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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 23 D’OCTUBRE DE 
2014 Núm. 9/2014. 
 
 

ASSISTENTS: 
 
 
Alcalde:         Il�lm. Sr. Rafael Ros i Penedo del Grup Municipal de CIU 
Regidors:       Sr. Manuel Álvarez i Herrera del Grup Municipal de CIU 
  Sr. Santiago Raimí i Fortuny del Grup Municipal de CIU 

Sra. Marta Pujol i Armengol del Grup Municipal de CIU 
Sra. Montserrat Ametller i Viñamata del Grup Municipal de CiU 
Sr. Josep Mª Mateo Forner del Grup Municipal de CIU 
Sr. Jordi Fortí i Gurgui del Grup Municipal de CIU 
Sr. Albert Gil Gutiérrez del grup muniicpal d’ERC 
Sr. César Alcalá Giménez del Grup Municipal del P.P. 
Sr. Carles Fernández i Pérez del Grup Municipal del PSC 
Sr. Julio Caña i Fernández del Grup Municipal del PSC 
Sra. Caterina Palma i Rovira del Grup Municipal del PSC 
Sra. Carmen las Heras Cisneros del Grup Municipal del PSC 
Sr. Francisco García Lorenzana del Grup Municipal del PSC 
Sr. Manuel Cortés Rubio  del Grup Municipal del PSC 
Sra. Matilde Muñoz Carrión, del Grup Municipal del PSC 
Sr. Daniel Martín Oller del Grup Municipal d’ ICV-EUIA-E 

 
A la Roca del Vallès, essent les 20 hores i 35  minuts del dia indicat a l’encapçalament, 
a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Il�lm. Sr. Alcalde, 
Rafael Ros i Penedo, i l’assistència dels Srs. Regidors assenyalats més amunt, assistits per 
la que sotasigna secretària, Maria Sanpere i Herrero, prèvia comprovació del quòrum 
legal necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal, es 
procedeix, amb l’assistència de l’interventor interí, Antonio López Alonso,  a la 
realització de la Sessió Plenària Extraordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a 
les 20:30 hores. 
 
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, tot seguit, a conèixer els punts de l’ordre del 
dia indicats a la convocatòria: 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

A) Assumptes de tràmit 
 

A-1.  Presa de possessió del càrrec de regidora de la Sra. Matilde Muñoz Carrión 
 
B) Dictàmens, propostes i mocions resolutòries 
 
B-1. Aprovació del calendari fiscal per a l’any 2015 
 
B-2. Aprovació provisional de les ordenances fiscals per a l’exercici 2015. 
 
B-3. Ratificació inicial de les modificacions dels estatuts del Consorci DO Alella, 
aprovades inicialment per l’Assemblea General del Consorci, en sessió extraordinària 
de 30 de juliol. 
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B-4. Adhesió al sistema central d’adquisició de béns i serveis de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Sr. Alcalde- .- Donem inici a la sessió plenària extraordinària de 23 d’octubre, quan són 
les 20 hores i 33 minuts . 
 
 
A) Assumptes de tràmit 

 
A-1.  Presa de possessió del càrrec de regidora de la Sra. Matilde Muñoz Carrión 
 
Sr. Alcalde.- En el primer bloc d’Assumptes de tràmit de l’ordre del dia, hi ha un únic 
punt que és la presa de possessió com a càrrec de regidora de la Sra. Matilde Muñoz 
Carrión  
 
En sessió ordinària del Ple municipal celebrada el dia 25 de setembre de 2014, el Ple va 
prendre coneixement de la defunció del regidor Sr. Benito Hernández Lozano, i de la 
renúncia a ser nomenada regidora de la Sra. Pepita Maltas Puigpey. 
 
D’acord amb el que es disposa en l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del Règim Electoral General, i les posteriors modificacions, així com en la 
Instrucció de la Junta Electoral Central de 10 de juny de 2003, l’escó s’ha d’atribuir a la 
Sra. Matilde Muñoz Carrión, per ser la candidata de la mateixa llista a qui li correspon, 
atenent al seu ordre de col�locació.  
 
Que en data 14 d’octubre d’enguany, s’ha rebut en aquesta Corporació municipal la 
credencial de la regidora Sra. Matilde Muñoz Carrión, estesa per la Junta Electoral 
Central en data 8 d’octubre de 2014. 
 
Que en data 16 d’octubre de 2014 s’han presentat davant d’aquesta Corporació 
municipal i de secretaria, les declaracions sobre incompatibilitats, activitats, béns i 
participació en societats de tots tipus, esteses per la regidora Sra. Matilde Muñoz, 
donant així compliment a l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local.  
 
Per la qual cosa, procedeix la presa de possessió de la Sra. Muñoz en aquesta sessió 
plenària, i ara prendrà jurament o promesa del càrrec: 
 
Si us plau, Sra. Matilde Muñoz, si es vol acostar al micro i la secretaria li prendrà ara el 
jurament. Sra. Secretària. 
 
Sra. Secretària.- Matilde Muñoz Carrión, jura o promet, per la seva consciència i honor, 
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya? 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies. Tot seguit, la secretària municipal fa lliurament a la 
regidora Sra. Muñoz de la credencial acreditativa de la condició d’electe, rebuda de 
la Junta Electoral Central.  
 
Ja pot prendre lloc a la mesa, en el seu lloc i aprofito jo com a alcalde i en nom dels 
regidors i regidores per donar-li la més cordial benvinguda i desitjar-li molts èxits i un bon 
treball per als seus conciutadans, per als nostres conciutadans.  
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Passo la paraula al portaveu del grup del PCS, que dirà unes paraules. Si algun altre 
portaveu vol intervenir, m’ho fa saber?  
 
Sr. Carles Fernández, endavant. 
 
Sr. Fernández.- En tot cas, dir que, per a nosaltres, és un dia en què s’ajunten 
sentiments confrontats.  L’entrada de la nostra companya, la Mati, es produeix per la 
mort d’un altre companys nostre, però com que la vida segueix endavant i el municipi 
segueix necessitant de persones entregades i de persones que dediquin el seu temps a 
la millora del municipi. Nosaltres volem, tots els companys, volem donar la benvinguda 
en aquest ple a la nostra companya Mati, que és una persona que abastament en 
l’àmbit de Santa Agnès de Malanyanes, ha demostrat la seva entrega i la seva 
capacitat. És una persona que fa prop de 20 anys que viu en el municipi i que, en tot 
aquest temps, poc a poc, ha anat integrant-se ella i la seva família amb les activitats 
del municipi i que pensem que podrà aportar, no només tant a  Santa Agnès, que és el 
seu àmbit de treball més específic com a la resta del municipi també la seva 
experiència, no només amb l’àmbit social, sinó també la seva experiència en l’àmbit 
professional. Benviguda Mati de part de tots els companys. 
 
Sra. Muñoz.- Gràcies  
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Carles Fernández. Doncs contiuem amb l’ordre del dia. 
 
B) Dictàmens, propostes i mocions resolutòries 
 
B-1. Aprovació del calendari fiscal per a l’any 2015 
 
Sr. Alcalde.- Passarem al següent bloc que tracta de dictàmens, propostes i mocions 
resolutòries. El primer punt de l’ordre del dia és l’aprovació del calendari fiscal per a 
l’any 2015. Té la paraula el regidor d’Hisenda el Sr. Manel Álvarez.  
 
Sr. Álvarez.- Portem a aprovació el calendari fiscal per a l’any 2015. Ja ho vam 
comentar a la sessió de la reunió que vam tenir l’altre dia, que és pràcticament el 
mateix calendari de l’any passat. En tot cas, comento, de manera molt ràpida, els 
impostos, les taxes i les dates d’inici i de final per a cadascun d’ells.  

 

Concepte 
Data 

d’inici 

Data 

final 

Impost sobre vehicles de tracció mecànica 30/01/2015 01/04/2015 

Impost sobre béns immobles (Urbans - No domiciliats) 01/04/2015 04/06/2015 

Impost sobre béns immobles (Urbans - Domiciliats -1. fracció)  01/04/2015 

Impost sobre béns immobles (Urbans - Domiciliats -2. fracció)  01/06/2015 

Impost sobre béns immobles (Urbans - Domiciliats -3. fracció)  01/09/2015 

Impost sobre béns immobles (Urbans - Domiciliats -4. fracció)  01/12/2015 

Impost sobre béns immobles (Característiques especials) 01/04/2015 04/06/2015 

Taxa del servei de recollida d’escombraries (Domèstiques i comercials) 01/04/2015 04/06/2015 

Taxa del servei de guals i estacionaments 03/06/2015 04/08/2015 
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Taxa del servei dels cementiris locals 04/09/2015 05/11/2015 

Impost sobre béns immobles (Rústics) 04/09/2015 05/11/2015 

Impost sobre activitats econòmiques 04/09/2015 05/11/2015 

Taxa de protecció del foc (1a. fracció) 01/07/2015 02/09/2015 

Taxa de protecció del foc (2a. fracció) 01/10/2015 02/12/2015 

 
Proposem aprovar aquest calendari fiscal. Gràcies.  
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari, sobre el calendari? 
Passem a  votació? 
 
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per unanimitats dels regidors  
assistents a la sessió, el qual, literalment, diu:  
 

“VISTA la relació de tributs de venciment periòdic i notificació col�lectiva, el 
cobrament dels quals és previst a les Ordenances fiscals vigents per enguany. 
 
ATÈS que els subjectes passius dels esmentats tributs es troben recollits en padrons, la 
publicació i exposició pública dels quals fa innecessària la notificació personal, 
d’acord amb allò previst a l’article 102.3 de la Llei 5/2003, de 17 de desembre, 
general tributària. 
 
ATÈS que segons l’article 24 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament general de recaptació, la comunicació del període de 
cobrament es portarà a terme de forma col�lectiva. 
 
ATÈS que s’ha considerat necessari per garantir el coneixement de les dates de 
cobrament en període voluntari dels diferents tributs, establir un calendari fiscal que 
pugui ser distribuït entre els subjectes passius pel seu coneixement públic. 
 
ATÈS que el cobrament d’aquests tributs està delegat a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
És per tot això, que la Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han estat 
conferides, proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui convenient, 
l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar el Calendari fiscal per al cobrament dels següents tributs durant 
l’any 2015: 

 
 

Concepte 
Data 

d’inici 

Data 

final 

Impost sobre vehicles de tracció mecànica 30/01/2015 01/04/2015 

Impost sobre béns immobles (Urbans - No domiciliats) 01/04/2015 04/06/2015 

Impost sobre béns immobles (Urbans - Domiciliats -1. fracció)  01/04/2015 

Impost sobre béns immobles (Urbans - Domiciliats -2. fracció)  01/06/2015 
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Impost sobre béns immobles (Urbans - Domiciliats -3. fracció)  01/09/2015 

Impost sobre béns immobles (Urbans - Domiciliats -4. fracció)  01/12/2015 

Impost sobre béns immobles (Característiques especials) 01/04/2015 04/06/2015 

Taxa del servei de recollida d’escombraries (Domèstiques i comercials) 01/04/2015 04/06/2015 

Taxa del servei de guals i estacionaments 03/06/2015 04/08/2015 

Taxa del servei dels cementiris locals 04/09/2015 05/11/2015 

Impost sobre béns immobles (Rústics) 04/09/2015 05/11/2015 

Impost sobre activitats econòmiques 04/09/2015 05/11/2015 

Taxa de protecció del foc (1a. fracció) 01/07/2015 02/09/2015 

Taxa de protecció del foc (2a. fracció) 01/10/2015 02/12/2015 

 
 

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Tresoreria municipal de l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
amb la finalitat de que en tingui coneixement i faci els tràmits legals corresponents, 
d’acord amb les dates fixades anteriorment.” 

 
B-2. Aprovació provisional de les ordenances fiscals per a l’exercici 2015. 
 
Sr. Alcalde.-  Passem al segon punt de l’ordre del dia que tracta de l’aprovació 
provisional de les ordenances fiscals per a l’exercici 2015. 
 
Té la paraula el regidor d’Hisenda, el Sr. Manel Álvarez.  
 
Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. En comissió informativa, ja vam comentar les 
modificacions principals, la proposta que avui portem a aprovació, hem presentat , 
com cada any, la proposta que avui portem a aprovació, hem presentat com cada 
any, una presentació amb unes diapositives. Miraré de ser breu a petició d’algun dels 
grups. Aquelles diapositives que són genèriques, les passaré una mica més ràpid i 
potser, em centraré en aquelles que són novetat respecte d’anys anteriors. Aquí tenim 
el calendari, en principi, el que hem de tenir en compte és que això que s’aprova 
inicialment avui, si s’escau, ha d’entrar en vigor, el dia 1 de gener de l’any 2015. Avui, 
en principi, es fa l’aprovació provisional, aprovació inicial perdó, i si no es presenten 
al�legacions, s’aprovaria definitivament el dia 10 de desembre. Si no es presenten 
al�legacions, tal com diu aquest calendari. Els impostos que comentarem seran l’IBI, 
l’IAE, l’Impost de vehicles i l’ICIO i les taxes, que estan totes aquí, però que, en principi 
les més importants seran les d’escombraries, guals, les de l’aigua, per exemple, els 
preus públics també s’aproven, aquells que s’han modificat i també aprovem les 
contribucions especials i l’ordenança fiscal que regula aquestes contribucions 
especials. L’ordenança fiscal que regula aquestes contribucions especials, que en 
principi, no tenen cap canvi. Com a norma general d’aquestes ordenances, comentar 
que ens adherim, com fem cada any, al model d’ordenances fiscals de la Diputació. 
Això el que vol dir, en realitat, és que incorporem preceptes legals d’aquesta 
ordenança tipus de la Diputació, adeqüem alguns preceptes nostres a aquestes 
modificacions o a allò que ha provat la Diputació, bàsicament són modificacions de 
tipus legal, eliminem preceptes que no estan regulats de l’ordenança de la Diputació, 
no ens adherim a algunes de les ordenances de la Diputació perquè nosaltres tenim 
propostes específiques, propostes pròpies i, bàsicament, en definitiva, el que fem és 
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agafar les ordenances que aprovar cada any la Diputació i nosaltres sobre aquestes 
ordenances fem les modificacions que creiem oportú i que és el motiu, bàsicament, de 
l’aprovació d’avui.  
 
El primer que comentarem serà l’IBI, l’impost sobre béns i immobles. El que hem de 
comentar és que, en principi, el tipus general no té cap modificació respecte de l’any 
anterior, la proposta és que l’IBI, per tant, no s’incrementi. Ara hi ha una salvetat, per 
primera vegada en aquest ajuntament, ja vam comentar també en la reunió de la 
comissió informativa, de que això s’estava fent en d’altres ajuntaments, doncs 
incorporem la possibilitat d’aplicar tipus especials, tipus diferents a diferents rebuts 
depenen de l’ús de l’immoble. Aquest tipus especials són els que apliquem a les 
oficines per ús, per modalitat d’ús, a les oficines, als rebuts comercials, als rebuts 
industrials, als rebuts esportius i a aquells rebuts d’edificis singulars. Cadascun té una 
codificació en base al padró que ens passa la Diputació i per aquests usos en 
particular, proposem  un increment d’un 10 %. D’un 10 % sobre els rebuts més alts, no 
sobre tot el padró. La resta de rebuts, en principi, aquí entren tots els rebuts de tipus 
residencial es congelen i no tenen cap variació respecte de l’any anterior, per tant, el 
que hem de dir és que hi ha una congelació d’IBI i que, únicament, tenen un 
increment diferencial aquest 10 % dels rebuts d’aquest tipus, del tipus d’oficines, 
comercial, esportiu i edifici singular. 
 
Aquí tenim la variació dels últims 2 anys de la proposta del padró que ens ha passat la 
Diputació, veiem que del prepadró del 2014, de l’any actual, que ens havia passat la 
Diputació que era de 3.842.000 €, al padró que ens passa la Diputació per a l’any 2015, 
tenim una baixa de 20.000 € sobre l’IBI. Passem de 3.842.000 a 3.822.000. Amb la 
proposta que avui portem a aprovació, aquests 3.822.000 € que seria una baixa de 
20.000 € respecte de l’any anterior, doncs tindríem un increment de 3.901.000 €, que 
suposa un increment de 79.000 €, és a dir, aplicar el 10 % d’increment en aquest 10 % 
de rebuts en aquests usos particulars, suposa un ingrés de 79.000 €, sense tocar els 
rebuts de tipus residencials que queden congelats. Aquí tenim la gràfica que posem 
cada any comparativa amb municipis de la comarca. Veiem que estem, la mitjana 
del Vallès de tipus és de 0,721. Nosaltres estem una mica per sobre, estem al 0,724. 
Això, en realitat és una cosa que podem tenir en compte o no depenent de si el 
municipi que estem comparant ha fet valoració cadastral fa poc o no. Nosaltres tenim 
una valoració cadastral de l’any 94 i aquí, en aquesta comparativa, per exemple, a 
Cardedeu té una valoració cadastral de l’any 2007-2008. Estem per sobre de 
Cardedeu, però ells tenen una valoració cadastral molt més actualitzada que no pas 
nosaltres. Tot i així, estem en la mitja de la comarca, que vol dir i això ho hem 
comentat moltes vegades, és que tenim uns tipus mitjans i que la valoració dels nostres 
immobles està per sota del valor que hauríem de tenir. 
 
Les bonificacions són les mateixes que teníem aprovades en anys anteriors, per 
exemple, comentar la bonificació de famílies nombroses amb una bonificació d’entre 
el 50 i el 70 % en funció de la categoria. El calendari fiscal, des de fa ja 2 o 3 anys, els 
rebuts de l’IBI es poden pagar en 4 fraccionaments com hem comentat abans en el 
calendari que hem aprovat.  
 
Canviem d’impost, aquí tenim l’IAE, en principi, no proposem tocar aquest impost 
queda amb els mateixos tipus que teníem fins ara i aquí es veu una evolució des de 
l’any 2013 a la proposta del 2015 en el padró que ens passa la Diputació, l’activitat 
econòmica està clar que el municipi baixa del padró que teníem al 2013 que eren 
854.000 € al padró que tenim al 2015 que és de 801.000 €. Respecte al padró de 2013, 
tenim una baixada, tenim 35.000 € respecte al 2014 i 53.000 € respecte del 23013. Aquí 
hi ha un error  amb aquests 47.000 € que no són correctes, serien 35.000 € respecte del 
padró d’aquest any 2014.  
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L’impost de vehicles, el padró que tenim al 2014 és de 772.000 € i la proposta que ens 
passa la Diputació pel 2015 és de 774.000 €, per tant, un petit increment d’un 0.19% 
sense tocar tipus. Aquí tampoc hi ha increment amb els rebuts d’impost de vehicles. 
Suposo que això són matriculacions noves o alguna baixa de rebuts que estiguin 
bonificats. L’increment és de no arribar als 1.800 €. Les bonificacions que tenim fins ara 
són les mateixes que teníem fins ara per vehicles històrics, vehicles  elèctrics i híbrids. 
Amb tots els impostos i les taxes, en totes les ordenances diem que ens estem adherint 
al model de la Diputació. Ja ho he comentat abans.   
 
La proposta de l’ICIO, les llicències d’obra per entendre’ns, és d’incrementar-les del 
3,96 % que tenim en l’actualitat al 4%, que seia l’import màxim i això ha de representar 
un 1,01 € respecte del 2014. A la plusvàlua,  no hi ha canvis tampoc en quant a tipus 
en general a canvis tributaris. Ho posem aquí a la presentació.   
 
Les taxes, com a regle general, això ho hem comentat també, es proposa un 
increment d’un 2% en totes les taxes, exceptuant la taxa de recollida d’escombraries, 
que queda tal com està. Aquesta és una de les taxes més important. Aquesta queda 
també congelada, per tant, no s’incrementarà el rebut d’escombraries l’any 2015. 
 
La taxa de gual no té increment, es queda tal com està. 
 
I la taxa de l’aigua, aquesta tindrà un tractament posterior individualitzat en un ple que 
farem o en el següent o d’aquí a 2 plens. Estem treballant ara amb la concessionària 
per mirar com ha anat l’evolució d’aquesta taxa després de la modificació del 
contracte que vam aprovar, crec que va ser al gener o al febrer en el plenari, per tant, 
la taxa d’aigua queda congelada també en una modificació que portarem en un ple 
futur. La d’escombraries queda congelada i no tindrà increment i la de guals també 
queda tal com està aquest any. La resta són taxes d’imports inferiors, proposem un 
increment d’un 2 % i a més, proposem també arrodonir a zero o a cinc cèntims. Ens 
trobàvem amb taxes que potser es liquiden en metàl�lic aquí o per exemple, en preus 
públics dels casals dels avis, doncs que tenien preus de 3 cèntims, de 7 cèntims i això 
obligava a tenir en caixa un canvi que, de vegades, no es disposava. Tot això ve 
muntat per arrodonir preus a zero o a cinc cèntims. No a 50 cèntims, a 0 o 5 cèntims, 
que és diferent. 
 
La taxa d’escombraries, aquí, tenint en compte, els padrons que ens passa la 
Diputació, tindríem una baixada de 4.500 €, respecte de l’any anterior de 680.000 € 
passaríem a 675.000 €. Aquí veiem l’evolució d’aquesta taxa de l’any 2003, que tenim 
una pujada important al voltant del 8 % aquest any i la resta d’anys amb IPC’s que són 
les últimes propostes. Proposem la congelació d’aquesta taxa per a l’any que ve. Aquí 
tenim la comparativa de municipis de la comarca. Aquesta sí que és una comparativa 
que podem comparar sense tenir en compte valoracions d’altres tipus, el que estem 
cobrant nosaltres i el que estan cobrant municipis veïns. Veiem que estem per sota de 
la mitja. La mitja seria questa franja de color rosa que es veu aquí, nosaltres estem una 
miqueta per sota de la mitja. Tenim municipis com Lliçà que tenen una taxa alta, 
Vilanova també, Vallromanes que està per sobre nostre, Mollet també per sobre i 
Caldes de Montbui també per sobre i d’altres que estan per sota com ara Canovelles, 
estem a la par de Cardedeu, pràcticament, les Franqueses està per sota també i 
Granollers també està per sota. Són municipis també alguns d’ells més compactes, les 
Franqueses no, però Granollers, per exemple, sí. Aquesta és una gràfica que hem anat 
incorporant els últims anys i que aquest any és d’especial comentari perquè és un dels 
motius pels quals la taxa d’escombraries d’aquest any no s’incrementa. Per primera 
vegada, els cost del servei, aquí només veiem despeses directes, no hem incorporat les 
despeses indirectes, però el cost directe del servei s’està finançant al 100 % amb els 
ingressos de la taxa. Aquest és l’objectiu que hauríem de buscar amb totes les taxes, 
que el cost estigués finançat pels ingressos de les taxes corresponents. Això el que 
comporta és que la diferència que havíem tingut anys, que havien estat per sobre de 
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200.000 €, 2006-2007-2008. La diferència havia estat per sobre de 200.000 €. L’hem anat 
arreglant, en definitiva, i només tenint en compte despeses directes. Això l’any que ve 
mirarem de treballar-ho una mica més a fons i afegir despeses indirectes, però podem 
dir que tenim, per primera vegada en molts anys, podria ser tota la història  de 
l’aplicació d’aquesta tasca que el cost del servei està finançat al 100 % pels rebuts que 
girem. Això és important.  
 
Altres taxes importants a comentar: la de guals, que en principi, respecte de l’any 2014, 
s’incrementa amb nou rebuts, però que baixa una miqueta a 919 € el padró i la taxa 
de cementiri que la Diputació no ens ha subministrat el padró i per tant, hem deixat, en 
principi, tal com estava fins ara, amb el mateix import. De totes maneres, aquesta taxa 
és poc significativa amb el global. La de guals és més important. Estem parlant de 
100.000 €, que queda tal com està fins ara, amb el mateix import.  
 
Aquí tenim un resum de tot el que he dit. Veiem els diferents impostos o taxes per línies, 
l’IBI, lIAE, l’IBI de rústica i el cementiri. El que suposa en quant a més ingrés en alguns i 
de menys ingrés en d’altres i el resultat final, que en la proposta que hem fet avui al 
ple, tenint en compte les diferències que tenim amb el prepadró del 2014, doncs 
tindríem un increment de 7.000 € respecte del que teníem fins ara, per tant, tot l’esforç 
que fem és per aquests 7.000 €, tenint en compte que l’IAE baixa en 47.000 € i les 
escombraries en  4.500 € pràcticament. 
 
Hem passat una miqueta així per sobre de les diferents bonificacions que hi ha en 
impostos i taxes. Això no són bonificacions. Això són ajuts, tarificació social . En principi, 
és una cosa que es va aprovar fa 2 anys. Aquest any és el segon any que ho fem amb 
més temps. Suposo que ara començarà el termini o està a punt de començar. Les 
ajudes les apliquem sobre l’IBI, sobre vehicles, sobre la taxa d’escombraries i sobre les 
contribucions especials que vam afegir com a última modificació en aquest apartat. 
La proposta per a l’any 2015 és que això no pateixi cap variació i , en principi, això ja 
es tractarà en el seu moment, no forma part, directament, del que seria les 
ordenances fiscals, però que tinguem en compte que a part de totes les modificacions 
que fem amb impostos i taxes, no oblidem i no descartem aquesta.  
 
I això és tot, he mirat de ser al més ràpid possible i no encallar-me gaire. 
 
Sr. Alcalde- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari, Sr. Dani Martín, en nom 
d’Iniciativa per Catalunya- Verds? 
 
Sr. Martín.- Buenas noches, intentaremos ser breves. Primero una petición. Yo me 
parece que lo digo cada vez que me pone el power point, los cegatones, no llegamos 
a verlo y si nos lo pudieras pasar antes, yo, particularmente, te lo agradecería y 
además, lo de los colorines todavía lo dificulta más. Puesto esto, a ver, Manel, por 
primera vez, en los cuatro últimos años, no nos ha dicho que el incremento de las 
ordenanzas fiscales se basa en el IPC, pa pa pam, pa pa pam, del mes de agosto 
como cada año. Es curiosa. Por qué? Porque el IPC del mes de agosto fue negativo. 
Eso quiere decir que entonces, congelación o bajada. Es broma, eh? quiero decir que 
lo que están haciendo todos los ayuntamientos de la comarca es congelar 
ordenanzas fiscales. Hay ayuntamientos donde han aprovechado la circunstancia en 
tasas sobretodo donde el coste se está acercando mucho a la recaudación para 
hacer un incremento más de tarifación. Otros ayuntamientos han llegado al 
atrevimiento de bajar el IBI. El ayuntamiento de Vallromanes, que es el último al que yo 
he tenido constancia, ha bajado un cinco com a venti algo por ciento, pero lo dejan 
en un 0,82 cuando nosotros lo tenemos en 0,724 me parece que hemos dicho. Eso 
quiere decir que, a ver, tenemos unas ordenanzas que son las que son. A nosotros, 
particularmente, no nos gustan. Nos hubiera asustada ver un poco más de tarificación 
social, sabemos que es muy complicado, no nos habemos puesto. Y por lo tanto, 
tampoco se lo vamos a tirar al equipo de gobierno a la cara. Nosotros tampoco la 
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hemos propuesto, pero igual que han hecho otros equipos de gobierno de la 
comarca, nos hubiera gustado que este equipo de gobierno hubiera llegado a pleno 
algo de tarifación social. Aquí, en este municipio, nos queda, hemos hecho un trabajo 
importante en estos últimos años y estas son las últimas ordenanzas fiscales de este 
mandato y creo que, a lo mejor, tendríamos que haber hecho un paso adelante. El 
final de este mandato es que, por primera vez, si no recuerdo, si no me falla la 
memoria, el IBI, que es el impuesto más importante, por primera vez, estamos por 
encima de la media de la comarca, por primera vez, si no recuerdo mal. Puede ser 
que me esté equivocando y demás pero creo que por primera vez estamos por 
encima de la media. Muy poco, pero estamos por encima de media. Y estamos por 
encima de la media, sin haber hecho ninguna revalorización del catastro des del año 
94, como bien ha dicho Manel. 
 
Con todo el esfuerzo que hacemos de congelación, la congelación va muy bien, pero 
todas las ordenanzas fiscales van tirando para arriba, resulta que al final vamos a 
recaudar 7.000 € que salía en la última positiva me parece. Es un momento en el cual si 
algunos opinamos que la economía de este país está entrando en deflación, yo creo 
que a lo mejor, ya que hemos propuesto el incremento este del 10 % para algunos 
tipos del IBI, podríamos haber intentado compensar con bajadas en el IBI urbano. Es 
nuestra opinión. Por qué? Pues porque nos hemos tirado unos años aumentando ese 
impuesto y toda la ciudadanía está bastante collada, pero bueno, es lo que hay y 
cada uno votaremos lo que tengamos que votar en función de lo que pensemos. La 
salida que he encontrado el equipo de gobierno de aumentar estos recibos el 10 % y 
demás, no es ninguna novedad, los ayuntamientos de la comarca, hay ayuntamientos 
que hace ya 2 años que lo han hecho y 3. Esos ayuntamientos van todos igual de 
collados y todos se han, más o menos, espabilado en hacerlo. A nosotros, insisto, es 
una ordenanza fiscal que es realista. A nosotros, nos hubiera gustado ver alguna 
disminución real de impuestos y nos alegramos de la noticia de que la tasa de 
recogida de basuras por fin cubre el coste. He entendido que has dicho los costes 
directos. No los indirectos. Con lo cual quiere decir que nos estamos acercando, no, ya 
no tendremos aquellos déficits bestiales. Simplemente, la opinión de Iniciativa es esa, 
creo que deberíamos haber hecho el esfuerzo de reducir el IBI de urbana. Gracias. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Dani Martín. Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra 
Republicana de Catalunya?  
 
Sr. Gil.- Nosaltres, en principi, el que sí que havíem parlat és del tema que, com que 
estem aprovant taxes i hi ha un augment del tema dels ingressos, que una part 
d’aquesta es destinés a la tarificació social. Entenem també que això ha d’anar lligat 
amb el pressupost i que no sabem si s’ha exhaurit tota la partida del pressupost 
anterior. Ens sembla que no hi creiem que si estem fent un esforç de tarificació social i 
llavors, no podem exhaurir-la perquè no si arriba o perquè les valoracions o el que sigui 
no s’arriba a complimentar aquestes ajudes, doncs hem de tornar a trobar d’alguna 
manera, com ja hem dit en més d’una ocasió, de ser més elàstics o més laxes a l’hora 
d’ajudar a gent que realment ho necessita.  
 
El tema de l’IBI, com ara dèiem de la possibilitat que hi hagués una baixada en l’IBI 
urbà, doncs són d’aquelles coses que diem sempre. Ho trobem molt bé i, de fet, 
sempre hem estat d’acord amb aquest tipus de propostes, però entenem que això ho 
hauríem d’haver parlat amb conjunt. També entenem que quan parlem del tema de 
les taxes, no arribarem mai a venir a un ple de taxes amb el pressupost de l’any 
següent embastat, però sí que s’hauria de debatre conjuntament. No només pel tema 
d’inversions, que moltes vegades, això sempre comporta el problema amb les 
inversions  és on, realment, ens juguem el tema del que uns volen fer i d’altres poder no 
ho veurien conjuntament. Ho hem parlat en més d’una ocasió, ara anem a les taxes, 
no sé quan anirem de cara al pressupost, però sí que sempre ens passa. Aquest any 
sembla que arribem a temps d’anem bé, però de cara al pressupost, suposo que 
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també ens passarà. Nosaltres, el compromís que diríem per votar favorablement és 
que aquests increments que es treuen, després es tornin a parlar, quan es parla de 
pressupostos, sincerament, de com ho volem gastar, de com pretenem disposar 
d’aquests diners. Ho diem sincerament, si volem votar-los favorablement és perquè 
creiem que és veritat, que hi ha coses que s’hauran de modificar o no, però que en la 
situació en la que estem, si realment aquest esforç que se li està demanant a tothom 
van ben destinats com ho entendríem nosaltres, doncs, estem disposats a fer-ho. Per 
altra banda, amb el tema de dir que 79.000 € realment, o de la quantitat que es pugui 
disposar se’n pugui parlar seriosament a arribar a acords. Si no estarem en una 
d’aquelles reunions que fem que ningú diu al seva opinió i llavors en el ple surten coses 
que podrien haver estat interessants i que, fins i tot, un altre partit podria haver valorat 
positivament. Per tant, no ho sé, la desconfiança ja sabem que sempre ens porta a 
anar a parar al mateix lloc, però que, en aquests casos, seria interessant. Per tant, 
nosaltres ja ho diem la abstenció la farem sí o sí, però no en el cas de vostès, si no em 
sembla que ja o vam dir fa bastant temps i al menys, mentre es que portem aquest 
tema o jo mateix estiguem davant o vam dir, s’hauria de portar alguna barbaritat en 
alguns pressupostos o en algunes taxes perquè nosaltres votem en contra d’alguna 
cosa així. Siguin vostès, sigui el PSC el dia que tornin, sigui Iniciativa quan mani, qui sigui, 
qui mani, és igual. Nosaltres diem que o s’ha de fer alguna cosa molt bèstia o nosaltres 
no votarem en contra d’un pressupost perquè al final, estem en ple pensament que 
això no és anar contra un govern, sinó que és anar, no contra el poble evidentment, 
però el que sí que el que pot sortit perjudicat sigui ... per tant, ja els ho dic, votarem 
això, si no ens abstindrem.  
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Albert Gil? Sr. Carles Fernández, en nom del PSC?  
 
Sr. Fernández.- Bé, esperem que això que ha anunciat el Sr. Albert Gil passi a les 
properes, però depèn de moltes coses, això ja ho veurem, però en tot cas, pel tema 
que ens afecta, aquestes són les últimes ordenances, és a dir, ara comencem a, en els 
propers plens aniran sent algunes coses les últimes d’aquesta legislatura. Són les últimes 
ordenances fiscals que s’aproven en aquesta legislatura, les següents ja seran l’any 
que ve. Properament, serà l’últim pressupost d’aquesta legislatura i comencen a ser, 
per les últimes, i també, en aquests moments, val la pena fer una mica de balanç. Jo 
crec que en aquesta legislatura pel que fa a les ordenances fiscals, s’ha incorporat, a 
proposta d’Iniciativa, un tema interessant, que és el tema de tarificació social, que ens 
ha posat al nivell d’altres municipis, en una situació bastant complexa i per tant, hi ha 
una part de valoració positiva. Aquí tots els grups, jo crec que vam estar a l’alçada, 
crec també per això que hem desaprofitat, en aquests 8 anys, el fet d’haver analitzat 
a temps, el fet d’haver analitzat a fons la situació d’ingressos generals de l’Ajuntament i 
haver arribat a acords de futur. Tots sabem que tenim una situació de l’IBI feble. 
Podríem estar ingressant el mateix, però amb una situació més equilibrada. Tenim un 
cert desequilibri, la base i el que és el dibuix i també haver revisat altres qüestions. No 
s’ha fet de forma global i crec que en algun moment, aquest Consistori haurà 
d’afrontar això, el fet de seure tots els grups i analitzar una mica quina ha de ser la 
forma de finançar tots els ingressos per donar estabilitat i poder mantenir les demandes 
de servei dels nostres ciutadans. Pel que fa a tarificació social que ha estat el gran èxit 
en l’àmbit de les ordenances fiscals d’aquesta legislatura, dir que aquest gran èxit s’ha 
vist després, jo crec que atenuat per la implementació del mateix. L’any passat es va 
implementar a córrer cuita, a final d’any, va ser molt just. Aquest any s’ha implementat 
amb més temps. S’ha fet uns cartells pels carrers. No sé si s’ha fet una informació casa 
per casa. No ho sé, ho desconec, a mi no m’ha arribat, però desconec si s’ha fet una 
informació casa per casa. Crec que és un tema prou important per intentar fer un 
esforç perquè si no ens acaba passant el que em comentava el Sr. Gil , el que ens va 
passar en el pressupost del 2013 i no sabem a hores d’ara, ho preguntava abans el Sr. 
Gil i jo també si tenen dades demanaria si hi ha una informació de si el nivell de 
demandes s’ha pogut cobrir, si hi ha sobrat o si han mancat diners, saber aquesta 
informació seria interessant i, per tant, jo crec que valdria  la pena estrènyer en el sentit 



 11 

de la informació perquè jo crec que, de vegades, es queda fora perquè té dificultats 
d’accés a la informació, no per manca de voluntat de l’Ajuntament, sinó perquè hi ha 
gent que té dificultats i estic convençut que Serveis Socials han fet un esforç amb els 
usuaris que tenen d’informar-los. D’això n’estic convençut, però sempre hi ha gent que 
queda al marge d’aquests circuits d’informació i potser aquí valdria la pena fer un cert 
esforç. Pel que fa a aquesta congelació, òbviament era difícil no fer una congelació 
amb un IPC negatiu. Hi ha alguns ajuntaments que ja van començar a fer-la l’any 
passat. Aquí la fema quest any. És any electoral també. Bé, en tot cas, no es podria fer 
d’una altra manera perquè tenim l’IPC negatiu i hagués estat poc entenedor pels 
ciutadans que es produís un increment d’aquest tipus. Pel que fa al servei de recollida 
d’escombraries, aquest element de que pràcticament el que serien costos directes 
doncs no existeix dèficit, és cert, però ho sento perquè he de dir que sota el nostre punt 
de vista això és a costa d’un empitjorament del servei. És el nostre punt de vista.  
 
És a dir, que el servei de recollida d’escombraries, de neteja de contenidors, de 
recollida de contenidors no és el que era, hem baixat la prestació dels servei i, per tant, 
home és una forma d’equilibrar això. Ho podem equilibrar generant més ingressos o 
baixant despeses. De vegades, baixem despeses, però el servei també es veu més o 
menys afectat, per tant, arribar a aquests equilibris jo crec que és un esforç important. 
El nostre grup s’abstindrà en aquestes ordenances. Nosaltres ja els ho vam dir en el seu 
moment, després de diverses ofertes de col�laboració i així, nosaltres vam decidir no 
comptar amb nosaltres, en tot cas, nosaltres ens sentíem alliberats i no ens sentíem 
cooresponsables del que es vagi fent, per tant, fent-ho d’una forma general de forma 
molt succinta perquè no es tractava d’allargar més el ple, el nostre vot serà 
d’abstenció. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Carles Fernández. Sr. Manel Álvarez?  
 
Sr. Álvarez.- Sí, lPC del mes d’agost va ser negatiu. De fet, encara estem amb l’IPC 
negatiu i la previsió és que arribem a  final d’any, si arribem amb un IPC positiu és que 
estigui al voltant d’un 0,1- 0,2. És a dir, que aquest any l’IPC no té pinta que pugi més 
d’això, per tant, és veritat que nosaltres sempre hem fet la proposta d’increment de 
taxes i d’impostos en base a aquest IPC d’agost o de setembre depenent de si ens 
arribava a temps o no la de setembre. La tendència general és a congelar. Això ho 
hem comentat també en la comissió informativa i, per tant, estem dins de la 
tendència.  Si la resta d’ajuntaments, en un moment complicat fan el que fan, jo crec 
que nosaltres hem d’estar en la línia, no? Hi ha una diferència que hem de tenir molt 
en compte amb la proposta d’aprovació d’aquest any amb propostes d’anys 
anteriors i és que la situació econòmica de l’ajuntament, aquest any és de més 
tranquil�litat de tenir econòmicament el tema més solucionat i més preparats de cara 
a possibles imprevistos que pugui sortir que en anys anteriors. S’ha fet un esforç molt 
gran per part de tots per arribar on estem avui  i, per tant, l’esforç que hem fet en anys 
anteriors, ajuda a que ara puguem proposar el que estem proposant. Si no estiguéssim 
en aquesta situació, per molt que altres ajuntaments estiguessin en situacions de 
congelació, nosaltres hauríem fet propostes en una altra línia, perquè el que hem 
d’intentar i això és el que hem fet fins ara, i és el que ens tocava com a govern, és 
arriscar i fer propostes amb el sentit que hem de dotar a l’Ajuntament dels mitjans 
econòmics per tirar endavant, per tant, si avui no fem una proposta d’increment d’un 
2, d’un 3 o d’un 1%, és perquè creiem que amb el que tenim podrem tirar endavant. 
Amb un pressupost, que ja ho hem comentat també i que no descobrirem cap secret, 
que serà molt continuista perquè no pot ser d’una altra manera. Amb una diferència 
respecte d’any anteriors i és que, per primera vegada, després d’uns quants anys, 
probablement si tot va bé i acabem bé l’any, doncs nosaltres ens podríem endeutar i 
podríem fer polítiques amb inversions que fins ara no hem pogut fer perquè no ens hem 
pogut endeutar, no hem pogut tenir diners per invertir i, per tant, les coses que s’han 
fet, s’han fet perquè administracions superiors, diguem el nom, Diputació ha obert  
línies de finançament que ens han permès fer tot això que s’ha fet. Que Déu n’hi do 
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perquè amb la impossibilitat de demanar préstecs i d’estar en un pla d’ajustament i de 
tenir l’obligació que els números quadrin i tot això, doncs Déu n’hi do el que hem fet.  
 
L’IBI és cert, no sé si per primera vegada, és cert que surt una miqueta per sobre de la 
mitja, però ja he dit que a diferència del tema de les escombraries que és real, que 
estem per sota i que estem comparant escombraries amb escombraries, l’IBI en 
aquesta línia estem comparant tipus i els tipus en valoracions cadastrals d’anys 
diferents, no es pot comparar. No és una trampa perquè estem per sobre i no 
amaguem el que hi ha, però si la valoració d’una vivenda tipus a la Roca és 50 i a 
Cardedeu és 75 i a Granollers és 80. Per molt que nosaltres estem per sobre amb el 
tipus, en realitat, Cardedeu i Granollers s’està finançant millor que nosaltres amb l’IBI, 
per tant, estem per sobre de la mitja, però ja hi he fet i ho he dit, això no és significatiu. 
Jo crec i estic d’acord amb el company d’Iniciativa en què són unes ordenances 
realistes i també és cert que no fa gaires dies comentàvem que a la Roca, hauríem de 
fer una valoració cadastral, és a dir que els últims anys han servit per posar-nos allà on 
ens hem de posar. El municipi s’està finançant, principalment, amb l’IBI. Això és un 
canvi que s’ha fet en els últims 7 o 8 anys. Això s’ha fet en tots els ajuntaments per què 
abans la construcció, l’ICIO, era un impost molt important i les partides d’ingressos de 
l’ICIO, en aquest ajuntament, havien estat de més d’un 27 % d’ingressos i ara estem a 
l’1,6 %, crec recordar. Per tant, el canvi ha estat brutal, els municipis no es financen 
amb llicències d’obra i es financen amb allò que s’hauria de finançar, que és amb l’IBI. 
Haurem de fer aquest esforç en els anys que vénen i ho haurem de fer entre tots, ens 
haurem de posar d’acord perquè això no sigui una eina per acusar-nos els uns als 
altres com ha passat i com continua passant en molts ajuntaments. Jo crec que en 
podíem tocar, per tot això que estic dient, si estem plantejant-nos amb els anys que 
vénen i de fet, ja vaig plantejar aquí, quan vam portar a aprovació el pla 
d’ajustament, ja es va dir i, fins i tot, es va posar una data, que al final no ens vam 
posar d’acord que al 2015 seria un bon any per fer aquesta valoració cadastral. Això 
es va plantejar. Ho vaig plantejar jo, me’n recordo, però, al final,no va haver-hi acord i 
ho vam retirar. Tenint en compte el que estic dient, rebaixar l’IBI, tampoc tocava 
perquè al final, després de fer tot això que estem fent, els prepadrons el que ens 
indiquen és que tindrem 7.000 € més d’ingressos l’any que ve, per tant, això no sé on 
anirem, però si baixem alguna cosa l’IBI residencial, doncs això seria complicat i 
bastant, i al final, els recursos els hem de tenir perquè els serveis s’han de donar i s’han 
de donar, tenint en compte, els ingressos que tenim, si tenim 100, no podem gastar 105, 
ni 120, hem de gastar 100 i només podem gastar 100 i és el que tenim, per tant, els 
serveis que s’estan donant són els serveis que s’estan donant amb els ingressos que 
tenim i no podem donar més. Jo crec que passant a comentar els comentaris que ha 
fet el company d’Esquerra Republicana, nosaltres estem disposats a parlar  i ja ho hem 
comentat amb altres moments i, per tant, avui he de dir el mateix. Part d’aquest més 
ingrés que podem tenir l’any que ve, es pot destinar, jo no diria ja la tarificació social, 
perquè ara comentaré com està el tema de la tarificació social, però sí a polítiques 
socials, a destinar més recursos a polítiques socials que crec que és el que tots estem 
dient perquè la partida de tarificació social, aquest any és suficient pel que hem vist i 
de fet, part d’aquests recursos que teníem destinats a tarificació social, els hem 
destinats a beques de menjador i per ajudar, aliments frescos, és a dir, que part dels 
recursos els gastarem. No estalviarem per dir així, sinó que gastarem els que haguem 
de gastar, però que tenim suficients diners en tarificació social com perquè aquesta 
partida s’incrementi, podem parlar d’incrementar el tipus de partides i de comentar 
d’arribar a acords entre tots, ens podem  posar d’acord. Jo, des d’aquí, puc agafar el 
compromís que part del sobre ingrés que puguem tenir, no estic dient tot, eh? també 
hem de ser realistes. Part d’aquest sobre ingrés que puguem tenir l’any que ve, 
proposem i fem propostes de cara a pactar el pressupost, doncs que es destinin a 
incrementar partides de tipus social, per tant, hi ha el compromís per part de l’equip 
de govern de treballar en aquest sentit i de posar-nos d’acord. Ha fet l’oferiment el 
company d’Esquerra, però crec que podríem posar-nos d’acord, una altra vegada, 
tots. No crec que ningú quedés fora d’això. És cert que són els últimes ordenances 
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fiscals de mandat, Seran les últimes ordenances fiscals de mandat. L’any següent que 
quedarà partit, el mes de maig tindrem eleccions i que per tant, tindrem 2 governs 
diferents, el govern d’ara fins al mes de maig i el govern que sortirà del mes de maig en 
endavant i que això la ciutadania decidirà qui ens ha de governar els següents 4 anys i 
que tots suposo que farem el que calgui per intentar guanyar.  
 
La situació de l’IBI que ha comentat el Sr. Fernández que és feble. Respecte de la 
tarificació social, que ho hem comentat, afegir el que ja he dit que no gastarem el que 
ja he dit, que no gastarem tots els diners que estan destinats a la partida de tarificació 
social, doncs que aquesta diners s’estan destinant a cobrir altres tipus de despeses que 
des de Serveis Socials estan plantejant i que, per tant, seran diners que gastarem i que 
jo no crec que, nosaltres no creiem que el servei que estem donant de recollida 
d’escombraries sigui pitjor, ni molt menys, que el que teníem fa un temps. Ni molt 
menys. S’està donant un bon servei, és el servei que ara hem de donar. És el servei que 
ara podem donar i, a més a més, no tenim mancances. Al menys que ens arribi a 
nosaltres i quan una cosa ens arriba, mirem d’actuar. Això ens passarà sempre tant si 
destinem 100.000 o 200.000 € més. Sempre pot tenir alguna queixa que té un 
contenidor brut o que s’ha trencat una tapa d’un contenidor o que no passeu amb la 
suficient freqüència a recollir els trastos vells. Això passarà sempre amb l’import que 
tenim ara o amb l’import que poguéssim tenir, incrementat un 50 % la partida, el servei 
és bo, és el servei que necessita el municipi de la Roca i, per tant, hem de tenir en 
compte també i això ja s’ha comentat en aquet plenari que a crisi econòmica el que 
ha comportat també és una crisi en quant a generació de residus. Els residus que 
estem generant ara com a societat són bastants menys que els que generava amb 
època de bonança. També és així, està comprovat i es pot comprovar, per exemple, 
per la web del Consorci de residus. Les tones de residus que s’estan recollint per part 
del Consorci estan baixant i, per tant, segurament, el servei que hem de donar, l’hem 
de donar tenint en compte aquesta baixada, si sortim d’aquesta crisi, que tots confiem 
o que tots voldríem que sortíssim al més aviat possible, doncs suposem també, s’ha de 
suposar que una altra vegada s’incrementarien els residus. Això està controlat amb el 
contracte que vam aprovar l’any passat. Està previst que en possibles variacions o 
increments en aquesta recollida d’escombraries, doncs ja estan incorporades en el 
mateix contracte, es va fer un bon contracte, jo crec que això, em sembla que ho 
vam aprovar per majoria, bé, entre tots, tots vam votar a favor, crec recordar, per tant, 
el contracte no és, ni molt menys, insuficient. És cert que la gràfica només mostrava les 
despeses directes i ja hem dit que l’any que ve mirarem de treballar per obtenir més 
informació  i que, mica en mica, estem aconseguint que els Serveis Econòmics de 
l’Ajuntament siguin cada vegada millors i controlin cada vegada més coses que això 
és una obligació que tenim i que hem d’anar potenciant amb els anys que vénen. JO 
crec que ja ho he dit tot.  
 
Gràcies als companys del PSC que han comentat que s’abstindrien. Gràcies al 
company d’Esquerra que com a mínim també s’abstindrà, i aquí tenim o teniu el 
compromís del govern de que ho hem parlat perquè el vostre vot sigui afirmatiu. 
Iniciativa no s’ha pronunciat, però confiem que estigui al costat de, com a mínim, dels 
que s’abstenen. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Manel Álvarez. Fem una segona ronda amb els portaveus. Sr. 
Dani Martín 
 
Sr. Martín.- Sí, muy breve. Simplemente para decir una cosa que nosotros hemos 
repetido varias veces en las comisiones informativas, pero para que quede constancia. 
A ver, Iniciativa lo ha dicho por activa y por pasiva, nosotros estamos a favor que se 
haga una revisión catastral. Lo dijimos hace 8 años y lo seguimos diciendo. Es 
imprescindible que este municipio tenga una revisión catastral. Imprescindible, 
precisamente porque si nosotros queremos una política de ingresos basada en un 
impuesto que pueda ser fidedigno y que tenga pocas variaciones, ese es el IBI. No 
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puede ser el ICIO, el ICIO está muerto. Lo que también hemos dicho, es que si 
hacemos una revisión catastral, hay que hacer una política de como se va a 
implementar esta revisión catastral porque, evidentemente, unas bases catastrales de 
hace 20 años, si las subimos al día siguiente, vamos a tener aumentos del 30 o del 40, 
aumentos bestiales y eso no se puede repercutir en la ciudadanía, pero con una 
política de implementación, por qué no? y yo creo que es lo que ha dicho Manle, 
creo, no? El problema cuál es? El problema es que los partidos y nos incluimos nosotros, 
los partidos utilizamos temas de este estilo, para arrojarnoslos en contra de nosotros. Lo 
hizo CIU en su momento contar el PSC. Lo hemos hecho todos para entendernos, para 
no ir poniendo nombres. Pero tenemos que ser claros. Este municipio necesita una 
revisión catastral.  
 
Después simplemente un par de comentarios. Son realistas, pero tampoco nos 
hagamos un poco de daño, si nuestra situación económica estuviera controlada, si 
nuestra situación económica fuera muy buena, el discurso que elaboramos, pues a lo 
mejor nos hubiéramos podido permitir que algunas figuras de las ordenanzas fiscales, 
las hubiéramos podido tratar de otra manera. También digo que igual que, creo que 
ja lo comenté el año pasado, yo tengo unas ordenanzas fiscales en la cabeza y he 
ayudado a compañeros de otros ayuntamientos, pero vuelvo a decir lo mismo que 
comenté  el año pasado, nosotros y es lo que Albert nos retrae, aquello de que 
escondes la carta y luego lo dices. No, es que aquí hay un equipo de gobierno que 
tiene la obligación y la responsabilidad de gobernar y entonces, ese equipo de 
gobierno que sois vosotros, nos pedis a otros partidos que os demos una carta para los 
ingresos fiscales, que son las ordenanzas fiscales. Con estos ingresos, se elabora un 
presupuesto y luego este presupuesto lo ejecutáis vosotros y entonces, ahí es donde 
entra, jo no utilizo la palabra desconfianza, utilizo la palabra de decir a ver, nosotros 
estamos de acuerdo en hacer las ordenanzas fiscales, pero nos llevamos la sorpresa en 
el año 2013 de que unas ordenanzas fiscales donde todos nos pusimos de acuerdo, 
donde hubo un incremento de partidas y aprobamos, creo que por unanimidad, si no 
me falla la memoria un incremento de más del 3,5 en las ordenanzas fiscales para 
políticas y para tarificación social y luego cuando ejecutamos el presupuesto nos 
dimos cuenta que no se habían  agotado las partidas y allí es cuando la comisión 
política local de Iniciativa dijo se acabó y lo que dice el Albert, com en mayo nos 
tocará gobernar, haremos una ordenanzas fiscales. Simplemente es eso y nuestro voto, 
en todos los ayuntamientos de la comarca Iniciativa está proponiendo lo mismo, por lo 
tanto, yo creo que te puedes imaginar cuál es nuestro voto. Gracias. 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Dani Martín. Sr. Albert Gil, en nom d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. 
 
Sr. Gil.- Sí, nosaltres amb el tema de la revisió cadastral  també ho vam dir, també és 
molt fàcil, els que som un, quan tenim aquests problemes, molts vegades, sempre ho 
diem, la responsabilitat no recau sobre nosaltres, però nosaltres pel partits petits és molt 
fàcil, demanar-ho o dir que sí, que sí, que els partits grans heu de ser valents i atreviu-
vos que nosaltres us acompanyarem. Això, em sembla que és el fet. Ara això em 
sembla que sí que ho hem parlat sempre i si no ho arreglem és un dèficit que anem 
arrossegant, però evidentment també és això, el que s’ha de poder fer coherentment, 
no a batzegades, però el que està clar és que anem cap a aquest camí, no podrem 
tornar a l’ICIO mai més i és que amés, tal com s’havia portat, no hi hem de tornar mai 
més perquè això també ens ha comportat molts endeutaments, el nivell aquest. Tot 
creixia respecte dels ingressos que es tenia, per tant, nosaltres en aquest cas, una 
vegada més, ho hem dit, s’agafa aquest compromís, nosaltres votarem favorablement 
i esperem això, que sigui no sé quina part, però que sigui una part que valgui la pena 
perquè realment és això probablement la tarificació social no l’estem exhaurint, però 
per una altra banda, hi ha molts lloc, on ara mateix es necessita ajuda,  si fem un 
esforç que reverteixi en aquests llocs. Gràcies. 
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Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Gil. Sr. Carles Fernández en nom del PSC.  
 
Sr. Fernández.- Sí. Els ajuntament són la única administració, que jo recordi, que aprova 
de forma separada ingressos i despeses. Realment, quan aprovem el pressupost el que 
realment aprovem són les despeses perquè els ingressos ja els hem aprovat amb les 
ordenances fiscals, hi són perquè formalment han de ser-hi però aquests ingressos 
vénen condicionats per l’aprovació de les ordenances fiscals, per tant, és a la única 
administració a la que no se li permet, bé, que per poder discutir tot conjuntament ha 
de fer un esforç organitzatiu i s’ha de posar les piles per dir presentem pressupost i 
ordenances conjuntament, ho discutim conjuntament i aprovem un i a provem l’altre. 
Això no ho hem fet mai en aquest Ajuntament, i potser ja comença a tocar, no aquest 
any, però sí en un futur, s’hauria de fer aquest esforç i, com sembla que els Ajuntament 
no tindran un millor finançament per part de l’Estat, l’Estat que sigui, perquè jo no 
m’acabo de creure aquests cartellets grocs que ens prometen un cel, sigui el que sigui, 
seguirà sent dur igual, menjant gelat cada dia o sense menjar gelat cada dia, al final 
els ajuntaments hauran de donar un servei i el podran donar en funció dels ingressos 
que generin els propis ajuntaments, perquè la part del tall del bacallà es el que 
generem, jo ja desconfio molt d’aquestes grans promeses pel que fa a la vida 
municipal. I per tant, caldrà arremangar-se i intentar  arribar a acords. Aquí ja surt el 
tema de la revisió cadastral. Jo ja he dit que estem febles en aquest sentit, en el tema 
de l’IBI, el Sr. Álvarez ho ha ratificat. Això o passa per un acord global de tots els grups 
polítics o, difícilment, ningú s’atrevirà a tirar-ho endavant, per tant, aquí tenim sobre la 
taula un repte per a la propera legislatura, en aquesta ni en les anteriors no es va fer, 
perfecte, per tant, tenim un repte per la propera: si som capaços, o no, de reorganitzar 
això sense incrementar costos però sí tenir una base que de cara al futur a poc a poc 
ens permeti estar més bé finançats, és un repte que tenim i que haurem de veure si 
som capaços i si tenim la visió, la valentia de posar-nos d’acord tots i assumir això. Jo 
crec que en el futur caldrà això, com caldrà el que dic, debatre conjuntament, 
nosaltres ho hem anat demanant en aquesta legislatura cada any, no ho dit abans, ho 
ha comentat abans el Sr. Gil, que el debat es faci conjuntament perquè és l’únic lloc a 
on debatem de forma separada, en els ajuntaments, no dic aquí la Roca, en general 
en els ajuntaments i jo crec que això és un error, perquè estem comprometent aprovar 
uns ingressos que després no sabem com el govern se’ls gastarà, per tant, si hem de 
donar suport, alguna cosa, en aquest sentit,  s’haurà de fer, ja dic no s’ha fet fins ara 
en aquest Ajuntament, és un tema que hem anat plantejat en aquesta legislatura, 
crec que en l’anterior també, però sí que en el futur és un pas que haurem de fer i , per 
tant, en aquest sentit el nostre vot era aquest, hi ha elements amb els que no estem 
d’acord, ja no ho he tret abans. Nosaltres no compartim el que es va fer amb el tema 
de la taxa de guals, ja ho vàrem manifestar en el seu moment, seguim estant en 
desacord, entenem que el municipi té problemes de finançament i que els 
Ajuntaments van buscant d’on poden rascar recursos per poder fer front a les 
despeses que tenen, però nosaltres en aquest tema no estàvem d’acord. I després 
l’altre tema, jo crec que el increment definitiu que donen aquestes ordenances que 
són aquests set mil i escaig euros, bons són, millor això que no res, respecte l’any 
passat, quan es traslladi això en pressupost i s’incorporin altres tipus d’ingressos veurem 
quin és el marge que dóna per poder fer alguna cosa més en polítiques socials, de 
totes formes jo crec que no serà excessivament elevat perquè si ja els ingressos que 
provenen dels recursos municipals és un increment tan petit, poc marge podrem tenir, 
qualsevol cosa que hi posem, qualsevol euro en protecció social, tots els que s’estan 
traient d’altres bandes, bons seran perquè sens estan traient de molts llocs si els 
ajuntament podem anar posant una mica més d’euros doncs al final farem que la 
gent pateixi menys la situació de crisi. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Fernández. Bé, jo per cloure el debat, i molt breument, 
en primer lloc agrair el to a tots els grups i la responsabilitat d’aquestes abstencions i el 
vot positiu d’Esquerra Republicana. No oblidem que a l’aprovar una ordenança fiscal 
el que estem aprovant són els recursos que tindrà l’Ajuntament i és molt significatiu ja 
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que l’any que ve és un any electoral i que administrarà, de moment, un govern sortint, 
el govern actual, i el govern futur, sigui de continuïtat sigui de canvi, per tant, estem 
parlant dels recursos dels ciutadans, de la cartera de serveis que es pot donar als 
ciutadans. La trajectòria dels darrers  set anys, gairebé vuit, és que vàrem assolir aquest 
nivell al voltant dels deu milions d’ euros amb el conjunt d’ingressos que té 
l’Ajuntament, no només els sis milions i escaig que aprovem avui amb les ordenances 
fiscals sinó en el total d’ingressos que té l’Ajuntament, hem estabilitzat el pressupost al 
voltant dels deu milions d’euros, amunt o avall és una xifra rodona per entendre’s i 
amb això podem donar la resposta que estem donant, la resposta que el ciutadà 
coneix i que s’està donant en tots els serveis que tenim i que ha permès passar aquests 
anys tan difícils de la crisi atenent a totes les necessitats que ha d’atendre l’Ajuntament 
de la Roca, ajustant algun servei, com s’ha hagut de fer però donant-los pràcticament 
tots, no s’ha tret res del que es donava abans de la crisi i, per tant, ho hem pogut fer 
durant uns anys molt durs i ara veiem que la situació comença a millorar i som 
capaços de defensar aquests ingressos. No estem en condicions d’incrementar-los, no 
estem en condicions de creixement i de començar a fer millores, no podem exigir als 
nostres ciutadans en aquests moments tan difícils res més del que ja els estem exigint 
però tampoc podem perdre capacitat econòmica en aquests moments perquè ha 
costat molt mantenir-nos en aquest estadi de deu milions durant aquest darrers set 
anys, per tant, veient la situació econòmica actual, aquesta situació d’IPC negatiu, IPC 
que no remunta, el que toca és la congelació dels impostos, la congelació de les 
ordenances fiscals generalitzada i els petits ajustos que s’han pogut fer per no perdre 
capacitat econòmica. Dos comentaris més referents a l’IBI de coses que s’han dit, és 
feble només perquè té valors endarrerits, en canvi, hem pogut fer les correccions 
necessàries en el tipus, estem en un tipus mig 0,724 l’impost té un recorregut fins a l’ 1,4 
i per sota fins al 0,4, això què vol dir? Doncs que en el moment que es plantegi una 
revisió cadastral i si hi ha un ampli consens, com sembla que comença a haver-hi, 
hauria de ser un treball de manera conjunta perquè és un treball d’obtenció de 
recursos per a tots els ciutadans, els valors tan endarrerits que tenim, de l’any 94, 
tindran una pujada considerable. Aquesta pujada s’haurà de controlar i s’haurà de 
controlar baixant el tipus i el tipus només es pot controlar si té una mica de recorregut. 
Quan vàrem entrar a governar l’any 2007 el tipus estava molt baix i no tenia 
recorregut, teníem una situació difícil, teníem uns valors molt baixos i un tipus molt baix. 
Ara estem en una situació intermitja que ens permet tenir un potencial de recorregut 
per dominar la situació allà a on es produeixi. Recordo que en l’àmbit del Parc 
Serralada un municipi ho estava passant molt malament perquè la seva situació era 
totalment la contrària, era el municipi de Teià, tenia el tipus més alt i la revisió cadastral 
feta del 2007, per tant, tenia els valors a dalt de tot i el tipus a dalt de tot i uns deutes 
brutals, llavors aquest municipi estava pràcticament en banca rota o a punt de la 
fallida. No és la nostra situació, tenim valors endarrerits però tenim un potencial si 
sabem conduir bé la situació. També la Direcció General del Cadastre té estratègies 
per no haver de repercutir d’un any per l’altra tota la càrrega de valors que puguin 
sortir, normalment es dilata en deu anys amb pujades de deu en deu i això permet  
controlar-ho i, quan arribi el moment, s’haurà de treballar conjuntament i s’haurà de 
veure a on podem arribar per garantir una política amb una cartera de serveis 
adequada pels nostres ciutadans amb aquestes polítiques socials de les quals 
parlàvem abans. Un apunt només per acabar respecte la tarificació social, en el seu 
moment vàrem fer un esforç molt gran tots, un esforç que és d’agrair, en aquest esforç 
es va obtenir aquest acord entre grups que ha donat molt bons resultat però que a 
més  s’ha dimensionat de tal manera que està sent suficient, no està aprovat encara, 
però les dades que m’han passat des de Serveis Socials, ho apuntava la Regidora per 
aquí, hem doblat el nombre de sol�licituds respecte l’any passat, l’any passat vàrem 
tenir trenta-una i aquest any en tenim seixanta-una. Els conceptes, hi ha trenta per IBI, 
sis per plusvàlua, quaranta  per brossa, trenta-tres per vehicles, quaranta-dos per aigua 
i una per contribucions especials, anirem a un total d’un vint mil euros, en números 
rodons, això s’està afinant, s’està treballant des de Serveis Socials, des de Serveis 
Socials s’està duent a terme un treball molt interessant de portar les persones que es 
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coneixen, que realment ho necessiten, cap aquí perquè obtinguin aquests beneficis i 
sobre aquella partida, que es va dimensionar en seixanta un mil euros,  s’ha demostrat, 
durant aquests dos anys, que és abastament suficient i que sobren diners en aquesta 
partida, que no sobren perquè els destinem a polítiques socials com ha apuntat abans 
per aquí la Regidora, aquest any hem anat directament a  cobrir les beques de 
menjador, ja que les que vénen del Consell Comarcal han baixat moltíssim i en canvi hi 
ha hagut molta més demanda que altres anys, hem anat a cobrir això i hem prorrogat 
aquest programa d’aliments frescos que ha estat molt exitós, ha ajudat moltíssima 
gent. Recordo una persona, concretament, que em va venir a veure i em deia que els 
seus fills mai havien menjat peix. Aquest programa ha estat exitós i hem de continuar 
per aquesta línia i qualsevol línia que surti tenim recorregut, tenim aquests quaranta mil 
euros que ens sobren d’aquest any 2014, el 2015 es preveu que ha de ser molt similar, 
per tant, com que mantenim el nivell d’ingressos, el pressupost us podeu imaginar que 
serà un pressupost de continuïtat, amb alguns ajustos, però que ens permetrà seguir 
defensant els serveis que actualment tenen els ciutadans i les ciutadanes del municipi.  
 
Passem a votació 
 
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per 9 vots a favor, manifestats 
pels regidors dels grups municipals de CIU, del P.P. i d’ERC i 8 abtencions, manifestades 
pels regidors dels grups municipals de l PSC i d’ICV-EUIA, el dictamen, el qual 
literalment, diu:  
 

Atès que el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus articles 15 a 
19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals 
reguladores dels tributs locals. 
 
Atès que l’article 16.1 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, estableix que les 
ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements 
tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici 
de la seva aplicació. 
 
Atès que quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació 
hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, general tributaria, ja que aquestes han de complir la doble 
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i 
alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària i l’article 12 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 
possibiliten que les entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària 
general al règim d’organització i funcionament propi de cada entitat, previsió 
aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança general de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic municipals, redactada a l’empara de 
l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
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Vista la Memòria de l’Alcaldia-Presidència i l’Informe de la Intervenció municipal, la 
Comissió Informativa, en virtut de les atribucions que li han estat conferides, 
proposa al Ple municipal, el qual decidirà el que cregui convenient, l'adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER. - Aprovar provisionalment i, en cas de no presentar-se reclamacions en el 
termini d’informació pública, definitivament les modificacions de les següents 
ordenances fiscals: 
 

Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 

municipals 

Ordenança fiscal número 01 Reguladora de l’Impost sobre béns immobles. 

Ordenança fiscal número 02 Reguladora de l’Impost sobre activitats 
econòmiques. 

Ordenança fiscal número 03 Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica. 

Ordenança fiscal número 04 Reguladora de l’Impost sobre construccions, 
instal�lacions i obres. 

Ordenança fiscal número 05 Reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor 
dels terrenys de naturalesa urbana. 

Ordenança fiscal número 06 
Reguladora de la Taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria 
d’urbanisme. 

Ordenança fiscal número 07 Reguladora de la Taxa per l’expedició de documents 
administratius. 

Ordenança fiscal número 08 Reguladora de la Taxa per llicències d’autotaxi i 
d’altres vehicles de lloguer. 

Ordenança fiscal número 09 

Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis 
d’intervenció administrativa en l’activitat dels 
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a 
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració 
responsable, així com pels controls posteriors a l’inici 
de l’activitat, els controls periòdics i les revisions 
periòdiques. 

Ordenança fiscal número 10 
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis 
de cementiris locals, conducció de cadàvers i altres 
serveis fúnebres de caràcter local. 

Ordenança fiscal número 11 Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis 
de prevenció d’incendis forestal. 

Ordenança fiscal número 12 
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis 
de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i 
altres residus sòlids urbans. 

Ordenança fiscal número 13 

Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis 
de recollida d’objectes i vehicles abandonats o 
estacionats defectuosament o abusivament a la via 
pública. 

Ordenança fiscal número 14 

Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis 
de manteniment, senyalització de guals, entrades de 
vehicles a través de les voreres i estacionaments 
reservats. 

Ordenança fiscal número 15 

Reguladora de la Taxa per la instal�lació de parades, 
barraques, casetes de venda, espectacles, 
atraccions o esbarjo situats en terrenys d’ús públic 
local, així com indústries del carrer i ambulants i 
rodatge cinematogràfic. 
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Ordenança fiscal número 16 Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis 
d’utilització d’instal�lacions municipals. 

Ordenança fiscal número 17 
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis 
especials de vigilància i altres motivats per 
espectacles públics i grans transports. 

Ordenança fiscal número 18 Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis 
de subministrament d’aigua. 

Ordenança fiscal número 19 
Reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys 
d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa. 

Ordenança fiscal número 20 

Reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys 
d’ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques puntals, estíntols, bastides 
i altres instal�lacions anàlogues. 

Ordenança fiscal número 21 Reguladora de la Taxa per la instal�lació de quioscos 
en la via pública. 

Ordenança fiscal número 22 

Reguladora de la Taxa per l’aprofitament especial 
de domini públic local a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments d’interès 
general. 

Ordenança fiscal número 23 
Reguladora dels Preus públics per la prestació dels 
serveis o realització d’activitats de competència 
municipal. 

 
En els termes següents: 
 
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals. 
 
Les variacions essencials que presenta aquesta ordenança fiscal venen 
determinades per la nova estructuració de l’articulat de la Secció VI, relativa al 
Règim sancionador, així com la supressió del Capítol que regula les multes de 
circulació per evitar les duplicitats i discordances que es presenten entre 
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals que aplica la Diputació de Barcelona i el text existent en la pròpia de 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès. 
 
El model d’ordenança general de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, incorpora 
aquells aspectes regulats a l’ordenança general de la Diputació de Barcelona, i 
que queden determinats en: 
 
a) Article 9 – Registres: 
Referència (apartat 4): Llocs on es poden presentar escrits dirigits a l’ORGT-DIBA. 
b) Article 14 – Taxes: 
Referència (apartat 5): Possibilitat de dividir la quota tributària, amb la condició 
que la quota sigui superior a 10 euros. 
 
c) Article 17 – Pràctica de liquidacions: 
Referència (apartat 5): No es practicaran liquidacions, d’imports inferiors a 10 euros, 
excepte algunes figures tributàries (Impost sobre vehicles de tracció mecànica, 
Taxes i Preus públics). 
 
d) Article 19 – Notificació de les liquidacions de venciment singular: 
Referència (apartat 9): Les modificacions de caràcter general dels tributs de 
cobrament periòdic per rebut, no precisaran de la notificació individual. 
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e) Article 20 – Sol�licitud: 
Referència (apartat 6): No s’admet l’analogia. 
 
f) Article 24 – Revocació d’actes: 
Referència (apartat 1-paràgraf 3): La revocació serà aplicada dins el termini de 
prescripció. 
 
g) Article 35 – Ajornaments i fraccionaments: 
Referència (apartat 3): Situacions en què es impossible la sol�licitud d’ajornaments 
o fraccionaments. 
 
h) Article 36 – Prescripció: 
Referència (apartat 5): El deute s’extingeix amb la prescripció. 
 
i) Article 44 – Lloc i temps de les actuacions: 
Referència (apartat 4): En situacions de desaparició d’elements de prova, 
possibilitat d’efectuar inspeccions fora de la jornada laboral. 
 
j) Article 54 – Infracció tributària per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les 
actuacions de l’Administració tributària local: 
Referència (apartat 1.c): Per aquells casos en què es produeix una 
incompareixença, llevat de causa justificada. 
 
k) Secció VII – Interessos de demora: 
Es crea aquesta secció per incorporar els articulats de la liquidació d’interessos de 
demora (article 58). 
 
El model d’ordenança general de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, s’adequa al 
redactat d’aquells aspectes regulats a l’ordenança general de la Diputació de 
Barcelona, i que queden determinats en: 
 
a) Article 27 – Garanties: 
Referència (apartat 1): La quantificació de les garanties per a la suspensió d’un 
procediment. 
 
b) Article 33 – Responsables solidaris i subsidiaris: 
Referència (apartat 2.c-paràgraf 2): Excepció de responsabilitats per determinades 
adquisicions. 
 
c) Article 44 – Lloc i temps de les actuacions: 
Referència (apartat 2): Fixació dels llocs on es farà cada actuació, per part de la 
Inspecció. 
 
d) Article 56 – Normes generals del procediment sancionador i article 57 – 
Procediment sancionador abreujat: 
Modifiquen la seva situació, dins de l’articulat de l’ordenança general, situant-se 
per davant del que descriu la liquidació dels interessos de demora, que forma una 
secció independent. 
 
Al model d’ordenança general de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, s’eliminen 
aquells aspectes no regulats a l’ordenança general de la Diputació de Barcelona, i 
que queden determinats en: 
 
a) Article 27 – Garanties: 
La fiança personal, per deutes inferiors als 600,00 euros i la quantificació de les 
garanties per a la suspensió d’un procediment. 
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b) Secció III – Subsecció II – Capítol II – Multes de circulació: 
Ja informat en el primer paràgraf del tercer apartat d’aquesta memòria. 
 
c) Article 44 – Lloc i temps de les actuacions: 
El temps de les actuacions da la Inspecció. 
 
Finalment, l’ordenança general incorpora una disposició addicional tercera 
(reserva de facultats), referent a la reserva de facultats a què es fa referència al 
segon apartat d’aquesta memòria. 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET 
PÚBLIC MUNICIPALS” 
 
(...) 
 
Article 9è.- Registres. 
 
(...) 
 
4. Els interessats podran presentar escrits dirigits a l’ORGT en qualsevol registre de les 
administracions estatal o autonòmica. Així mateix, en els registres de les 
Diputacions, Cabildos i Consell Insulars, Ajuntaments de Municipis subjectes al règim 
de l’article 121 de la Llei 7/1985, o en els registres d’altres entitats locals amb les que 
s’hagués subscrit el conveni oportú. 
 
(...) 
 
Article 14è. – Taxes. 
 
(...) 
 
5. Es podrà sol�licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les 
dades personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els 
documents públics acreditatius de la proporció, sempre i quan l’import de la quota 
sigui superior a 10 euros. 
 
(...) 
 
Article 17è. - Pràctica de liquidacions. 
 
(...) 
 
5. Per raons de cost i eficàcia, no es practicaran liquidacions quan resultin quotes 
inferiors a 10 euros, excepte en el cas de l’Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica, taxes i preus públics. 
 
(...) 
 
Article 19è. - Notificació de les liquidacions de venciment singular. 
 
(...) 
 
9. Quan es produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants 
dels tributs de cobrament periòdic per rebut, mitjançant les corresponents 
Ordenances Fiscals, no serà necessària la notificació individual de les liquidacions 



 22 

resultants, excepte en els supòsits establerts a l’apartat 3 de l’article 102 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributaria. 
 
(...) 
 
Article 20è. - Sol�licitud. 
 
(...) 
 
6. No s’admetrà l’analogia per estendre més enllà dels seus termes estrictes l’àmbit 
del fet imposable o el de les exempcions, bonificacions i altres beneficis tributaris. 
 
(...) 
 
Article 24è. - Revocació d'actes. 
 
(...) 
 
La revocació serà possible mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció. 
 
(...) 
 
Article 27è. – Garanties. 
 
1. La garantia a dipositar per obtenir la suspensió del procediment serà de la 
següent quantia: 
 
a) Si el deute es troba en període voluntari de pagament, a suma del principal 
(quota inicialment liquidada), els interessos de demora que generi la suspensió i els 
recàrrecs que procedirien en cas d’execució de la garantia. 
 
b) Si el deute es troba en període executiu de pagament, la suma del deute total 
existent en el moment de sol�licitar la suspensió i els interessos de demora que 
generi la suspensió 
 
(...) 
 
Article 33è. - Responsables solidaris i subsidiaris. 
 

(...) 

 

S’exceptuen de responsabilitat: 

 

- Les adquisicions efectuades en un procediment concursal. 

 

- Les adquisicions d’elements aïllats, llevat que les esmentades adquisicions, 
realitzades per una o diverses persones o entitats, permetin continuar l’explotació o 
activitat. 

 

(...) 
 
Article 35è. - Ajornaments i fraccionaments. 
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(...) 
 
3. No podran ser objecte d’ajornament o fraccionament els deutes tributaris: 
 
(...) 
 
Article 36è. – Prescripció. 
 
(...) 
 
5. La prescripció guanyada extingeix el deute. 
 
(...) 
 
Article 44è. - Lloc i temps de les actuacions. 
 
(...) 
 
2. Al final de cada actuació,  la Inspecció determinarà el lloc, data i hora on es 
reprendrà la pròxima, cosa que es farà constar en la corresponent comunicació o 
diligència. 
 
(...) 
 
4.En casos excepcionals, quan hi hagi un perill cert de desaparició d’elements de 
prova o quan l’expedient s’hagi d’enllestir amb una celeritat especial, l’Alcalde 
podrà autoritzar que les actuacions inspectores es duguin a terme fora de la 
jornada laboral esmentada. 
 
(...) 
 
Article 54è. - Infracció tributaria per resistència, obstrucció, excusa o negativa a les 
actuacions de l’Administració tributària local. 
 
c) La incompareixença, llevat causa justificada, en el lloc, data i hora que 
s’haguessin assenyalat. 

 

(...) 

 

Article 56è. - Normes generals del procediment sancionador. 
 
1. El procediment sancionador en l’àmbit tributari local es duu a terme tenint en 
compte les normes especials de la Llei general tributària sobre potestat 
sancionadora, el Reglament general del règim sancionador tributari i les normes 
reguladores del procediment sancionador en matèria administrativa. 
 
2. El procediment sancionador en matèria tributària es tramitarà de forma 
separada als d’aplicació dels tributs, llevat que es tracti d’actes amb acord o que 
l’obligat hagi renunciat expressament a la tramitació separada. Si s’hagués enllestit 
un procediment d’aplicació dels tributs iniciat mitjançant declaració o un 
procediment de verificació de dades, comprovació limitada o inspecció, no es 
podrà incoar cap expedient sancionador respecte de la persona o entitat que 
hagués estat objecte d’aquests procediments quan hagi transcorregut un termini 
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de tres mesos des que s’hagués notificat o s’entengués notificada la liquidació o 
resolució derivada dels mateixos. 
 
3. El procediment sancionador en matèria tributària s’iniciarà sempre d’ofici, 
mitjançant notificació de l’acord de l’òrgan competent, que a falta de designació 
expressa serà el mateix que tingui atribuïda la competència per a resoldre’l. 
Aquesta notificació d’inici de l’expedient recollirà la identificació de la persona o 
entitat presumptament responsable, la conducta que motiva la incoació del 
procediment, la seva possible qualificació i les sancions que li poguessin 
correspondre, l’òrgan competent per a resoldre el procediment, la identificació de 
l’instructor i la indicació del dret a formular-hi al�legacions i a l’audiència en el 
procediment, així com la manera i els terminis per exercir-los. 
 
4. El procediment sancionador en matèria tributària es desenvoluparà d’acord 
amb les normes especials sobre actuacions i procediments tributaris recollides a 
l’article 99 de la Llei general tributària, les normes sobre la seva instrucció que 
estableix l’article 210 de la llei esmentada i les disposicions concordants del 
Reglament general del règim sancionador tributari. 
 
5. El procediment sancionador ha de concloure sempre mitjançant resolució o per 
caducitat, en un termini de sis mesos comptadors des de la notificació d’inici del 
procediment fins la notificació de la resolució que calgui dictar. A aquest respecte, 
n’hi ha prou amb acreditar que s’ha fet un intent de notificació que conté el text 
íntegre de la resolució. Si s’hagués ultrapassat aquest termini, la caducitat impedeix 
l’inici d’un procediment nou. 
 
6. L’expedient s’iniciarà a proposta del funcionari que hagi dut a terme les 
actuacions de gestió, inspecció o recaptació, respectivament, amb autorització, 
de l’inspector en cap o de l’òrgan competent per a dictar els actes administratius 
que posen fi als procediments corresponents, i serà instruït pel funcionari que es 
designi a aquest efecte. 
 
7. L’òrgan competent per acordar i imposar sancions tributàries és l’Alcalde o 
l’òrgan en què delegui. 
 
8. Contra l’acord d’imposició de les sancions només podrà interposar-se recurs de 
reposició davant de l’Alcaldia, previ al contenciós administratiu. No obstant això, 
les sancions que derivin d’actes amb acord no podran ser impugnades en via 
administrativa. 
 
9. L’acte de resolució del procediment sancionador podrà ser objecte de recurs 
independent, llevat que s’hagi impugnat també el deute tributari, cas en què 
s’acumularan ambdós recursos. La interposició d’un recurs contra les sancions 
impedeix executar-les fins que siguin fermes en via administrativa, sense necessitat 
d’aportar cap garantia per aconseguir-ne la paralització. 
 
Article 57è. - Procediment sancionador abreujat. 
 
1. No obstant el que es disposa al paràgraf 3r de l’article anterior, si al temps 
d’iniciar-se l’expedient sancionador es troben en poder de l’òrgan competent tots 
els elements que permeten formular la proposta d’imposició de sanció, aquesta 
proposta s’incorporarà a l’acord d’iniciació. 
 
2. Aquest acord es notificarà a l’interessat, indicant-li que es posa de manifest 
l’expedient i concedint-li un termini de 15 dies perquè al�legui tot allò que consideri 
convenient i presenti els justificants, documents i proves que consideri oportuns. 
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3. A més, a l’acord d’iniciació se l’advertirà expressament que si no formula 
al�legacions ni aporta nous documents o uns altres elements de prova, es podrà 
dictar la resolució d’acord amb la proposta susdita. 
 

Article 58è. - Liquidació d’interessos de demora. 

 
1. D’acord amb l’article 26 de la Llei general tributària, s’exigiran interessos de 
demora quan acabi el termini de pagament en període voluntari d’un deute 
resultant d’una liquidació practicada per l’Administració o de l’import d’una sanció 
sense que l’ingrés s’hagi efectuat, quan finalitzi el termini establert per a la 
presentació d’una autoliquidació o declaració sense que s’hagués presentat o ho 
hagi estat de forma incorrecta, quan es suspengui l’execució de l’acte 
administratiu, quan s’iniciï el període executiu, llevat dels supòsits que s’hi 
contemplen, o quan l’obligat tributari hagi obtingut una devolució improcedent. 
 
2. L’interès de demora serà exigible durant el temps que s’estengui el retard de 
l’obligat. No obstant això, no s’exigiran interessos de demora pel temps que 
transcorri fins l’acabament del termini de pagament en període voluntari obert per 
la notificació de la resolució que posi fi a la via administrativa en un recurs contra 
una sanció tributària. 
 
3. Els òrgans d’inspecció dels tributs inclouran els interessos de demora en les 
propostes de liquidació consignades en les actes i en les liquidacions tributàries que 
practiquin, tenint en compte les especialitats següents: 
 

a) En el cas d’actes amb acord, els interessos de demora es calcularan fins el dia 
en què hagi d’entendre’s dictada la liquidació per transcurs del termini establert 
legalment. 

 

b) En el cas d’actes de conformitat, els interessos de demora es liquidaran fins el 
dia en què hagi d’entendre’s dictada la liquidació per transcurs del termini 
establert legalment, llevat que abans d’això es notifiqui acord confirmant la 
proposta de liquidació, supòsit en el qual la data final serà la del acord que aprova 
la liquidació. 

 

c) En el cas d’actes de disconformitat, els interessos de demora es liquidaran 
provisionalment fins el dia que acabi el termini per formular al�legacions, i 
definitivament fins la data en què es practiqui la liquidació corresponent. 

 
04. OF 01 - Impost sobre béns immobles. 
 
El canvi més destacat, respecte de l’ordenança fiscal de l’any anterior, és el tipus 
de gravamen que estableix tipus diferenciats atenent a l’ús establert en la 
normativa cadastral, amb la limitació que aquest només s’aplicarà, com a màxim, 
al 10 % dels bens immobles amb major valor cadastral. 
 
El model d’ordenança fiscal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, incorpora 
aquells aspectes regulats a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, i 
que queden determinats en: 
 
a) Article 6 – Base imposable i base liquidable: 
Referència (apartat c): Arran de la modificació dels articles 68 i 69 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
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de les hisendes locals, duta a terme per la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, per la qual 
s’estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i 
s’adopten altres mesures tributàries i financeres. 
 
 
 
b) Article 11 – Règim de liquidació: 
Referència (apartat 4-paragraf 2): No serà necessària la notificació individual per 
modificacions generals dels tributs de cobrament periòdic. 
 
El model d’ordenança fiscal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, s’adequa al 
redactat d’aquells aspectes regulats a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de 
Barcelona, i que queden determinats en: 
 
a) Article 3 – Responsables i successors: 
S’acorda el redactat de l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona. 
 
b) Article 7 – Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec: 
S’adequa al nou tipus de gravamen diferencial, atenent a l’ús establert en la 
normativa cadastral. 
 
c) Article 8 – Normes de gestió: 
Referència (apartat 3): Per la determinació de l’ús dels béns immobles, per 
aplicació de l’article 7. 
 
Al model d’ordenança fiscal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, s’eliminen 
aquells aspectes no regulats a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de 
Barcelona, i que queden determinats en: 
 
a) Article 8 – Normes de gestió: 
Agrupacions de documents cobratoris i presentació de documentació. 
 
Informar que, per aplicació de la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, per la qual 
s’estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i 
s’adopten altres mesures tributàries i financeres, el tipus de gravamen que es 
pretén aprovar s’incrementarà en un 10 %, en tractar-se d’un municipi on la darrera 
ponència de valors va ser aprovada abans de l’any 2002 (article 8.1.a). Amb 
caràcter informatiu, els tipus que s’aplicaran, per a l’any 2015, serà el 0,796 per 
cent, pel tipus de gravamen general i el 0,876 per cent, pels tipus de gravamen 
diferenciats atenent a l’ús establert en la normativa cadastral. 
 
Pel que fa referència als tipus de gravamen dels béns rústics i de característiques 
especials, no hi ha variació. 
 
Finalment, l’ordenança fiscal incorpora la reserva de facultats a què es fa 
referència al segon apartat d’aquesta memòria (article 14-apartat 5). 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 01 
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (DIBA 01)” 
 
(...) 
 
Article 3r. - Responsables i successors. 
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1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
4. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que 
constitueixen el fet imposable de l’impost, els béns immobles objecte d’aquests 
drets quedaran afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària en els 
termes previstos en l’article 64 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL).  
 
Les quotes exigibles a l’adquirent són les corresponents als exercicis no prescrits. 
S’entendrà que no han prescrit per al nou titular, com successor de l’anterior 
subjecte passiu, els deutes de l’IBI que tampoc hagin prescrit per a aquest últim.  
 
5. A l’efecte del previst a l’apartat anterior els notaris sol�licitaran informació i 
advertiran als compareixents sobre els deutes pendents per l’Impost sobre Béns 
Immobles associats a l’immoble que es transmet, així com de la responsabilitat per 
manca de presentació de declaracions.  
 
L’Ajuntament facilitarà la consulta informàtica dels deutes pendents als seus titulars 
i a aquells col�laboradors socials que haguessin subscrit un conveni amb 
l’Ajuntament i actuïn amb el consentiment del deutor, sempre que el consultant 
disposi de certificat digital que garanteixi la seva identitat i el contingut de la 
transacció.  
 
6. El procediment per a exigir a l’adquirent el pagament de les quotes tributàries 
pendents, a què es refereix el punt 4, precisa acte administratiu de declaració de 
l’afecció i requeriment de pagament a l’actual propietari.  
 
(...) 
 
Article 6è. - Base imposable i base liquidable. 
 
(...) 
 
c) El component individual, en el cas de modificació de valors cadastrals produïts 
com a conseqüència dels procediments de valoració col�lectiva previstos en la 
normativa cadastral, exceptuats els de caràcter general, que tinguin lloc abans de 
finalitzar el termini de reducció, serà, en cada any, la diferència positiva entre el 
nou valor cadastral i el seu valor base. Aquesta diferència es dividirà per l’últim 
coeficient reductor aplicat. 
 
(...) 
 
Article 7è. - Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec. 
 

1. - La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de 
gravamen. 
 
2. - El tipus de gravamen: 
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- El tipus de gravamen serà el 0,724 per cent quan es tracti de béns urbans, en 
general, exceptuant els tipus diferenciats que s’assenyalen en la taula annexa: 
 
- El tipus de gravamen serà el 0,90 per cent quan es tracti de béns rústics. 
 
- El tipus de gravamen serà el 1,30 per cent quan es tracti de béns de 
caracterísitques especials. 
 
A l’efecte de la determinació dels tipus de gravamen aplicables als béns urbans, 
d’acord amb els usos definits en la normativa cadastral, s’estableix la següent 
classificació de béns immobles i es determina el valor cadastral mínim, per a 
cadascun dels usos, a partir del qual seran d’aplicació els tipus incrementats.  
 
Aquests tipus només s’aplicaran al 10 per cent dels béns immobles urbans que, per 
a cada ús, tingui major valor cadastral.  
 
Taula annexa 
 
 

ÚS CODI TIPUS 
VALOR 

CADASTRAL 
MÍNIM 

Oficines O 
0,796 

% 
779.905,50 € 

Comercial C 
0,796 

% 
75.626,16 € 

Industrial I 
0,796 

% 
808.786,89 € 

Esportiu K 
0,796 

% 
1.238.645,19 € 

Edifici 
singular 

P 
0,796 

% 
46.401,91 € 

 
 
 
 
3. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les 
bonificacions previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança.  
 
Aquest recàrrec, que s’exigirà als subjectes passius d’aquest impost, es meritarà el 
31 de desembre i es liquidarà anualment per l’Ajuntament, una vegada 
constatada la desocupació de l’immoble.  
 
Article 8è. - Normes de gestió. 
 
(...) 
 
3. Normes de gestió relatives a l’aplicació de tipus diferenciats, segons els usos, de 
l’article 7 
 
3.1. L’ús de cada bé immoble urbà és aquell que s’inclou en el padró cadastral 
que anualment facilita la Gerència Territorial del Cadastre. 
 
(...) 
 
Article 11è. - Règim de liquidació. 
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(...) 
 
Tampoc serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries quan 
es produeixin modificacions de caràcter general dels elements integrants dels 
tributs de cobrament periòdic, mitjançant la corresponent ordenança fiscal. 
 
 
OF 02 - Impost sobre activitats econòmiques. 
 
No presenta canvis, respecte l’ordenança fiscal de l’any passat. Només destacar 
que se li dona una nova redacció a l’article 3 – Responsables i successors. 
 
El model d’ordenança fiscal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, s’adequa al 
redactat d’aquells aspectes regulats a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de 
Barcelona, i que queden determinats en: 
 
a) Article 3 – Responsables i successors: 
S’acorda el redactat de l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona. 
 
L’Ajuntament de La Roca del Vallès no s’adhereix a determinats articles de 
l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, i que queden determinats 
en: 
 
a) Article 5 – Beneficis fiscals de caràcter potestatiu: 
L’Ajuntament de La Roca del Vallès, te una regulació pròpia (que varia respecte 
de la que figura a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona). En el cas 
que ens ocupa, la redacció ve determinada pel redactat de l’article 5 dels textos 
alternatius, proposats per la Diputació de Barcelona. 
 
 
Pel que fa referència als coeficients de ponderació i de situació, no hi ha variació. 
 
A l’annex de l’índex alfabètic de vies públiques per categoria, s’incorporen tots els 
carrers del municipi, de tal manera que hagi una concordança amb el territori. 
Informar que aquesta modificació de l’annex no comporta cap canvi de 
categoria de les vies públiques ja existents. 
 
Finalment, l’ordenança fiscal incorpora la reserva de facultats a què es fa 
referència al segon apartat d’aquesta memòria (article 13-apartat 4). 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 02 
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (DIBA 02) 
 
(...) 
 
Article 3r. - Responsables i successors. 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
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3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
(...) 
 
Article 5`r. - Bonificacions potestatives. 
 
5.1.- A l’empara del que disposa l’article 88.2.b) del text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
gaudiran d’una bonificació de la quota tributària del període impositiu 
corresponent, aquells subjectes passius que tributin per quota municipal i que hagin 
incrementat el promig de la seva plantilla de treballadors/es, al centre de treball 
ubicat al terme municipal, amb contracte indefinit afectes al conjunt de les 
activitats desenvolupades en el municipi, i d’acord amb la taula següent, amb un 
mínim de tres treballadors: 
 

BONIFICACIÓ 
INCREMENT MITJA DE 

TREBALLADORS INDEFINITS 
30 % Més del 30 % 
20 % Del 20 al 29 % 
10 % Del 5 al 19 % 

 
 
 
L’increment s’obtindrà per diferència entre la mitjana de la plantilla del període 
impositiu immediat anterior al d’aplicació de la bonificació i l’anterior a aquell. Per 
calcular aquesta mitjana de la plantilla es multiplicarà el nombre de treballadors 
amb contracte indefinit existent en cada període pels dies que han estat en actiu 
durant el mateix i es dividirà el resultat pels dies de duració del període, o per 365 
dies si és d’un any, amb les següents especialitats: 
 
a) En els supòsits de absorció, fusió i transformació de empreses el còmput de les 
plantilles de l’any base es realitza atenent la situació conjunta de les empreses 
afectades abans i desprès de l’operació. 
 
b) En el supòsit de subjectes passius que realitzin activitats en més d’un municipi no 
es considerarà increment de plantilla el trasllat de treballadors que ja formaven 
part de l’empresa a centres d’activitat situats en el municipi. 
 
c) Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà el nombre 
equivalent d’ells en funció de la durada d’una jornada laboral completa. 
 
OF 03 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 
No presenta canvis, respecte l’ordenança fiscal de l’any passat. Només destacar 
una nova redacció a l’article 4 – Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia 
fixa. 
 
El model d’ordenança fiscal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, s’adequa al 
redactat d’aquells aspectes regulats a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de 
Barcelona, i que queden determinats en: 
 
a) Article 3 – Responsables i successors: 
S’acorda el redactat de l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona. 
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b) Article 4 – Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa: 
Referència (apartat 1.g): Per la incorporació de les persones que tenen resolucions 
d’incapacitat o classes passives al reconeixement del 3 per cent del grau de 
discapacitat (article 4.1 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb 
discapacitat i de la seva inclusió social). 
 
Al model d’ordenança fiscal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, s’eliminen 
aquells aspectes no regulats a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de 
Barcelona, i que queden determinats en: 
 
a) Article 9 – Padrons: 
Pel que es refereix a l’exposició al públic del padró o matrícula. 
 
L’Ajuntament de La Roca del Vallès no s’adhereix a determinats articles de 
l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, i que queden determinats 
en: 
 
a) Article 5 – Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable: 
L’Ajuntament de La Roca del Vallès, te una regulació pròpia (que varia respecte 
de la que figura a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona). En el cas 
que ens ocupa, la redacció ve determinada pel redactat de l’article 5 dels textos 
optatius, proposats per la Diputació de Barcelona. 
 
El model d’ordenança fiscal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, incorpora 
altres aspectes no regulats a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, 
i que queden determinats en: 
 
a) Article 5 – Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable: 
Referència (apartats 3 i 4): Per la incorporació d’unes bonificacions pels vehicles 
elèctrics, de motor híbrid o de cicle combinat. Vindria a tractar-se de la redacció 
determinada pel redactat de l’article 5.c dels textos optatius, proposats per la 
Diputació de Barcelona, tot i que en aquest determina en funció de la classe de 
carburant utilitzat, o per les característiques dels seus motors, que produeixen 
menor impacte ambiental. 
 
Pel que fa referència a la quota tributària, no hi ha variació. 
 
Finalment, l’ordenança fiscal incorpora la reserva de facultats a què es fa 
referència al segon apartat d’aquesta memòria (article 10-apartat 7). 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 03 
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (DIBA 03)” 
 
(...) 
Article 3r. - Responsables i successors. 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
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3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
(...) 
 
Article 4t. - Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa. 
 
(...) 
 
g. Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús 
exclusiu, als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites 
circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els 
destinats al seu transport. Es considera persona amb discapacitat qui tingui 
aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100. A aquests efectes, 
tindran també la consideració de persones amb discapacitat en grau igual o 
superior al 33 per 100 els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin 
reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o 
gran invalidesa, i els pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una 
pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. 
Aquesta previsió no serà d’aplicació a les persones pensionistes d’invalidesa que 
als 65 anys optin per una pensió de jubilació ordinària, a les persones que acreditin 
una incapacitat parcial ni a les persones que han deixat de tenir la condició 
d’incapacitat o classes passives.  
 
(...) 
 
Article 5è. - Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable. 
 
(...) 
 
3. - S’estableix una bonificació del 75 % de la quota de l’impost a favors dels titulars 
de vehicles elèctrics. 
 
4. - S’estableix una bonificació del 10 % de la quota de l’impost per els vehicles que 
tinguin motors híbrids o de cicle combinat. 
 
Per gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran d’instar la seva concessió 
en els termes previstos a l’apartat 2 de l’article 4 d’aquesta ordenança. 
En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient del sol�licitant 
o de la unitat convivència, ni aquella que es pugui aconseguir d’ofici a altres 
serveis municipals o altres administracions segons lo disposat a l’article 6.2, lletra b 
de la Llei 11/2007, de 22 de juny d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics. 
 
 
OF 04 – Impost sobre construccions, instal�lacions i obres. 
 
No presenta canvis, respecte l’ordenança fiscal de l’any passat. Només destacar 
l’adequació de l’article 2 – Actes subjectes, a fi d’adequar-lo a la regulació 
continguda al Decret 62/2014, de 13 de març, pel qual s’aprova el Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, en allò referit als actes subjectes a 
llicència urbanística. 
 
El model d’ordenança fiscal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, incorpora 
aquells aspectes regulats a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, i 
que queden determinats en: 
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a) Article 2 – Actes subjectes: 
Referència (apartat a): En relació a l’aprovació el reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística. 
 
b) Article 9 – Règim de declaració i d’ingrés: 
Referència (apartat 11): En relació a les sol�licituds de devolució, total o parcial, i la 
seva obligació d’acompanyar informe emès pels serveis tècnics municipals. 
 
El model d’ordenança fiscal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, s’adequa al 
redactat d’aquells aspectes regulats a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de 
Barcelona, i que queden determinats en: 
 
a) Article 4 – Responsables i successors: 
S’acorda el redactat de l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona. 
 
Al model d’ordenança fiscal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, s’eliminen 
aquells aspectes no regulats a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de 
Barcelona, i que queden determinats en: 
 
a) Article 6 – Beneficis fiscals de concessió potestativa: 
Pel que es refereix a la reclamació de documentació que ja consti a l’expedient 
del sol�licitant. 
 
L’Ajuntament de La Roca del Vallès no s’adhereix a determinats articles de 
l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, i que queden determinats 
en: 
 
a) Article 6 – Beneficis fiscals de concessió potestativa: 
Pel que es refereix al descompte de l’Impost sobre construccions, instal�lacions i 
obres, l’import satisfet en concepte de taxa per l’atorgament de la llicència 
urbanística. 
 
Pel que fa referència al tipus de gravamen, queda situat en el 4 %, que representa 
un increment de l’1,01 %, respecte del vigent actual. 
A l’annex que se cita a l’article 9 (règim de declaració i ingrés), per determinar la 
base imposable en funció del cost material de l’obra, els coeficients s’actualitzen 
en el 2,00 %. 
 
A l’annex que se cita a l’article 9 (règim de declaració i ingrés) de determinacions 
de la base imposable en funció del cost material de l’obra, no s’aplica el mòdul 
bàsic establert pel Col�legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per al càlcul del 
pressupost de referència ponderat amb els coeficients correctors, sinó que es 
continua aplicant uns coeficients propis, determinats en funció de la modalitat 
d’edificació que es tracti. 
 
Finalment, l’ordenança fiscal incorpora la reserva de facultats a què es fa 
referència al segon apartat d’aquesta memòria (article 11-apartat 4). 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 04 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL�LACIONS I OBRES (DIBA 05)” 
 
(...) 
 
Article 2n. - Actes subjectes. 
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Entre d’altres, estan subjectes a aquest impost les construccions, les instal�lacions i 
les obres següents: 
 
a) Les obres d'edificació, construcció i instal�lació de nova planta, i les d'ampliació, 
reforma, modificació o rehabilitació d'edificis, construccions i instal�lacions ja 
existents. 
 
(..:) 
 
Article 4t. - Responsables i successors. 
 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
general tributària i a l’Ordenança general. 
 
(...) 
 
Article 6è. - Beneficis fiscals de concessió potestativa. 
 
1. Podran gaudir d'una bonificació del 95 % de la quota de l’impost a favor de les 
construccions, instal�lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o 
utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques 
o de foment de l’ocupació que ho justifiquin. Per reconèixer aquestes bonificacions 
es tindrà en consideració: 
 

• El fet que les obres o instal�lacions s'executin en terrenys qualificats 
urbanísticament com d'equipament. 

• El fet que les obres o instal�lacions s'executin en el marc d'un conveni 
de col�laboració més ampli en què l’Ajuntament hi sigui part activa. 

• El fet que es puguin especificar els beneficis que les obres o 
instal�lacions reportaran al municipi. 

• El fet que es tracti d'entitats amb caràcter no lucratiu. 
 
La quantia de la bonificació es podrà concretar mitjançant el mateix acord o 
conveni urbanístic i, si no n'hi ha, es determinarà per Decret de l'Alcaldia. Es 
portaran a ratificació del Ple tots els acords que es derivin de la concessió de les 
bonificacions esmentades. 
 
2. Gaudiran d’una bonificació del 90 % de la quota les construccions, instal�lacions 
o obres en edificis existents que afavoreixen les condicions d’accés i habitabilitat 
de les persones amb mobilitat reduïda. Aquesta bonificació s’aplicarà sobre el 
pressupost de l’obra destinada a afavorir les condicions esmentades. 
 
3. Les bonificacions establertes en aquest article no seran aplicables 
simultàniament. 
 
4. Les sol�licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als apartats 
anteriors d’aquest article s’han de presentar juntament amb l’autoliquidació 
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regulada a l’apartat 1 de l’article 9è d’aquesta ordenança i hauran d’anar 
acompanyades de la documentació acreditativa. 
 
Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar pressupost 
parcial desglossat de les construccions, instal�lacions o obres per a les quals s’insta 
el benefici fiscal. 
 
El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la 
data de presentació de la sol�licitud. Cas de no haver-se resolt en aquest termini, la 
sol�licitud ha d’entendre’s desestimada. 
 
(...) 
 
Article 8è. - Tipus de gravamen. 
 
El tipus de gravamen serà del 4,00 per 100. 
 
Article 9è. - Règim de declaració i d’ingrés. 
 
(...) 
 
11. Les sol�licituds de devolució, total o parcial, de l’import satisfet a compte de 
l’impost, per no haver iniciat o realitzat totalment la construcció, instal�lació o obra 
per a la qual es va fer el pagament, hauran d’anar acompanyades d’un informe 
emès pels serveis tècnics d’urbanisme de l’Ajuntament, en el qual es faci constar 
l’acceptació municipal de la renúncia total o parcial a l’execució de la 
construcció, instal�lació o obra, així com la valoració de la part realitzada, en els 
termes previstos a l’article 103.1.b) del Text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
(...) 
 

ANNEX QUE SE CITA A L’ARTICLE 9 DE LA PRESENT ORDENANÇA. 
 
DETERMINACIONS DE LA BASE IMPOSABLE EN FUNCIÓ DEL COST MATERIAL DE L’OBRA. 
La base imposable es determinarà pel producte dels m2. de superfície construïda 
pel mòdul assenyalat als habitatges de protecció oficial a La Roca del Vallès vigent 
i pel coeficient assignat, segons tipus d’obra, en aquest annex. 
S’estableixen les classes següents d’edificis: 
 

i. Edificis d’habitatge plurifamiliar o conjunt d’unifamiliars entre 
mitgeres 

ii. Edificis unifamiliars, aïllats o aparellats 
iii. Edificis d’habitatge de VPO  
iv. Edificis industrials, inclosos garatges i soterranis  d’aparcaments 

i serveis 
v. Edificis comercials i administratius entre mitgeres 
vi. Edificis comercials i administratius aïllat 
vii. Edificis especials 
viii. Instal�lacions esportives 
ix. Edificis d’equipaments no inclosos en aquest apartat 

 
 
 
 
COEFICIENTS 
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DESCRIPCIÓ COEFICIENT 
I. Edifici d’habitatge plurifamiliar o conjunt d’unifamiliars entre mitgeres 

> 125 m2 de superfície útil per habitatge 0,44 
< 125 m2 de superfície útil per habitatge 0,42 

II. Edificis unifamiliars aïllats o aparellats 
> 125 m2 de superfície útil per habitatge 0,54 
< 125 m2 de superfície útil per habitatge 0,42 

III. Edificis d’habitatge de VPO coeficients assenyalats en el Reglament 
d’Habitatge de VPO per cada grup 

 

IV. Edificis industrials, inclosos garatges i soterranis i serveis  
Coberta i magatzem 0,12 
De planta baixa 0,14 
De més d’una planta en alçada o soterrada 0,21 

V. Edificis comercials i administratius entre mitgeres 
D’una sola planta 0,32 
De més d’una planta 0,41 

VI. Edificis comercials i administratius aïllats 
D’una sola planta 0,41 
De més d’una planta 0,53 

VII. Edificis especials 
a) Edificis hotelers o turístics 1,11 
b) Edificis d’espectacles 0,97 
c) Edificis sanitaris 0,91 
d) Edificis d’activitat recreatives i de públics concurrència 1,49 
e) Edificis en concentració comercial 0,52 

VIII. Instal�lacions esportives 
Pistes de terra compactada, formigó, asfalt, herba, paviment especial 
o terra batuda 

0,14 

Grades descobertes 0,31 
Piscines 0,42 
Edificis Esportius 0,60 

IX. Edificis d’equipaments no inclosos en aquest apartat 0,14 
 
A les obres de reforma s’aplicarà el 30 % dels coeficients anteriors a la superfície 
reformada quan sigui una reforma íntegra. 
A les obres de moviment de terra s’aplicarà una quota de 0,31 euros/m3. 
 
En el cas d’obres d’instal�lació o d’obres que per les seves característiques singulars 
no sigui possible incloure-les en les categories especials, la base imposable serà el 
pressupost d’execució material visat pel col�legi oficial corresponent. 
 
OF 05 – Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
No presenta canvis, respecte l’ordenança fiscal de l’any passat. Només destacar 
l’adequació de l’article 3 – Subjectes passius, a fi d’adequar-lo a la regulació 
continguda al Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, de mesures urgents per al 
creixement, la competitivitat i l’eficiència. 
 
El model d’ordenança fiscal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, incorpora 
aquells aspectes regulats a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, i 
que queden determinats en: 
 
a) Article 2 – Actes no subjectes: 
Referència (apartats 9 a 13): Per tot el que fa referència a la nova regulació de la 
gestió dels béns immobles a favor de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de 
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la Reestructuració Bancària (SAREB), regulada en la Llei 9/2012, de 14 de 
novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit. 
 
b) Article 5 – Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa: 
Referència (apartat 2): Declaració d’exempció de les transmissions que es 
presenten amb ocasió de la dació en pagament de l’habitatge habitual. 
 
c) Article 11 – Règim de gestió: 
Referència (apartat 9): En relació a la impossibilitat que inscriguin documents al 
Registre de la Propietat que no acreditin les obligacions tributàries. 
 
El model d’ordenança fiscal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, s’adequa al 
redactat d’aquells aspectes regulats a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de 
Barcelona, i que queden determinats en: 
 
a) Article 4 – Responsables i successors: 
S’acorda el redactat de l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona. 
 
b) Article 11 – Règim de gestió: 
Referència (apartat 10): Pel que es refereix a les obligacions dels notaris i la seva 
obligació de comunicació dels documents autoritzats. 
 
Al model d’ordenança fiscal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, s’eliminen 
aquells aspectes no regulats a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de 
Barcelona, i que queden determinats en: 
 
a) Article 3 – Subjectes passius: 
La referència a l’entitat que adquireix l’immoble, com a conseqüència de 
l’aplicació del Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de 
protecció dels deutors hipotecaris sense recursos. 
 
b) Article 6 – Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable: 
Pel que es refereix a la reclamació de documentació que ja consti a l’expedient 
del sol�licitant. 
 
L’Ajuntament de La Roca del Vallès no s’adhereix a determinats articles de 
l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, i que queden determinats 
en: 
 
a) Article 6 (apartat 2) – Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia 
variable: 
L’Ajuntament de La Roca del Vallès, te una regulació pròpia (que varia respecte 
de la que figura a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona). En el cas 
que ens ocupa, la redacció ve determinada pel redactat de l’article 6 del text 
alternatiu, proposat per la Diputació de Barcelona, tot i que no la seva exactitud. 
 
b) Article 6 – Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable: 
Pel que es refereix a la bonificació de l’Impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana, tot derivat d’hipotètiques declaracions d’especial 
interès o unitat municipal. 
 
Pel que fa referència al tipus de gravamen, quota i percentatges de reducció del 
valor cadastral, no hi ha variació. 
 
Finalment, l’ordenança fiscal incorpora la reserva de facultats a què es fa 
referència al segon apartat d’aquesta memòria (article 16-apartat 5). 
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Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 05 
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (DIBA 
04)” 
 
(...) 
 
Article 2n. - Actes no subjectes. 
 
(...) 
 
9. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Societat de 
Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) regulada a la 
disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de 
reestructuració i resolució d'entitats de crèdit. 
 
10. Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la Societat de 
Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) a entitats 
participades directa o indirectament per dita Societat en al menys el 50 per cent 
del capital, fons propis, resultats o drets de vot de l'entitat participada en el 
moment immediatament anterior a la transmissió, o com a conseqüència de la 
mateixa. 
11. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades per la Societat de 
Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB), o per les 
entitats constituïdes per aquesta per a complir amb el seu objecte social, als fons 
d'actius bancaris (FAB), a que es refereix la disposició addicional desena de la Llei 
9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de crèdit. 
12. Les aportacions o transmissions de béns immobles realitzades entre els citats fons 
d'actius bancaris (FAB) durant el període de temps de manteniment de l'exposició 
del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) als Fons, previst en l'apartat 
10 de la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de 
reestructuració i resolució d'entitats de crèdit. 
 
13. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es realitzin com a 
conseqüència de les operacions relatives als processos d'adscripció a una societat 
anònima esportiva de nova creació, sempre que s'ajustin a les normes de la Llei 
10/1990, de 15 d'octubre, de l’esport i del Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol, 
sobre societats anònimes esportives. 
 
En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s'entendrà que el nombre d'anys 
a través dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput 
per causa de la transmissió de les operacions citades en els apartats anteriors. 
 
Article 3r. - Subjectes passius. 
 
1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent: 
 

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals 
de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o 
l’entitat a que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que adquireixi el 
terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real que es tracti. 
 

b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals 
de gaudiment limitatius del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o 
l’entitat a que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que transmeti el 
terreny, o que constitueixi o transmeti el dret real que es tracti. 
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2. En els supòsits a que es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la 
consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o 
jurídica, o l’entitat a que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que 
adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real que 
es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya. 
 
Article 4t. – Responsables i successors. 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 
 
3. Les obligacions tributaries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
general tributària i a l’Ordenança general. 
Article 5è. - Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa. 
 
(...) 
 
2. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 
conseqüència de les transmissions realitzades amb ocasió de la dació en 
pagament de l'habitatge habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per a 
la cancel�lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui sobre el mateix, 
contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera 
professional, realitzi l'activitat de concessió de préstecs o crèdits hipotecaris. 
 
Article 6è. - Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable. 
 
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 
conseqüència de les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre 
delimitat com Conjunt Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment 
d’interès cultural, segons l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni 
Històric Espanyol, o en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 
català, quan els seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat 
al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles. 
 
Per poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà acreditar que les obres de 
conservació o rehabilitació dels immobles han estat finançades pel subjecte passiu 
i que la despesa efectivament realitzada en el període dels últims deu anys, no ha 
estat inferior al 25 per cent del valor cadastral assignat a l’immoble en el moment 
del meritament de l’impost. 
 
Per tal que els béns urbans ubicats dins del perímetre delimitatiu dels conjunts 
històrics, que hi estiguin globalment integrats, puguin gaudir d'exempció han de 
comptar amb una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i han d'estar 
catalogats, d’acord amb la normativa urbanística, com a objecte de protecció 
integral en els termes que preveu la normativa de patrimoni històric i cultural. 
 
2. Es concedirà una bonificació del 25 per cent de la quota de l’Impost, en les 
transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de 
gaudiment limitatiu del domini que afectin a l'habitatge habitual del causant 
realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de 
primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i 
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adoptants, sempre i quan hagin conviscut amb el causant durant els dos anys 
anteriors a la defunció d'aquest. 
 
La bonificació serà del 50 per cent si, a més a mes, la totalitat d’ingressos anuals de 
cadascun dels subjectes passius que hi consten empadronats no superi dues 
vegades i mitja el salari mínim interprofessional, i si el domicili habitual constitueix 
l’única transmissió efectuada. 
 
El concepte de habitatge habitual serà el definit segons la normativa de l'Impost 
sobre la renda de les persones físiques. A aquests efectes es considera habitatge 
habitual la residència on figuri empadronat el causant. No obstant, s'entendrà que 
l'habitatge no perd el caràcter d'habitual a efectes d'aquesta bonificació, quan la 
baixa en el padró hagi estat motivada per causes de salut suficientment 
acreditades. 
 
L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar 
conjuntament com a l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix 
edifici o complex urbanístic. 
 
En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'immoble 
adquirit, en el moment de la defunció del causant, no estigues total o parcialment 
cedit a tercers i l’adquirent mantingui la propietat o el dret real de gaudiment 
sobre l’immobles durant els tres anys següents a la mort del causant, llevat que 
l’adquirent mori dintre d’aquest termini. 
 
El no-compliment del requisit previst al paràgraf anterior determinarà que el 
subjecte passiu hagi de satisfer la part de l'impost que hagués deixat d'ingressar 
com a conseqüència de la bonificació practicada i els interessos de demora, en el 
termini d'un mes a partir de la transmissió de l'immoble, presentant a l'efecte la 
corresponent autoliquidació.  
 
Els subjectes passius hauran de sol�licitar la bonificació a què es refereix aquest 
apartat, juntament amb la documentació que ho justifiqui, dins del termini establert 
per a presentar l’autoliquidació o declaració a l’apartat 7 de l’article 11 d’aquesta 
Ordenança. 
 
(...) 
 
Article 11è. - Règim de gestió. 
 
(...) 
 
9. El Registre de la Propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap 
document que contingui acte o contracte determinant de les obligacions 
tributaries per aquest  Impost, sense que s'acrediti prèviament haver presentat 
l'autoliquidació o, en el seu cas, la declaració de l'impost o la comunicació a que 
es refereix la lletra b) de l'apartat anterior. 
 
10. Els notaris per tal de donar compliment a l'obligació de comunicar a 
l'Ajuntament una relació comprensiva de tots els documents que han autoritzat i en 
els que s'hi continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin de relleu la 
realització del fet imposable d'aquest impost, remetran mensualment i per via 
telemàtica a la plataforma del Consell General del Notariat un índex informatitzat, 
el qual, una vegada processat i  verificat, es posarà a disposició de l'Ajuntament 
per tal que pugui obtenir-lo mitjançant comunicacions telemàtiques entre tots dos 
servidors. El mateix procediment es farà  servir per comunicar a l'Ajuntament la 
relació dels documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis 
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jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement i legitimació de firmes. El 
que es preveu en aquest apartat s'entén sense perjudici del deure general de 
col�laboració establert en la Llei general tributària. 
 
Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents que 
autoritzin sobre el termini dins el qual estan obligats a presentar declaració per 
l'impost, i sobre les responsabilitats per la manca de presentació de declaracions. 
 
OF 06 – Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria 
d’urbanisme. 
 
L’ordenança fiscal només presenta l’adequació a les previsions contingudes al 
Decret 64/2014, de 13 de març, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de 
la legalitat urbanística, en allò referit a la llicència relativa a la primera utilització i 
ocupació parcial dels edificis i les construccions (article 9). 
 
El model d’ordenança fiscal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, incorpora 
aquells aspectes regulats a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, i 
que queden determinats en: 
 
a) Article 4 – Responsables i successors: 
Referència (apartat 3): En tot el que fa referència a la successió de les obligacions 
tributàries pendents. 
 
b) Article 9 – Declaració: 
Referència (apartat 4): Que requereix la presentació, en la llicència o comunicació 
prèvia de primera utilització o ocupació, certificat del facultatiu director que 
acrediti la data del finiment de les obres. 
 
c) Article 9 – Declaració: 
Referència (apartat 5): Pel que es refereix al cost real i efectiu, en tot el que fa 
referència a la llicència de primera ocupació o comunicació parcial, referenciada 
al Decret 64/2014. 
 
L’Ajuntament de La Roca del Vallès no s’adhereix a determinats articles de 
l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, i que queden determinats 
en: 
 
a) Article 6 – Quota tributària: 
L’Ajuntament de La Roca del Vallès, te una regulació pròpia (que varia respecte 
de la que figura a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona), pel que 
es refereix a les tarifes que són d’aplicació. 
 
b) Article 7 (apartats 3 a 6)– Beneficis fiscals, exempcions i bonificacions: 
L’Ajuntament de La Roca del Vallès, te una regulació pròpia (que varia respecte 
de la que figura a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona), en 
relació a determines bonificacions per obres d’adequació de façanes, de supressió 
de barreres arquitectòniques, etcètera. 
 
El model d’ordenança fiscal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, incorpora 
altres aspectes no regulats a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, 
i que queden determinats en: 
 
 
a) Article 12 – Gestió per delegació: 
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Referència (apartats 1 i 2): Per un costat, en el cas de delegació de la gestió, les 
normes que s’aplicaran seran les de la Diputació de Barcelona, i per l’altre, la 
reserva de facultats a favor de l’Ajuntament. 
 
Pel que fa referència a les tarifes, presenten un increment del 2,00 %. 
 
Finalment, l’ordenança fiscal incorpora la reserva de facultats a què es fa 
referència al segon apartat d’aquesta memòria (article 12-apartat 2). 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 06 
TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA 
D’URBANISME (DIBA 20) 
 
(...) 
 
Article 4t. - Responsables i successors. 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
(...) 
 
Article 6è. - Quota tributària. 
 

La tarifa a que es refereix l’article anterior s’estructura als següents epígrafs: 
 

Epígraf 1r. FIGURES DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC  

   

1.- PLANS PARCIALS URBANISTICS I PLANS DE MILLORA URBANA  

   

1.1.-  
De desenvolupament residencial, industrial, comercial i terciari, per 
Ha 

350,94 € 

1.2.-  De desenvolupament esportiu, per Ha 136,22 € 

1.3.-  
De desenvolupament altres usos (recreatiu, sociocultural, etc.) per 
Ha 

256,28 € 

1.4.-  Plans de Millora Urbana en sòl urbà no consolidat, per Ha 338,24 € 

 Mínim 758,24 € 

1.5.-  Plans de Millora Urbana en sòl urbà consolidat 398,28 € 

   

2.- PLANS PARCIALS DE DELIMITACIO per Ha 439,82 € 

   

3.- PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS  

   

3.1.-  Ordenació de recintes i conjunt artístic EXEMPT 
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3.2.- Protecció espais fluvials EXEMPT 

3.3.-  Protecció addicional del paisatge i de les vies de comunicació EXEMPT 

3.4.-  Millora d’àmbits rurals, per Ha 251,66 € 

3.5.-  Identificació i regulació de masies i vies de comunicació EXEMPT 

3.6.-  Execució obres infraestructura d’iniciativa privada 795,39 € 

3.7.-  Ordenació del subsòl 795,39 € 

3.8.-  
Implantació de càmpings i establiments de turisme rural regulades 
en l’article 47.6.e) TRLU 

795,39 € 

   

4. ESTUDIS DE DETALL  

   

Epígraf 2n. FIGURES D' EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT 398,28 € 

   

1.- DELIMITACIÓ DE POLÍGONS D’ACTUACIÓ UBANISTICA  

   

1.1.-  
Delimitació de polígons d’actuació urbanística per Ha., de sòl 
subjecte 

42,71 € 

1.2.-  Delimitació d’unitats d’actuació per Ha. de sòl subjecte 42,71 € 

 Mínim 342,63 € 

   

2.- PROJECTES DE REPARCEL�LACIÓ  

   

2.1.-  
En execució d’instruments de planejament derivat per Ha. de 
sòlpotencial aprofitament privat 

88,88 € 

 Mínim 235,50 € 

2.2.-  En execució unitats d’actuació per Ha. de sòl subjecte 128,14 € 

 Mínim 235,50 € 

   

3.- PROJECTES D’URBANITZACIÓ   

   

3.1.-  
En execució de plans parcials urbanístics o plans parcials de 
delimitació 

595,67 € 

3.2.-  En execució de plans de millora urbana 398,28 € 

3.3.-  Actuacions aïllades en sòl urbà 238,96 € 

   

Epígraf 3r. LLICENCIES URBANÍSTIQUES  

   

1.- D’OBRES I INSTAL�LACIONS  

   

1.1.- Edifici plurifamiliar  

 a) Fins a 3 habitatges 771,14 € 

 b) Més de 3 habitatges 
1.157,88 

€ 
1.2.-  Unifamiliars   

 a) Aparellada/ Agrupada (per unitat) 240,11 € 

 b) Aïllada 341,70 € 

1.3.-  Edificacions industrials i comercials 577,20 € 

1.4.-  Reformes, addicions i coberts agrícoles 213,57 € 



 44 

1.5.-  Obertura de rases per a instal�lació de serveis, per  Kilòmetre 428,29 € 

 Mínim 117,76 € 

1.6-  Obres de comunicació prèvia 55,03 € 

1.7.-  Obres menors amb projecte 110,05 € 

1.8.-  Altres elements tècnics d’instal�lacions i edificis 128,14 € 

1.9.-  Edificis destinats a oficines i altres usos terciaris 
1.157,88 

€ 

1.10.-  
Llicència urbanística per a la constitució i modificació d’un règim 
depropietat horitzontal 

346,33 € 

1.11.-  Reajustament d’al�lineacions i rasants (euros/ml) 86,58 € 

1.12.- Assabentats d’obra 53,37 € 

   

En cas de denegació de llicència s’aplicarà la mateixa tarifa.  

   

2.- PER  PLACA D’OBRES 19,82 € 

   

3.- PARCEL�LACIONS   

   

3.1.-  Per Ha. de sòl subjecte 85,44 € 

 Mínim 191,07 € 

3.2.-  Declaració Innecesarietat llicència de parcel�lació 57,73 € 

3.3.-  Actes de parcel�lació no sotmesos a fiscalització prèvia 28,87 € 

   

4.- MOVIMENT DE TERRES  

   

4.1.-  Neteja i esbroçada EXEMPT 

4.2.-  Moviment de terres 660,30 € 

   

5.- PRIMERA OCUPACIÓ DELS EDIFICIS   

   

5.1.-  Naus industrials i edificis destinats a usos terciaris i comercials  

 (per unitat) 341,70 € 

5.2.  Locals i vivendes unifamiliars 170,85 € 

5.3.  Blocs de pisos (euros/pis) 85,44 € 

5.4 Garatge (euros/garatge) 34,64 € 

   

6.- PRÒRROGA DE LLICÈNCIA  

   

S’aplicarà el 50% dels establerts al punt 1 d’aquest epígraf  

   

7.- ENLLUÍT / PINTURA / MILLORA i REHABILITACIÓ FAÇANES EXEMPT 

   

8.- CLAVEGUERAM 85,35 € 

   

9.- TALA D’ARBRES (euros/arbre) 8,66 € 

 Mínim 24,20 € 

 Màxim 408,29 € 
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10.- INSPECCIÓ A PETICIÓ DE PARTICULARS 85,44 € 

   

Epígraf 4t. DECLARACIONS DE RUÏNA 640,70 € 

   

Epígraf 5è. CERTIFICACIONS, INFORMES I ALTRES DOCUMENTS  

   

1.- CERTIFICACIONS D’APROFITAMENT URBANÍSTIC 57,73 € 

   

2.- INFORMES i CERTIFICATS SOBRE CARACTERÍSTIQUES D’EDIFICACIÓ  

 (Superfícies, No demolició, legalitat) 34,64 € 

   

3.- ALTRES CERTIFICATS URBANISTICS 11,56 € 
 
2. En cas de desistir el sol�licitant amb anterioritat a la concessió de la llicència, les 
quotes a liquidar seran el 20 % de les assenyalades en el número anterior, sempre que 
l’activitat municipal s’hagués iniciat efectivament, amb un mínim de 8,13 euros. 
 
Article 7è. - Beneficis fiscals, exempcions i bonificacions. 
 
(...) 
 
3. Excepcionalment i mitjançant resolució, previ informes tècnics dels diferents 
departament de l’Ajuntament que corresponguin, es podrà aplicar una bonificació 
de fins al 50% de la taxa per a les obres d’adequació de la façana (arrebossat i 
pintura). Serà requisit imprescindible per a aquesta bonificació trobar-se al corrent del 
pagament dels tributs.  
 
4. Es concedirà una bonificació del 100 % dels imports de les quotes tributàries 
assenyalades a la tarifa d’aquesta taxa a les obres de rehabilitació que suposin la 
supressió de barreres arquitectòniques. En el cas que les obres de rehabilitació siguin 
per a la instal�lació d’ascensors aquesta bonificació només serà aplicable per a 
immobles de més de 20 anys d’antiguitat o amb més de 3 plantes d’altura. 
 
5.- Es concedirà una bonificació del 100 % dels imports de les quotes tributàries 
assenyalades a la tarifa d’aquesta taxa a les obres incloses en el Programa 
d’Arranjament d’Habitatges de la Diputació de Barcelona. 
 
6.- Gaudiran d’una bonificació del 100% dels imports de les quotes tributàries els 
subjectes passius que els seus ingressos no arribin al Salari Mínim Interprofessional, quan 
la llicència es concedeixi per rehabilitació de la vivenda habitual. 
 
(...) 
 
Article 9è. – Declaració. 
 
(..) 
 
4. En el cas de la llicència o comunicació prèvia relativa a la primera utilització i 
ocupació dels edificis i les construccions, s'acompanyarà certificació del facultatiu 
director que acrediti la data del finiment de les obres i de fet que aquestes s'han 
efectuat d'acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les 
condicions imposades, i que l'edificació està en condicions de ser utilitzada. Es 
prendrà com a cost real i efectiu dels edificis i les construccions el declarat davant de 
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l'Ajuntament pel subjecte passiu un cop finalitzades les obres o el comprovat pel propi 
Ajuntament, tal i com estableix l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost de 
construccions, instal�lacions i obres. 
 
5. En el cas de la llicència relativa a la primera utilització i ocupació parcial dels 
edificis i les construccions a que fa referència l’article 5.2 del Decret 64/2014, de 13 de 
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística 
(RPLU), es prendrà com a cost real i efectiu dels edificis i les construccions el declarat 
davant de l’Ajuntament pel subjecte passiu un cop executades les obres de la part 
que es pretén utilitzar i ocupar, o el comprovat pel propi Ajuntament, tal i com 
estableix l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost de construccions, instal�lacions i 
obres. 
 
(...) 
 
Article 12è. - Gestió per delegació. 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o 
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles 
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administracio delegada. 
 
2. No obstant l'anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, 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 determinar els deutes tributaris o aprovar 
l'anul�lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, 
quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels 
serveis municipals ho facin convenient. 
 
OF 07 – Taxa per l’expedició de documents administratius. 
 
No presenta canvis, respecte l’ordenança fiscal de l’any passat. Només destacar 
els canvis necessaris per l’adequació a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de 
Barcelona. 
 
El model d’ordenança fiscal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, incorpora 
aquells aspectes regulats a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, i 
que queden determinats en: 
 
a) Article 4 – Responsables i successors: 
Referència (apartat 3): En tot el que fa referència a la successió de les obligacions 
tributàries pendents. 
 
L’Ajuntament de La Roca del Vallès no s’adhereix a determinats articles de 
l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, i que queden determinats 
en: 
 
a) Article 6 – Quota tributària: 
L’Ajuntament de La Roca del Vallès, te una regulació pròpia (que varia respecte 
de la que figura a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona), pel que 
es refereix a les tarifes que són d’aplicació. 
 
Pels epígrafs primer – Censos de població d’habitants i segon – Certificacions i 
compulses, es regula l’exempció pels contribuents que es trobin en situació de 
desocupació. 
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El model d’ordenança fiscal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, incorpora 
altres aspectes no regulats a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, 
i que queden determinats en: 
 
a) Article 10 – Gestió per delegació: 
Referència (apartats 1 i 2): Per un costat, en el cas de delegació de la gestió, les 
normes que s’aplicaran seran les de la Diputació de Barcelona, i per l’altre, la 
reserva de facultats a favor de l’Ajuntament. 
 
Pel que fa referència a les tarifes, presenten un increment del 2,00 %. 
 
Finalment, l’ordenança fiscal incorpora la reserva de facultats a què es fa 
referència al segon apartat d’aquesta memòria (article 10-apartat 2). 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 07 
TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS (DIBA 16) 
 
(...) 
 
Article 4t. – Responsables i successors. 
 
 
(...) 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
(...) 
 
Article 6è. - Quota tributària. 
 
1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s'assenyalarà 
segons la naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord 
amb les tarifes següents: 
 

Epígraf primer. Censos de població d'habitants  

  
        Certificacions d'empadronament en el cens de població, a partir de 
1996 

2,24 € 

        Certificacions d'empadronament en el cens de població, anterior a 
1996 

3,37 € 

        Certificacions de convivència i residència, a partir de 1996 2,24 € 

        Certificacions de convivència i residència, anteriors a 1996 3,37 € 

        Estadístiques padró d’habitants 3,37 € 

Contibuents que es trobin en situación de desocupació EXEMPT 

  

Epígraf segon. Certificacions i compulses  

  

        Certificació de documents o acords municipals 3,92 € 
        Certificació d’expedients o documentació que es trobin a l’Arxiu 
Municipal 

6,71 € 
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        Certificacions de nomenclatura i numeració de finques urbanes 
enclavades al terme municipal 

11,20 € 

        Altres certificacions 3,37 € 

        La diligència de confrontament de documents per full 1,67 € 
        Per la validació de poders que hagin de sortir efectes a les Oficines 
Municipals 

16,80 € 

Contibuents que es trobin en situación de desocupació EXEMPT 

  

Epígraf tercer. Documents expedits o estesos per les Oficines Municipals  

  

        Per expedició de certificacions i informes en expedients de 
traspassos, obertura o similars de locals, per cadascun 

4,48 € 

        Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia per foli 0,33 € 

  

Epígraf quart. Documents expedits per la Policia Municipal  

  

        Per certificats que només requereixin Gestió administrativa 5,61 € 

        Per llicència de gossos potencialment perillosos 56,10 € 

        Registre en el cens d’animals 28,05 € 

        Reposició llicència/placa cens d’animals 6,63 € 

        Placa de Gual Permanent 66,30 € 

        Per certificats que requereixin inspecció ocular 28,05 € 

        Per tràmits per permís d’armes 13,26 € 

        Per informes policials 56,10 € 

        Per informes policials amb fotografies 61,20 € 

        Per informes policials amb croquis 66,30 € 

        Per informes policials amb fotografies i croquis 72,42 € 
 
Epígraf cinquè. Documents expedits per els serveis d’urbanisme 
 

 
CÒPIA 

BLANC/NEGRE 

CÒPIA 
EN 

COLOR 

CÒPIA EN 
CD 

B/N I 
COLOR 

DIN A0 6,71 € 7,60 € 6,51 € 

DIN A1 4,48 € 7,83 € 6,71 € 

DIN A2 3,37 € 4,48 € 4,48 € 

DIN A3 0,67 € 0,72 € 3,37 € 

DIN A4 0,33 € 0,40 € 0,33 € 

 
� Enquadernació                   

4,48 euros. 
� Còpia CD                    

3,37 euros. 
� Disc DVD                    

4,48 euros. 
 
Epígraf sisè. Altres expedients o documents 
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� Per qualsevol altre expedient o document no expressament tarifat               
5,60 euros. 

� Drets examen oposicions municipals              
22,39 euros. 
 
El personal laboral i funcionari de l’Ajuntament, així com la gent que demostri que 
està a l’atur, no hauran de satisfer aquesta taxa per drets d’examen a oposicions 
municipals. 
 
2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del 
document o expedient de què es tracti, des que s'inicia fins a la seva resolució final, 
inclosa la certificació i la notificació a l'interessat de l'acord recaigut. 
 
3. Les quotes que en resulten de l'aplicació de les tarifes anteriors s'incrementaran 
en un 50 per cent quan els interessats sol�licitin amb caràcter d'urgència la 
tramitació dels expedients que motivin l'acreditament. 
 
(...) 
 
Article 10è. - Gestió per delegació. 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o 
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles 
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administracio delegada. 
 
2. No obstant l'anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, 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 determinar els deutes tributaris o aprovar 
l'anul�lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, 
quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels 
serveis municipals ho facin convenient. 
 
OF 08 – Taxa per llicències d’autotaxi i d’altres vehicles de lloguer. 
 
No presenta canvis, respecte l’ordenança fiscal de l’any passat. Només destacar 
els canvis necessaris per l’adequació a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de 
Barcelona. 
 
El model d’ordenança fiscal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, incorpora 
aquells aspectes regulats a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, i 
que queden determinats en: 
 
a) Article 4 – Responsables i successors: 
Referència (apartat 3): En tot el que fa referència a la successió de les obligacions 
tributàries pendents. 
 
L’Ajuntament de La Roca del Vallès no s’adhereix a determinats articles de 
l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, i que queden determinats 
en: 
 
a) Article 6 – Quota tributària: 
L’Ajuntament de La Roca del Vallès, te una regulació pròpia (que varia respecte 
de la que figura a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona), pel que 
es refereix a les tarifes que són d’aplicació. 
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El model d’ordenança fiscal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, incorpora 
altres aspectes no regulats a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, 
i que queden determinats en: 
 
a) Article 7 – Acreditament: 
Referència (apartat 2): Pel que es refereix a la prestació del servei de revisió de 
vehicles, que s’acredita en el moment en què s’iniciï aquesta. 
 
b) Article 10 – Gestió per delegació: 
Referència (apartats 1 i 2): Per un costat, en el cas de delegació de la gestió, les 
normes que s’aplicaran seran les de la Diputació de Barcelona, i per l’altre, la 
reserva de facultats a favor de l’Ajuntament. 
 
Pel que fa referència a les tarifes, presenten un increment del 2,00 %. 
 
Finalment, l’ordenança fiscal incorpora la reserva de facultats a què es fa 
referència al segon apartat d’aquesta memòria (article 10-apartat 2). 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 08 
TAXA PER LLICÈNCIES D’AUTOTAXI I D’ALTRES VEHICLES DE LLOGUER (DIBA 18) 
 
(...) 
 
Article 4t. – Responsables i successors. 
 
(...) 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
(...) 
 
Article 6è. - Quota tributària. 
 
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa assenyalada segons la 
naturalesa del servei o activitat, d'acord amb la tarifa següent: 
 

DESCRIPCIÓ IMPORT 

Epígraf 1. Concessió i expedició de llicències  

Expedició de llicència municipal per a la prestació dels serveis 
d’autotaxi, per una sola vegada i vehicle 

528,50 
€ 

Epígraf 2. Autorització per a la transmissió de llicències  

A) Transmissió “inter vivos” de llicències 
528,50 

€ 

B) Transmissió “mortis causa” de llicèncuies dels hereus forçosos 
265,36 

€ 
Epígraf 3. Substitució de vehicles  

Expedició d’autorització o permís per a substitució de vehicle afecte a 
la llicència d’autotaxi, per cada autorització i vehicle 

176,91 
€ 
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Article 7è. – Acreditament. 
 
(..) 
 
2. Quan es tracti de la prestació dels serveis de revisió de vehicles, la Taxa 
s’acredita en el moment en que s’iniciï aquella prestació, entenent, a aquests 
efectes, que l’esmentada iniciació es produeix amb la seva sol�licitud. 
 
(...) 
 
Article 10. - Gestió per delegació. 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o 
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles 
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administracio delegada. 
 
2. No obstant l'anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, 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 determinar els deutes tributaris o aprovar 
l'anul�lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, 
quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels 
serveis municipals ho facin convenient. 
 
OF 09 – Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat 
dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, 
comunicació prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a 
l’inici de l’activitat, els controls periòdics i les revisions periòdiques. 
 
No presenta canvis, respecte l’ordenança fiscal de l’any passat. Només destacar 
els canvis necessaris per l’adequació a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de 
Barcelona. 
 
El model d’ordenança fiscal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, incorpora 
aquells aspectes regulats a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, i 
que queden determinats en: 
 
a) Article 4 – Responsables i successors: 
Referència (apartat 3): En tot el que fa referència a la successió de les obligacions 
tributàries pendents. 
 
L’Ajuntament de La Roca del Vallès no s’adhereix a determinats articles de 
l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, i que queden determinats 
en: 
 
a) Article 6 – Quota tributària: 
L’Ajuntament de La Roca del Vallès, te una regulació pròpia (que varia respecte 
de la que figura a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona), pel que 
es refereix a les tarifes que són d’aplicació. 
 
b) Article 7 – Acreditament: 
Pel que es refereix al desestimen abans de la finalització del procediment, atès que 
s’ha incorporat a la quota tributària. 
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El model d’ordenança fiscal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, incorpora 
altres aspectes no regulats a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, 
i que queden determinats en: 
 
a) Article 10 – Gestió per delegació: 
Referència (apartats 1 i 2): Per un costat, en el cas de delegació de la gestió, les 
normes que s’aplicaran seran les de la Diputació de Barcelona, i per l’altre, la 
reserva de facultats a favor de l’Ajuntament. 
 
b) Disposició Addicional – Modificació dels preceptes de l’ordenança: 
Per tot el derivat dels annexos de la Llei de Prevenció i Control Ambiental de les 
Activitats (LPCAA), així com les disposicions o prescripcions derivades de la 
reglamentació de la Generalitat de Catalunya, en desplegament de la LPCAA. 
 
Pel que fa referència a les tarifes, presenten un increment del 2,00 %. 
 
Finalment, l’ordenança fiscal incorpora la reserva de facultats a què es fa 
referència al segon apartat d’aquesta memòria (article 10-apartat 2). 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 09 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT 
DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, 
COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE, AIXÍ COM PELS CONTROLS 
POSTERIORS A L’INICI DE L’ACTIVITAT, ELS CONTROLS PERIODICS I LES REVISIONS 
PERIÒDIQUES (DIBA 21) 
 
(...) 
 
Article 4t. – Responsables i successors. 
 
(...) 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
(...) 
 
Article 6è. - Quota tributària. 
 
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes: 
 

DESCRIPCIÓ IMPORT 

1. Certificació o informe urbanístic de compatibilitat del projecte o l’activitat 
projectada amb el planejament urbanístic. 

180,82 € 

2. Tramitació de procediment de consulta prèvia potestativa. 180,82 € 

3. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats 
exercides en locals tancats o recintes amb una superfície de fins a 500 m2, o 
de llur modificació substancial. 

1.625,64 
€ 

4. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats 
exercides en locals tancats o recintes amb una superfície de més de 500 m2, 
o de llur modificació substancial. 

1.990,48 
€ 
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5. Tramitació del procediment de permís ambiental. 
1.401,70 

€ 

6. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia 
d’activitats amb incidència ambiental  

1.401,70 
€ 

7. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur 
modificació substancial per dur a terme espectacles públics i activitats 
recreatives en locals o recintes tancats amb una superfície de fins a 500 m2. 

1.625,64 
€ 

8. Tramitació del procediment de llicència d’obertura d’establiments o de llur 
modificació substancial per dur a terme espectacles públics i activitats 
recreatives en locals o recintes tancats amb una superfície de més de 500 
m2. 

1.990,48 
€ 

9. Tramitació del procediment de llicència per l’organització d’espectacles i 
activitats recreatives. 

1.625,64 
€ 

10. Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions 
previstes al Decret 112/2010 del 21 d’agost pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives: 

1.625,64 
€ 

 

    10.1 : Obertura d’establiments dedicats a espectacles i activitats 
recreatives. 

  

    10.2 : Organització d’espectacles i activitats recreatives.   

    10.3 : Modificació no substancial dels establiments.   
    10.4 : Modificació de les activitats recreatives i espectacles que es duen a 
terme en establiments dedicats a activitats a espectacles i activitats 
recreatives que no estan sotmesos a requeriments addicionals als exigits per 
a l’atorgament de la llicència, autorització o per a la presentació de la 
comunicació prèvia (art. 128.1 Reglament). 

  

    10.5 : Organització d’actuacions en directe en establiments recollits a 
l’annex I del Reglament. 

  

    10.6 : Procediment de comprovació d’altres activitats regulades per la 
normativa d’espectacles i activitats recreatives, subjectes al règim de 
comunicació o de declaració responsable. 

  

11. Tramitació del procediment de llicència provisional d’establiment obert al 
públic i d’establiment de règim especial per dur a terme espectacles públics i 
activitats recreatives. (art. 31.3 Llei i 122 reglament). 

1.625,64 
€ 

12. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació prèvia o 
declaració responsable per l’obertura d'establiments industrials, mercantils, 
comercials o professionals d’activitats sense incidència ambiental i sense 
espectacles, i llurs ampliacions, modificacions o canvis d’activitat. 

736,72 € 

13. Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental municipal. 664,98 € 
14. Tramitació del procediment de revisió de  llicència d’obertura 
d’establiments per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives. 

664,98 € 

15. Procediment de control inicial de l’obertura d’establiments sotmesos a 
llicència municipal per dur a terme espectacles públics o activitats 
recreatives, quan el control el duen a terme tècnics municipals. 

664,98 € 

16. Procediment de control inicial de les activitats sotmeses a llicència 
ambiental municipal quan el control el duen a terme tècnics municipals. 

664,98 € 

17. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicència per 
la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives, quan el control el 
duen a terme tècnics municipals. 

422,90 € 

18. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses a llicencia 
ambiental municipal quan el control el duen a terme tècnics municipals. 

960,66 € 
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19. Procediment de control periòdic de les activitats sotmeses al règim de 
comunicació prèvia per la normativa d’espectacles públics i activitats 
recreatives quan el control el duen a terme tècnics municipals (art. 136 del 
Reglament). 

736,72 € 

20. Procediment de comprovació de la comunicació de canvis no 
substancials amb incidència ambiental de les activitats i instal�lacions 
subjectes a llicència ambiental. 

736,72 € 

21. Procediment de comprovació de modificacions d’activitats sotmeses al 
règim de comunicació ambiental. 

736,72 € 

22. Procediment de llicència municipal per als espectacles de circ i altres 
activitats dutes a terme en establiments oberts al públic de caràcter no 
permanent desmuntable. 

960,66 € 

23. Procediment de llicència municipal per als espectacles públics i les 
activitats recreatives de caràcter extraordinari (art. 42 de la Llei 11/2009, de 6 
de juliol). 

736,72 € 

24. Tramitació del procediment de llicència d’establiments de règim especial 
de la normativa d’espectables públics i activitats recreatives.[1] 

736,72 € 

25. Tramitació del procediment de llicència d’establiments o activitats 
específiques regulada per normativa sectorial distinta de l’esmentada en els 
apartats anteriors, inclosa la llicència específica en matèria d’incendis quan 
l’activitat no estigui subjecte a altre règim d’intervenció administrativa. 

736,72 € 

26. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació a 
l’obertura o posada en funcionament de l’establiment o les activitats 
regulada por normativa sectorial distinta de l’esmentada en els apartats 
anteriors, inclosa la comprovació de la comunicació en matèria d’incendis 
quan l’activitat no estigui subjecte a altre règim d’intervenció administrativa. 

960,66 € 

27. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació prèvia o 
declaració responsable per l’obertura d'establiments industrials, mercantils, 
comercials o professionals d’activitats sense incidència ambiental i sense 
espectacles, i llurs ampliacions, modificacions o canvis d’activitat, incloses en 
l’annex III.3 de l’Ordenança RIIAMAI (activitats innòcues). 
 
Serà exempt per aquells locals que es trobin emplaçats en els Trams Urbans 
consolidats (TUC) del municipi 

736,72 € 

 
Desestiment 
 
En el cas que es desisteixi del procediment, la quantia de la taxa serà del 30 % dels 
imports assenyalats al quadre anterior. Ara bé, si en el moment del desestiment 
encara no s’ha emès cap informe per part dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament, 
aquest percentatge es reduirà al 15%. 
 
Denegació 
 
En cas de denegació de la llicència, la quota serà del 50% de la que li 
correspondria si s’hagués concedit la llicència. 
 
Article 7è. – Acreditament. 
 
1. La taxa s’acredita i neix l’obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal 
que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada la dita 
activitat en la data de presentació de la instància que iniciï el corresponent 
procediment, si el subjecte passiu la formula expressament. 
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2. Quan l’activitat o la instal�lació es desenvolupin o es realitzin sense haver-se 
verificat o comprovat prèviament per l'Ajuntament que s'ajusten al marc normatiu 
a què fa referència l’article 2 d'aquesta Ordenança, la taxa s'acreditarà quan 
s'iniciï efectivament l'activitat municipal que constitueix el fet imposable. 
 
3. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la 
seva concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la 
renúncia o desistiment del sol�licitant després que se li ha concedit la llicència o 
s’hagi practicat la visita de comprovació en el cas de les activitats comunicades. 
 
(...) 
 
Article 10è. - Gestió per delegació. 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o 
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles 
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administracio delegada. 
 
2. No obstant l'anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, 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 determinar els deutes tributaris o aprovar 
l'anul�lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, 
quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels 
serveis municipals ho facin convenient. 
 
Disposició addicional. - Modificació dels preceptes de l'ordenança. 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a 
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, 
amb el mateix sentit i abast, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Les adaptacions, ampliacions o modificacions dels annexos de la Llei de Prevenció 
i Control Ambiental de les Activitats (LPCAA) que es portin a terme per via legal o 
reglamentària es consideraran, a tots els efectes, automàticament incorporades al 
contingut de la present ordenança i, així mateix, al contingut i àmbit d'aplicació 
dels annexos a què aquesta es remet o fa referència. Aquesta previsió s'entén 
referida en tot cas als annexos I.1, I.2, I.3., II i III del RPCAA.. 
 
També s'hauran de considerar incorporades a la present ordenança les 
disposicions o prescripcions derivades de la reglamentació que dicti la Generalitat 
de Catalunya en desplegament de la LPCAA, incloent-hi les normes, criteris o 
directrius formalitzades a través d'annexos o nomenclàtors. Aquesta previsió s'entén 
referida, com a mínim, a tots els annexos i nomenclàtors aprovats pel RPCAA. 
 
 
OF 10 – Taxa per la prestació dels serveis de cementiris locals, conducció de 
cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. 
 
No presenta canvis, respecte l’ordenança fiscal de l’any passat. Només destacar 
els canvis necessaris per l’adequació a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de 
Barcelona. 
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El model d’ordenança fiscal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, incorpora 
aquells aspectes regulats a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, i 
que queden determinats en: 
 
a) Article 4 – Responsables i successors: 
Referència (apartat 3): En tot el que fa referència a la successió de les obligacions 
tributàries pendents. 
 
L’Ajuntament de La Roca del Vallès no s’adhereix a determinats articles de 
l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, i que queden determinats 
en: 
 
a) Article 6 – Quota tributària: 
L’Ajuntament de La Roca del Vallès, te una regulació pròpia (que varia respecte 
de la que figura a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona), pel que 
es refereix a les tarifes que són d’aplicació. 
 
El model d’ordenança fiscal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, incorpora 
altres aspectes no regulats a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, 
i que queden determinats en: 
 
a) Article 5 – Beneficis fiscals i exempcions subjectives: 
Referència (apartat 3): Pel que es refereix a determinades situacions 
d’enterraments i inhumacions. 
 
Pel que fa referència a les tarifes, presenten un increment del 2,00 %. 
 
Finalment, l’ordenança fiscal incorpora la reserva de facultats a què es fa 
referència al segon apartat d’aquesta memòria (article 11-apartat 4). 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10 
TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIO DE CADAVERS 
I ALTRES SERVEIS FUNEBRES DE CARÀCTER LOCAL (DIBA 26) 
 
(...) 
 
Article 4t. – Responsables i successors. 
 
(..) 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
Article 5è. - Beneficis fiscals i exempcions subjectives. 
 
(...) 
 
3. Així mateix, estaran exempts els serveis que es presten amb ocasió de: 
 
a) Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficència, sempre que la 
conducció es verifiqui per compte dels establiments esmentats i sense cap pompa 
fúnebre que sigui costejada per la família dels difunts. 
 
b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat. 



 57 

 
c) Les inhumacions que ordeni l'Autoritat Judicial i que s'efectuïn en la fosa comuna. 
 
Article 6è. - Quota tributària. 
 
1. La quota tributària es determinarà aplicant la següent Tarifa: 
 

DESCRIPCIÓ IMPORT 

   

Epígraf 1r. Concessions de drets funeras 

- Nínxols amb ossera 
1.494,35 

€ 

- Nínxols sense ossera de 1ª fila 
1.003,35 

€ 

- Nínxols sense ossera de 2ª fila 
1.003,35 

€ 

- Nínxols sense ossera de 3ª fila 
1.003,35 

€ 

- Nínxols sense ossera de 4ª fila 
1.003,35 

€ 

Concessió a lloguer de dret funerari sobre ninxols (1)   

Primers dos anys 112,08 € 

Primera pròrroga (2 anys) 176,12 € 

Segona pròrroga (2 anys) 304,22 € 

Terrenys per construcció de panteons (euros/m²) 236,96 € 

   

Epígraf 2n. Altres serveis 

Dret d’enterrament 45,89 € 

Drets de trasllat de restes 45,89 € 

Per a la conservació i neteja de nínxols, ornament del recinte funerari, 
reformes, etc... Per nínxol i any 

8,01 € 

Per a la conservació i neteja de panteons, ornament del recinte 
funerari, reformes, etc... Per panteó i any 

22,41 € 

Col�locació de làpides 32,02 € 

Per l’expedició de títols de drets funeraris 4,26 € 

   

Epígraf 3r. Registre de permutes i transmissions 

Inscripció als registres municipals de cada permuta que es concedeixi 
de sepultura o nínxol dins del cementiri 

16,01 € 

Per cada inscripció als registres municipals de transmissió dels 
cadàvers a perpetuïtat de tota classe de sepultures o nínxols, a títol 
d’herència entre pares, cònjuges i fills 

8,01 € 

Per inscripció de les demés transmissions de les successions a 
perpetuïtat de tota classe de sepultures o nínxols 

16,01 € 

 
(1) A. Transcorregut el termini de les dues pròrrogues, s’haurà de demanar la concessió. 

B. L’omissió en sol�licitar la concessió, un cop acabades les dues pròrrogues, 
donarà lloc al trasllat de les restes a la fosa comuna. 
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2. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per satisfer les tarifes anteriors, 
es prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials. 
 
OF 11 – Taxa per la prestació dels serveis de prevenció d’incendis forestal. 
 
Com ja s’ha comentat al punt primer d’aquesta memòria, es manté un text propi 
(no hi ha adhesió al model d’ordenança fiscal proposat per la Diputació de 
Barcelona). Això es conseqüència pel fet que la ordenança fiscal de l’Ajuntament 
de La Roca del Vallès incorpora, com a fonament i naturalesa, l’aplicació de les 
mesures de neteja i creació de franges de seguretat establertes a la Llei 6/1988, al 
Decret 64/1995 i a la Llei 5/2003. 
 
Les variacions que presenta, respecte del text anterior, venen determinades per: 
 
a) Article 4 – Responsables i successors: 
Referència (apartat 3): En tot el que fa referència a la successió de les obligacions 
tributàries pendents. 
 
b) Article 6 – Quota tributària: 
Pel que fa referència a la quota tributària, vindrà determinada pel preu de 
l’adjudicació que resulti del procediment de contractació regulat la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Finalment, l’ordenança fiscal incorpora la reserva de facultats a què es fa 
referència al segon apartat d’aquesta memòria (article 10-apartat 4). 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS (DIBA 22) 
 
(...) 
Article 4t. - Responsables i successors. 
 
(...) 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
Article 6è. - Quota tributària. 
 
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, anual per a cada contribuent, 
que serà el resultat de repartir proporcionalment l’import d’execució de les franges 
del sector que li correspongui al contribuent entre tots els contribuents d’aquell 
sector. 
 
2. La quota tributària es correspondrà amb l’import íntegre de l’execució de la 
franja de protecció corresponent, inclosa la redacció del projecte tècnic en les 
franges amb pendents superiors al 40 %. 
 
3. Periodicament i en funció a possibles canvis substancials, s’actualitzarà el plànol 
de delimitació.  
 
OF 12 – Taxa per la prestació dels serveis de recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus sòlids urbans. 
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La necessitat de memòria econòmic-financera en l’expedient que avali el 
raonable equilibri entre costos i rendiments previsibles, ha estat reiteradament 
confirmada per la Jurisprudència. Pel que fa a la fixació de tarifes, la sentència del 
Tribunal Suprem de data 20 de febrer de 1998 (Ar 2267) admet llibertat municipal i 
progressivitat en la fixació de tarifes, i l’article 24.4 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 permet tenir criteris genèrics de capacitat econòmica dels subjectes obligats 
a satisfer les taxes. El límit, en tot cas, ve constituït per la necessitat què els ingressos 
totals previstos per l’aplicació de la taxa no excedeixin dels costos globals que 
s’estima originarà la prestació del servei (article 24.2 del text normatiu). 
 
Com ja s’ha comentat al punt primer d’aquesta memòria, es manté un text propi 
(no hi ha adhesió al model d’ordenança fiscal proposat per la Diputació de 
Barcelona). Això es degut a que l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de 
Barcelona, contempla fets imposables que no s’apliquen. 
 
Les variacions que presenta, respecte del text anterior, venen determinades per: 
 
a) Article 4 – Responsables i successors: 
Referència (apartat 3): En tot el que fa referència a la successió de les obligacions 
tributàries pendents. 
 
b) Article 9 – Fet imposable: 
Referència (apartat 4): Pels casos en què procedeix exigir la taxa per la prestació 
del servei municipal complementari, de recollida, tractament i eliminació de residus 
comercials. 
 
c) Article 10 – Subjectes passius: 
Referència (apartat 2-paràgraf 2): Pel que es refereix a la data màxima per 
acreditar, els titulars d’activitats que generen residus comercials, industrials o 
mercantils, la utilització d’un sistema de gestió diferent del establert per 
l’Ajuntament. 
 
d) Article 11 – Responsables i successors: 
Referència (apartat 3): En tot el que fa referència a la successió de les obligacions 
tributàries pendents. 
 
e) Article 12 – Quota tributària: 
Referència (apartat 2-paràgraf 2): Per la incorporació de la no subjecció a la taxa, 
a les activitats situades fora del casc urbà on no es presta el servei. 
 
Pel que fa referència a les tarifes, no hi ha variació. 
 
Finalment, l’ordenança fiscal incorpora la reserva de facultats a què es fa 
referència al segon apartat d’aquesta memòria (article 16-apartat 4). 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
 
 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ 
D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS SÒLIDS URBANS (DIBA 28) 
 
(...) 
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Article 4t. - Responsables i successors. 
 
(...) 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
(...) 
 
Article 9è. - Fet imposable. 
 
(...) 
 
4. La taxa establerta en aquest grup (II) és incompatible amb la taxa prevista en el 
grup I; conseqüentment, quan procedeixi exigir la taxa per la prestació del servei 
municipal complementari, de recollida, tractament i eliminació de residus 
comercials, no es liquidarà la taxa per la pretació del servei de recepció 
obligatòria de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus 
urbans domiciliaris, per la realització d’activitats comercials, industrials o mercantils 
en habitatges. 
 
Article 10è. - Subjectes passius. 
 
(...) 
 
Per a exercicis successius, aquest acreditament s’haurà d’efectuar abans de l’1 de 
febrer de cada any. 
 
(...) 
 
Article 11è. - Responsables i successors. 
 
(...) 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
Article 12è. - Quota tributària. 
 
(...) 
 
No restaran subjectes a aquesta taxa els locals industrials situats fora del casc urbà 
d’aquest municipi, on no es presta el servei. 
 
 
OF 13 – Taxa per la prestació dels serveis de recollida d’objectes i vehicles 
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. 
 
No presenta canvis, respecte l’ordenança fiscal de l’any passat. Només destacar 
els canvis necessaris per l’adequació a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de 
Barcelona. 
 
L’Ajuntament de La Roca del Vallès no s’adhereix a determinats articles de 
l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, i que queden determinats 
en: 
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a) Article 5 – Quota tributària: 
L’Ajuntament de La Roca del Vallès, te una regulació pròpia (que varia respecte 
de la que figura a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona), pel que 
es refereix a les tarifes que són d’aplicació. 
 
El model d’ordenança fiscal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, incorpora 
altres aspectes no regulats a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, 
i que queden determinats en: 
 
a) Article 4 – Responsables i successors: 
Referència (apartats 1 a 3): Per tot el que fa referència als responsables solidaris, 
subsidiaris i la successió de les obligacions tributàries pendents. 
 
b) Article 6 – Exempcions i bonificacions: 
Referència (paràgraf 1): No s’apliquen bonificacions, si be no procedirà 
l’abonament de la taxa en els supòsits de sostracció o altres formes d’utilització 
il�legítima del vehicle. 
 
c) Article 7 – Acreditació: 
Referència (paràgraf 1): Pel que significa el naixement de l’obligació de contribuir 
per la prestació del servei. 
 
d) Article 8 – Pagament: 
Referència (paràgraf 1): En relació a l’exigència, amb caràcter previ, de la taxa al 
subjecte passiu. 
 
e) Article 11 – Gestió per delegació: 
Referència (paràgraf 1): Pel que es refereix a la reserva de facultats a favor de 
l’Ajuntament. 
 
Pel que fa referència a les tarifes, presenten un increment del 2,00 %. 
 
Finalment, l’ordenança fiscal incorpora la reserva de facultats a què es fa 
referència al segon apartat d’aquesta memòria (article 11-paràgraf 1). 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA D’OBJECTES I VEHICLES 
ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA 
(DIBA 32) 
 
(...) 
 
Article 4t. - Responsables i successors. 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques o jurídiques i les entitats a que es refereix l’article 38.1 i 39 de la Llei 
General Tributària. 
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en 
els supòsits i amb l’abast que assenyali l’article 40 de la Llei General Tributària. 
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3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
Article 5è. - Quota Tributària. 
 
La quota tributària s'acredita amb una quantitat fixa, d’acord amb la següent 
tarifa: 
 
A) Retirada de la via pública i trasllat del vehicle o objecte al dipòsit municipal 
 

NOCTURN 
DESCRIPCIÓ LABORABLES 

I FESTIUS 

Turismes i motocicletes 112,20 € 143,82 € 

Furgonetes i tot terreny 117,30 € 175,44 € 

Camions de 3.500,00 quilos 138,72 € 201,96 € 
Per cada tona superior a 3.500,00 quilos 6,12 € 6,12 € 

 
S’entendrà com a període nocturn el compres entre les 22:00 h. fins a les 6:00 h. 
S’entendrà com a festiva de les 6:00 h. del dissabte a les 22:00 h. del diumenge. 
 
B) Per enganxament sense desplaçament o sortida sense retirada           
56,10 euros. 
 
S’entén com a tal quan les rodes davanteres o darreres del vehicle infractor hagin 
estat aixecades del terra, i el propietari o conductor del vehicle sol�liciti el 
desenganxament, el que es farà sempre que s’hagi satisfet la tarifa indicada a 
continuació, o quan l’objecte hagi estat aixecat del terra. 
 
Aquesta Tarifa també s’aplicarà en cas d’immobilització de vehicles per 
procediment mecànic. 
 
S’entendrà com a període nocturn el compres entre les 22:00 h. fins a les 6:00 h. 
S’entendrà com a festiva de les 6:00 h. del dissabte a les 22:00 h. del diumenge. 
 
C) Dipòsit de vehicles 
 
Per cada dia d’estada o fracció que excedeixi del dia de retirada  (per dia) 
         11,22 euros. 
(a comptar des de les 3 hores de retirada). 
 
D) Dipòsit municipal 
 
Serveis de recollida, trasllat i dipòsit de gènere procedent de venda no sedentària 
sense llicència 
 
Epígraf 1.- Pel Servei d’intervenció de mercaderies 
 

a) Pels serveis d’intervenció cautelar de mercaderies, inclòs 
el trasllat i comprovació pertinent de les mateixes per cada una           
44,88 euros. 
 
Epígraf 2.- Per dipòsit i custòdia de mercaderies (a partir de les 8 hores de la 
retirada) 
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a) Les primeres 48 hores o fracció               
10,20 euros. 

b) A partir de 48 hores del dipòsit, per cada mes o fracció            
19,38 euros. 
 
Recuperació del gènere intervingut 
 
Únicament es pot recuperar el material intervingut que no sigui fungible. Si es tracta 
d’aliments o béns fungibles, l’Ajuntament els destruirà o els hi donarà la destinació 
que sigui adient. En la resta de gènere intervingut un cop transcorregut el termini 
d’un mes si el propietari no ha retirat el gènere, aquest es considerarà abandonat, i 
l’Ajuntament podrà procedir a la seva destrucció o lliurament a institucions 
benèfiques. 
 
Article 6è. - Exempcions i bonificacions. 
 
No es concedirà exempció ni bonificació de cap tipus en l’exacció de la taxa, si 
bé no procedirà a l’abonament pel titular del vehicle en els supòsits de sostracció o 
altres formes d’utilització il�legítima del vehicle contra la voluntat del mateix 
conforme a la normativa reguladora del Trànsit i Seguretat Vial., o quan per raons 
d’interès públic o necessitat sigui necessari procedir a la recollida de vehicles. 
 
Article 7è. - Acreditació. 
 
Neix l’obligació de contribuir per la prestació del servei tendent a la retirada del 
vehicle o objecte i, en el seu cas, consegüent dipòsit en el lloc que designi 
l’Ajuntament. 
 
Article 8è. - Pagament. 
 
De conformitat amb allò preceptuat en l’article 26 de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, i amb la finalitat de garantir, en tot cas, el dret de l’administració, la 
Taxa municipal per a la recollida de vehicles o objectes a la via pública, així com el 
posterior dipòsit, s’exigiran al subjecte passiu, amb caràcter previ a la devolució del 
vehicle o objecte, tot això de conformitat amb el que disposa la normativa 
reguladora del Trànsit i Seguretat Vial. 
 
(...) 
 
Article 11è. - Gestió per delegació. 
 
En els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de Barcelona, 
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 determinar els deutes tributaris o aprovar l'anul�lació, total o parcial, de les 
liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, 
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin 
convenient. 

 
 
 
OF 14 – Taxa per la prestació dels serveis de manteniment, senyalització de guals, 
entrades de vehicles a través de les voreres i estacionaments reservats. 
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No presenta canvis, respecte l’ordenança fiscal de l’any passat. Només destacar 
els canvis necessaris per l’adequació a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de 
Barcelona. 
 
El model d’ordenança fiscal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, incorpora 
aquells aspectes regulats a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, i 
que queden determinats en: 
 
a) Article 4 – Responsables i successors: 
Referència (apartat 9): En tot el que fa referència a la successió de les obligacions 
tributàries pendents. 
 
b) Article 5 – Beneficis fiscals: 
Referència (apartats 1 i 2): Per tot el que significa la no obligació de pagament de 
la taxa quan sol�licitin la llicència per gaudir dels aprofitaments especials, l’Estat, les 
Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, quan siguin necessaris per als serveis 
públics. 
 
c) Article 9 – Acreditament: 
Referència (apartats 1 a 4): Per tot el que significa la regulació del naixement de 
l’obligació. 
 
d) Article 10 – Període impositiu: 
Referència (apartats 1 a 4): En relació al còmput del període en funció de la 
concessió de la llicència municipal. 
 
d) Article 11 – Règim de declaració i ingrés: 
Referència (apartats 1 a 6):  Que regula el règim d’autoliquidació, en funció de 
determinats fets impositius. 
 
e) Article 12 – Notificació de les taxes: 
Referència (apartats 1 i 2): Per aquells aprofitaments continuats que s’estenguin a 
varis exercicis, tindrà la consideració de rebut periòdic i notificació col�lectiva, 
mitjançant l’exposició pública del padró. 
 
El model d’ordenança general de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, s’adequa al 
redactat d’aquells aspectes regulats a l’ordenança general de la Diputació de 
Barcelona, i que queden determinats en: 
 
a) Article 2 – Fet imposable: 
Referència (paràgraf 1): Pel que fa referència al fet imposable que determina 
l’obligació de contribuir. 
 
b) Article 13 – Infraccions i sancions: 
Referència (paràgraf 1): En tot el relacionat a les infraccions. 
 
c) Article 14 – Gestió per delegació: 
Referència (apartats 1 a 4): Per un costat, en el cas de delegació de la gestió, les 
normes que s’aplicaran seran les de la Diputació de Barcelona, i per l’altre, la 
reserva de facultats a favor de l’Ajuntament. 
 
L’Ajuntament de La Roca del Vallès no s’adhereix a determinats articles de 
l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, i que queden determinats 
en: 
 
a) Article 6 – Quota tributària: 
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L’Ajuntament de La Roca del Vallès, te una regulació pròpia (que varia respecte 
de la que figura a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona), pel que 
es refereix a les tarifes que són d’aplicació. 
 
b) Article 7 – Naixement de l’obligació (en relació a les tarifes): 
L’Ajuntament de La Roca del Vallès, te una regulació pròpia (que varia respecte 
de la que figura a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona), pel que 
es refereix a les tarifes que són d’aplicació. 
 
El model d’ordenança fiscal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, incorpora 
altres aspectes no regulats a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, 
i que queden determinats en: 
 
a) Article 7 – Naixement de l’obligació: 
Referència (paràgraf 1): La regulació del naixement de l’obligació, pels casos en 
que es presenta un venciment anual. 
 
b) Article 8 – Bonificacions i exempcions: 
Referència (apartats A i B): Pel que es refereix a les bonificacions per reserves 
d’aparcament per minusvàlids amb ingressos iguals o inferiors de l’Indicador de 
Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC). 
 
Pel que fa referència a les tarifes, presenten un increment del 2,00 %. 
 
Finalment, l’ordenança fiscal incorpora la reserva de facultats a què es fa 
referència al segon apartat d’aquesta memòria (article 14-apartat 4). 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT, SENYALITZACIÓ DE GUALS, 
ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I ESTACIONAMENTS RESERVATS (DIBA 
10) 
 
(...) 
 
Article 2n. - Fet imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o aprofitament 
especial que té lloc per l’entrada de vehicles a través de les voreres o de qualsevol 
altre espai de domini públic local i la reserva de via pública per a aparcaments 
exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena, especificat en 
les tarifes contingudes a l’article 6 d’aquesta Ordenança. 
 
(...) 
 
Article 4t. - Responsables i successors. 
 
(...) 
 
9. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
Article 5è. - Beneficis fiscals. 
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1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al 
pagament de la taxa quan sol�licitin llicència per a gaudir dels aprofitaments 
especials referits a l’article 1 d’aquesta Ordenança, sempre que siguin necessaris 
per als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a altres 
usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa 
nacional. 
 
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
Article 6è .- Quota tributària. 
 
La quantia de la taxa de pagament únic en sol�licitar el servei es determinarà 
d’acord amb el següent quadre de tarifes: 
 

DESCRIPCIÓ IMPORT 

GUALS  

Primera senyalització horitzontal de gual 52,74 € 

Baixa de gual  39,01 € 

Instal�lació pilona 248,09 € 

Instal�lació pilona adicional 214,80 € 

Modificació d’amplada de gual 91,75 € 

Placa de Gual Permanent 65,00 € 

Reposició placa de gual   19,43 € 

Primera senyalització de contragual 134,05 € 

Manteniment de senyalització de gual i contragual (per metre lineal) 6,70 € 

Canvi de nom de la llicència de gual 52,74 €  

  

RESERVA DE MINUSVÀLIDS  

Senyalització horitzontal i vertical de reserva de minusvàlids 114,03 € 

Baixa de reserva de minusvàlids        39,01 € 

Modificació d’ubicació de reserva de minusvàlids 57,01 € 

Modificació de matrícula de reserva de minusvàlids 57,01 € 
Manteniment de senyalització de reserva de minusvàlids (per metre 
lineal) 

6,70 € 

  

RESERVA D'ESTACIONAMENT PERMANENT  

Senyalització horitzontal i vertical de reserva d’estacionament 114,03 € 

Baixa de reserva d’estacionament 39,01 € 
Manteniment de senyalització de reserva d’estacionament (per metre 
lineal) 

6,70 € 

 
Article 7è. - Naixement de l’obligació. 
 
L’obligació de contribuir neix del fet de la prestació del servei. En les taxes de 
venciment anual, l’impost es merita el primer dia de l’any i estan obligats al seu 
pagament els titulars de la llicència de gual en la data assenyalada. 
 
Entrades de vehicles 
 
1.- Entrada de vehicles a edificis, cotxeres o aparcaments.  
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1.1.- Entrada a estacionaments particulars.  
1.2.- Entrada a estacionaments comunitaris o estacionaments particulars amb 
accés comú. 
 
2.- Entrada a estacionaments d’establiments hotelers, d’accés a càmpings, 
supermercats i àrees comercials i, en general, d’establiments amb zona 
d’aparcament destinada a clients. 
 
En aquests supòsits, la quantia de la taxa es determinarà  es determina segons el 
quadre següent: 
 

DESCRIPCIÓ 
IMPOR

T 

De 1 a 4 places (per any)  
41,57 

€ 

De 5 a 20 places (per any) 
124,74 

€ 
Més de 20 places (addicional per 
vehicle) 

3,87 € 

 
3.- Entrada a locals industrials i comercials amb zona d’aparcament no destinada a 
clients. 
En aquest cas, es farà l’equivalència de la superfície de moll de càrrega i zona de 
maniobres a número de places d’aparcament, considerant 1 plaça d’aparcament 
per cada 20 m2. de superfícies i una plaça d’aparcament per cada 3 metres lineals 
de gual. 
 
Reserva d’espais en les vies i terrenys de domini públic per a càrrega i descàrrega. 
 

DESCRIPCIÓ 
IMPO

RT 
Càrrega i descàrrega de mercaderies (per any i metre 
lineal o fracció) 

21,63 
€ 

 
Reserva d’espais en les vies i terrenys de domini públic per a estacionament. 
 

DESCRIPCIÓ IMPORT 

Reserva permanent, fins a 5 metres (per any) 
107,61 

€ 
Reserva permanent, de més de 5 metres lineals (per cada metre lineal o 
fracció i any) 

21,52 € 

Reserva provisional, per metres lineals i dia, amb un mínim de 500,00 
metres lineals 

0,38 € 

 
Article 8è. - Bonificacions i exempcions. 
 
A.- Només per a les peticions de reserva d’aparcament per minusvalia es podrà 
aplicar, excepcionalment i mitjançant resolució, una bonificació de fins al 50 % de 
la taxa anual, condicionada a informe dels Serveis Socials de l’Ajuntament. Serà 
requisit imprescindible per a aquesta bonificació trobar-se al corrent de pagament 
dels tributs. 
 
B.- Gaudiran d’una reducció del 50% de l’import de la tarifa , les reserves d’espais 
per a aparcaments de minusvàlids, sempre que el titular beneficiari d’aquestes 
acrediti que els seus ingressos són iguals o inferiors a l’Indicador de la Renda de 
Suficiència de Catalunya (IRSC). 
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Serà requisit imprescindible per a aquesta bonificació trobar-se al corrent de 
pagament dels tributs. 
 
Article 9è. - Acreditament. 
 
1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la utilització o aprofitament especial, moment 
que, a aquests efectes, s’entén que coincideix amb el de concessió de la llicència, 
si la mateixa fou sol�licitada. 
 
2. Sense perjudici del previst en el punt anterior, serà precís dipositar l’import de la 
taxa quan es presenti la sol�licitud d’autorització per a gaudir de la utilització o 
aprofitament regulat en aquesta Ordenança. 
 
3. Quan s’ha produït la utilització o aprofitament especial sense sol�licitar llicència, 
l’acreditament de la taxa té lloc en el moment de l’inici d’aquesta utilització o 
aprofitament. 
 
4. En els supòsits d’utilitzacions o aprofitaments del domini públic que s’estenguin a 
varis exercicis, l’acreditament tindrà lloc l’u de gener de cada any, excepte en els 
supòsits d’inici o cessament en el gaudiment. 
 
Article 10è. - Període impositiu. 
 
1. Quan la utilització o aprofitament especial hagi de durar menys d’un any, el 
període impositiu coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal. 
 
2. Quan la duració temporal de la utilització o aprofitament especial s’estengui a 
varis exercicis, el període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els 
supòsits d’inici o cessament en la utilització privativa o aprofitament especial; en 
aquest cas el període impositiu s’ajustarà a aquesta circumstància. 
3. Respecte al prorrateig s’estarà al previst a l’Ordenança General. 
 
4. Quan no s’autoritzi la utilització o l’aprofitament especial o per causes no 
imputables al subjecte passiu, no pogués tenir lloc el seu gaudiment, procedirà la 
devolució de l’import satisfet. 
 
Article 11è. - Règim de declaració i ingrés. 
 
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació, en els supòsits següents: 
 
a) Ocupacions del domini públic local amb duració temporal inferior a 1 any. 
b) Primer període impositiu de les ocupacions del domini públic local extensives a 
varis exercicis. 
 
2. Quan es sol�liciti llicència per a gaudir de l’aprofitament especial, s’adjuntarà 
plànol detallat de l’aprofitament, es declararan les característiques del mateix i es 
presentarà degudament complimentat l’imprès d’autoliquidació de la taxa. 
 
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els 
elements de la declaració a l’objecte que es presti l’assistència necessària per a 
determinar el deute. 
 
3. S’expedirà un abonaré a l’interessat, a l’objecte que pugui satisfer la quota en 
aquell moment, o en el termini de deu dies, en els llocs de pagament indicats en el 
propi abonaré. 
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4. Tractant-se d’aprofitaments especials que es realitzen al llarg de varis exercicis, el 
pagament de la taxa s’efectuarà en el període que aprovi i anunciï l’Ajuntament, 
el qual no serà inferior a dos mesos. Amb la finalitat de facilitar el pagament, 
l’Ajuntament remetrà al domicili del subjecte passiu un document apte per a 
permetre el pagament en entitat bancària col�laboradora. 
 
No obstant, la no recepció del document de pagament esmentat no invalida 
l’obligació de satisfer la taxa en el període determinat per l’Ajuntament en el seu 
calendari fiscal. 
 
5. Les variacions dels elements tributaris determinants de la quantia de la taxa de 
venciment periòdic hauran de declarar-se en el segon semestre de l’exercici 
immediat anterior al de l’acreditament. 
 
6. El subjecte passiu podrà sol�licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En 
aquest cas, s’ordenarà el càrrec en compte bancari durant l’última desena del 
període de pagament voluntari. 
 
 
Article 12è. - Notificacions de les taxes. 
 
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, 
la primera liquidació, es notificarà personalment al sol�licitant junt amb l’alta en el 
registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius es notificarà col�lectivament, 
mitjançant l’exposició pública del padró. 
 
2. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Article 13è. - Infraccions i sancions. 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa 
regulada en aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la 
Llei General Tributària i l’Ordenança General. 
 
Article 14è. - Gestió per delegació. 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o 
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles 
anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 
 
2. L'Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients 
per aconseguir la col�laboració de les organitzacions representatives dels subjectes 
passius amb el fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials 
derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació. 
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme 
l'Organisme de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveu la normativa vigent i la 
seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als 
processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als 
Municipis de la província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la 
Diputació. 
 
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, 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 
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fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar 
l’anul�lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, 
quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels 
serveis municipals ho facin convenient. 
 
OF 15 – Taxa per la instal�lació de parades, barraques, casetes de venda, 
espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d’ús públic local, així com 
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. 
 
No presenta canvis, respecte l’ordenança fiscal de l’any passat. Només destacar 
els canvis necessaris per l’adequació a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de 
Barcelona. 
 
El model d’ordenança fiscal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, incorpora 
aquells aspectes regulats a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, i 
que queden determinats en: 
 
a) Article 4 – Responsables i successors: 
Referència (apartat 3): En tot el que fa referència a la successió de les obligacions 
tributàries pendents. 
 
L’Ajuntament de La Roca del Vallès no s’adhereix a determinats articles de 
l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, i que queden determinats 
en: 
 
a) Article 6 – Quota tributària: 
L’Ajuntament de La Roca del Vallès, te una regulació pròpia (que varia respecte 
de la que figura a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona), pel que 
es refereix a les tarifes que són d’aplicació. 
 
S’afegeix la possibilitat d’atorgar una bonificació de fins el 100 % de la taxa, a les 
entitats i associacions d’àmbit social, polític i econòmic, sense ànim de lucre. 
Mitjançant Resolució de l’Alcaldia-Presidència, s’acordarà l’atorgament i el 
percentatge. 
b) Article 10 – Notificacions de les taxes: 
Referència (apartats 1 i 2): Pel que significa la peculiaritat de les Festes Majors dels 
nuclis poblacionals diferenciats. 
 
El model d’ordenança fiscal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, incorpora 
altres aspectes no regulats a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, 
i que queden determinats en: 
 
a) Article 9 – Règim de declaració i d’ingrés: 
Referència (apartat 5): Pel que es refereix al termini de presentació de sol�licituds, 
durant les Fetes Majors dels nuclis poblacionals diferenciats. 
 
Pel que fa referència a les tarifes, presenten un increment del 2,00 %. 
 
Finalment, l’ordenança fiscal incorpora la reserva de facultats a què es fa 
referència al segon apartat d’aquesta memòria (article 12-apartat 4). 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15 
TAXA PER LA INSTAL�LACIÓ DE PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES, 
ATRACCIONS O ESBARJO SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL, AIXÍ COM 
INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC (DIBA 13) 
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(...) 
 
Article 4t. - Responsables i successors. 
 
(...) 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
(...) 
 
Article 6è. - Quota tributària. 
 
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes 
als apartats següents: 
 
Tarifa primera. Aprofitaments generals 
 

DESCRIPCIÓ IMPORT 

  

a) Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats a espectacles, circs i teatres. Per 
día 

138,55 
€ 

b) Llocs de venda en festes i fires tradicionals (venda d’objectes directament 
relacionats amb festes tradicionals: flors de Tots Sants, roses i llibres de Sant Jordi, avets, 
figures de pessebre, castanyes i similars). Per m². o fracció i dia 

3,00 € 

c) Festa Major:  

c.1) Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats a tómboles, rifes, vendes ràpides, i 
similars, gronxadors, aparells voladors, cavallets, cotxes de xoc i, en general, qualsevol 
mena d’aparells de moviment i dins del recinte firal. Per m². o fracció i dia 

1,30 € 

L’espai que ocupen les taquilles i similars serà considerat també com a superfície de 
l’atracció. 

 

i dins del recinte firal. Per m2 o fracció i dia  

c.2) Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats amb camions, o vehicles per a la 
venda d'entrepans, hamburgueses, xocolates, refrescos, begudes, xocolateria, 
xurreria, patates i massa fregida. Per m². o fracció i dia 

4,10 € 

c.3) Llicència per ocupació de terrenys destinats a la instal�lació de casetes o parades 
per a la venda de joguines, ceràmiques, llumeneres, bijuteria i anàlegs. Per m². o 
fracció i dia 

2,35 € 

Es fixa una taxa mínima d’ocupació de via pública per aquests conceptes 30,60 € 

  

d) Per altres aconteixements:  

d.1) Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats a tómboles, rifes, vendes ràpides, i 
similars, gronxadors, aparells voladors, cavallets, cotxes de xoc i, en general, qualsevol 
mena d’aparells de moviment. Per m². o fracció i dia 

0,90 € 

L’espai que ocupen les taquilles i similars serà considerat també com a superfície de 
l’atracció. 

 

d.2) Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats amb camions, o vehicles per a la 
venda d'entrepans, hamburgueses, xocolates, refrescos, begudes, xocolateria, 
xurreria, patates i massa fregida. Per m². o fracció i dia 

2,45 € 
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d.3) Llicència per ocupació de terrenys destinats a la instal�lació de casetes o parades 
per a la venda de joguines, ceràmiques, llumeneres, bijuteria i anàlegs. Per m². o 
fracció i dia 

1,85 € 

casetes o parades per a la venda de joguines, ceràmiques, llumeneres,  

bijuteria i anàlegs. Per m2 o fracció i dia  

  

e) Per l’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic per l’aprofitament particular. 
Per m². o fracció i dia 

1,95 € 

  

f) Casetes de pirotècnia. Per m². o fracció i dia 12,15 € 

  

g) Per l’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic per al rodatge de películes i 
sessions fotogràfiques. Per hora 

42,70 € 

  

h) Per l’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic per caixers automàtics 
d'entitats financeres. Per any 

208,15 
€ 

  

i) Llicència per establir aparells automàtics que s’accionen per monedes, per a 
entreteniment, esbarjo o venda. Per semestre i m². o fracció 

13,90 € 

 
L’Ajuntament podrà limitar el nombre d’atraccions o parades de qualsevol tipus. 
 
La quota a satisfer es computa des del dia que inicia la instal�lació fins el darrer dia 
d’ocupació. 
 
A fi de garantir que els llocs es deixin en perfecte estat de neteja i conservació, es 
podrà demanar la constitució d’un dipòsit que podrà recuperar-se un cop retirada 
l’atracció i comprovat el bon estat de les instal�lacions. En el cas de circs, teatres o 
altres activitats a que s’autoritzi la col�locació d’elements a tot el municipi, la fiança 
cobreix igualment el compromís de retirar tota la publicitat. 
 
Import o dipòsit: 
Circs o teatres                  
300,00 euros 
Atraccions, bars, tómboles                
120,00 euros 
 
Les parades no es podran subarrendar a tercers. 
 
Tarifa segona. Mercats setmanals 
 

DESCRIPCIÓ 
IMPOR

T 
Reserva de parades fixes al mercat setmanal. Per metre lineal o 
fracció i dia. El pagament es farà trimestral 

1,85 € 

Reserva de parades eventuals al mercat setmanal. Per metre lineal 
o fracció i dia. El pagament es farà trimestral 

3,85 € 

 
Podran tenir una bonificació de fins el 100 % de la taxa, totes les entitats i associacions 
d’àmbit social, polític i econòmic sense ànim de lucre residents en el municipi, que 
figurin inscrites en el registre d’entitats municipals, així com aquelles entitats sense ànim 
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de lucre de fora del municipi que l’Ajuntament cregui oportú i d’interès bonificar. 
Correspondrà a l’Alcalde, mitjançant Resolució, atorgar aquestes bonificacions. 
 
(...) 
 
Article 9è. - Règim de declaració i d’ingrés. 
 
(...) 
 
5. El termini de presentació de sol�licituds per a llicències d’ocupació durant les 
Festes Majors serà el següent: 
 

a) Festa Major La Torreta:  Del 15 de maig al 15 de juny 
b) Festa Major Santa Agnès:  Del 15 de juny al 15 de juliol 
c) Festa Major La Roca:  Del 15 de juny al 15 de juliol 

 
Article 10è. - Notificacions de les taxes. 
 
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, 
la primera liquidació, o la confirmació de l’autoliquidació, es notificarà 
personalment al sol�licitant junt amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa 
d’exercicis successius es notificarà col�lectivament, mitjançant l’exposició pública 
del padró en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini d’un mes comptat des 
de quinze dies abans de l’inici del període de cobrament. 
 
2. Els períodes de cobrament s’anunciaran mitjançant publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
OF 16 – Taxa per la prestació dels serveis d’utilització d’instal�lacions municipals. 
 
Com ja s’ha comentat al punt primer d’aquesta memòria, es manté un text propi 
(no hi ha adhesió al model d’ordenança fiscal proposat per la Diputació de 
Barcelona). 
 
Les variacions que presenta, respecte del text anterior, venen determinades per: 
 
a) Article 4 – Responsables i successors: 
Referència (apartats 1 a 3): En tot el que fa referència als responsables tributaris i la 
successió de les obligacions tributàries pendents. 
 
b) Article 5 – Quota tributària: 
Presenten un increment del 2,00 %. 
 
Finalment, l’ordenança fiscal incorpora la reserva de facultats a què es fa 
referència al segon apartat d’aquesta memòria (article 8-paràgraf 1). 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’UTILITZACIÓ D’INSTAL�LACIONS MUNICIPALS 
(...) 
 
Article 4t. - Responsables i successors. 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a 
tals  a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
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2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
Article 5è. - Quota tributària. 
 

DESCRIPCIÓ 
IMPOR

T 
Utilització de les dependències municipals sol�licitat a instància de part. Per 
cada acte 

82,90€ 

Utilització dependències municipals per a celebració de cerimònia de 
casament civil. Per cada acte  

279,95 
€ 

 
a) Quan qualsevol dels nuvis acrediti, mitjançant el corresponent justificant del 
Padró Municipal d’habitants, la seva residència a La Roca del Vallès, s’aplicarà 
una tarifa reduïda del 50%, aplicable exclusivament a la taxa establerta a la 
utilització de les dependències municipals. 
 
b) No es pot llençar arròs a les dependències municipals. 
 
c) Els casaments es portaran a terme  els divendres a les 18 hores. 
 
d) Podran tenir una bonificació del 100 % de la taxa totes les entitats i associacions 
d’àmbit social, polític i econòmic sense ànim de lucre residents en el municipi, que 
figurin inscrites en el registre d’entitats municipals, així com aquelles entitats sense 
ànim de lucre de fora del municipi que l’Ajuntament  cregui oportú i d’interès 
bonificar. Correspondrà a l’Alcalde, mitjançant Resolució, atorgar aquestes 
bonificacions. 
 
OF 17 – Taxa per la prestació dels serveis especials de vigilància i altres motivats 
per espectacles públics i grans transports. 
 
No presenta canvis, respecte l’ordenança fiscal de l’any passat. Només destacar 
els canvis necessaris per l’adequació a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de 
Barcelona. 
 
El model d’ordenança fiscal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, incorpora 
aquells aspectes regulats a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, i 
que queden determinats en: 
 
a) Article 4 – Responsables i successors: 
Referència (apartat 3): En tot el que fa referència a la successió de les obligacions 
tributàries pendents. 
 
L’Ajuntament de La Roca del Vallès no s’adhereix a determinats articles de 
l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, i que queden determinats 
en: 
 
a) Article 6 – Quota tributària: 
L’Ajuntament de La Roca del Vallès, te una regulació pròpia (que varia respecte 
de la que figura a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona), pel que 
es refereix a les tarifes que són d’aplicació. 
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El model d’ordenança fiscal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, incorpora 
altres aspectes no regulats a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, 
i que queden determinats en: 
 
a) Article 5 – Beneficis fiscals: 
Referència (apartat 2): Regula una bonificació de fins el 100 % de la taxa, a les 
entitats i associacions d’àmbit social, polític i econòmic, sense ànim de lucre. 
Mitjançant Resolució de l’Alcaldia-Presidència, s’acordarà l’atorgament i el 
percentatge. 
 
b) Article 10 – Gestió per delegació: 
Referència (paràgraf 1): Pel que es refereix a la reserva de facultats a favor de 
l’Ajuntament. 
 
Pel que fa referència a les tarifes, presenten un increment del 2,00 %. 
 
Finalment, l’ordenança fiscal incorpora la reserva de facultats a què es fa 
referència al segon apartat d’aquesta memòria (article 10-paràgraf 1). 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS ESPECIALS DE VIGILÀNCIA I ALTRES MOTIVATS PER 
ESPECTACLES PÚBLICS I GRANS TRANSPORTS (DIBA 19) 
 
(...) 
 
Article 4t. - Responsables i successors. 
 
(...) 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
Article 5è. - Beneficis fiscals. 
 
(...) 
 
2. Podran podran tenir una bonificació de fins el 100 % de la taxa, totes les entitats i 
associacions d’àmbit social, polític i econòmic sense ànim de lucre residents en el 
municipi, que figurin inscrites en el registre d’entitats municipals, així com aquelles 
entitats sense ànim de lucre de fora del municipi que l’Ajuntament cregui oportú i 
d’interès bonificar. Correspondrà a l’Alcalde, mitjançant Resolució, atorgar 
aquestes bonificacions. 
 
Article 6è. - Quota tributària. 
 
La quota tributària es determinarà: 
 
a) Quan es tracti dels serveis que s'assenyalen a l’epígraf 1r., en funció del nombre 
d'efectius, tant personals com materials, que s'utilitzin en la prestació del servei, i el 
temps invertit. 
 
b) Per una quantitat fixa i irreduïble per vehicle i any, quan es tracti de l'autorització 
per realitzar el transport escolar, prevista a l’epígraf 2n. 
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A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent: 
 

DESCRIPCIÓ IMPORT 

  

Epígraf 1. Serveis especials  

a)      Per cada policia municipal, funcionari o treballador. Per cada 
hora o fracció 

 

1)      Dia laborable 40,55 € 

2)      Dia laborable nocturn (De 22:00 hores a 06:00 hores) 46,35 € 

3)      Dia festiu 57,95 € 

4)      Dia festiu nocturn (De 22:00 hores a 06:00 hores) 57,95 € 

b)      Per cada caporal. Per cada hora o fracció  

1)      Dia laborable 45,25 € 

2)      Dia laborable nocturn (De 22:00 hores a 06:00 hores) 51,35 € 

3)      Dia festiu 63,30 € 

4)      Dia festiu nocturn (De 22:00 hores a 06:00 hores) 63,30 € 

c)      Per cada sergent. Per cada hora o fracció  

1)      Dia laborable 53,75 € 

2)      Dia laborable nocturn (De 22:00 hores a 06:00 hores) 56,80 € 

3)      Dia festiu 69,50 € 

4)      Dia festiu nocturn (De 22:00 hores a 06:00 hores) 69,50 € 

d)     Per cada vehicle municipal, inclosa la seva dotació. Per cada 
hora o fracció 

139,00 
€ 

e)      Per cada motocicleta, inclosa la seva dotació. Per cada hora 
o fracció 

57,95 € 

  

Epígraf 2. Autorització de transport escolar  

Per cada vehicle i any 92,70 € 

 
(...) 
 
Article 10è. - Gestió per delegació. 
 
En els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de Barcelona, 

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 determinar els deutes tributaris o aprovar l'anul�lació, total o parcial, de les 

liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, 

tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin 

convenient. 

 
OF 18 – Taxa per la prestació dels serveis de subministrament d’aigua. 



 77 

 
Com ja s’ha comentat al punt primer d’aquesta memòria, es manté un text propi 
(no hi ha adhesió al model d’ordenança fiscal proposat per la Diputació de 
Barcelona). Això es conseqüència pel fet que la ordenança fiscal tipus de la 
Diputació de Barcelona està concebuda per la gestió directa del servei o, 
mitjançant l’acord de delegació a favor de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona. En el cas de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, la 
prestació del servei està configura com una gestió indirecta, sota la fórmula de la 
concessió administrativa. 
 
Aquesta ordenança fiscal, per la manifestació anterior, és l’única que no 
contempla la reserva de facultats de l’Ajuntament de La Roca del Vallès que va 
ser objecte d’aprovació en el Ple de la Corporació municipal de sessió celebrada 
en data 20 de maig de 2010.  
 
Les variacions que presenta, respecte del text anterior, venen determinades per: 
 
a) Article 4 – Responsables i successors: 
Referència (apartat 3): En tot el que fa referència a la successió de les obligacions 
tributàries pendents. 
 
Pel que fa referència a les tarifes, no hi ha variació. 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA (DIBA 29) 
 
(...) 
Article 4t. - Responsables i successors. 
 
(...) 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
OF 19 – Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic –o privat, amb influència a la 
via pública- amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. 
 
No presenta canvis, respecte l’ordenança fiscal de l’any passat. Només destacar 
els canvis necessaris per l’adequació a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de 
Barcelona. 
 
El model d’ordenança fiscal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, incorpora 
aquells aspectes regulats a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, i 
que queden determinats en: 
 
a) Article 4 – Responsables i successors: 
Referència (apartat 3): En tot el que fa referència a la successió de les obligacions 
tributàries pendents. 
 
b) Article 5 – Beneficis fiscals, exempcions i bonificacions: 
Referència (apartat 2): En la seva regulació a la no aplicació de bonificacions ni 
reduccions per a la determinació del deute. 
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Es manté, no obstant, aquella bonificació –excepcional- del fins el 50 % en 
campanyes de promoció turística o econòmica del municipi. 
 
L’Ajuntament de La Roca del Vallès no s’adhereix a determinats articles de 
l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, i que queden determinats 
en: 
 
a) Article 6 – Quota tributària: 
L’Ajuntament de La Roca del Vallès, te una regulació pròpia (que varia respecte 
de la que figura a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona), pel que 
es refereix a les tarifes que són d’aplicació. 
 
El model d’ordenança fiscal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, incorpora 
altres aspectes no regulats a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, 
i que queden determinats en: 
 
a) Article 9 – Règim de declaració i d’ingrés: 
Referència (apartat 5): Per tota la regulació del termini de presentació de les 
sol�licituds. 
 
Pel que fa referència a les tarifes, presenten un increment del 2,00 %. 
 
Finalment, l’ordenança fiscal incorpora la reserva de facultats a què es fa 
referència al segon apartat d’aquesta memòria (article 11-apartat 4). 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19 
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT 
LUCRATIVA (DIBA 11) 
 
(...) 
 
Article 4t. - Responsables i successors. 
 
(..) 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
 
Article 5è. - Beneficis fiscals, exempcions i bonificacions. 
 
(…) 
 
2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
(...) 
 
Article 6è. - Quota tributària. 
 
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes 
als apartats següents: 
 
Tarifa única 
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DESCRIPCIÓ IMPORT 

  

Durant un any. De l’1 de gener al 31 de desembre. Per m². 22,95 € 

Durant temporada. De l’1 de maig al 30 de setembre. Per m². 20,20 € 

Eventual o ampliació per Festa Major, revetlles i altres aconteixements. 
Per m². i dia 

3,00 € 

 
Regles particulars d’aplicació 
 
a) Si el nombre de metres quadrats de l’aprofitament no era sencer, s’arrodonirà per 
excés per a obtenir la superfície ocupada. 
b) Si, com a conseqüència de la col�locació de veles, marquesines, separadors, 
barbacoes i altres elements auxiliars, es delimita una superfície més gran que la que 
ocupen les taules i les cadires, es prendrà la superior com a base de càlcul. 
c) Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any natural, i 
temporals, quan el període comprengui una part de l’any natural. Tots els 
aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es consideren anuals. 
d) Els aprofitaments anuals s’iniciaran el dia 1 de gener de l’any en curs i finalitzaran el 
31 de desembre del mateix any. 
 
(...) 
 
Article 9è. - Règim de declaració i d’ingrés. 
 
(…) 
 
5. El termini de presentació de sol�licituds per a llicències d’ocupació de taules i 
cadires amb finalitat lucrativa, serà el següent: 
 
 - Anual:    De l'1 al 31 de gener. 
 - Temporada:   De l’1 al 31 de març. 
 - Eventuals o ampliació:  15 dies abans de la seva instal�lació. 
 
OF 20 – Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes, tanques puntals, estíntols, bastides i altres instal�lacions 
anàlogues. 
 
No presenta canvis, respecte l’ordenança fiscal de l’any passat. Només destacar 
els canvis necessaris per l’adequació a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de 
Barcelona. 
 
El model d’ordenança fiscal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, incorpora 
aquells aspectes regulats a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, i 
que queden determinats en: 
 
a) Article 4 – Responsables i successors: 
Referència (apartat 3): En tot el que fa referència a la successió de les obligacions 
tributàries pendents. 
 
b) Article 9 – Règim de declaració i d’ingrés: 
Referència (apartat 4): Pel que significa la imputació dels períodes naturals 
assenyalats en les diferents tarifes. 
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L’Ajuntament de La Roca del Vallès no s’adhereix a determinats articles de 
l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, i que queden determinats 
en: 
 
a) Article 6 – Quota tributària: 
L’Ajuntament de La Roca del Vallès, te una regulació pròpia (que varia respecte 
de la que figura a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona), pel que 
es refereix a les tarifes que són d’aplicació. 
 
El model d’ordenança fiscal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, incorpora 
altres aspectes no regulats a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, 
i que queden determinats en: 
 
a) Article 8 – Període impositiu: 
Referència (paràgraf 2): Per tot el relacionat amb una duració temporal de 
l’aprofitament especial i que aquest, s’estengui a varis exercicis. 
 
b) Article 9 – Règim de declaració i d’ingrés: 
Referència (apartat 3-paràgraf 2): La comprovació, per part dels Serveis Tècnics 
municipals, de les declaracions formulades, i les seves conseqüencies. 
 
Pel que fa referència a les tarifes, presenten un increment del 2,00 %. 
 
Finalment, l’ordenança fiscal incorpora la reserva de facultats a què es fa 
referència al segon apartat d’aquesta memòria (article 11-apartat 4). 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20 
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTÍNTOLS, BASTIDES I ALTRES 
INSTAL�LACIONS ANÀLOGUES (DIBA 09) 
 
(...) 
 
Article 4t. - Responsables i successors. 
 
(...) 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
(...) 
 
Article 6è. - Quota tributària. 
 
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes 
als apartats següents:  
 
Tarifa primera 
 

CONCEPTE 
PER DIA 

(O 
FRACCIÓ) 

PER 
SETMANA 

PER 
MES 

Tanques. Per m². 0,74 € 4,72 € 16,83 
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€ 

Bastides que impedeixin el pas. Per m². 0,74 € 4,72 € 
16,83 

€ 

Grues i altres vehicles. Per m². 0,74 € 4,72 € 
16,83 

€ 
Mercaderies i materials de 
construcció. Per m². 

0,74 € 4,72 € 
16,83 

€ 
 
Tarifa segona 
 

CONCEPTE 
PER SETMANA 
(O FRACCIÓ) 

Sac de runa. Per unitat. Per setmana o fracció 5,22 € 
Contenidor de menys de 6 m3. Per setmana o 
fracció 

29,57 € 

Contenidor de 6 m3. o superior. Per setmana 
o fracció 

52,57 € 

 
Quota mínima 
S’estableix una quota mínima de 20,40 euros per l’ocupació de via pública amb 
sacs de runa. 
 
Tarifa tercera 
 

CONCEPTE IMPORT 
Ocupació i tancament de carrer, sense presència de policia local. Per hora o fracció 27,35 € 
Ocupació i tancament de carrer, amb presència de policia local. Per hora o fracció 67,77 € 
Ocupació i tancament de carrer, amb presència de policia local. Per hora o fracció, en 
festiu o nocturn 

73,53 € 

 
Normes particulars d’aplicació de les tarifes 
 
a) Les quantitats que en resultin d’aplicar la tarifa tercera, concepte segons, 
tindran un recàrrec del 20 per cent a partir del tercer mes i en el cas que, quan 
hagin finalitzat les obres, els aprofitaments continuïn, les quantitats tindran un 
recàrrec d’un 50 per cent. 
 
b) Les quantitats que en resultin d’aplicar la tarifa tercera, concepte tercer, tindran 
els recàrrecs següents a partir del tercer mes des de la seva instal.lació o concessió: 
durant el segon trimestre, un 25 per cent, durant el tercer trimestre, un 50 per cent i 
a partir del tercer, un 100 per cent. 
 
c) L’ocupació amb vagonetes per a la recollida o dipòsit de runes i materials de 
construcció es liquidarà pels drets fixats en els carrers de primera categoria. 
 
(...) 
 
Article 8è. - Període impositiu. 
 
(...) 
 
Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis, 
l’acreditament de la taxa tindrà lloc d’1 de gener de cada any i el període 
impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en 
la utilització privativa o aprofitament especial. 
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Article 9è. - Règim de declaració i d’ingrés. 
 
(...) 
 
Els serveis tècnics municipals comprovaran les declaracions que han formulat els 
interessats i les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les 
peticions de llicències; ni n’hi havia, aquestes es notificaran als interessats i es 
giraran, si és el cas, les liquidacions complementàries que s’escaiguin. 
 
4. Les quantitats exigides d’acord amb les tarifes de l’article 6, es liquidaran per 
cada aprofitament sol�licitat o realitzat i seran irreduïbles pels períodes naturals de 
temps assenyalats en els epígrafs respectius. 
 
OF 21 – Taxa per la instal�lació de quioscos en la via pública. 
 
No presenta canvis, respecte l’ordenança fiscal de l’any passat. Només destacar 
els canvis necessaris per l’adequació a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de 
Barcelona. 
 
El model d’ordenança fiscal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, incorpora 
aquells aspectes regulats a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, i 
que queden determinats en: 
 
a) Article 4 – Responsables i successors: 
Referència (apartat 3): En tot el que fa referència a la successió de les obligacions 
tributàries pendents. 
 
El model d’ordenança general de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, s’adequa al 
redactat d’aquells aspectes regulats a l’ordenança general de la Diputació de 
Barcelona, i que queden determinats en: 
 
a) Article 10 – Notificacions de les taxes: 
Referència (apartat 1): En relació als aprofitaments especials continuats que 
s’estenguin a varis exercicis. 
 
L’Ajuntament de La Roca del Vallès no s’adhereix a determinats articles de 
l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona, i que queden determinats 
en: 
 
a) Article 6 – Quota tributària: 
L’Ajuntament de La Roca del Vallès, te una regulació pròpia (que varia respecte 
de la que figura a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona), pel que 
es refereix a les tarifes que són d’aplicació. 
 
Pel que fa referència a les tarifes, presenten un increment del 2,00 %. 
 
Finalment, l’ordenança fiscal incorpora la reserva de facultats a què es fa 
referència al segon apartat d’aquesta memòria (article 12-apartat 4). 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 21 
TAXA PER LA INSTAL�LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA (DIBA 12) 
 
(...) 
 
Article 4t. - Responsables i successors. 
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(...) 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones 
físiques, jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 
General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
(...) 
 
Article 6è. - Quota tributària. 
 
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes 
contingudes als apartats següents: 

 
DESCRIPCIÓ IMPORT 

  

a) Quioscos dedicats a la venda de begudes alcohòliques, cafès, refrescos, etc. Per m². i 
trimestre 

4,08 € 

b) Quioscos dedicats a la venda de premsa, llibres, expenedoria de tabac, loteria, 
llaminadures, etc. Per m². i trimestre 

4,08 € 

c) Quioscos dedicats a la venda de gelats, refrescos i altres articles propis de temporada i 
no determinats expressament en un altre epígraf d’aquesta ordenança, amb un mínim de 
deu metres quadrats. Per m². i trimestre 

4,08 € 

d) Quioscos de massa fregida. Per cada m². i trimestre 4,08 € 

e) Quioscos dedicats a la venda de bitllets dels cecs. Per m². i trimestre 4,08 € 

f) Quioscos dedicats a la venda de flors. Per m². i trimestre 4,08 € 

g) Quioscos dedicats a la venda d’altres articles no inclosos en un altre epígraf d’aquesta 
ordenança. Per m². i mes 

4,08 € 

 
Normes particulars d’aplicació: 
 
a) Les quantitats que s’estableixen en la tarifa anterior s’aplicaran íntegrament als deu 
primers metres quadrats de cada ocupació. Cada metre quadrat d’excés tindrà un 
recàrrec del 10 per cent en la quantitat fixada en la tarifa. 
 
b) Per a determinar la superfície computable als efectes de l’aplicació de la tarifa en 
els quioscos dedicats a la venda de flors, a més de la superfície que ocupa 
estrictament el quiosc, hom tindrà en compte la superfície annexa utilitzada per a 
l’exposició de plantes, flors i altres productes anàlegs o complementaris. 
 
c) Les quantitats que estableix la tarifa s’incrementaran un 10 per cent quan en els 
quioscos es comercialitzin articles en règim d’expositors en dipòsit. 
 
2. Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzi un procediment de 
licitació pública, l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la 
proposició sobre la que recaigui la concessió, autorització o adjudicació. 
 
(...) 
 
Article 10è. - Notificacions de les taxes. 
 
1. En supòsits d’aprofitaments especials continuats que s’estenguin a varis exercicis, la 
primera liquidació, o la confirmació de l’autoliquidació, es notificarà personalment al 
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sol�licitant junt amb l’alta en el registre de contribuents. La taxa d’exercicis successius 
es notificarà col�lectivament, mitjançant l’exposició pública del padró. 
 
OF 22 – Taxa per l’aprofitament especial de domini públic local a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments d’interès general. 
 
Aquesta ordenança fiscal ha estat molts anys sense modificar-se per evitar nous 
recursos contenciosos administratius, per part de les operadores de telefonia mòbil. 
 
No obstant això, es proposa l’adaptació del seu redactat a les modificacions 
necessàries relatives a l’exclusió de la regulació referida a la taxa corresponent a les 
esmentades operadores de telefonia mòbil, conforme als criteris derivats dels 
pronunciaments judicials del Tribunal de Justícia de la Unió Europa (Sentència de 12 de 
juliol de 2012 i interlocutòria de 30 de gener de 2014), i del Tribunal Suprem (per totes, 
Sentència de 5 d’abril de 2013). 
 
El model d’ordenança fiscal de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, incorpora tots els 
aspectes regulats a l’ordenança fiscal tipus de la Diputació de Barcelona. 
 
Finalment, l’ordenança fiscal incorpora la reserva de facultats a què es fa referència al 
segon apartat d’aquesta memòria (article 9-apartat 4). 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22 
TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DE DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES 
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL (DIBA 07) 
 
Article 1r. - Fonament i naturalesa. 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 24.1.c del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es regula la 
taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o 
volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part 
important del veïnat, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal. 
 
Article 2n. - Fet imposable. 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa o els 
aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies públiques 
municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els 
serveis de subministraments que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una 
part important del veïnat. 
 
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la prestació 
del servei de subministrament calgui utilitzar una xarxa que materialment ocupa el sòl, 
subsòl o volada de les vies públiques municipals, amb independència de qui sigui el 
titular de la xarxa. 
 
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors els 
subministraments d’aigua, gas, electricitat, telefonia fixa i altres mitjans de 
comunicació diferents de la telefonia mòbil. 
 
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió expressa 
de l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o l’aprofitament especial 
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constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques municipals, necessaris per a la 
prestació dels serveis de subministraments d’interès general. 
 
Article 3r. - Subjectes passius. 
 
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de 
subministrament que resultin d’interès general o afectin la generalitat o una part 
important del veïnat, tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de gas, 
electricitat, telefonia fixa i altres d’anàlogues, així com també les empreses que 
explotin les xarxes de comunicació interna mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió 
per cable o qualsevol altra tècnica, independentment del seu caràcter públic o privat. 
 
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores d'aquests serveis les 
empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos. 
 
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius les 
empreses o entitats explotadores a què es refereix l’apartat anterior, tant si són titulars 
de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els subministraments com si, 
no sent titulars de dites xarxes, ho són de drets d’ús, accés o interconnexió a les 
mateixes. 
 
3. Les empreses titulars de les xarxes físiques a les quals no els resulti aplicable el que es 
preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del sòl, el subsòl 
i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal corresponent. 
 
Article 4t. - Responsables i successors. 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a 
la Llei general tributària i a l’Ordenança general. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei general tributària i 
a l’Ordenança general. 
 
Article 5è. - Base imposable. 
 
1. Quan el subjecte passiu sigui titular de la xarxa que ocupa el sòl, subsòl o volada de 
les vies públiques, mitjançant la qual es produeix el gaudiment de l’aprofitament 
especial del domini públic local, la base imposable està constituïda per la xifra 
d’ingressos bruts procedents de la facturació que obtinguin anualment en el terme 
municipal les empreses o entitats assenyalades en l’article 3r, punts 1 i 2 d’aquesta 
Ordenança. 
 
2. Quan per al gaudiment de l’aprofitament especial a què es refereix l’apartat 
anterior el subjecte passiu hagi utilitzat xarxes alienes, la base imposable de la taxa 
està constituïda per la xifra d’ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal 
minorada en les quantitats que hagi d’abonar al titular de la xarxa, per l’ús de la 
mateixa. 
 
3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideració d’ingressos bruts 
procedents de la facturació aquells que, essent imputables a cada entitat, hagin estat 
obtinguts per la mateixa com a contraprestació pels serveis prestats en aquest terme 
municipal, en desenvolupament de l’activitat ordinària; només s’exclouran els ingressos 
originats per fets o activitats extraordinàries. 
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A títol enunciatiu, tenen la consideració d’ingressos bruts les facturacions pels 
conceptes següents: 
 
a) Subministraments o serveis d’interès general, propis de l’activitat de l’empresa, que 
corresponguin a consums dels abonats efectuats en el Municipi. 
 
b) Serveis prestats als consumidors necessaris per a la recepció del subministrament o 
servei d’interès general propi de l’objecte de l’empresa, incloent-hi els enllaços a la 
xarxa, posada en marxa, conservació, modificació, connexió, desconnexió i substitució 
dels comptadors o instal�lacions propietat de l’empresa. 
 
c) Lloguers, canons, o drets d’interconnexió percebuts d’altres empreses 
subministradores de serveis que utilitzin la xarxa de l’entitat que té la condició de 
subjecte passiu. 
 
d) Lloguers que han de pagar els consumidors per l’ús dels comptadors o d’altres 
mitjans emprats en la prestació del subministrament o servei. 
 
e) Altres ingressos que es facturin pels serveis resultants de l’activitat pròpia de les 
empreses subministradores. 
 
4. No s’inclouran entre els ingressos bruts, a aquests efectes, els impostos indirectes que 
graven els serveis prestats ni les partides o quantitats cobrades per compte de tercers 
que no constitueixin un ingrés propi de l’entitat que és subjecte passiu de la taxa. Així 
mateix, no s’inclouran entre els ingressos bruts procedents de la facturació les 
quantitats percebudes per aquells serveis de subministrament que s'utilitzin en aquelles 
instal�lacions que es trobin inscrites en la secció 1a. o 2a. del Registre administratiu 
d’instal�lacions de producció d’energia elèctrica del Ministeri corresponent, com a 
matèria primera necessària per a la generació d’energia susceptible de tributació per 
aquest règim especial. 
 
5. No tenen la consideració d’ingressos bruts procedents de la facturació els 
conceptes següents: 
 
a) Les subvencions públiques d’explotació o de capital que les empreses puguin rebre. 
 
b) Les indemnitzacions exigides per danys i perjudicis, llevat que siguin compensació o 
contraprestació per quantitats no cobrades que calgui incloure en els ingressos bruts 
definits en l’apartat 3. 
 
c) Els ingressos financers, com ara interessos, dividends i qualssevol altres de naturalesa 
anàloga. 
 
d) Els treballs realitzats per l’empresa per al seu immobilitzat. 
 
e) Les quantitats procedents d’alienacions de béns i drets que formen part del seu 
patrimoni. 
 
6. Les taxes regulades en aquesta Ordenança exigibles a les empreses o entitats 
assenyalades en l’article 3r, punts 1 i 2 d’aquesta Ordenança, són compatibles amb 
altres taxes establertes, o que pugui establir l’Ajuntament, per la prestació de serveis o 
realització d’activitats de competència local, de les quals les esmentades empreses 
hagin de ser subjectes passius. 
 
Article 6è. - Tipus i quota tributària. 
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La quantia de la taxa es determina aplicant l’1,5 per 100 a la base imposable definida 
a l’article 5è d’aquesta Ordenança. 
 
 
Article 7è. - Període impositiu i meritació de la taxa. 
 
 
1. El període impositiu coincideix amb l’any natural, llevat dels supòsits d’inici o 
cessament en la utilització o aprofitament especial del domini públic local necessari 
per a la prestació del subministrament o servei, casos en què el període impositiu 
comprèn des de l’inici fins al cessament efectiu. 
 
2. La taxa es merita el primer dia del període impositiu. 
 
 
Article 8è. - Règim de declaració i d’ingrés. 
 
1. S’estableix el règim d’autoliquidació per a cada tipus de subministrament, que tindrà 
periodicitat trimestral i comprendrà la totalitat dels ingressos bruts facturats en el 
trimestre natural a què es refereixi. El cessament en la prestació de qualsevol 
subministrament o servei d’interès general comporta l’obligació de fer constar aquesta 
circumstància a l’autoliquidació del trimestre corresponent, així com la data de 
finalització. 
 
2. La data de la presentació finalitzarà l’últim dia del mes següent o l’immediat hàbil 
posterior a cada trimestre natural. Es presentarà a l’Ajuntament una autoliquidació per 
a cada tipus de subministrament efectuat en el terme municipal, especificant el volum 
d’ingressos percebuts per cada un dels grups integrants de la base imposable, segons 
detall de l’article 5è.3 d’aquesta Ordenança. L’especificació referida al concepte 
previst a la lletra c) de l’esmentat article, inclourà la identificació de la empresa o 
empreses subministradores de serveis a les quals s’hagi facturat quantitats en concepte 
de peatge. 
 
La quantia total d’ingressos declarats pels subministraments a què es refereix l’apartat 
a) de l’esmentat article 5è.3 no podrà ser inferior a la suma dels imports dels consums 
registrats en comptadors, o altres instruments de mesura, instal�lats en aquest Municipi. 
 
3. Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d’acreditar la quantitat satisfeta als 
titulars de les xarxes per tal de justificar la minoració d’ingressos a què es refereix 
l’article 5è.2 de la present Ordenança. Aquesta acreditació s’acompanyarà de la 
identificació de l’empresa o entitat propietària de la xarxa utilitzada. 
 
4. S’expedirà un document d’ingrés per a l’interessat, que li permetrà satisfer la quota 
en els llocs i terminis de pagament que s’hi indiquin. 
 
Si la base imposable declarada per un trimestre és negativa, aquest import s’afegirà 
amb el seu signe a la base imposable del trimestre següent. 
 
5. La presentació de les autoliquidacions després del termini fixat al punt 2 d’aquest 
article comportarà l’exigència dels recàrrecs d’extemporaneïtat, segons el que preveu 
l’article 27 de la Llei general tributària. 
 
Article 9è. - Gestió per delegació. 
 
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades totalment o 
parcialment en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriors 
seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’Administració delegada. 
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2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per 
aconseguir la col�laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius 
a fi de simplificar el compliment de les obligacions formals i materials derivades 
d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació. 
 
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme 
l’Organisme de Gestió Tributària s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva 
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de 
gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la 
província de Barcelona que han delegat les seves facultats en la Diputació. 
 
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, 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 determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul�lació, total o parcial, 
de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin 
convenient. 
 
Article 10è. - Infraccions i sancions. 
 
1. La manca d’ingrés del deute tributari que resulta de l’autoliquidació correcta de la 
taxa dins els terminis establerts en aquesta ordenança, constitueix infracció tributària 
tipificada a l’article 191 de la Llei general tributària, que es qualificarà i sancionarà 
segons disposa l’esmentat article. 
 
2. La resta d’infraccions tributàries que es puguin cometre en els procediments de 
gestió, inspecció i recaptació d’aquesta taxa es tipificaran i sancionaran d’acord amb 
el que es preveu a la Llei general tributària i a l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
Disposició addicional. - Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 
es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
OF 23 – Preus públics per la prestació dels serveis o realització d’activitats de 
competència municipal. 
 
Com ja s’ha comentat al punt primer d’aquesta memòria, es manté un text propi (no hi 
ha adhesió al model d’ordenança fiscal proposat per la Diputació de Barcelona). 
 
Les variacions que presenta, respecte del text anterior, venen determinades per: 
 
a) Article 4 – Responsables i successors: 
Referència (apartats 1 a 3): En tot el que fa referència als responsables tributaris i la 
successió de les obligacions tributàries pendents. 
 
b) Article 6 – Meritament: 
Referència (paràgraf 1): Determina el moment en que neix l’obligació de contribuir. 
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c) Article 7 – Règim de declaració i d’ingrés: 
Referència (paràgraf 1): Per tot el que fa referència al moment en que s’exigeix el 
pagament de les tarifes. 
 
d) Article 9 – Actuacions per delegació: 
Referència (apartats 1 a 3): Pel que es refereix a la delegació de la gestió, i l’aplicació 
de les normes, les vigents de la Diputació de Barcelona, i d’altra banda, la reserva de 
facultats a favor de l’Ajuntament. 
 
e) Disposició addicional – Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les 
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes 
posteriors: 
Referència (paràgraf 1): Pel que es refereix a les modificacions i/o substitucions 
automàtiques, com a conseqüència de modificacions dels preceptes legals i 
reglamentaris. 
 
Pel que fa referència a les tarifes, no hi ha variació. 
 
Finalment, l’ordenança fiscal incorpora la reserva de facultats a què es fa referència al 
segon apartat d’aquesta memòria (article 7-apartat 3). 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23 
PREUS PÚBLICS PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS O REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE 
COMPETÈNCIA MUNICIPAL 
 
(...) 
 
Article 4t. - Responsables i successors. 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a 
la Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es 
dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i 
a l’Ordenança General. 
 
(...) 
 
Article 6è. – Meritament. 
 
Els preus públics que es relacionen en aquesta ordenança es meritaran quan s’iniciï la 
realització de l’activitat que constitueix l’objecte del concepte determinat a l’article 2. 
 
Article 7è. – Règim de declaració i d’ingrés. 
 
Els preus públics establerts a les tarifes s’exigiran en el moment en que s’iniciï la realització 
de l’activitat que constitueix l’objecte del concepte determinat a l’article 2. 
 
(...) 
 
Article 9è. - Actuacions per delegació. 
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1. - Si la gestió i la recaptació del tribut han estat delegades en la Diputació de 
Barcelona, les normes previstes en aquesta ordenança seran aplicables a les 
actuacions que ha de fer l’Administració delegada. 
 
2. - Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l’Organisme de 
Gestió Tributària s’ajustaran a allò que preveu la normativa vigent i a la seva 
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de 
gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la 
província de Barcelona que delegaren les seves facultats en la Diputació. 
 
3. - No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, 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 determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, 
de les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin 
convenient. 
 
Disposició addicional. - Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
 
Els preceptes d’aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 
es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
SEGON.- Manifestar, amb caràcter informatiu, que no experimenten canvis 

l’ordenança fiscal següent: 

- Ordenança fiscal general reguladora de les Contribucions especials. 
 
TERCER.- Exposar al públic, durant un termini de trenta (30) dies hàbils, en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament de La Roca del Vallès l’aprovació d’aquest acord, així com 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en un diari de major difusió de la 
província, als efectes que els interessats legítims puguin examinar l’expedient i 
presentar reclamacions. El termini de 30 dies es comptarà des de l’endemà de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
 
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin 
afectats, en els termes previstos a l’article 18 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, 
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 
els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
QUART.- Un cop aprovats definitivament, els acords definitius amb el text íntegre de les 
modificacions, hauran de ser publicats en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, als efectes de la seva vigència. 
 
CINQUÈ.- Les modificacions de les ordenances fiscals entraran en vigor a partir del dia 
1 de gener de 2015 i es mantindran vigents fins la seva modificació o derogació 
expressa.” 
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B-3. Ratificació inicial de les modificacions dels estatuts del Consorci DO Alella, 
aprovades inicialment per l’Assemblea General del Consorci, en sessió extraordinària 
de 30 de juliol. 
 
Sr. Alcalde.- Passem al següent punt de l’ordre del dia que tracta de les ratificació 
inicial de les modificacions dels Estatuts del Consorci de la DO Alella aprovada 
inicialment per l’Assemblea General del Consorci en sessió extraordinària de 30 de 
juliol.  
 
Ho comento jo mateix, es tracta d’una adaptació a la famosa Llei ARSAL i s’ha 
aprofitat per modificar alguna cosa més, no és una modificació substancial, en tot cas 
faig un apunt molt ràpid per no entrar massa en el detall. Un dels temes importants és 
que es canvia el nom, el Consorci de la DO Alella passa a nomenar-se Consorci de 
Promoció Enoturística del Territori  DO Alella, ja els vaig explicar en la Comissió 
Informativa que això sorgeix d’un conflicte amb el Consell Regulador de la DO Alella 
que entén que hi ha una ingerència o una confusió entre els nom,  el Consell 
Regulador és una cosa i el Consorci una altra. En el Consorci estem, actualment, 
quinze municipis dels divuit que formem el territori DO Alella i aquests quinze municipis 
consorciats vàrem entendre de seguida que es tractava d’un mecanisme de 
promoció turística dels nostres territoris a través d’un producte com és la vinya i el vi, un 
producte que pot ser d’èxit i que pot ser el fil conductor de moltes activitats com les 
que s’estan fent. Llavors, aquest canvi de nom, Consorci de Promoció Turística del 
Territori de la DO Alella, apareix en l’article 1 i apareix en tots els articles, el 2, el 3, i 
sempre que hi havia del nom, evidentment l’articulat està canviat. Respecte altres 
canvis d’articulat, en el 5 s’han incorporat algunes finalitats del Consorci, en el 6 s’han 
incorporat atribucions del Consorci fent millor les definicions i en el 13 s’han definit tres 
aspectes més del Consell de Govern del Consorci, de les seves atribucions i en el 20 
s’han definit les funcions de gerència així com en el 24 i en el 25 que fan referència al 
personal al servei del Consorci, bàsicament les adscripcions a les administracions a que 
es podria quedar adscrit al Consorci en compliment de l’ARSAL. Aquests són els canvis, 
bàsicament, si voleu que entrem més en detall ho comentem, però aquesta és 
bàsicament la filosofia d’aquesta modificació. Algun comentari. Passem a votació. 
 
Passem a votació 
 
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per unanimitats dels regidors  
assistents a la sessió, el qual, literalment, diu:  
 

“Vist que l’Assemblea general del Consorci DO Alella, en sessió extraordinària 
celebrada el 30 de juliol va adoptar, entre d’altres els següents acords:  
 
“PRIMER.- Aprovar inicialment i, en el cas que no es presentin reclamacions ni 
al�legacions, definitivament les modificacions dels estatuts del Consorci DO Alella, 
d’acord amb al redacció donada en el text refós que s’adjunta. 
 
SEGON.- Notificar a tots els membres consorciats l’acord inicial de modificació dels 
estatuts donant-los un termini de trenta dies, a comptar des de la recepció de la 
notificació, perquè presentin, si ho consideren oportú, les esmenes que estimin 
convenients, amb el benentès que si no se’n presenten dins de l’esmentat termini 
l’acord es donaria per elevat a definitiu  
 
TERCER.- Sotmetre l‘acord esmentat al tràmit d’informació pública mitjançant la 
inserció d’anuncis al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i al tauler d’edictes, pel termini de trenta dies, 
conforme a allò previst pels articles 313.3 en relació amb el 160.1, del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis 
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dels ens locals, als efectes  de que es puguin efectuar, en el seu cas, les 
reclamacions o al�legacions que es considerin oportunes.” 
 
Atès que  la modificació d’estatuts acordada pel Consorci obeeix de manera 
primordial a l’obligació de donar compliment a la Disposició transitòria sisena de la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
local, i en tal sentit s’incorporen als estatuts del Consorci les previsions establertes 
en la Disposició addicional vintena “ règim jurídic dels consorcis” incorporada per 
la Llei 27/2013, a la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. 
 
A més, i com a conseqüència de l’experiència dels quatre anys d’existència del 
consorci s’introdueixen altres modificacions com la modificació del nom del 
Consorci que passarà a denominar-se “ Consorci de promoció enoturística del 
territori DO Alella”  per diferenciar-lo de manera més clara amb el Consell 
Regulador de la denominació d’Origen Alella, es clarifiquen les seves finalitats 
centrades primordialment en la promoció enoturística del territori i s’incorporen 
algunes qüestions de funcionament dels òrgans de govern que en la pràctica ja es 
venien realitzant. 
 
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres i serveis i activitat dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, preveu que la modificació dels 
estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de 
ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per 
la seva aprovació. 
 
Atès l’article 313.2 del Reglament d’obres i serveis i activitat dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, de 13 de juny, on es disposa que l’acord dels ens locals per 
acordar, entre altres qüestions, la modificació dels estatuts del consorci, s’ha 
d’adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta del membres de la 
Corporació.  
 
Per tot això, es proposa al ple municipal l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Ratificar inicialment i, en cas que no es presentin reclamacions ni 
al�legacions, definitivament les modificacions dels estatuts del Consorci DO Alella, 
que van ser aprovades per l’Assemblea General del Consorci, en sessió 
extraordinària celebrada el 30 de juliol de 2014, d’acord amb la redacció donada 
en el text refós que s’adjunta a aquesta proposta. 
 
SEGON.- Sotmetre l’esmentat acord al tràmit d’informació pública, pel termini de 
30 dies, mitjançant la inserció d’anuncis al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament, donant audiència simultàniament als interessats. Tot això en 
compliment del disposat pels articles 313.3 en relació al 160.1 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
TERCER.- Formular l’encàrrec al Consorci DO Alella perquè en representació 
d’aquest Ajuntament, procedeixi a la publicació íntegra del text de les 
modificacions dels estatuts, definitivament aprovat, en el Butlletí Oficial de la 
Província, als efectes previstos per l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local. 
 
QUART.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci DO Alella per al seu 
coneixement i efectes oportuns.” 
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B-4. Adhesió al sistema central d’adquisició de béns i serveis de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Sr. Alcalde.- Passem al darrer punt de l’ordre del dia que tracta de l’adhesió al 
sistemacentral d’adquisició de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya. 
 
Té la paraula el regidor d’Hisenda, el Sr. Manel Álvarez.  
 
Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. La Generalitat disposa d’una diguem-ne central de 
compres a la qual l’Ajuntament ja es va adherir l’any passat o fa un any, gairebé 2 per 
l’adquisició de la compra d’energia elèctrica i el que proposem amb aquest acord és 
adherir-nos a aquesta central de compres, però en totes les seves categories. Aquest 
seria el primer acord. El segon acord seria aprovar el conveni, s’adjunta el document. 
L’objectiu que estem buscant amb aquesta proposta és obtenir la possibilitat de 
negociar o de treure a concurs l’adquisició de gas amb unes condicions millors que les 
que tenim actualment, amb unes condicions millors de les que tenim actualment. Ja 
ho vam fer amb la compra d’energia elèctrica que ha sortit de manera positiva pels 
interessos de l?Ajuntament. Estem pagant menys que si hi haguéssim fet mitjançant 
l’ACM, per tant, veiem que tenim possibilitats de contractar directament amb una 
empresa subministradora de gas i a través d’aquesta central de compres el que 
aconseguiríem és fer molt més fàcil la gestió administrativa, que és el que busquem.  
 
El tercer acord seria facultar a  l’alcalde per poder realitzar quants tràmits i resolucions 
siguin necessàries per a l’execució d’aquest acord. 
 
Notificar, com a quart acord, aquest acord a la Comissió Central de la Generalitat de 
Catalunya i per últim, donar trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i a les 
diverses àrees municipals, per al seu coneixement. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies, Sr. Manel Álvarez. Algun comentari?  
 
Passem a votació 
 
Conclòs el debat per l’alcaldia, s’aprova el dictamen per unanimitats dels regidors  
assistents a la sessió, el qual, literalment, diu:  
 

“La Generalitat de Catalunya, mitjançant la Comissió Central de Subministraments 
gestiona un sistema d’adquisicions centralitzades de béns i serveis. 
 
En la Disposició addicional primera del Decret 96/2001, de 20 de març, sobre 
organització i competències per a la contractació dels subministraments i dels 
serveis complementaris relacionats o derivats dins l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya i altres organismes públics, es preveu que els organismes autònoms i 
les restants entitats de dret públic vinculades o dependents de l’Administració de la 
Generalitat, institucions i empreses públiques de la Generalitat i entitats locals, 
puguin adherir-se voluntàriament com a destinatàries dels subministraments i serveis 
de referència objecte d’adquisició centralitzada per la Comissió Central de 
Subministraments, prèvia sol�licitud d’adhesió que haurà de ser acceptada per 
acord de la Comissió Central de Subministraments mitjançant la formalització del 
corresponent conveni de col�laboració, on es fixaran les condicions de l’esmentada 
vinculació. 
 
Els acords marc formalitzats per la Comissió Central de Subministraments, s’han 
licitat amb les garanties de publicitat i concurrència i, per tant, aquesta primera 
licitació habilita que els contractes derivats posteriors no s’hagin d’adjudicar 
mitjançant licitació pública (les empreses proveïdores ja estan identificades) així 
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com els tipus d’articles (marques, models...). Els contractes derivats dels Acords 
marc que realitzin els ens públics han de garantir que no discriminen a cap de les 
empreses proveïdores seleccionades en els Acords marc. 
 
L’ens públic pot articular el seu contracte ajustant una invitació als proveïdors 
reconeguts en els Acords marc formalitzats per la comissió Central de 
Subministraments. 
 
L’adhesió al sistema d’adquisicions centralitzades de béns i serveis de la Generalitat 
de Catalunya, facilitaria la gestió dels serveis i subministraments continguts, agilitzant 
els procediments de licitació, sense que comporti cap cost econòmic per a 
l’Ajuntament. Així mateix, l’adhesió al Sistema central de subministraments no 
implica l’ús obligat per part d’aquest Ajuntament, sinó en allò que sigui adient a les 
concretes necessitats de la corporació. 
 
Vist l’article 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, on es reconeix la possibilitat de 
les entitats locals d’adherir-se a sistemes de contractació centralitzada.  
 
Vist l’article 303 i i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
Es proposa a la Comissió informativa el dictamen sobre els acords següents: 
 
Primer.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de la Roca del Vallès al sistema 
d’adquisicions centralitzades de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya, en 
totes les seves categories, amb la formalització de la documentació requerida a 
aquest efectes. 
 
Segon.- APROVAR el conveni de col�laboració entre l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès i la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya, 
depenent del Departament d’Economia i Coneixement, en el que s’estableixen les 
condicions de participació en el Sistema central d’adquisicions, el redactat del qual 
s’acompanya per annex a aquest Acord, formant part integrant del mateix. 
 
Tercer.- FACULTAR àmpliament i expressa al senyor Alcalde, perquè en nom i 
representació de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, pugui realitzar quants tràmits i 
l’adopció de quantes resolucions siguin necessàries per a l’execució d’aquest 
acord.  
 
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la Comissió Central de Subministraments de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
Cinquè.- DONAR trasllat d’aquest acord a la Intervenció municipal i a les diverses 
àrees municipals, per al seu coneixement.” 

 
Sr. Alcalde.- Bé, sense més assumptes que tractar, aixequem la sessió quan són les 9 i 58 
minuts del vespre. Moltes gràcies a tots i a totes per l’assistència. 
 
I no havent-hi més assumptes a debatre, acomplert l’objecte de la convocatòria, el 
president aixeca la sessió, quan són les 21 hores i 58 minuts del dia indicat en 
l’encapçalament, de la qual cosa en dono fe.  
 
El president        La secretària   
 
 
 
Rafael Ros i Penedo      Maria Sanpere i Herrero 
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