ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 22 D’OCTUBRE
DE 2015 NÚM. 13/2015
ASSISTENTS:
Alcalde: Il·lm. Sr. Albert Gil i Gutiérrez del grup municipal d’ERC
Regidors:
Sr. Jordi Fortí i Gurgui del grup municipal d’ERC
Sra. Esther Laso i Esteban del grup municipal d’ERC
Sra. Roser Moreno i Sánchez del grup municipal d’ERC
Sr. Xavier del Villar i Berenguel del grup municipal d’ERC
Sr. Rafael Ros i Penedo del grup municipal de CIU
Sr. Manuel Álvarez i Herrera del grup municipal de CIU
Sra. Maria Carmen Diaz i Rodríguez del grup municipal de CIU
Sra. Marta Pujol i Armengol del grup municipal de CIU
Sr. Carles Fernández i Pérez del grup municipal del PSC
Sr. Francisco Garcia i Lorenzana del grup municipal del PSC
Sr. Julio Caña i Fernández del grup municipal del PSC
Sr. Maria Assumpta López i Roig del grup municipal del PSC
Sra. Caterina Palma i Rovira del grup municipal del PSC
Sr. Daniel Martín i Oller del grup municipal d’ ICV-EUIA
Sr. César Alcalá i Giménez del grup municipal del P.P.
A la Roca del Vallès, essent les 20.04 hores 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, Albert Gil i Gutiérrez
i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits pel que sotasigna secretari,
Antoni Peralta i Garcerá, 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 vint hores trenta minuts.
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió amb l’absència excusada del regidor Sr. Andrés Hidalgo i
Aragón del grup municipal d’ ICV-EUIA i es passa, tot seguit, a conèixer el punt de l’ordre
del dia indicat a la convocatòria:

ORDRE DEL DIA
A) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
A.1 Aprovació provisional de les ordenances fiscals per a l’exercici 2016.
Sr. Alcalde.- Bé, bona nit, comencem la sessió del ple extraordinari de data 22 d’octubre,
quan són les 20 hores i 4 minuts i disculpem la presència del Sr. Andrés Hidalgo que ens ha
confirmat que no assistirà al ple extraordinari de data 22 d’octubre quan són les 20 hores i
4 minuts.
A) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
A.1 Aprovació provisional de les ordenances fiscals per a l’exercici 2016.
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Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general
de 15 d’octubre de 2015, amb el contingut següent:
“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, liquidació,
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.
Vista la Memòria de l’Alcaldia-Presidència i l’Informe de la Intervenció municipal, es
proposa l'adopció dels següents ACORDS:
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PRIMER. – Adherir-se als models d’ordenances fiscals tipus elaborats i publicats per
la Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província, de data dimecres, 30 de
setembre de 2015 – CVE-Núm. de registre: 022015022339). Cal advertir, que
aquesta adhesió fa referència al text genèric de tota l’ordenança fiscal respectiva,
exceptuant aquelles particularitats fixades per l’Ajuntament de La Roca del Vallès,
com són la determinació dels conceptes tributaris, les tarifes, les bonificacions
potestatives i qualsevol de les altres especificats que s’indiquen a cada ordenança
fiscal.
No obstant l’apartat anterior, l’Ajuntament de La Roca del Vallès, decideix no
adherir-se als models d’ordenances fiscals tipus elaborats i publicats per la
Diputació de Barcelona (Butlletí Oficial de la Província, de data dimecres, 30 de
setembre de 2015 – CVE-Núm. de registre: 022015022339) de les ordenances fiscals
que es relacionen a continuació, atès les diferències dels conceptes que
conformen el fet imposable de les aplicades per aquest Ajuntament durant l’any
2016:
- Número 11 – Taxa per la prestació dels serveis de prevenció d’incendis forestals.
- Número 12 – Taxa per la prestació dels serveis de recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans.
- Número 16 - Taxa per la utilització d’instal·lacions municipals.
- Número 18 - Taxa per la prestació dels serveis de subministrament d’aigua.
- Número 23 – Preus públics per la prestació dels serveis o realització d’activitats de
competència municipal.
SEGON. - 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, liquidació, 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 04

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 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
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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 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 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.

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, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de
dret públic municipals.
L’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de
dret públic municipals és important per regular aquells aspectes procedimentals
relatius a l’adopció dels acords administratius derivats de l’exercici de les
competències de gestió dels ingressos de dret públic.
Les variacions essencials que presenta aquesta ordenança general venen
determinades per les modificacions necessàries per tal d’adequar-se a la
normativa vigent. D’altra banda, s’han actualitzat els imports per a la realització
d’actuacions d’embargament de vehicles o béns immobles en base a criteris
d’economia i eficàcia.
El model d’ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals de l’Ajuntament de La Roca del Vallès,
incorpora els aspectes regulats a l’ordenança general de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals de la Diputació de
Barcelona, i que presenten les següents variacions, respecte el text de l’ordenança
general de l’any passat:
a) Títol - Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals: El canvi del nom de l’Ordenança, afegint la
figura tributària de la liquidació.
b) Article 5 - Accés a la informació pública, arxius i documents: El canvi del nom de
l’article.
c) Article 10 – Còmput de terminis: S’afegeixen els dissabtes, com a dies no hàbils.
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d) Article 14 – Taxes: No es podrà demanar la divisió de la quota, en els supòsits de
règim matrimonial de societat de guanys.
e) Article 14 – Taxes: En els supòsits de separació matrimonial judicial o de divorci,
es podrà sol·licitar l’alteració de l’ordre dels subjectes passius, per tal que figuri, en
primer lloc, qui és el beneficiari de l’ús.
f) Article 14 – Taxes: Es modifica el prorrateig –de semestral a trimestral- en les taxes
per la prestació de serveis, d’utilització privativa o d’aprofitaments especials.
g) Article 19 - Notificació de les liquidacions de venciment singular i altres actes de
gestió, liquidació, recaptació i inspecció: El canvi del nom de l’article, per
incorporar totes les figures tributàries.
h) Article 19 - Notificació de les liquidacions de venciment singular i altres actes de
gestió, liquidació, recaptació i inspecció – Referència: Apartat 7: S’incorpora un
nou apartat, per donar cobertura a la notificació de les figures tributàries
incorporades. A partir d’aquí, la resta de referències, actualitza la seva numeració.
i) Article 20 – Sol·licitud: S’ajusta la sol·licitud dels beneficis fiscals al mode i en els
terminis fixats legalment, o en les pròpies ordenances fiscals.
j) Article 24 – Revocació d’actes i rectificació d’errors: El canvi del nom de l’article.
k) Article 39 – Situació d’insolvència: S’amplia l’import –de 500,00 euros a 1.000,00
euros- per a la declaració de la insolvència, pel que respecta a la recaptació de
multes, en funció de la tramitació efectuada.
l) Article 40 – Execució forçosa: S’amplien els imports –de 60,00 euros a 100,00 euros
i de 300,00 euros a 1.000,00 euros- per a les actuacions d’execució forçosa, en
funció de les modalitats d’execució.
m) Article 46 – Terminació de les actuacions inspectores – Referències: Apartats 2 i
4: S’adapten al contingut de l’ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació dels ingressos de dret públic municipals de la Diputació de Barcelona,
respecte a les actuacions inspectores i les notificacions de les actes.
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, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS
(...)
Article 5è.- Accés a la informació pública, arxius i documents.
1. Els ciutadans tenen dret a accedir als registres i als documents que formin part
d’expedients, en els termes establerts a la Llei 30/1992 de Règim Jurídic i
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Procediment Administratiu Comú, a la Llei General Tributària, i a la del Parlament
de Catalunya, 10/2001, de 13 de juliol, d’Arxius i Documents.
2. Perquè sigui autoritzada la consulta caldrà que es formuli petició individualitzada
especificant els documents que es desitja consultar.
La consulta haurà de ser sol·licitada per l’interessat i no podrà afectar la intimitat
de terceres persones. Quan el compliment d’aquests requisits resulti dubtós per als
responsables dels Serveis, caldrà que la Secretaria informi (per escrit o verbalment)
sobre la procedència de la consulta i valori que aquests documents no contenen
dades referents a la intimitat de persones diferents del consultant.
3. Per la utilització de documents de propietat municipal per tercers es podrà exigir
la corresponent taxa, de conformitat amb el que preveu la Llei 10/2001, del
Parlament de Catalunya, i en els termes que, si s’escau, prevegi l’Ordenança fiscal.
(...)
Article 10è. - Còmput de terminis.
1. Sempre que no s'expressi una altra cosa, quan els terminis s'assenyalin per dies,
s'entén que són hàbils, i s'exclouen del còmput els dissabtes, els diumenges i els
declarats festius.
Quan els terminis es fixin per dies naturals, es farà constar a les notificacions.
Als efectes de recaptació d’ingressos, tant en període voluntari com en període
executiu, si el venciment de qualsevol termini coincideix amb un dia inhàbil, es
traslladarà el susdit venciment al primer dia hàbil següent.
2. Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests es computaran a partir del dia
següent a aquell en què tingui lloc la notificació o publicació de l’acte, o des del
dia següent a aquell en què es produeixi l’estimació o desestimació per silenci
administratiu. Si en el mes de venciment no hagués dia equivalent a aquell en què
comença el còmput, s’entendrà que el termini finalitza l’últim dia del mes.
3. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil
següent.
4. Els terminis expressats en dies es comptaran a partir del dia següent a aquell en
què tingui lloc la notificació o publicació de l'acte, o des del dia següent a aquell
en què es produeixi l’estimació o desestimació per silenci administratiu.
5. Els terminis per a resoldre es computaran a partir del dia de la data en què la
sol·licitud hagi tingut entrada en el Registre Municipal.
6. Excepcionalment, d'ofici o a petició dels interessats, es podrà concedir una
ampliació de terminis que no excedeixi de la meitat d'aquests.
7. En aquells procediments corresponents a ingressos de dret públic d’aquest
Ajuntament tramitats per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona en matèria de terminis, s’estarà al que disposi la seva Ordenança
general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals.
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(...)
Article 14è. – Taxes.
1. Els padrons es formaran a partir del padró de l'exercici anterior, i s'hi incorporaran
les modificacions derivades de la variació de tarifes aprovades a l'ordenança fiscal
municipal corresponent i també altres incidències que no constitueixin alteració
dels elements essencials determinants del deute tributari i que siguin conegudes
per l'ORGT o per l'Ajuntament.
2. Quan s’hagi delegat en la Diputació de Barcelona la gestió de les taxes, el
padró corresponent serà aprovat per l’òrgan competent de l’ORGT.
3. Quan no s’hagi delegat en altra Entitat la gestió de les taxes, correspondrà a la
Junta de Govern Local l’aprovació dels padrons.
4. Quan els períodes de cobrament de diversos tributs de venciment periòdic siguin
coincidents, es podrà exigir el pagament de les quotes respectives mitjançant un
rebut únic en el que constaran degudament separats els conceptes d’ingrés.
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.
En cap cas es podrà sol·licitar la divisió de la quota de la taxa en els supòsits del
règim econòmic matrimonial de societat de guanys.
En els supòsits de separació matrimonial judicial o de divorci, amb atribució de l’ús
de l’habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l’alteració de l’ordre dels
subjectes passius per fer constar, en primer lloc, qui és el beneficiari de l’ús.
6. En les taxes per prestació de serveis o aprofitaments especials que s’estenguin a
varis exercicis, l’acreditament de la taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el
període impositiu comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o
cessament en la recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament
especial, en què s’aplicarà el previst en els apartats següents:
a) En els casos d’inici en la recapció dels serveis o la utilització privativa o
aprofitament especial, l’import de la quota es calcularà proporcionalment al
nombre de trimestres naturals que restin per transcórrer l’any, inclòs aquells en què
es produeix l’inici de la recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament
especial.
b) En els casos de cessament en la prestació del servei o la utilització privativa o
aprofitament especial, la quota es prorratejarà per trimestres naturals.
Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota corresponent als trimestres
de l’any transcorreguts des de la meritació, inclòs aquell en què es produeixi el
cessament en la recepció dels serveis o la utilització privativa o aprofitament
especial.
(...)
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Article 19è. - Notificació de les liquidacions de venciment singular i altres actes de
gestió, liquidació, recaptació i inspecció.
1. En els supòsits de liquidacions de taxes per prestació de serveis, o per
autorització per a utilitzar privativament o aprofitar especialment el domini públic,
sempre que sigui possible es notificarà personalment a l'obligat tributari.
2. Per a notificar altres liquidacions diferents a les previstes a l’apartat 1) s'expedirà
un document de notificació que contindrà els requisits normatius.
3. La notificació es practicarà per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de
la recepció, així com de la data, la identitat del receptor i el contingut de l’acte
notificat.
4. La practica de notificacions s’ajustarà al que estableixen la Llei General
Tributària, la normativa de desenvolupament; supletòriament, la Llei 30/1992 de
Regim Jurídic i Procediment Administratiu Comú; la Llei 11/2007, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos; la Llei 26/2010, de règim
jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 29/2010,
de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, la Llei 18/2009 i altres
normes que regulen les notificacions electròniques.
5. Es procurarà que un des dos intents es realitzi en horari de tarda. De resultar
infructuosos els dos intents de lliurament personal, es podrà dipositar a la bústia de
l’interessat l’avís perquè passi a recollir la notificació per les dependències de
l’agent notificador.
Complementàriament, cas de no haver-se recollit la notificació, es podrà dipositar
el document a la bústia del domicili de l’interessat.
6. Quan la notificació no ha estat rebuda personalment es citarà a l’interessat o el
seu representant amb l’objecte de dur a terme la notificació per compareixença,
mitjançant anuncis que es publicaran, per una sola vegada per cadascú dels
interessats, al Butlletí oficial de la província. En la publicació constarà la relació de
notificacions pendents, amb indicació del subjecte passiu, obligat tributari o
representant, procediment que les motiva, òrgan responsable de la seva
tramitació, i lloc i termini on s’ha de comparèixer per ser notificat. En tot cas la
compareixença es produirà en el termini de quinze dies naturals, a comptar des del
següent al de la publicació de l’anunci al BOP. Quan transcorregut el termini
indicat no s’hagués comparegut, la notificació s’entendrà produïda a tots els
efectes legals des del dia següent al del venciment del termini per comparèixer.
7. La notificació corresponent a la resta d’actuacions de gestió, liquidació,
recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic es practicarà conforme a les
previsions contingudes als apartats 3, 4, 5 i 6.
8. Quan es tracti de notificacions relatives a ingressos la gestió dels quals ha estat
delegada en la Diputació de Barcelona, s’hi practicaran segons allò previst a la
seva Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos
de dret públic municipals.
9. Tindrà plena validesa la notificació que es transmeti per mitjans electrònics, en
els termes establerts reglamentàriament.
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10. 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
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.
1. La concessió o denegació de beneficis fiscals es competència de l’Alcalde.
2. Quan els beneficis fiscals es refereixin a tributs la gestió dels quals ha estat
delegada en la Diputació de Barcelona, correspondrà a l’òrgan competent de
l’ORGT resoldre sobre la seva concessió.
3. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals té
caràcter pregat, per la qual cosa hauran de ser sol·licitats.
4. La sol·licitud es formularà del mode i en els terminis fixats legalment o en les
ordenances fiscals.
5. L’acord de concessió o denegació dels beneficis fiscals de caràcter pregat
s’adoptarà en el termini de sis mesos comptats des de la data d’aquella sol·licitud.
Si no es dicta resolució en aquest termini, la sol·licitud formulada s’entendrà
desestimada.
No caldrà que l’interessat aporti la documentació acreditativa dels beneficis fiscals
sol·licitats, quan l’Administració gestora del tribut pugui consultar i verificar
telemàticament les dades declarades i consti el consentiment de l’interessat
perquè es realitzi l’esmentada consulta.
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 i rectificació d’errors.
1. L'Ajuntament podrà revocar els seus actes en benefici dels interessats quan
s’estimi que infringeixen manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes
que afectin una situació jurídica particular posin de manifest la improcedència de
l’acte dictat, o quan en la tramitació del procediment s’hagi produït indefensió als
interessats.
El procediment de revocació s’iniciarà exclusivament d’ofici, sens perjudici que els
interessats puguin promoure la seva iniciació per l’Ajuntament, mitjançant un escrit
que dirigiran a l’òrgan que va dictar l’acte.
La revocació serà possible mentre no hagi transcorregut el termini de prescripció.
2. Es rectificaran en qualsevol moment, d'ofici o a instància de l'interessat, els errors
materials, de fet i els aritmètics, sempre que no hagin transcorregut quatre anys des
que es va dictar l'acte objecte de rectificació.
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Tramitat l'expedient en què es justifiqui la necessitat de procedir a la rectificació, el
servei competent formularà proposta d'acord rectificatori, que, haurà de ser
aprovada pel mateix òrgan que va dictar l'acte objecte de rectificació.
(...)
Article 39è. - Situació d'insolvència.
1. Són crèdits incobrables aquells que no puguin fer-se efectius en el procediment
de gestió recaptatòria per resultar fallits els obligats al pagament, o per concórrer
en els béns coneguts del deutor circumstàncies que els fan inembargables.
2. Quan el procediment recaptatori s’hagi tramitat per l’ORGT, correspondrà al
mateix formular proposta de crèdits incobrables, d’acord amb els criteris reflectits
en la seva Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels
ingressos de dret públic municipals.
3. L’aprovació de la declaració de crèdits incobrables és competència de
l’Ajuntament.
Quan es tracti d’ingressos de dret públic recaptats per l’ORGT, aquesta
competència pot ser delegada en l’Organisme gestor.
4. Quan s’hagi delegat en l’ORGT la competència per aprovar la declaració de
crèdits incobrables, aquest procedirà aplicant els criteris de la seva Ordenança
general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals; en tot cas, restaran a disposició de l’Ajuntament les justificacions (en
paper o electròniques) de les actuacions dutes a terme en ordre a assolir la
realització del crèdit.
5. En particular, pel que respecta a la recaptació de multes de trànsit, quan s’hagi
delegat la competència per aprovar la declaració de crèdits incobrables,
s’adoptarà el corresponent acord quan:
a) L'import del deute sigui igual o inferior a 100,00 euros i hagi estat infructuós
l'embarg de fons.
b) L'import del deute sigui superior a 100,00 euros i inferior a 1.000,00 euros i hagin
estat infructuosos els intents d'embarg de fons, de crèdits, valors i drets realitzables
a curt termini (quan l’import del deute sigui igual o inferior a 300 euros) i de salaris.
c) Essent l'import del deute igual o superior a 1.000,00 euros, no han tingut resultat
positiu les actuacions d'embarg de vehicles o béns immobles.
Si no ha estat delegada la competència per aprovar la declaració de crèdits
incobrables en els expedients de recaptació de multes de trànsit, l’ORGT elevarà
proposta a l’Ajuntament, formulada sota els criteris anteriors. Si en el termini de tres
mesos, comptats des de l’entrada de la proposta en el Registre Municipal,
l’Ajuntament no formulés cap objecció, l’ORGT, atesa la provada impossibilitat de
continuar el procediment recaptatori, es datarà dels expedients, remetent a
l’ajuntament el conjunt d’actuacions efectuades. El suport de dites actuacions
serà paper, o electrònic, segons procedeixi en cada cas.
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6. Quan s'hagin declarat fallits els obligats al pagament i els responsables, es
declararan provisionalment extingits els deutes, i podran ser rehabilitats en el termini
de prescripció. El deute restarà definitivament extingit si no s'hagués rehabilitat en
aquell termini.
Article 40è. - Execució forçosa.
1. Amb caràcter general i a l’efecte de respectar el principi de proporcionalitat
entre l’import del deute i els mitjans utilitzats per al seu cobrament, quan calgui
procedir a l’execució forçosa dels béns i drets del deutor, per deutes inferiors a
1.000,00 euros, per l’òrgan responsable de la recaptació només s’ordenaran les
actuacions d’embarg següents:
a) Deutes de quantia igual o inferior a 100,00 euros.
- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit.
b) Deutes de quantia superior a 100,00 euros i inferior a 1.000,00 euros.
- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit,
- Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini,
- Sous, salaris i pensions,
2. Als efectes de determinar la quantia a què es refereix el punt anterior, es
computaran tots els deutes d’un contribuent que resten pendents de pagament.
3. Amb caràcter general, quan el resultat de les actuacions d’embarg referides al
punt 1 sigui negatiu, es formularà proposta de declaració de crèdit incobrable. Pel
que fa a les multes de trànsit, s’aplicarà el previst a l’apartat 4 de l’article anterior.
4. Quan la quantia total del deute d’un contribuent sigui superior a 300 euros, es
podrà ordenar l’embarg dels béns i drets previstos a l’article 169 de la Llei General
Tributaria, preservant l’ordre establert a l’esmentat precepte.
5. No obstant el previst al punt 4, quan s’hagués d’embargar un bé el valor del
qual és molt superior a la quantia del deute, es consultarà al Tresorer de
l’Ajuntament i s’actuarà tenint en compte les seves indicacions.
6. A sol·licitud del deutor es podrà alterar l’ordre d’embargament si els béns que
designi garanteixen amb la mateixa eficàcia el cobrament del deute que aquells
altres béns que preferentment haguessin de ser travats i no causi perjudici a tercers.
7. En els casos de procediments d'execució forçosa on no s'hagin adjudicat en
subhasta pública i posterior venda mitjançant adjudicació directa béns propietat
dels deutors, correspondrà al Tresorer municipal fer la proposta a l'Alcalde
d'adjudicació de béns a favor de l'Ajuntament, de conformitat a allò establert en
els articles 108 i següents del Reglament general de recaptació.
Quan el procediment recaptatori s’hagi tramitat per l’ORGT, un cop ultimades les
actuacions, aquest elevarà l'expedient a l'Ajuntament a fi que per part del Tresorer
municipal pugui formular a l'Alcalde la proposta d'adjudicació de béns.
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8. Si l’adjudicació dels béns a què es refereix l’apartat anterior no resulta d’interès
per a l’Ajuntament, es procedirà a la data comptable dels valors objecte de
l’expedient per a quina recaptació es tramità la subhasta, amb la formalitat
requerida pel Tresorer municipal.
Sens perjudici de la possible rehabilitació de l’expedient cas que es modifiquessin
les circumstàncies relatives al deutor i l’entorn econòmic general.
(...)
Article 46è. - Terminació de les actuacions inspectores.
1. Les actuacions inspectores hauran de prosseguir fins al seu acabament, en un
termini màxim de 12 mesos comptadors des de la notificació del seu inici fins que
s’hagi d’entendre notificat l’acte administratiu resultant d’aquestes, sense tenir-hi
en compte les dilacions imputables als interessats ni els períodes d’interrupció
justificada. No obstant això, aquest termini es podrà perllongar motivadament per
12 mesos més si en dur-les a terme s’aprecia una complexitat especial o es
descobreixen activitats empresarials o professionals no declarades.
2. Les actuacions inspectores es donaran per concloses quan, a judici de la
Inspecció, s’hagin obtingut les dades i les proves necessàries per a fonamentar-hi la
regularització que calgui o per considerar correcta la situació tributària de
l’obligat. Tot just en aquest moment es notificarà l’inici del tràmit d’audiència previ
a la formalització de les actes i, a més, es podrà fixar a la mateixa notificació el
lloc, data i hora per a estendre-les.
3. Les actes d’inspecció seran de conformitat, disconformitat o amb acord. Si
l’obligat tributari o el seu representant no compareixen el dia assenyalat o es
neguen a rebre-les o a subscriure-les, s’han d’estendre actes de disconformitat. La
incompareixença suposarà una dilació no imputable a l’Administració pel temps
que transcorri des de la data assenyalada per a la firma fins que s’aconeseguixin
notificar, i la negativa a signar-les es considerarà un refús de la notificació.
4. Les actes que estengui la inspecció tributària municipal tindran el contingut,
tramitació i efectes que estableixen els articles 153, 155, 156 i 157 de la Llei general
tributària i la normativa dictada per a desenvolupar-los.
5. En qualsevol cas, i amb caràcter previ a la formalització de les actes de
conformitat o disconformitat, es donarà audiència a l’obligat tributari perquè pugui
al·legar tot allò que convingui al seu dret en relació amb la proposta de
regularització que es vagi a formular.
6. En l’àmbit tributari municipal, l’autorització per subscriure un acta amb acord
s’ha d’atorgar amb caràcter previ o simultani per l’òrgan competent per a liquidar
o, en altre cas, per l’Alcalde.
OF 01 - Impost sobre béns immobles.
El canvi més destacat, respecte de l’ordenança fiscal de l’any anterior, ve
determinat per la nova redacció al sòl de naturalesa urbana. D’aquesta manera
es recull, de forma genèrica, la modificació introduïda per la Llei 13/2015, de 24 de
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juny, de reforma de la Llei Hipotecària aprovada per Decret de 8 de febrer de 1946
i del text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
1/2004, de 5 de març, en relació al sòl urbanitzable sense planejament
desenvolupat i la seva classificació com a béns rústics.
El model d’ordenança fiscal de l’impost sobre béns immobles de l’Ajuntament de
La Roca del Vallès, incorpora els aspectes regulats a l’ordenança fiscal de l’impost
sobre béns immobles de la Diputació de Barcelona, i que presenten les següents
variacions, respecte el text de l’ordenança fiscal de l’any passat:
a) Article 1 – Fet imposable: Es considera el sòl de naturalesa urbana, aquell que ve
determinat per la modificació introduïda per la Llei 13/2015, de 24 de juny, de
reforma de la Llei Hipotecària aprovada per Decret de 8 de febrer de 1946 i del
text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
1/2004, de 5 de març. Desapareixen, en conseqüència a totes les referències del
sòl que tinguin la consideració d’urbanitzables o aquells pel què els instruments
d’ordenació territorial i urbanística prevegin o permetin el seu pas a la situació de
sòl urbanitzat.
El tipus impositiu que es proposa aplicar als béns urbans és del 0,745 per cent, pel
que es refereix al tipus general, i del 0,819 per cent, pel que es refereix als tipus
diferenciats (tots dos, representen un increment del 3 per cent).
Pel que es refereix als tipus impositius, corresponents als béns immobles, en la seva
naturalesa rústica i als béns immobles de característiques especials no
experimenten cap variació, respecte als tipus de l’any passat.
Informar que, a diferència dels quatre darrers anys, no serà d’aplicació l’increment
del 10 per cent del tipus de gravamen que aprova l’Ajuntament de La Roca del
Vallès, en tractar-se d’un municipi on la darrera potència de valors va ser
aprovada abans de l’any 2002. En conseqüència, els tipus de gravamen aprovat,
es mantindrà inalterable.
Manifestar que, per aplicació de l’Ordre HAP/1952/2015, de 24 de setembre, pel
qual s’estableix la relació de municipis als que resultarà d’aplicació els coeficients
d’actualització dels valors cadastrals que estableixi la Llei de Pressupostos Generals
de l’Estat per a l’any 2016. En el cas que ens ocupa, aquest increment serà del 10
per cent.
Per aplicació de l’ordre anterior, els valors cadastrals mínims dels béns urbans,
segons els usos definits en la normativa cadastral, presentaran un llindar diferent, al
que s’aplicava l’any anterior.
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)
(...)
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Article 1r. - Fet imposable.
1. El fet imposable de l'Impost sobre Béns Immobles està constituït per la titularitat
dels següents drets sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de
característiques especials:
a) D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis
públics que es trobin afectes.
b) D'un dret real de superfície.
c) D'un dret real d'usdefruit.
d) Del dret de propietat.
2. La realització del fet imposable que correspongui entre els definits a l’apartat
anterior per l’ordre en aquest establert determinarà la no subjecció de l’immoble
urbà o rústic a les restants modalitats que l'esmentat apartat preveu.
Als immobles de característiques especials s’aplicarà aquesta mateixa prelació,
excepte quan els drets de concessió que puguin recaure sobre l’immoble no
exhaureixin la seva extensió superficial, supòsit en el què també es realitzarà el fet
imposable pel dret de propietat sobre la part de l’immoble no afectada per una
concessió.
3. Als efectes de l’impost sobre béns immobles, tindran la consideració de béns
immobles urbans, rústics, i de caracterísiques especials els definitvs com a tals en les
normes regulades del Cadastre Immobiliari.
4. No estan subjectes a l’impost:
a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic
marítim - terrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït.
b) Els següents béns immobles propietat d'aquest Ajuntament:
- Els de domini públic afectes a ús públic.
- Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per
l'Ajuntament i els béns patrimonials, excepte quan es tracti d'immobles cedits a
tercers mitjançant contraprestació.
(...)
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:
- El tipus de gravamen serà el 0,745 per cent quan es tracti de béns urbans, en
general, exceptuant els tipus diferenciats que s’assenyalen en la taula annexa:
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- 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

Residencial
Oficines
Comercial
Espectacles
Oci i Hosteleria
Industrial
Magatzem o estacionament
Sanitat i Beneficiència
Esportiu
Cultural
Religiòs
Edifici singular

R
O
C
T
G
I
A
Y
K
E
R
P

TIPUS

VALOR
CADASTRAL MÍNIM

0,819 %
0,819 %

779.905,50 €
75.626,16 €

0,819 %

808.786,89 €

0,819 %

1.238.645,19 €

0,819 %

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.
OF 02 - Impost sobre activitats econòmiques.
El canvi més destacat, respecte de l’ordenança fiscal de l’any anterior, ve
determinat per la nova redacció als grups de societats, per adaptar-la al literal de
l’article 42 del Codi de comerç (Real decret, de 22 d’agost de 1885).
D’altra banda, es regula la reducció –de fins el 80 per cent de la quota tributàriacom a conseqüència de realització d’obres majors per a les quals es requereix
l’obtenció de llicència urbanística i/o obres a les vies públiques, que tinguin una
duració superior als tres mesos i afectin als locals en què es realitzin activitats
classificades en la divisió 6 de les tarifes de l’impost.
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El model d’ordenança fiscal de l’impost sobre activitats econòmiques de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, incorpora els aspectes regulats a l’ordenança
fiscal de l’impost sobre activitats econòmiques de la Diputació de Barcelona, i que
presenten les següents variacions, respecte el text de l’ordenança fiscal de l’any
passat:
a) Article 4 – Beneficis fiscals de caràcter obligatori - Referències: Apartats 1.C.3a),
7, 8 i 9: S’adapten al contingut de l’ordenança fiscal de l’Impost sobre activitats
econòmiques de la Diputació de Barcelona, respecte dels grups de societats i les
obres de duració superiors als tres mesos.
b) Article 6 – Procediment de concessió de beneficis fiscals: Que reprodueix l’article
104 de la Llei General Tributària, pel que fa referència al termini per contestar les
peticions de bonificacions.
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. Val a dir, que aquest article no presenta cap alteració,
respecte al text de l’ordenança fiscal de l’any passat.
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 4r. - Beneficis fiscals de concessió obligatòria.
1. Estan exempts de l'impost:
A) L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, així com els Organismes
autònoms de l’Estat i les Entitats de dret públic de caràcter anàleg de les
Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals.
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B) Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol,
durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es dugui a terme
l’activitat.
Als efectes, es considerarà que es produeix aquest inici quan es tracti de entitats
de nova creació o quan, havent estat creades amb anterioritat, hagin romàs
inactives des de la seva constitució. Tanmateix, no es considerarà que s’ha produït
l'inici quan, encara que es tracti d'un nou subjecte passiu, l’activitat s'hagi exercit
anteriorment sota altra titularitat, condició que concorre en els casos de:
- Fusió, escissió o aportació de branques d'activitat.
- Transformació de societats.
- Canvi en la personalitat jurídica tributària de l'explotador quan l'anterior titular
mantingui una pos posició de control sobre el patrimoni afecte a l'activitat en la
nova entitat.
C) Els següents subjectes passius:
- Les persones físiques.
- Els subjectes passius de l’Impost sobre societats, les societats civils i les entitats de
l’article 35.4 de la Llei general tributària que tinguin un import net de la xifra de
negocis inferior a 1.000.000,00 euros.
- Quant als contribuents per l’Impost sobre la renda de no residents, l’exempció
només afectarà als que operin en Espanya mitjançant establiment permanent,
sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000,00 euros.
A efectes de l’aplicació de l’exempció prevista en aquesta lletra, es tindran en
compte les següents regles:
1a) L’import net del volum de negoci comprendrà, segons l’article 191 del Text
refós de la Llei de societats anònimes, aprovat per Reial decret legislatiu 1564/1989,
de 22 de desembre, els imports de la venda dels productes i de la prestació de
serveis corresponents a les activitats ordinàries de la societat deduïdes les
bonificacions i demés reduccions sobre les vendes, així com l’Impost sobre el valor
afegit i altres impostos directament relacionats amb l’esmentat volum de negocis.
2a) L’import net del volum de negoci serà, en el cas dels subjectes passius de
l’Impost sobre societats o dels contribuents per l’Impost sobre la renda de no
residents, el del període impositiu respecte del qual hagués finalitzat el termini de
presentació de declaracions per aquests tributs l’any anterior al de l’acreditament
de l’Impost sobre activitats econòmiques. En el cas de les societats civils i les
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, l’import net del
volum de negoci serà el que correspongui al penúltim any anterior al de
l’acreditament d’aquest impost. Si el dit període impositiu hagués tingut una
durada inferior a l’any natural, l’import net del volum de negoci s’elevarà a l’any.
3a) Per al càlcul de l’import del volum de negoci es tindrà en compte el conjunt de
les activitats econòmiques exercides pel subjecte passiu.
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No obstant, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article
42 del Codi de Comerç, l’import net del volum de negoci es referirà al conjunt
d’entitats que pertanyin al grup.
A aquests efectes existeix un grup quan una societat ostenti, directament o
indirecta, el control d’una altra o d’altres. En particular, es presumeix que hi ha
control quan una societat, que es qualificarà com a dominant, es trobi en relació
amb una altra societat, que es qualificarà com a dependent, en alguna de les
situacions següents:
a) Tingui la majoria dels drets de vot.
b) Tingui la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de l’òrgan
d’administració.
c) Pugui disposar de la majoria dels drets de vot, en virtut d’acords celebrats amb
tercers.
d) Hagi designat amb els seus vots a la majoria dels membres de l’òrgan
d’administració que exerceixin el càrrec en el moment en que calgui formular els
comptes consolidats i durant els dos exercicis immediatament anteriors. En
particular, es presumirà aquesta circumstància quan la majoria dels membres de
l'òrgan d'administració de la societat dominada siguin membres de l'òrgan
d'administració o alts directius de la societat dominant o d'altra dominada per
aquesta.
Són societats dominades les que es trobin en relació amb la dominant en algun
dels supòsits anteriors, així com les successivament dominades per aquestes.
4a) En el supòsit dels contribuents per l’impost sobre la renda de no residents,
s’atendrà a l’import net de la xifra de negocis imputable al conjunt dels
establiments permanents situats en territori espanyol.
D) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social
regulades en el text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances
privades, aprovat per Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre.
E) Els organismes públics d'investigació i els establiments d'ensenyament en tots els
seus graus costejats íntegrament amb fons de l'Estat, de les Comunitats Autònomes,
o de les Entitats Locals, o per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública,
i els establiments d'ensenyament en tots els seus graus que, mancant d'ànim de
lucre, estiguin en règim de concert educatiu, inclòs si faciliten als seus alumnes
llibres o articles d’escriptori o els presten els serveis de mitja pensió o internat, i
encara que, per excepció, venguin al mateix establiment els productes dels tallers
dedicats al dit ensenyament, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat
per a cap particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de
matèries primes o al sosteniment de l’establiment.
F) Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim
de lucre, per les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencials i
d'ocupació que per a l'ensenyament, educació, rehabilitació i tutela de disminuïts
realitzin, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a les esmentades
finalitats, sempre que l’import d’aquesta venda, sense utilitat per a cap particular o
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tercera persona, es destini, exclusivament, a l’adquisició de matèries primes o al
sosteniment de l’establiment.
G) La Creu Roja.
H) Els subjectes passius als que els sigui d'aplicació l'exempció en virtut de tractats o
convenis internacionals.
I) A l’empara del que disposa l’article 15.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre,
de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al
mecenatge, estaran exemptes, per les explotacions econòmiques detallades en
l’article 7 de dita llei que desenvolupin en compliment del seu objecte o finalitat
específica, les següents entitats sense finalitats lucratives, sempre que compleixin
els requisits establerts a l’article 3 de la mateixa llei:
a) Les fundacions.
b) Les associacions declarades d’utilitat pública.
c) Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a que es refereix la
Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament,
sempre que estiguin constituïdes com a fundacions o associacions.
d) Les delegacions de fundacions estrangeres inscrites en el registre de fundacions.
e) Les federacions esportives espanyoles, les federacions esportives territorials
d’àmbit autonòmic integrades en les anteriors, el comitè olímpic espanyol i el
comitè paralímpic espanyol.
f) Les federacions i associacions de les entitats sense finalitats lucratives a que es
refereixen la lletres anteriors.
2. Els subjectes passius a que es refereixen les lletres A), B), D), G) i H) de l’apartat 1
anterior no estaran obligats a presentar declaració d’alta en la matrícula de
l’impost.
3. Els beneficis regulats en les lletres E) i F) de l'apartat 1 anterior tindran caràcter
pregat i es concediran, quan procedeixi, a instància de part.
4. La aplicació de l’exempció de la lletra I) de l’apartat 1 anterior estarà
condicionada a que l’entitat comuniqui a l’ajuntament que s’ha acollit al règim
fiscal especial i al compliment dels requisits establerts en la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius
fiscals al mecenatge.
5. Les cooperatives, llurs unions, federacions i confederacions, així com les societats
agràries de transformació, gaudiran de la bonificació del 95 per cent de la quota
prevista en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les
cooperatives.
6. Els que iniciïn l’exercici de qualsevol activitat professional classificada en la
secció segona de les tarifes de l’impost gaudiran d’una bonificació del 50 per cent
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de la quota corresponent, durant els cincs anys d’activitat següents a la conclusió
del segon període impositiu de desenvolupament de la mateixa. Aquest període
caducarà una vegada transcorreguts cinc anys des de la finalització de
l’exempció prevista en la lletra B) de l’apartat 1 d’aquest article.
7. A l’empara del que preveu la nota comuna primera a la disivió 6 de les tarifes de
l’impost, quan els locals en què es realitzin les activitats classificacdes en aquesta
divisió restin tancats més de tres mesos per la realització d’obres majors per a les
quals es requereixi l’obtenció de llicència urbanística, la quota tributària del
període impositiu corresponent es reduirà en proporció al nombre de deies que
resti tancat el local.
8. A l’empara del que preveu la nota comuna segona de la divisió 6 de les tarifes
de l’impost, quan es duguin a terme obres a les vies públiques, que tinguin una
duració superior als tres mesos i afectes als loclas en què es realitzin activitats
classificades en aquesta divisió que tribuen per quota municipal, es concedirà una
reducció de fins al 80 per cent de la quota tributària del període impositiu
corresponent, atenent al grau d’afectació dels locals per les dites obres.
9. Les reduccions regulades en els apartats 7 i 8 anteriors abasten exclusivament a
la quota tributària, integrada per la quota de tarifa ponderada pel coeficient
previst en l’article 8 i modificada, si s’escau, per aplicació del coeficient de situació
fixat en l’article 9 d’aquesta ordenança, i es concediran per l’Ajuntament a
sol·licitud dels contribuents afectats. L’acord de concessió fixarà el percentatge de
reducció i inclourà, si s’escau, el reconeixement del dret a la devolució de l’import
reduït.
(...)
Article 6è. - Procediment de concessió de beneficis fiscals.
1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats a l’article 4t. i
5è. d’aquesta ordenança amb caràcter pregat, quan no tinguin regulat un termini
específic de presentació, s'han de presentar, juntament amb la declaració d'alta
per l’impost, a l'entitat que dugui a terme la gestió censal, i hauran d'anar
acompanyades de la documentació acreditativa. No obstant això, els beneficis
sol·licitats abans que la liquidació corresponent adquireixi fermesa tindran efectes
des de l'inici del període impositiu a què es refereix la sol·licitud, sempre que en la
data d’acreditament del tribut haguessin concorregut els requisits legalment
exigibles per al seu gaudiment.
2. El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos, a
comptar des de la data en què la sol·licitud hagi entrat al registre de l’òrgan
competent per a la seva tramitació. Posat que no s’hagi resolt en aquest termini, la
sol·licitud ha d’entendre’s desestimada.
OF 04 – 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 2 – Actes no subjectes, per adequar-ho a l’article 87 de la
Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’mpost sobre societats i l’article 5 – Beneficis
fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa, per la disposició de l’article 128.1 del
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Reial decret-llei 8/2014, de 4 de juliol, de mesures urgents per al creixement, la
competitivitat i l’eficiència i la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de
mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència.
El model d’ordenança fiscal de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, incorpora els aspectes
regulats a l’ordenança fiscal de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana de la Diputació de Barcelona, i que presenten les següents
variacions, respecte el text de l’ordenança fiscal de l’any passat:
a) Article 2 – Actes no subjectes: S’adapta al contingut de l’ordenança fiscal de
l’Impost sobre activitats econòmiques de la Diputació de Barcelona, respecte de
les transmissions a l’empara de l’article 87 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre,
de l’Impost sobre societats.
b) Article 5 – Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa: S’adapta al
contingut de l’ordenança fiscal de l’Impost sobre activitats econòmiques de la
Diputació de Barcelona, respecte a la presumpció que el deutor o garant
transmetent o qualsevol altre membre de la seva unitat familiar, disposin d’altres
béns o drets en quantia suficient per garantir la totalitat del deute hipotecari.
c) Article 8 – Tipus de gravamen, quota i percentatge de reducció del valor
cadastral: S’adapta al contingut de l’ordenança fiscal de l’Impost sobre activitats
econòmiques de la Diputació de Barcelona, respecte de la possibilitat d’establir
diferents tipus de gravamen, en funció dels períodes de temps generats.
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 o quantia variable –
Referència: Apartat 2: 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. Val a dir, que aquest article no presenta cap alteració, respecte al
text de l’ordenança fiscal de l’any passat.
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).
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera:
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 04
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (DIBA
04)
(...)
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Article 2n. - Actes no subjectes.
No estan subjectes a aquest Impost:
1. Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les
adjudicacions que es verifiquin al seu favor i en el seu pagament i les transmissions
que hom faci als cònjuges en pagament dels seus havers comuns.
2. Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o
divorci matrimonial, amb independència del règim econòmic matrimonial.
3. L'adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives
d'habitatges a favor dels seus socis cooperativistes.
4. Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de
beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de
transformació urbanística, i les adjudicacions en favor dels esmentats propietaris en
proporció als terrenys aportats pels mateixos, en els termes de l'article 18 del Text
refós de la llei del sòl, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny. No
obstant això, si el valor de les parcel·les adjudicades a un propietari excedeix del
que proporcionalment correspon als terrenys aportats pel mateix, l'excés
d'adjudicació si estarà subjecte a aquest Impost.
5. La retenció o reserva del dret real d'usdefruit i els actes d'extinció de l'esmentat
dret real, ja sigui per defunció de l'usufructuari o pel transcurs del termini pel que va
ser constituït.
6. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les
quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de
branques d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys
que s'aportin a l'empara del que preveu l'article 87 de la Llei 27/2014, de 27 de
novembre, de l’Impost sobre societats, quan no estiguin integrats en una branca
d'activitat.
7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d’¡operacions de
transmissions del negoci o d’actius o passius realitzades per entitats de crèdit en
compliment de plans de reestructuració o plans de resolució d’entitats de crèdit a
favor d’una altra entitat de crèdit, a l’empara de la normativa de reestructuació
bancària.
8. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana realitzades per una entitat de
crèdit a favor d’una societat per a la gestió d’actius, sempre i quan els esmentat
simmobles hagin estat adquirits per l’entitat de crèdit en pagament de deutes
relacionats amb el sòl per a promoció immobiliària i amb les construccions i
promocions immobiliàires, a l’empara de la Llei 8/2012, de 30 d’octubre, de
sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financers.
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.
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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 el 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 5è. - Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa.
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de la constitució i la transmissió de qualsevol dret de servatge.
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.
Així mateix, estan exempts d’aquest impors els increments de valor que es
manifestein com a conseqüència de les transmissions de l’habitatge habitual en
que concorrin els requisits anteriors, realitzades en procediment d’execució
hipotecària notarial o judicial.
No serà d’aplicació aquesta exempció quan el deuter o garant transmetent o
qualsevol altre membre de la seva unitat familiar disposi, en el moment de poder
evitar la transmissió de l’habitatge, d’altres béns o drets en quantia suficient per
satisfer la totalitat del deute hipotecari. Es presumirà el compliment d’aquest
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requisit. No obstant, si amb posterioritat es comprova el contrari, es procedirà a
practicar la liquidció tributària corresponent.
A aquests efectes es condiera habitatge habitual la residència on hagi figurat
empradonat el contribuent de forma ininterrompuda durant, al menys, els dos anys
anterior a la transmissió o des del moment de l’adquisició si dit termini fos inferior als
dos anys.
Respecte el concepte d’unitat familiar, s’estarà a allò que es disposa a la Llei
35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la renda de les persones físiques i
de modificació parcial de les lleis dels Impostos sobre societats, sobre la renda de
no residents i sobre el patrimoni. A aquests efectes, s’equiparà el matrimoni amb la
parella de fet legalment inscrita.
3. També estan exempts d’aquest impost els corresponents increments de valor
quan la obligació de satisfer aquell recaigui sobre les persones o entitats següents:
a) Aquest Municipi, l’Estat, la Comunitat Autònoma i altres Entitats locals a les quals
pertany o que estiguin integrades en aquest municipi, així com els Organismes
autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de la Comunitat
Autònoma i de dites entitats locals.
b) Les entitats definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les
entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que
compleixin els requisits establerts a l’esmentada Llei i al seu Reglament aprovat per
Reial decret 1270/2003, de 10 d'octubre.
Per gaudir d'aquesta exempció les entitats esmentades hauran de comunicar a
l'Ajuntament la seva opció pel règim fiscal previst al Títol II de la Llei 49/2002,
mitjançant la corresponent declaració fiscal, abans de la finalització de l'any
natural en què s'hagi produït el fet imposable d'aquest impost.
No obstant això, en la transmissió de terrenys o en la constitució o transmissió de
drets reals de gaudiment limitatius del domini a títol lucratiu, la comunicació es
podrà efectuar en el termini previst a l'apartat 7 de l'article 11è d'aquesta
Ordenança, en el supòsit que la finalització d'aquest termini excedeixi de l'any
natural previst al paràgraf anterior.
L'esmentada comunicació haurà d'anar acompanyada d'acreditació de la
presentació de la declaració censal a la corresponent Administració tributària.
c) Les Entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social
regulades pel Text refós de la Llei d'ordenació i supervisió dels segurs privats,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre.
d) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys afectes
a aquestes.
e) La Creu Roja Espanyola.
f) Les persones o entitats a favor de les quals se’ls hagi reconegut l’exempció en
tractats o convenis internacionals.
(...)
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Article 8è. - Tipus de gravamen, quota i percentatge de reducció del valor
cadastral.
1. D’acord al que preveu l'article 107.4 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per
determinar l'import de l'increment real s'aplicarà sobre el valor del terreny en el
moment de l'acreditament el percentatge que resulti del quadre següent:
a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i
cinc anys: 3,248 per cent.
b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys:
3,146 per cent.
c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze
anys: 3,045 per cent.
d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys:
3,0 per cent.
2. La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de:
a) Per al període de temps comprés entre un i cinc anys: 30 per cent.
b) Per al període de temps de fins a deu anys: 30 per cent.
c) Per al període de temps de fins a quinze anys: 30 per cent.
d) Per al període de temps de fins a vint anys: 30 per cent.
3. Com a conseqüència del procediment de valoració col·lectiva de caràcter
general, i a efectes de la determinació de la base imposable d’aquest impost,
s’aplicarà als nous valors cadastrals del terrenys el percentatge de reducció del 40
per cent.
Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits en els què els valors cadastrals
resultants de la modificació a que es refereix el paràgraf primer siguin inferior als
vigents fins aleshores.
El valor cadastral reduït no podrà en cap cas ser inferior al valor cadastral del
terreny abans del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general.
OF 06 – Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria
d’urbanisme.
Les variacions essencials que presenta aquesta ordenança fiscal ve determina per
les adaptacions necessàries, derivades de la promulgació de la Llei 16/2015, del 21
de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
El model d’ordenança fiscal de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats
comunicades en matèria d’urbanisme de l’Ajuntament de La Roca del Vallès,
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incorpora els aspectes regulats a l’ordenança fiscal de la taxa per llicències o la
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme de la Diputació
de Barcelona, i que presenten les següents variacions, respecte el text de
l’ordenança fiscal de l’any passat:
a) Article 1 – Fonament i naturalesa: S’adapta al contingut de l’ordenança fiscal
de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria
d’urbanisme de la Diputació de Barcelona, respecte a l’adaptació necessària,
determinada en la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
b) Article 5 – Base imposable: S’adapta al contingut de l’ordenança fiscal de la
taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria
d’urbanisme de la Diputació de Barcelona, respecte a l’adaptació necessària,
determinada en la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
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 – Beneficis fiscals, exempcions i bonificacions – Referències: Apartats 3 a
6: 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 – Referències: 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, 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 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)
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(...)
Article 1r. - Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 15 a 20 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, i
de conformitat amb el que disposa l’article 187 i 187 bis del Decret legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya,
modificat (TRLU), modificat per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals
de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, l’Ajuntament estableix la taxa
per l’activitat administrativa originada per la concessió o denegació de llicències
urbanístiques i per la comprovació d’activitats comunicades en matèria
d’urbanisme.
(...)
Article 5è. - Base imposable.
1. Constitueix la base imposable de la taxa:
a) El cost real i efectiu de l'obra civil, quan siguin moviments de terra i les
esplanacions dels terrenys, l’obertura, la pavimentació i la modificacions de camins
rurals, les ores puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització, les
obres de construcció de nova planta, la intervenció en els edificis ja existents, i la
construcció o instal·lació de murs i tanques i l’autorització d’obres de manera
provisional.
b) El cost real i efectiu de l'habitatge, local o instal·lació, quan es tracti de la
primera utilització i ocupació i el canvi d’ús dels edificis i de les instal·lacions,
l’autorització d’usos de manera provisional, la instal·lació de cases prefabricades i
instal·lacions similars, siguin provisionals o permanents, la instal·lació d’hivernacles o
instal·lacions similars, la instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament
d’energia, d’aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la
col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions.
c) El valor que tinguin assignat els terrenys i les construccions a l'efecte de l'impost
sobre béns immobles, quan es tracti de parcel·lacions urbanístiques, de demolició
total o parcial de construccions i instal·lacions existents, la constitució do
modificació d’un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, o la
formalització d’operacions jurídiques que comporten un increment del nombre
d’hagitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu
independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.
d) La superfície dels cartells de propaganda col·locats de manera visible des de la
via pública, la superfície afectada per la tala de masses arbòries, de vegetació
arbustiva, la superfície afecta per l’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres i la
superfície afectada per l’acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin
les característiques del passatge.
2. Del cost que s’assenyala en la lletra a) del número anterior se n’exclou el que
correspon a la maquinaria i a les instal·lacions industrials i mecàniques.
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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.
Les variacions essencials que presenta aquesta ordenança fiscal ve determina per
les adaptacions necessàries, derivades de la promulgació de la Llei 16/2015, del 21
de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
El model d’ordenança fiscal 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 de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, incorpora els aspectes regulats
a l’ordenança fiscal 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 de la
Diputació de Barcelona, i que presenten les següents variacions, respecte el text
de l’ordenança fiscal de l’any passat:
a) Article 1 – Fonament i naturalesa: S’adapta al contingut de l’ordenança fiscal
de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria
d’urbanisme de la Diputació de Barcelona, respecte a l’adaptació necessària,
determinada en la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
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.
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 – Referències: 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, no hi ha variació.
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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 1r. - Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, i a l’empara del previst als articles 57 i
20.4.i) Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, els articles 15 a 19 d’aquest text legal, i les
disposicions de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, l’Ajuntament estableix la taxa per la
prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment previ a llicència, comunicació prèvia o
declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de les activitats, els
controls periòdics i les revisions periòdiques.
OF 12 – Taxa per la prestació dels serveis de recollida, tractament i eliminació
d’escombraries i altres residus sòlids urbans.
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.
Es proposa un increment del 2 per cent de les tarifes, per ajustar els ingressos al cost
de la prestació del servei.
Se substitueix l’elaboració de l’informe, per gaudir d’una exempció, de l’Assistent
Social, pels Serveis Socials.
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
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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).
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
(...)
Article 6è. - Quota tributària.
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles i de la categoria del
lloc, plaça, el carrer o via pública on estiguin ubicats.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
Epígraf 1r.
Habitatges
a) Per cada habitatge
138,07 euros.
S'entén per habitatge el destinat a domicili de caràcter familiar.
b) La tarifa d’aquesta Ordenança quedarà reduïda en un percentatge del 10 per
cent, en el cas d’habitatges particulars, per a aquells contribuents persones físiques
que acreditin haver fet ús de les deixalleries del municipi i d’aquelles que formin part
del Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental en 6 o més ocasions durant
l’exercici.
Els lliuraments a la deixalleria no podran ser del mateix dia ni mes i no podran consistir
en materials dels quals hi hagi servei de recollida al carrer, tret dels voluminosos, sinó
que hauran de consistir exclusivament, en l’aportació d’algun dels següents materials,
en les quantitats que s’indiquen:







Oli de cuina: un mínim de 1,5 litres.
Voluminosos (mobles, matalassos, electrodomèstics de línia blanca): mínim
de 1 m3.
Bateries de cotxes: mínim 1 unitat.
Residus elèctrics i electrònics (REE): mínim 1 unitat.
Dissolvents, pintures o vernissos: mínim 1 pot de 1 litre.
Restes de fusta i poda.
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Els contribuients podran presentar la sol.licitud de reducció juntament amb la
documentació que acrediti les aportacions, abans de l’1 de març de l’any següent al
de meritament de la taxa.
c) La tarifa d’aquesta Ordenança gaudirà d’una exempció del 100 per cent per a les
persones que reuneixen els requisits següents:
a) Aquelles persones que siguin pensionistes o jubilats.
b) Que visquin soles o amb persones que, juntament amb ella, els seus
ingressos nets mensuals siguin iguals o inferiors a 775,00 euros. En el cas de
que convisquin dues persones amb pensions l’import serà de 1.550,00
euros.
La documentació requerida per comprovar el compliment de les condicions
serà la següent:
a) Certificat de convivència.
b) Certificat de la pensió i declaració de renda de l'últim exercici.
c) Certificat de la disminució, en el cas de pensionistes.
Per a l’aplicació de l’exempció és necessari que les persones interessades ho
sol.licitin cada any a l’Ajuntament abans de l’1 de març i acreditin que
compleixen els requisits establerts. L’incompliment d’aquestes condicions,
determinarà la pèrdua del dret a l’exempció, practicant-se les liquidacions
que corresponguin en aplicació d’aquesta ordenança.
d) També podran gaudir d'aquesta exempció, previ informe dels Serveis Socials,
aquelles famílies que per problemes econòmics no disposin de prou recursos per fer
front a l'esmentada despesa.
(...)
Article 12è. - Quota tributària.
1. La quota tributària de la taxa per la prestació del servei de recollida, tractament
i eliminació de residus comercials consistirà en una quantitat fixa, per unitat de
local, que es determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles als
quals es desenvolupi l’activitat generadora del residu, i de la categoria del lloc, la
plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
Epígraf 2n.
Allotjaments
Hotels, motels, hotels-apartaments
458,57 euros.
S'entén per allotjaments, aquells locals de convivència col·lectiva no familiar, entre els
que s'inclouen hotels, pensions, residències, centres hospitalaris, col·legis i demés
centres de naturalesa anàloga, sempre que excedeixi de deu places.
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Epígraf 3r.
Establiments d'alimentació
a) Fins a 50 m².
euros.
b) Fins a 100 m².
341,34 euros.
c) A partir de 100 m².
457,50 euros.

284,73

Epígraf 4t.
Restaurants
a) Fins a 100 m².
317,91 euros.
b) A partir de 100 m².
419,52 euros.
Bars
c) Fins a 100 m².
317,91 euros.
d) A partir de 100 m².
424,87 euros.
Epígraf 5è.
Altres locals industrials o mercantils
a) Centres Oficials
265,18 euros.
b) Oficines Bancàries
317,91 euros.
c) Supermercats i magatzems fins a 300 m².
625,61 euros.
d) Supermercats i magatzems més de 300 m².
1.835,49 euros.
c) Supermercats i magatzems més de 700 m².
2.930,15 euros.
f) Demés locals no expressament tarifats:
- Fins a 50 m².
265,18 euros.
- A partir de 50 m². fins a 100 m².
317,91 euros.
- A partir de 100 m².
424,87 euros.
Epígraf 6è.
Despatxos professionals
Per cada despatx
238,81 euros.
En el supòsit que l'oficina o establiment es trobi ubicat en el mateix habitatge, sense
separació, s'aplicarà únicament la tarifa precedent, quedant inclosa la de l'epígraf 1r.
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Epígraf 7è.
Locals comercials buits i en els que no s’exerceix cap tipus d’activitat
- Fins a 100 m².
euros.
- A partir de 100 m².
165,52 euros.

138,07

Als locals comercials que estiguin buits i en els que no s’exerceixi cap tipus d’activitat,
se’ls aplicarà aquest epígraf, prèvia sol·licitud de l’interessat abans de l’1 de març.
No restaran subjectes a aquesta taxa els locals industrials situats fora del casc urbà
d’aquest municipi, on no es presta el servei.
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.
L’únic canvi que presenta aquesta ordenança fiscal, ve determinat per la
incorporació de les caravanes, com espai considerat de superfície de l’atracció.
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 per cent 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 – Referències: 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, 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 12-apartat 4).
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera:
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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)
(...)
Article 6è. - Quota tributària.
(...)
Tarifa primera. Aprofitaments generals
(...)

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, caravanes i similars serà considerat també com a
superfície de l’atracció, dins el recinte firal. Per m². o fracció i dia.
(...)

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, caravanes i similars serà considerat també com a
superfície de l’atracció, dins el recinte firal. Per m². o fracció i dia.
(...)
A fi de garantir que els llocs ocupats (tan la zona d’atraccions, caravaes i similars) 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.
(...)
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:
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a) Article 5 – Quantia: S’incorpora, a l’apartat VII.-Serveis de Promoció Econòmica,
Comerç i Ocupació, un nou concepte, denominat Curs de preparació a l’ACTIC, amb
dos preus públics: 1) Ordinari, de 30,00 euros; i, 2) Reduït, de 10 euros, adreçat a un
col·lectiu determinat (Persones aturades, membres de famílies nombroses generals,
membres de famílies monoparentals de categoria general i les persones amb
discapacitats reconeguda del 33 per cent o més.
La proposta ve acompanya de la memòria econòmic-financera per a l’establiment
del preu públic, determinat a l’article 41 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.
En aquest sentit, l’article 44 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 els
preus públics hauran de cobrir, com a mínim, el cost del servei prestat, però quan
existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin,
l’entitat local podrà fixar preus públics per sota del cost.
Als efectes de justificar que el preu públic proposat compleix els requisits legals, es
considera necessari introduir a l’inici de la memòria econòmic-financera dos apartats,
relatius a l’existència de competència local per a la prestació del servei objecte del
preu i una referència al sistema de finançament, ben diferent al que seria aplicable en
un servei de gestió estrictament municipal.
b) Article 7 – Impost sobre el valor afegit (en anagrama, IVA): Tret que no es determini
el contrari, a tots els preus són “Sense IVA”. La seva aplicació, s’ajustarà al que
determina la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el valor afegit.
c) Article 9 – Delegacions a favor de la Junta de Govern Local: Es modifica la
delegació a favor de la Junta de Govern Local, per tal que pugui efectuar algunes
tipologies de modificacions. Aquesta limitació es limita preus públics (modificació,
establiment de nous i eliminació d’altres) i als percentatges en l’aplicació de les
bonificacions (modificacions, establiment de noves i eliminació d’altres).
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 5è. – Quantia.
(...)
VII.- SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ I OCUPACIÓ
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Concepte
Curs d’anglès per persones aturades (52:30 hores)
Curs de preparació a l’ACTIC
(1)

Ordinari
Reduït (1)

Import
75,00 €
30,00 €
10,00 €

Tenen dret a sol·licitar el preu reduït:

- Les persones aturades.
- Els membres de família nombrosa general.
- Els membres de família monoparental de categoria general.
- Les persones que tenen una discapacitat reconeguda del 33 per cent o més.
Per sol·licitar l’aplicació del preu reduït, s’hauran d’aportar els següents documents
acreditatius:
-

Família nombrosa: Carnet actualitzat.
Família monoparental: Carnet actualitzat.
Aturats:
o Certificat negatiu d’alta a la Seguretat Social.
o Certificat de vida laboral.
o Certificat de demanda a les Oficines de Treball de la Generalitat
de Cataluny que especifiqui la situació d’atur o de percepció de
la prestació econòmica.
o Informe de la situació actual, expedit per la Tresoreria General de
la Seguretat Social.
o Justificant bancari que acrediti el cobrament del subsidi d’atur,
de l’ajut familiar o del PIRMI (Programa Interdepartamental de
Renda Mínima d’Inserció).

(...)
Article 7è.- Impost sobre el valor afegit (en anagrama, IVA).
Tret que no es determini el contrari, els preus que figuren en aquesta Ordenança
s’han de considerar com “sense IVA”. La seva aplicació, s’ajustarà al que determina
la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el valor afegit.
(...)
Article 9è. - Delegacions a favor de la Junta de Govern Local.
D’acord amb l’establert a l’article 23.2.b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local i a l’article 47.1 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, la
Junta de Govern Local serà competent, per modificar aquesta Ordenança.
L’abast de les modificacions delegades, es limita als preus públics (modificació,
establiment de nous i eliminació d’altres) i als percentatges en l’aplicació de les
bonificacions (modificacions, establiment de noves i eliminació d’altres).
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TERCER.- Manifestar, amb caràcter informatiu, que no experimenten canvis les
ordenances fiscals següents:

Ordenança fiscal número 03

Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica.

Ordenança fiscal número 05

Reguladora de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.

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 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 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 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 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 general reguladora de les Contribucions especials.
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En els termes següents:
OF 03 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
No presenta canvis respecte l’ordenança fiscal de l’any passat.
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.
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. Val a dir, que aquest article no
presenta cap alteració, respecte al text de l’ordenança fiscal de l’any passat.
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).
OF 05 – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
No presenta canvis respecte l’ordenança fiscal de l’any passat.
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.
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. Val a dir, que aquest article no presenta cap alteració, respecte al text
de l’ordenança fiscal de l’any passat.
Pel que fa referència al tipus de gravamen, no hi ha variació.
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 no presenten
variació.
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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).
OF 07 – Taxa per l’expedició de documents administratius.
No presenta canvis, respecte l’ordenança fiscal de l’any passat.
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.
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 – Referències: 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, 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 2).
OF 08 – Taxa per llicències d’autotaxi i d’altres vehicles de lloguer.
No presenta canvis, respecte l’ordenança fiscal de l’any passat.
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 – Referències: 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, 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 2).
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.
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, 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 11-apartat 4).
OF 11 – Taxa per la prestació dels serveis de prevenció d’incendis forestal.
No presenta canvis, respecte l’ordenança fiscal de l’any passat.
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.
Finalment, l’ordenança fiscal incorpora la reserva de facultats a què es fa
referència al segon apartat d’aquesta memòria (article 10-apartat 4).
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.
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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 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 – Referències: 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 – Referències: 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, 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 11-paràgraf 1).
OF 14 – Taxa per la prestació dels serveis de manteniment, senyalització de guals,
entrades de vehicles a través de les voreres i estacionaments reservats.
No presenta canvis, respecte l’ordenança fiscal de l’any passat.
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 – 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.
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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 – 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 – Referències: 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, 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 4).
OF 16 – Taxa per la prestació dels serveis d’utilització d’instal·lacions municipals.
No presenta canvis, respecte l’ordenança fiscal de l’any passat.
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).
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 8-paràgraf 1).
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.
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 – Referència: Apartat 2: Regula una bonificació de fins
el 100 per cent 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.
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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, 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-paràgraf 1).
OF 18 – Taxa per la prestació dels serveis de subministrament d’aigua.
No presenta canvis, respecte l’ordenança fiscal de l’any passat.
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.
Pel que fa referència a les tarifes, no hi ha variació.
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.
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.
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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 conseqüències.
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 11-apartat 4).
OF 21 – Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública.
No presenta canvis, respecte l’ordenança fiscal de l’any passat.
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, 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 12-apartat 4).
OF 22 – Taxa per l’aprofitament especial de domini públic local a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments d’interès general.
No presenta canvis, respecte l’ordenança fiscal de l’any passat.
Finalment, l’ordenança fiscal incorpora la reserva de facultats a què es fa
referència al segon apartat d’aquesta memòria (article 9-apartat 4).
OF 24 - Ordenança fiscal general reguladora de les Contribucions especials.
No presenta canvis, respecte l’ordenança fiscal de l’any passat.
L’ordenança fiscal incorpora la reserva de facultats a què es fa referència al segon
apartat d’aquesta memòria (article 20-apartat 2).
QUART.- 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.
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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.
CINQUÈ.- 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.
SISÈ.- Les modificacions de les ordenances fiscals entraran en vigor a partir del dia 1
de gener de 2016 i es mantindran vigents fins la seva modificació o derogació
expressa.”
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- Comencem amb un punt únic que són l’aprovació provisional de les
ordenances fiscals per a l’exercici 2016. Té la paraula el Sr. Manel Álvarez.

El Sr. Álvarez, regidor d’Hisenda, realitza la seva exposició del punt acompanyat del
Power Point, la còpia del qual es transcriu a continuació:
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Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. Portem a aprovació les ordenances pel 2016. Faré una
presentació. És la de cada any. Miraré d’anar ràpid amb aquelles que més o menys tots
sabem i parar-me en aquelles que són les importants perquè són les que tenen
modificacions respecte d’aquest any 2015. En principi, el calendari que tots coneixem,
avui estaríem aquí dalt a l’aprovació provisional. En principi, la data està estudiada
perquè es puguin, si hi ha al·legacions, es puguin resoldre a temps perquè les ordenances
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haurien d’entrar en vigor del dia 1 de gener de l’any 2016. Hi ha algunes en concret que
meriten aquest dia 1 de gener. Parlarem d’impostos, aquí tenim els principals, l’IBI, l’IAE,
l’impost de vehicle, l’ICIO i la plusvàlua, parlarem de totes les taxes molt per sobre, aquí
tenim un resum de les taxes, també parlarem dels preus públics que en principi, no tenen
modificació i també de les contribucions especials que tampoc tenen modificacions
respecte de l’any 2015. Com a aspecte general i previ a la presentació, dir que
l’Ajuntament de la Roca, una vegada més, ha fet l’adhesió als models de les ordenances
fiscals de la Diputació, tot això incorpora les modificacions legals que s’han anat produint
durant aquest any. Això no treu que hi ha algunes ordenances en articular que tenim
coses diferents i, per tant, tenim coses diferents i, per tant, fem esment o fem a aquelles
esmenes a les que ha aprovat la Diputació i també comentar que en totes les
ordenances, això ja ho sabem, però no està malament recordar-ho, en totes les
ordenances figura el precepte de la reserva de facultats de l’Ajuntament de la Roca per
l’aprovació d’aquest ple.
Bé, entraríem en matèria, el primer que tractarem serà sobre l’impost de béns i immobles,
l’IBI, la proposta és d’increment d’un 3 %, ara ho veurem en diapositives que vénen a
continuació. El tipus que proposem seria per a l’any 2016 del 0,745. Al 2015, teníem un tipus
del 0,724. Estaríem per sobre del que seria la mitjana de la comarca, que està al 0,75.
Comentar que aquest tipus o el fet que estiguem per sobre de la mitjana no significa que
tinguem IBIS molt més alts que la resta de municipis de la comarca perquè alguns d’ells ja
tenen feta una valoració cadastral i, per tant, poden treballar amb el tipus, la nostra
revisió cadastral és de l’any ... 4, i per tant, només podem jugar amb el tipus i recordar
també aquesta revisió cadastral o aquesta valoració és molt antiga. Aquí tenim unes xifres
que seria l’històric de prepadrons en el cas de 2013 i 2014 i pressupost inicial de l’any 2015.
L’Any 2015 teníem un pressupost inicial de 3.819.000 € amb l’IBI, la proposta per a l’any
2016, amb aquest increment del 3 % quedaria en 3.930.000 €, la diferència són aquests
110.000 € respecte del 2015. Aquí tenim la gràfica de barres en la que estaríem, la ratlla
negra és la Roca, la rosa, es veu ros, és la mitjana de vellesa. Estem per sobre, per
comentar que molts d’aquest ajuntaments o municipis, vaja, tenen feta una nova
valoració cadastral que nosaltres no tenim de de l’any 94. Les bonificacions continuen
sent les mateixes que teníem fins ara, la proposta és no variar en aquest sentit i el calendari
fiscal, des de ja 2 o 3 anys, proposem que es pugui fraccionar el pagament en quatre
rebuts durant l’any. Ens adherim al model aprovat per la Diputació de Barcelona.
El següent impost que proposem no modificar, en principi, aquest any 2016, seria l’IAE,
l’Impost d’Activitats Econòmiques, treballant el prepadró que ens ha proporcionat la
Diputació, tenim una baixada respecte de l’any anterior de 20.000 €, el prepadró de 2015
era de 800.000 €, 801.000 € concretament, i el que ens ha passat Diputació aquest any
està en 780.000 €, per tant, amb aquest impost en particular, tindríem una diferència
negativa de 20.000 €. La proposta és no tocar aquest impost. El següent impost és el de
vehicles. Aquí tampoc proposem modificacions, de fet, estem en el màxim en alguns dels
trams, concretament tots, ja des d’un o dos anys, tenim una diferència, en aquest cas,
positiva en quant a prepadró, l’any passat el prepadró de la Diputació era de 774.000 € i
el prepadró treballat actualment per a l’any 2016 és de 778.000 €, per tant, una diferència
positiva en aquest cas de 4.200 € respecte de l’any 2015. Comentar que aquí tenim un
increment d’uns 60 rebuts respecte a l’any anterior, per tant, la variació en aquest cas en
positiu no és perquè s’incrementi, en aquest cas, l’impost, si no perquè tenim més rebuts.
Les bonificacions continuen sent les mateixes dels últims anys i també, això ja no ho
comentaré més, perquè l’adhesió ho he dit al començament, en aquest cas en concret
d’aquesta ordenança, ens adherim al model aprovat per la Diputació. L’ICIO, tampoc
pateix cap increment ni cap diferència respecte de l’any anterior tot queda com ho
teníem fins ara i la plus vàlua en aquest cas, tampoc té cap diferència respecte de l’any
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anterior i, per tant, es congela respecte de l’any 2015. Les taxes, amb caràcter general, tot
queda com l’any anterior. Aquí ve la diferència o la segona diferència important respecte
de l’any 2015 i és que proposem un increment d’un 2% en el rebut de les escombraries.
Aquest 2 % serviria per cobrir el dèficit que tenim estudiat que ascendirà a uns 14.000 €, per
tant, l’increment de la tarifa de les escombraries, en principi, és per ajustar el cost, el que
realment estem recaptant per a aquesta taxa. No toquem, de moment, tot i que s’està
treballant, el rebut de l’aigua que portarem en algun ple posterior. L’any passat ja vam fer
el mateix, s’estava estudiant per part d’una comissió que es va crear interna aquesta taxa.
Es va demanar ajuda també a una empresa externa perquè ens fes alguna proposta i en
aquest sentit, doncs aquest any farem el mateix, ja s’està treballant i procurarem fer una
aprovació posterior, no sé si en el següent ple o en el següent, és a dir, d’aquí un mes o
d’aquí tres mesos, per tant, la taxa de l’aigua, tot queda igual i totes queden igual,
exceptuant la tarifa d’escombraries que com he dit, aquesta és l’altra modificació
important, s’incrementaria un 2%. Aquestes són les xifres que reflecteixen aquesta
modificació. El pressupost inicial de 2015 preveia una recaptació d’escombraries de
678.000 €. Amb aquest increment que proposem del 2% en el rebut d’escombraries i que
suposaria un increment de 2€ en el rebut mensual, en principi, la recaptació que preveiem
que tindrem per a l’any 2016 serà de 691.000, per tant, l’increment és d’uns 14.000 €,
13.794 €. Aquí veiem una taula, una gràfica en l’evolució d’aquesta taxa. Veiem que en el
últims anys no té una variació important, l’any passat, de fet, no el vam tocar i aquest any
la variació que proposem és d’un 2% que amb la tarifa domèstic, seran 2 € en tot l’any.
Aquí tindríem la mateixa gràfica de barres comparativa entre la Roca i la mitjana entre
diferents ajuntaments de la comarca. La mitjana del Vallès, hem de comentar que és la
de l’any passat, la d’aquest any 2015, 136 € quan la ratlla negra, que seria la de la Roca,
ja correspon a la de l’any vinent i les barres que veiem aquí, també són barres que es
corresponen a taxes d’escombraries d’aquest ajuntament, però de l’any 2015, no de l’any
2016, veiem que estem una miqueta per sobre del que seria la mitja, comparant la mitja
de l’any 2015 respecte de la proposta del 2016. Aquesta seria la gràfica d’evolució de les
despeses de les escombraries que seria aquesta ratlla de color vermell, els ingressos que
cada vegada, de fet ja fa un parell d’anys que, pràcticament, es corresponen amb el
que serien les despeses directes, no indirectes, eh? aquí només estem visualitzant despeses
directes d’aquest servei i la línia de color blau seria el dèficit del servei que, lògicament, a
mida que la recaptació s’acosta al cost directe sempre, doncs baixa pràcticament a
zero, de fet, és una de les millors taxes que tenim i pràcticament s’està recaptant l’import
del servei total. Un recordatori d’algunes taxes en particular, la taxa de guals que queda
amb el mateix tipus que l’any anterior, el mateix import volia dir i que respecte de l’any
2015, el prepadró de Diputació passa una baixa de 10 rebuts que quedarà en 108.000 €, la
recaptació prevista, el cementiri que queda igual, no pateix cap modificació respecte
d’anys anteriors i aquesta seria una taula resum de prepadrons en aquest cas, no
d’imports de pressupost, sinó d’imports de prepadrons, per tant, d’informació de
prepadrons, per tant, d’informació que ens passa la Diputació del 2015, que seria aquesta
columna d’aquí, al 2016 que seria els imports que preveiem recaptar en base a la
informació que ens ha passat la Diputació, les diferències que hi ha d’un any a l’altre,
positives o negatives, per a cadascuna de les ordenances i al final, tenim un positiu de
26.000 € aproximadament de variació anual. La tarificació social, en principi, no és un
tema que es tracti directament en aquesta aprovació, però que ho comentem sempre
quan presentem les ordenances i en principi, la previsió és deixar-ho tal com o almenys, no
baixar-ho respecte de les previsions que tenim o a allò que es va aprovar l’any passat. La
proposta, de cara a l’any vinent, la proposta inicial seria de continuar en la mateixa línia i,
en tot cas, no baixar respecte d’anys anteriors i aquest seria el final de la presentació.
Comentar que hi ha un canvi, que ja es va comentar en la comissió informativa i que
d’alguna manera ens ha provocat que ens veiem obligats a incrementar l’IBI. Tenim una
variació d’uns sectors del municipi que, fins ara, estaven considerats com a urbans i, per
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tant, pagaven la quota de l’IBI urbà. A partir d’aquest any 2015, ja, però d’aplicació a
l’any 2016 també, per tant, aquests sectors que, fins ara, pagaven IBI urbà, passaran a
pagar IBI rústic i això farà calculat l’impacte econòmic que pot tenir aquesta modificació
en el padró de l’IBI i, en principi, el càlcul és que recaptem la recaptació d’IBI per a l’any
vinent per aquest concepte ens baixi en 104.00 €, és adir, tindrem 100.000 € menys de
recaptació per aquesta modificació que no només afecta al municipi de la Roca del
Vallès, sinó que afecta a tots els municipis, depenent de la situació en què tinguin alguns
sectors, no?. Comentar també que estem treballant i que, properament, els convocarem
a alguna reunió per parlar del pressupost, que és un pressupost que apart d’aquesta
notícia negativa, respecte dels ingressos de l’IBI de 100.000 € menys. Hem de comentar
també que el Ministeri ens ha comunicat que la PIE, per a l’any 2016, baixarà en 46.000 €,
comentar també que el PUOSC ordinari que fins ara fa 2 anys que hem tingut i que
ascendia a 65.000 € l’any que ve, no està previst que el tinguem i, per tant, tindrem menys
65.000 € més, a restar.
Comentar també que la Diputació de Barcelona va preveure un programa de suport a la
reactivació econòmica l’any passat i que va suposar que poguéssim posar en el nostre
pressupost 77.000 €, que aquest any, aquest programa, en principi, aquest suport la
reactivació econòmica no està previst i, per tant, haurem de restar 77.000 € més en el
nostre pressupost i, per tant, haurem de restar 77.000 € més al nostre pressupost, per tant, el
pressupost per a l’any que ve és un pressupost difícil de treballar. Dir també que si no hi ha
al·legacions aquestes ordenances quedaran aprovades definitivament en 30 dies i que la
data d’inici d’aplicació serà a partir de l’1 de gener de 2016.
Per últim, volia fer esment, em volia disculpar perquè aquest any, després d’uns quants
anys no hem fet cap reunió prèvia a aquesta presentació en el ple de les ordenances. No
hem tingut temps material, és la veritat. En tot cas, la responsabilitat en aquest cas, vull
que quedi clar que és de la regidoria d’Hisenda. Ho comento perquè l’altre dia va sortir
aquest comentari a la comissió informativa i crec que és just dir les coses pel seu nom. No
hem pogut treballar més ràpid del que hem treballat i les coses s’han portat quan s’han
pogut portar. És cert que si volem que el dia 1 de gener entrin en vigor aquestes
ordenances, els calendaris són els que són i que no ens podíem esperar més. També i, per
tant, demanar disculpes, com ja he dit abans, per aquest fet i que en la mida que sigui
possible no tornarà a passar. Hi ha el compromís que hem tingut sempre i que de veritat,
hem portat a la pràctica, per tant, és la primera vegada que es fa en uns quants anys,
doncs esperem que tornem a trobar-nos properament per parlar del pressupost, els
convocarem, però l’any vinent també amb l’ànim de negociar i parlar amb antelació de
les ordenances. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Sr. Dani Martín, en nom d’Iniciativa.
Sr. Martín.- Evidentemente sí. A ver, empezando por el final de lo que ha dicho Manel.
Nosotros esperábamos que en estos 2 plenos, el de ordenanzas fiscales y el de
presupuestos, que son los dos más importantes del año, que son los que marcan perfil, que
son los que marcan tendencia i son, realmente, los dos plenos donde nosotros creemos
que son los plenos más políticos de todos los que se hacen en el año, pues esperábamos
un esfuerzo por parte del nuevo equipo de gobierno de fomentar la participación y de
fomentar lo que es la toma de decisiones conjunta por parte de todos los grupos políticos.
No ha podido ser. La culpa es de nadie, ni nada más. Simplemente no ha habido
posibilidad o no ha habido voluntad porque este tipo de plenos en otras fases de
mandato se han hecho más tarde y no ha pasado nada, pero bueno eso como decía un
amigo mío, en el año 87, es un tema de talante. Es un tema de talante y es un tema que
venimos reclamando des de la oposición y Esquerra también lo reclamó en su momento
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que era el tema de poder discutir de una santa vez lo que era la política de ingresos que
son las ordenanzas fiscales y lo que es la política de gasto e inversiones que es el
presupuesto. Simplemente, dejar marcado esto. También algo que decimos de forma
habitual y probablemente yo porque soy el más cegatón de toda la sala, que si la
presentación power point, que Manel nos pone siempre y que a esta distancia yo
particularmente no la veo, que nos las podría facilitar antes de llegar al pleno. Más que
nada porque hay un trabajo que es muy importante que es el trabajo de cálculo de
medias de la comarca y demás, que así nos evitaríamos tener que hacer los grupos
políticos porque ya está hecho y es trabajar dos veces. Después, pasando al tema de las
tasas. No, no se preocupe, no voy a todas las tasas ni mucho menos. A ver, el tema que se
nos está proponiendo es que aprobemos unas ordenanzas fiscales semejantes a las del
año 2014. Exactamente igual con dos modificaciones: una, incremento del impuesto del
IBI, un 3 %; incremento de la tasa de basuras, un 2 %. Básicamente, es eso con una
pequeña modificación que es el tema que nos comentó el concejal de hacienda, el Sr.
Álvarez, con el tema del incremento que nos propuso el Partido Popular por ley en el año
2012, si no recuerdo mal, que era un incremento del 10 % para todos aquellos
ayuntamientos que no habían hecho revisión catastral i que este año, si no entendí mal, lo
que dijo el concejal, era potestativo de los ayuntamientos que lo solicitaban al Ministerio y
el Ministerio lo concedía y que salió publicado en un BOE o en un Real Decreto o algo
parecido. Por lo tanto lo que queremos decir, es que aceptamos y consolidamos un
incremento del 10 €, que ya era lo que todos preveíamos cuando se hizo en su momento y
demás aumentaos un 3%. Des del equipo de gobierno, se nos dice, oiga es que aquí lo
que pasa es que provocado por una sentencia sobre un tema de la ley catastral. Ha
habido un descenso de ingresos para el ayuntamiento, provocado por esa sentencia,
donde los terrenos pasan de urbano a rústico, por lo tanto tributan y hay esa pérdida de
ciento y pico mil euros que ha dicho Manel y como tenemos esa disminución pues
tenemos que aumentarlo, ya está es un tema administrativo o un tema economicista o
como queráis decirlo, pero no es el cuerpo de una ordenanza fiscal. Una ordenanza fiscal
es un instrumento político y en la ordenanza fiscal que se nos presenta hoy no se hace
política. Es simple y llanamente un instrumento de sumas y restas, en la cual el equipo de
gobierno lo que ha dicho es: tenemos un descenso, invento ahora, eh?, no tengo la cifra,
la he calculado, pero no tengo la cifra, tenemos unos descensos de 100 y tenemos que
aumentar por otro lado para tener 100. Un presupuesto equilibrado y se ha acabado. Es
una forma de hacerlo. Después otro tema que nos gustaría manifestar es el tema, en todo
momento el concejal ha ido repitiendo las tasas y los impuestos que ha dicho el tema, las
bonificaciones, la mismas que el año pasado, pero es que el año pasado ya eran las
mismas que el año anterior, por lo tanto, estamos exactamente igual que hace 2 años. El
tema de la tarifación social, no incrementamos la tarifación social. No hemos seguido en
ese camino. Se puede avanzar más, sí, ¿qué camino nos queda? Evidentemente, como
las ordenanzas fiscales no las hemos pactado en ningún momento, todo lo que queramos
de tarifación social, des de Iniciativa lo tenemos claro, lo tendremos que hacer vía
moción. Es el camino que nos habéis dejado, porque una cosa está clara, lo que no
podéis pedir a los partidos políticos es que en algo en lo que no hemos participado, nos
hagamos corresponsables y cuando nos estamos haciendo corresponsables en los
ingresos, después no nos pidáis que nos hagamos responsables en la política de gastos.
Nosotros, des de Iniciativa, lo hemos dicho, me parece que los últimos 2 años, que el
municipio necesitaba incrementar los ingresos. Estamos de acuerdo, pero de forma
consensuada, de forma pactada, de forma hablada, no de forma impuesta. Nos hubiera
gustado ver, aunque fuera una pequeña ventana de tarifación social que todavía hay
camino y campo en alguna ordenanza y al menos, algo más de espíritu social en alguna
bonificación. Gracias.
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Sr. Alcalde.- Gràcies. Sr. César Alcalá en nom del PP
Sr. Alcalá.- Bona nit, aviam, tenint en compte tota l’explicació que ha fet el regidor i tenint
i tenint en compte que són les mateixes ordenances que en gran part, només amb les
dues modificacions és el mateix que l’any passat i com que l’any passat vaig estar
d’acord, per coherència, haig d’estar d’acord amb aquestes ordenances. L’any que ve,
ja ho veurem, però de moment, el meu vot és afirmatiu.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Sr. Carles Fernández, en nom del PSC?
Sr. Fernández.- Diverses coses. Primer, manifestar la decepció per la manera de com s’ha
portat el tema. Decepció pels compromisos que l’alcalde va agafar amb nosaltres i que a
la primera de torn no es compleixen, per tant, decepció. Ja li vaig comentar en una
trobada que vam tenir que confiança no en teníem massa, aquesta és una demostració
més que és difícil confiar quan et diuen que negociarem les ordenances i les negociarem
lligades al pressupost un dels temes més importants del municipi i arriba un dia i reps a
casa la notificació de la comissió informativa d’ordenances fiscals, per tant, absolutament
decebut i aquí és un tema de voluntat. No és un tema d’haver tingut temps o no, és un
tema de voluntat. A mi, aquestes paraules me les van dir el mes de setembre o a finals
d‘agost se’m va dir això, els últims dies d’agost o primers de setembre i estem a 22
d’octubre, per tant, temps n’hi ha hagut per fer negociacions i es podien fer en el
moment en què s’estava treballant. Tampoc no veig un treball tan intens que hagi
bloquejat això, és a dir, no hi ha canvis, només uns canvis de dir baixa això, pugem això,
purament tècnics. No hi ha política en aquestes ordenances fiscals, no hi ha reflexió
política de com poder esmenar les coses si no, senzillament, una purament tècnica.
Baixant tant els ingressos, els hem de pujar i baixen per una modificació legal del partit
popular en base a una sentència, però van baixant, llavors sense cap mena de discussió
amb la resta de grups, es decideix fer una puja en un moment en què l’IPC és negatiu,
pugem l’impost al 3% i la taxa al 2%, sense cap tipus de debat ni de poder analitzar la
situació i poder veure diferents solucions. Donat això quan arribem a aquesta comissió ja ni
es planteja ni per part de ningú, senzillament, ja no hi ha temps per a res, per plantejar
algun tipus de modificació en el tema de la tarificació social. Sí que és cert perquè no es
digui abans, que vam rebre una carta del regidor d’hisenda el mes d’agost em sembla
que va ser, no recordo la data exacte, que començaven a treballar ordenances i que si hi
havia alguna cosa els ho comentéssim, però atès que per part de l’alcalde, se’ns havia dit
que hi hauria reunions, doncs dius, bé, ja ens reunirem i quina és la sorpresa quan passa
això, altres vegades s’havien aprovat una mica més tard i havien entrat sense cap
problema. El fet ja no és tant la data, sinó que és aquesta voluntat de fer les coses d’una
manera o d’una altra. Nosaltres sí que volem fer esment en dos o tres cosetes concretes
d’algunes ordenances que, en primer lloc, comentar, hi ha una ordenança, que em
sembla que ve de l’any passat. I l’any passat potser se’ns va passar i no vam estar a
temps, però que també planteja una mica aquesta, que en un moment de poder-ho
treballar, és aquesta vessant més social, tenim una taxa del servei de promoció
econòmica, en la que per cursos d’anglès per persones aturades té un cost de 75 €...
anem a veure, és dir, un curs de 52 hores, si estem parlant de persones aturades sense cap
tipus de possibilitat d’ajuda, alguna cosa no, són coses d’aquestes les que es podrien
haver treballat i no hi ha hagut el temps de poder-se treballar. Després un altre tema que
ha estat molt recurrent i que ha estat durant temps una de les raons per les quals nosaltres
presentàvem al·legacions i en aquest mateix punt, també sol·licitar la informació que
sol·licitem a les persones és un seguit d’informació que de molta d’ella tenim accés
l'Ajuntament i no necessitem que la persona ens la porti a l’Ajuntament, l’Ajuntament pot
accedir a aquesta informació amb autorització de la persona. Seguim demanant tot un
seguit d’informació a la qual, com ajuntament, podem tenir accés i, per tant, podem no
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marejar a la gent perquè hagi de venir a portar una informació a la que l’Ajuntament
podem tenir accés, per tant, és un altre dels temes que ens sembla que aquesta no ha
der ser la manera. Després, dir això és una pujada de 2 euros per veí, les escombraries o
l’altre dia en la Comissió Informativa, se’ns comentava que la puja de l’IBI per un
“vivenda” mitja o per a una família mitja era de no sé quan, al final és un 3% en moments
en què els salaris han anat baixant, per tant, el diferencial de cada pujada, acaba fent
mal a les famílies. Quan això passa en un moment en què les famílies van molt bé, doncs
mira, però en un moment en què les famílies van molt malament un 3% d’aquí, un 2%
d’allà, més la pujada de la llum de l’altre dia, més tot un seguit de coses, això és el que
acaba fent mal; per tant, no podem analitzar una puja de forma aïllada, s’ha d’analitzar
en un context i en aquest context, una puja d’un 3 %, hi haurà famílies a les quals farà mal,
a d’altres no, però hi haurà famílies a les quals farà mal, per tant, cal també
contextualitzar aquestes pujades en el moment en què es produeixen. En tot cas,
comentar que, a veure, en els darrers, l’any passat tampoc no hi va haver negociació per
a les ordenances fiscals. L’any passat no, fa dos anys, sí, però l’any passat no. Va ser
similar a aquesta vegada l’any passat, per tant, i home, també repetir el mateix, és a dir, si
aquesta presentació, aquest esforç que fa l’Ajuntament de recollir les dades i preparar
aquest informació, abans del ple no és accessible als regidors, a tots els regidors i a tots els
grups municipals, doncs això també entra en contradicció amb aquesta transparència de
la qual volíem fer gala, per tant, jo crec que no està de més que aquestes coses, és a dir,
podríem haver-ho tingut, possiblement, ja estava preparada per a la comissió informativa.
En tot cas, tenir-lo abans t’ajuda a poder analitzar les coses. En tot cas, agrairia que als
diferents grups municipals, se’ns facilités ara, quan crec que se’ns hauria d’haver facilitar
abans i això es una cosa que ja reclamàvem en l’anterior govern i en això no hi ha hagut
canvis, per tant, la conclusió és una decepció en quant a les formes. No s’ha anat més
enllà d’una pura proposta tecnicista, no hi ha política en aquestes ordenances fiscals, no
hi ha anàlisi de la situació i com respondre a la situació de forma diferent a la fàcil que és
baja esto, pujo això. Ja està gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Fernández...si li sembla ho fem al final. Sr. Álvarez.
Sr. Álvarez.- Gràcies, Sr. Alcalde. Gràcies a tots pel to. Un comentari que han fet tant PSC
com Iniciativa és que aquestes ordenances no hi havia política, de fet, el company
d’Iniciativa ha dit que les ordenances fiscals en contundència és un instrument polític, eh,
hi estem d’acord. Hi ha tota la política que s’ha considerat oportú per part de l’equip de
govern. La idea que es portava en l’àmbit polític era de no incrementar aquest any,
sobretot tenint en compte alguns comentaris que ha fet el Sr. Fernández, les taxes,
l’objectiu era no incrementar aquestes ordenances en cap impost ni en cap taxa, aquest
era un dels objectius i hi havia política perquè l’objectiu que és polític consistia en no
apretar més a les famílies del municipi i això és una decisió política i aquest decisió política
té una translació a les ordenances i aquest translació, vostès diuen que només és tècnica
com baixen els ingressos, doncs han de pujar els ingressos és una deducció bastant curta
de mires perquè no és així, perquè no només és tècnica, sinó que també és política. Per
una banda se’ns està dient que no estreyem al ciutadà perquè ja està bé, perquè la crisi
afecta a tothom i perquè hi ha famílies que ho estan passant malament, però per altra
banda s’està plantejant, per exemple, en alguna cosa que estem d’acord que
s’incrementi la tarificació social per exemple... més el tema de tarificació social, però si és
que hem d’incrementar la tarificació social, suposo que els recursos hauran de sortir
d’alguna banda perquè l’Ajuntament no té una màquina de fer diners i això ja ho saben
tots, per tant, els diners surten de les ordenances, d’això que estem decidint avui aquí i
,per tant, això és política i no només és tècnica, sinó també és política. La decisió de
l’equip de govern era no incrementar ni impostos ni taxes, però ens veiem en l’obligació
de tocar allò que és mínim i que creiem que hem de tocar perquè els serveis que dóna
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l’Ajuntament, es puguin continuar donant i és així de fàcil. Podem fer molts comentaris al
respecte i podem fer molta demagògia, però al final, si tens recursos, per tant, si tens
ingressos, pots donar serveis, si no tens aquests ingressos, tu no pots donar aquest serveis
perquè aleshores, ens podria passar el que ja ens va passar fa uns quants anys que el
resultat pressupostari a final d’any, no era el que havia de ser, que això, a més les lleis
s’han endurit, com tots saben, bastant i si el resultat pressupostari no és correcte i si les
ràtios que ens estan demanat que siguin les correctes no són com han de ser, doncs
resulta que ens “machacan” i si el resultat pressupostari no és correcta i si les ràtios que ens
estan demanant que siguin les correctes, no són com han de ser, doncs resulta que ens
“machacan” i que si ara no tenim temps per fer algunes coses, doncs encara seria pitjor
perquè el Sr. Interventor estaria tot el dia de tot el mes i de totes les hores entrant
informació pel Ministeri. Hem de prendre decisions i les decisions que s’han pres
políticament són que es volen mantenir els serveis que fins ara tenim i que es volen
mantenir, com a mínim, al mateix nivell que hem donat l’any anterior. Que seria molt millor
que alguns d’aquests serveis fossin, anava dir millors. millors en quan a què tinguéssim més
recursos i poguéssim destinar més recursos tant econòmics com personals. Sí evidentment,
sí, però per tenir aquests recursos, hauríem d’incrementar més alguns impostos o taxes i
llavors, portaríem aquí alguna proposta i vostès no hi estarien d’acord. Les decisions són
polítiques i hem decidit que, al menys, hem de mantenir els ingressos que teníem l’any
passat. Les lleis no les hem fet nosaltres ni vostès tampoc, però s’han de complir i aquestes
lleis resulta que ens resulta que ens perjudiquen en alguns aspectes i que tindrem una
baixada en els ingressos de 104.000 € que hem de compensar d’alguna manera si volem
mantenir els serveis que estem donant, per tant, nego la major i dic les ordenances si
alguna cosa són, són polítiques. Crec que després tampoc és que s’hagi criticat massa, de
fet, no s’ha fet cap aportació, tret d’una cosa que ha comentat el Sr. Fernández com
l’anècdota dels cursos d’anglès per a les persones aturades que en tot cas, estudiarem
per quin motiu es va posar aquest import que estic segur que es va posar per algun
motiu... d’acord, doncs li contestarà la regidora. En tot cas, és cert, vostè ho ha
reconegut, que es va enviar una carta el dia 1 de setembre com es fa històricament des
de ja fa anys i si més no, jo he reconegut la no convocatòria d’una reunió prèvia, com a
mínim, d’aquestes ordenances, reunions que sí que es van fer l’any passat a diferència del
que comentes el Sr. Fernández, sí que ens vam trobar. En tot cas, ja he demanat disculpes,
ja he dit el motiu. Fins a última hora d’aquesta tarda, hem estat modificant algun aspecte
de la presentació perquè estem treballant el pressupost, però estem veient les possibles
afectacions o els ingressos que ens podien venir d’aquestes ordenances, no? I per tant, no
s’ha enviat la presentació i en tot cas, agafo el compromís que en un futur intentarem ferho abans de venir i presentar-ho aquí, amb uns mitjans que no són els millors, que són
precaris, el projector és deficient. Aprofito per dir que estem mirant de canviar el projector
per aprofitar tota la pantalla que tenim i que es vegin més els números, que ara no es
veuen bé, però després d’agafar aquest compromís, aquesta vegada no ha pogut ser,
doncs tornar a demanar les disculpes aquestes que per la no convocatòria d’aquesta
reunió, no? El Sr. Martín d’Iniciativa comenta que aceptamos y consolidamos el 10 %. És
que hem valorat el 10 %. Jo he volgut donar xifres que potser avui també toca perquè
parlem d’ordenances, però segurament, tocaria més quan parlem de pressupost, però és
que Déu n’hi do! És a dir, ha dit en negatiu per a l’any vinent 104.000 € menys d’IBI, 46.000
€ menys de PIE, 65.000 € menys de PUOSC ordinari, 77.000 € menys d’aquest programa de
la Diputació de suport a la reactivació econòmica, 36.000 € més de increment de salaris
dels treballadors municipals, estem fent política, eh?. Increment de despeses del capítol 1
perquè haurem de pagar també la part que encara falta de pagar també la part que
encara ens falta de pagar de la paga extra del 2012 que no vam pagar i que ascendeix,
que incrementarà el pressupost de l’any vinent 42.000 € més. Si no haguéssim acceptat
mantenir l’IBI que teníem amb aquest 10 %, tindríem una baixa d’ingressos d’apart de tot
això que us he comentat, 356.000 €. És a dir, que arribem a un pressupost que ja és de
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mínims perquè tots ho sabem, ja ho hem comentat de que el pressupost ordinari és de
batalla, és captiu, tindríem 700.000 € menys d’ingressos. Si ja serà difícil quadrar un
pressupost per mantenir els serveis que tenim amb tot això que us estic dient, seria
impossible fer aquest esforç amb 356.000 € menys i això ens ho podem prendre com
vulgueu, però la realitat és aquesta, hem plantejat i vam plantejar a la Comissió
Informativa i ja fa dies que ho estem dient, mesos i alguns de nosaltres anys que la solució
de l’Ajuntament de la Roca en l’àmbit pressupostari passa perquè tots ens posem d’acord
i fem una nova, entre tots, valoració cadastral. Això ha de solucionar els ingressos
d’aquest ajuntament i això ha de fer que l’ajuntament tingui un pressupost molt millor del
que té ara i que puguem donar uns millors serveis als ciutadans. Mentre que això no passi,
haurem d’anar posant pedaços com fem ara. Vostès diran que no comptem amb vostès
per fer res i ens criticaran que incrementem un 3% l’IBI. Ens diran que ho estem fent en un
període de crisi, però després ens diuen que hem de fer més política. No sé, jo demanaria
una miqueta de coherència amb alguns dels missatges que donen i poca cosa més. Bé,
insistir en un tema que, a més, vostès també han fet, volien donar molt importància, no
hem tingut la possibilitat de fer aquesta reunió. No ha estat per falta de voluntat. No hem
tingut aquesta possibilitat i hem arribat avui i ja ho he comentat abans, fins a l’últim
moment, hem estat modificant la presentació. Més no podem fer.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Sr. Dani Martín, en nom d’Iniciativa
Sr. Martín.- Hoy parece que Manel nos ha dedicado más tiempo que nadie. Se lo
agradecemos. Nos alegra que, por primera vez, en este ayuntamiento se reconozca que
la ordenanza fiscal es un instrumento político. Es la primera vez que se dice. Manel lo ha
repetido muchas veces, nos alegramos porque es eso, es un instrumento político de
ingresos. Nosotros, evidentemente, que sabemos que el ayuntamiento no tiene una
máquina de hacer dinero. Evidentemente, pero por desgracia, actualmente en toda la
Unión Europea solo hay alguien que tiene esa máquina, es el Banco central Europeo.
También lo sabemos. Ya da por supuesto, antes de haber hecho una reunión. Antes de
haber hecho una fase de discusión que vamos a votar que no o si, pero es que no se nos
ha dado esa posibilidad. Yo ya dije me parece en el año 2012, pero es que no se nos ha
dado esa posibilidad. Yo ya dije, me parece en el año 2012 que este era un pleno de
ordenanzas fiscales y el pleno de presupuestos donde el gobierno presentaba, hacía unos
números y la oposición buscaba cualquier excusa para votar que no. Yo ya lo dije, pero a
lo largo de todo el mandato 2011-2015, nosotros ya demostramos que si se nos llamaba
ayudábamos y después de todo el discurso del equipo de gobierno, de todo ese discurso,
donde se nos ha dicho de todo, que es de agradecer, que no hemos hecho
aportaciones, que Carles, que hablamos de anécdotas. Se nos dice: oiga, que tenemos
un tema importante por ahí, es una cuestión baladí, es una revisión catastral y les vamos a
proponer a los grupos políticos que hagamos todos una revisión catastral y que estemos
de acuerdo todos. A ver, si no queremos que una nueva valoración catastral del
municipio se convierta en un instrumento arrojadizo entre los partidos políticos, tenemos
que ser partícipes todos, pero no solo de un tema. No solo de un tema. No vamos a dividir
el tablero de juego en yo juego, tú puedes jugar solo en la parte izquierda del patio y los
demás jugamos con todo el patio. No, eso no. Tenemos que jugar en todo el patio y
sabiéndolo todo y sabiéndolo todo. Nosotros, Iniciativa me parece, si revisamos las actas
de este mismo pleno de años anteriores, me parece que yo, hablo de memoria y
probablemente, me equivocaré, pero como mínimo en dos plenos, yo ya he dicho que
este municipio necesita una revisión catastral, pero también digo ahora, con este talante,
con esta forma, no. O nos ponemos a hablar de todo o con Iniciativa no contéis y somos
los que hemos dicho que la Roca lo necesita precisamente por lo que ha dicho Manel. Es
que estamos hablando de valores catastrales del año 94 y que ya venían desfasados y
que se hizo una valoración catastral como se hizo en su momento. Ya estamos de
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acuerdo, pero hablemos de todo, no solo de un tema, eh? No solo de un tema y para no
alargarlo, hay muchas cosas apuntadas, ya lo hablaremos y no hemos dicho un tema
importante. Hablamos sí que el Ayuntamiento de la Roca con todo lo que nos ha contado
Manel, va a tener unos ingresos inferiores a 600.000 €. Si ya está cuantificado Manel, si creo
que lo sabemos todos. Razón de más para que nos pongamos de acuerdo todos, no? Y
que no lleguemos a una reunión, donde se nos diga: esto son lentejas. Y, ¿qué aportáis?
Vale aportemos y luego esos ingresos que se van a recibir, ¿cómo se va a reflejar en el
presupuesto?. ¿Va a pasar lo mismo que en presupuesto 2013, después de las ordenanzas
2012? Eso es lo que no queremos que pase. Ya estamos dispuestos a trabajar y que
conste una cosa, no hemos hablado aquí que, históricamente, en el municipio de la
Roca, el incremento que se hacía en las ordenanzas fiscales era el IPC del mes de agosto
y el IPC de los últimos 2 años es negativo y el año anterior fue de un coma algo y llevamos
ya 3 años con incrementos, con IPC negativos. Tengo la serie en la tabla. El IPC
armonizado. No estoy hablando del IPC. Hay que hacer trampas. Aquí todo el mundo
hace trampas. El IPC a septiembre de 2015, es de -0,9 i la variación interanual es de un 0,3
y el año pasado el mes de septiembre un -0,2 i el armonizado un 0,3. Es así y el año
anterior la verdad el dato no me acuerdo, pero el de este año es un -0,9 y estamos
hablando de un incremento del 3. Insisto para no seguir con el rollo, si queremos revisión
catastral hablemos de todo y si el ayuntamiento de la Roca tiene un problema de 600.000
€ hablemos de todo y si el ayuntamiento de la Roca tiene un problema como bien dices
de 600.000 €, hablemos, pero no nos pidáis el consentimiento. No nos pidáis que digamos
sí y punto y una cosa que no quiero acabar de decir, creo que no lo dijimos el año
pasado. Es cuestión de repasar las actas, eh? Nosotros estamos dispuestos a participar
siempre y cuando hablemos de todo. Si aquí hubiéramos hablado de ordenanzas fiscales
y presupuestos, estaríamos haciendo aportaciones. Mientras lo vayamos haciendo como
compartimentos estancos que no están comunicados, no lo haremos. Ni ahora ni el año
que viene ni el siguiente y lo que sí que constatamos es que durante los cuatro años del
mandato 2001-2015, el equipo de gobierno intentó negociar ordenanzas fiscales y
presupuestos y creo que Manel en un pleno de ordenanzas dijo aquello de que íbamos a
hacer de la necesidad virtud, pero es que pasa que ahora el equipo de gobierno actual
no tiene necesidad, por lo tanto, no necesita virtud porque tiene 9 votos ja, no tiene
porque pactar con nadie. Gracias. Sr. César Alcalá? Sr. Carles Fernández?
Sr. Fernández.- … si la Sra. Marta Pujol
Sr. Alcalde.- No, no vostè faci la seva intervenció. Després ella li respondrà i després vostè
tindrà un altre torn tranquil·lament, eh?. Si li sembla fem el que ... vostè faci la seva
intervenció. Després ella que parli i vostè la respon.
Sr. Fernández.- Cap problema. Perfecte. A veure, 2 o 3 cosetes, eh? Ja no entraré més en
detalls. Durant 8 anys, se’ns demanava i exigia adhesions a les propostes que presentava
el govern. Moltes vegades, a última hora, perquè sempre estàvem a última hora i sempre
havíem d’anar corrents. Durant 8 anys, ha estat això amb molts temes. Amb molts temes,
ha estat aquesta la dinàmica i això ho havíem parlat també amb vostès i coincidíem.
Entra el nou govern, presidit per Esquerra i, la veritat, em sembla que és un govern de
Convergència, el mateix que teníem els altres 8 anys. Perquè se’ns torna a demanar amb
el primer tema important la mateixa cosa, per tant, adhesions ja vam dir, ho hem dit
durant 8 anys, ami. Vam arribar en algun cas, en algun moment, dels passats mandats
sobretot de l’últim es va arribar a poder discutir alguna cosa i a introduir elements, tant en
pressupost com en ordenances fiscals i amb tarificació social. El primer que ens trobem
amb aquest ja no hi ha aquesta situació, per tant, jo no percebo el canvi que vostès tant
defensaven, jo no el percebo, en lo concret, jo no el percebo. És una cosa que abans
comentava el Sr. Martín i que nosaltres hem anat dient sempre, discussió conjunta
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d’ingressos i despeses, perquè vostès ara han decidit els ingressos i ara ens posarem a
decidir les despeses. Evidentment que al final, cal trobar un equilibri, però també hi ha
maneres de fer i sensibilitats diferents i vostè Sr. Álvarez en té unes i jo, possiblement, en tinc
unes altres i, per tant, no passa res. Vostè darrerament, en els últims anys, el tema tècnic i
el tema numèric era l’únic important, que no deixa de ser-ho perquè hi ha unes lleis que
ens obliguen, però s’ha oblidat de lo altre. Ja li vaig dir en un moment, ha perdut l’ànima
en aquest formació que ha fet tècnica. Li vaig dir un dia i li repeteixo, és a dir, la formació
tècnica ens ha de servir per millorar l’ànima, no per perdre-la com a polític. En aquests
moments, vostè té més funció de tècnic que de polític. Recuperi la funció de polític i
possiblement ens anirà millor a tots i no li estic dient com “algo” negatiu. Vull dir no intenta
ser cap, és una reflexió. Per tècnics ja tenim l’interventor i tenim els tècnics. Faci de polític i
llavors, parlem com a polítics i llavors, deixem que els tècnics facin la seva feina. No
pretenem fer la feina dels tècnics perquè llavors ens transformem i oblidem i quan jo deia
això de que no hi havia política en referia a aquest sentit. Evidentment, qualsevol decisió
que prenem aquí és política, qualsevol, però en aquest esperit és en el que jo em referia,
per tant, per nosaltres aquest són els elements bàsics, poder debatre les coses que no
se’ns demani adhesions a última hora perquè ja no tenim temps perquè amb això no
entrarem, ja no vam entrar durant 8 anys, ara no canviarem aquesta actitud i mira les
coses en conjunt, són els elements que nosaltres plantegem per afrontar les coses, entre
elles, “algo” que tots hem anat dient en aquest ple, però que per afrontar-lo. ho afrontem
conjuntament amb una visió global i analitzant tots els ets i uts o si no, el mateix que deia
el Sr. Martín. Nosaltres per sentir-nos coresponsables necessitem alguna cosa més que no
que se’ns presentin les coses a última hora, per tant, si en algun moment d’aquest mandat
o d’aquesta legislatura, més igual, es pot dir el que vulgui, però si en algun moment
d’aquest mandat o legislatura, hem de plantejar el tema de la revisió cadastral o abans
s’ha generat complicitats suficients o si no serà molt difícil i per generar-les el pas d’avui no
ajuda.
Sr. Alcalde.- Gràcies, Sr. Fernández- La Sra. Marta Pujol.
Sra. Pujol.- Sí, només una petita puntualització pel que fa als cursos d’anglès que podríem
fer un debat llarg de si cal que siguin gratuïts o no per persones aturades, però el Sr.
Fernández ha comentat que sense cap ajuda de l’Ajuntament només puntualitzar que
estan subvencionats amb 2.300 € per part de l’Ajuntament. Només aquest petit comentari
que, a més a més, es dóna totes les facilitats de pagament als usuaris que al primer mes
poden començar el curs i si no els agrada deixen de fer-lo i no han de pagar res i només
aquesta puntualització. Gràcies.
Sr. Fernández.- A veure. En tot cas, en un altre moment podem discutir-ho més a fons i així,
és a dir, jo crec que el cost per una persona aturada sense ingressos. Per desgràcia, hi ha
aturats sense ingressos, tant de bo no n’hi haguessin o aturats que només reben l’ajuda,
que només tenen diguem-ne l’ajuda familiar de 420 € amb família, per tant, hi ha persones
aturades amb molt pocs ingressos i l’únic que pretenia dir és que incorporar aquests casos
en una tarificació social tindria tot el sentit del món. Això em referia. Evidentment, si és un
curs que organitza l’Ajuntament, ja imagino que no repercutim el 100 % del cost en les
persones, però hi ha persones que tenen un atur digne, que han començat i hi ha
persones que no i, per tant, em referia només a incorporar la tarifació social en aquests
casos, per tant, jo crec que hi podíem estar d’acord amb això.
Sr. Alcalde.- Bé, no sé si algú vol dir alguna cosa més. Jo agafant la responsabilitat que
també em pertoca, evidentment, i encara que el regidor d’hisenda ha dit que ell assumia
la responsabilitat, jo també haig d’assumir la meva. Per motius ben diferents i que tampoc
caldria exposar per que semblés una excusa, doncs per tant, és això, assumeixo com el
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màxim responsable, evidentment, no haver pogut complir el que jo els he anat explicant.
Sí que és cert que vam parlar que parlaríem de taxes, el que sempre els he explicat també
és que parlaríem de taxes, parlaríem de pressupost ordinari i també del d’inversions el que
vostès sempre han estat reclamant i que hem parlat que faríem. Evidentment, fins que no
ho fem és una cosa que jo els estic dient i per tant, puc incomplir com he incomplert
aquesta. Dit això, els hi enviarem la informació tal com vam quedar i esperarem que
vostès l’analitzin i si ho veuen convenient o volen fer alguna aportació, ho podran aportar
a una cosa que es diu pressupost que no és fer política. El pressupost sembla que només
estiguem parlant que la política només es fa en els ingressos en aquest cas. Aquí si que
hem de tenir en compte que nosaltres, evidentment, assumirem aquesta puja com no pot
ser d’una altra manera. Aquesta puja està quantificada en 134.000 €, però sense parlar
del 10% que havíem parlat primer del tema del IBI, els imports de l’IBI, els imports de l’IBI del
PIE, del PUOSC que no arribarà i de la Diputació són 292.000 €. Ho dic perquè s’ha
comentat per les dues parts que pugem per compensar. No, pugem per quedar-nos
160.000 € menys, aproximadament en números rodons, per tant, en el pressupost, s’haurà
de fer política i s’haurà de començar a fer uns altres números que, evidentment, haurem
de compensar amb alguns ajustaments que haurem de fer que, probablement, algú vegi
bé fer-ne uns, altres no veurem bé fer-ne uns altres i per tant, això també s’oferirà la
possibilitat de participar-hi si així ho creuen oportú i ho volen fer. El tema de la revisió
cadastral, em sembla molt bé i que ha de ser en confiança. De fet, ho intentarem i si som
capaços de fer-ho ho farem i si no passarà com ha passat en tots els governs des que jo
vaig venir a viure en aquest poble i, per tant, jo no seré el primer, però em sembla que si
aconsegueixo portar i asseure’ns en una taula a parlar d’això, segur que seré el primer
perquè ni el Sr. Salvador Illa ho va fer, ni el Sr. Miquel Estapé ho va fer ni el Sr. Rafael Ros ho
va fer com el fet de dir: anem a seure i intentar arribar a una revisió cadastral conjunta
entre tots, si jo sóc capaç de fer-ho, doncs ho hauré fet i si no sóc capaç de fer-ho hauré
fallat com els meus predecessors, per tant, això és el que nosaltres intentarem. Que si
volem seure amb intenció d’arribar a acords, podrem arribar-hi i si volem seure ja sabent
que no arribarem a acords, doncs evidentment no serà possible. Jo entenc que no es
percep un canvi, però nosaltres el que sí que hem intentat i des del primer
moment i consensuat amb els companys de l’equip de govern el fet, hem tingut un
problema que tots hem considerat molt greu com és el tema dels autobusos i jo el primer
que vaig obrir és la possibilitat de que vostès, com a membres de cadascun d’uns partits
poguessin assistir a unes reunions, entre d’altres coses perquè fossin transparents i ningú
dubtés del que s’estava dient en aquesta reunions ni que s’estaven fent, per tant, això ha
estat una intenció també política d’obertura i de transparència. No és només això, seran
altres coses i que intentarem anar fent, evidentment, sempre parlem de la confiança o
desconfiança i vostè sempre m’ho recorda i jo sempre li dic que tenim raó, venim d’una
desconfiança, però no només per part de vostès. És una desconfiança mútua i és una
desconfiança per part de tothom i per tant, encara que es sorprenguin, jo els dic que fins i
tot amb aquestes desconfiances que hem tingut durant tants anys i tant de temps, doncs
nosaltres seguim igual i jo intentaré poder fer aquest pas que es necessita. Havent dit això
i com els he interpel·lat als altres, si algú més vol un torn de paraula, doncs el donaríem i si
els sembla bé i ningú està en contra. SI algú està en contra no ho farem, però si els sembla
bé, encara que és un ple extraordinari, si algú vol dir alguna cosa, doncs obriríem el torn
de paraules als quatre veïns. Ah, ui perdó, ho votarem i després obriríem el torn de
paraules si ho considerem oportú.
Passem a votació
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Votacions:
S’aprova el dictamen per 10 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups municipals
d’ERC, de CIU i del PP i 6 vots en contra, manifestats pels regidors dels grups municipals del
PSC i d’ICV-EUIA
Sr. Alcalde.- Ara el mateix que els comentava, si ningú té cap inconvenient. Si algú té
alguna cosa a dir.
Donaríem el ple per acabat quan són les 21:16 minuts gràcies
I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les
21 hores i 16 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.
El president

El secretari

Albert Gil i Gutiérrez

Antoni Peralta Garcerá
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