béns immobles  

 Impost sobre activitats econòmiques  

 Impost sobre vehicles de tracció mecànica  

 Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana  

 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  

 Liquidar i recaptar les taxes o contribucions especials segons les ordenances  

 fiscals municipals  

 Recaptar les multes de trànsit i altres ingressos de dret públic  

 Introduir els canvis de titularitat i altres dades rellevants en els registres fiscals  

 municipals  

 Prestar assistència als ciutadans perquè puguin presentar les autoliquidacions  

 les declaracions tributàries  

 Resoldre els recursos i les reclamacions sobre gestions realitzades per l’ORGT  

 Prestar altres serveis derivats o relacionats amb la gestió tributària en general 
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A qui ens adrecem ? 

A tots els contribuents. 

 

El nostre compromís 

 Informar-vos a començament d’any, per diversos mitjans, del calendari fiscal del vostre Ajuntament.  

 Enviar-vos, a l'inici del període de cobrament, el document per pagar els impostos o taxes anuals 

amb el full de domiciliació bancària corresponent, si encara no els heu domiciliat.  

 Informar-vos sobre els terminis i els mitjans de pagament, les conseqüències de  l’impagament i les 

possibilitats d’ajornar o fraccionar el deute.  

 Donar-vos a conèixer els vostres drets. 

 
 

Contacte: 

Organisme de gestió Tributària:   
C/ Mur, 61, planta baixa. 
De dilluns a divendres laborables, des de les 8.30 a les 14.00 h 
 

Al telèfon: 93.202.98.02 
 

Per a més informació podeu consultar la pàgina web: http://orgt.diba.cat 
 

 

Compliment dels compromisos 

A partir de diversos indicadors, avaluem la qualitat de l’atenció que oferim als ciutadans, apliquem mesures 
correctores i en comprovem l’efectivitat.  
La nostra política de qualitat, basada en el model ISO 9001, es regeix pels criteris d’innovació constant i 
millora contínua.. 


