
ACTA  DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ REALITZAT EL 5 DE 
NOVEMBRE  DE 2012, A LES 20.00 H Núm. 11/2012. 
 
 
ASSISTENTS: 
 
 
Alcalde:       Il�lm. Sr. Rafael Ros  Penedo del Grup Municipal de CIU 
Regidors:      Sr. Manuel Álvarez Herrera del Grup Municipal de CIU 
  Sr. Santiago Raimí  Fortuny del Grup Municipal de CIU 

Sra. Marta Pujol  Armengol del Grup Municipal de CIU 
Sra. Montserrat Ametller i Viñamata del Grup Municipal de CiU 
Sr. Josep Mª Mateo Forner del Grup Municipal de CIU 
Sr. Jordi Fortí  Gurgui del Grup Municipal de CIU 
Sr. César Alcalá Giménez del Grup Municipal del P.P. 
Sr. Miquel Estapé Valls del Grup Municipal del PSC 
Sr. Carles Fernández del Grup Municipal del PSC 
Sr. Julio Caña i Fernández del Grup Municipal del PSC 
Sra. Caterina Palma i Rovira del Grup Municipal del PSC 
Sra. Carmen Las Heras Cisneros del Grup Municipal del PSC  
Sr. Francisco García Lorenzana del Grup Municipal del PSC 
Sr. Manuel Cortés Rubio  del Grup Municipal del PSC 

 
Han excusat la seva assistència el regidor del Grup Municipal d’ERC, el Sr. Albert Gil 
Gutiérrez i el regidor del Grup Municipal d’ICV-EUIA-E, el Sr. Daniel Martín Oller.  
 
A la Roca del Vallès, essent 20 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, Rafael Ros i 
Penedo, i l’assistència dels Srs. Regidors assenyalats més amunt, assistits per la que 
sotasigna secretària, Dolors Melero Guirao, prèvia comprovació del quòrum legal 
necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal, es procedeix, 
amb l’assistència de l’interventor accidental, Antoni López Alonso, a la realització de la 
Sessió Plenària Extraordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les 20:00 hores. 
 
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, tot seguit, a conèixer els punts de l’ordre del 
dia indicats a la convocatòria: 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
 
A.1 – Aprovació provisional de les ordenances fiscals per a l’exercici de l’any 2013. 
 
 
 
Sr. Alcalde.- ... excusada l’assistència de dos regidors dels grups d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i d’Iniciativa per Catalunya-Verds que, el d’Esquerra 
Republicana, el Sr. Albert Gil, per motius laborals no hi podia assistir i, atès que la seva 
no assistència facilitaria l’aprovació de l’únic punt de l’Ordre del Dia de l’Ordenança 
Fiscal, en solidaritat amb aquesta situació el regidor d’Iniciativa per Catalunya-Verds 
ha anunciat que tampoc assistiria. 
Agraeixo l’assistència del regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya, el Sr. Manel 
Cortés que amb una situació difícil com la d’avui, doncs, agraeixo molt, doncs, que 
estigui aquí, doncs, amb les seves obligacions com a regidor. El nostre condol i la 
nostra solidaritat en moments tan difícils com els que està passant. Moltes gràcies. 
 
Sr. Cortés.- Moltes gràcies, Sr. Alcalde. 



 
Sr. Alcalde.- De res.   
 
 
A.1 – Aprovació provisional de les ordenances fiscals per a l’exercici de l’any 2013. 
 
Sr. Alcalde.- Doncs, donaria la paraula al regidor d’hisenda i tractem aquest únic punt 
d’aprovació provisional de les Ordenances Fiscals per a l’exercici de l’any 2013.  
Manel Álvarez? 
 
Sr. Álvarez.- Gràcies Sr. Alcalde. 
 
Portem a aprovació les Ordenances pel 2013. 
 
Com ja saben, és el segon intent després de la convocatòria de Ple que varem fer la 
setmana passada i que, al final, entre tots els grups varem decidir de posposar el Ple al 
dia d’avui. 
 
Ja hem parlat, aquell mateix dia i en dies posteriors, del contingut de les ordenances, 
d’aquestes modificacions que ara començaré a detallar però, en resum, el que 
portem a aprovació és una modificació d’ordenances que contemplen l’increment 
lineal en taxes i impostos d’un 3,1%, en general a totes les taxes i tots els impostos tret 
del rebut de l’aigua que proposem un increment el 8,6 & que seria l’equivalent a 
l’acumulat de l’IPC dels últims 3 anys, atès que el rebut de l’aigua en aquest 3 anys no 
ha patit cap increment i seria l’acumulat d’aquest IPC. Això són regles generals. 
Repasso en detall cadascun dels impostos principals, bàsicament, és l’exposició de 
cada any, ja els regidors ja la coneixeu. Aquí tenim un calendari previst, hem modificat 
la data del ple, hem posat ja el dia d’avui, al dia 5 de novembre i, en principi, si no es 
presenten reclamacions, hi hauria una aprovació automàtica definitiva el dia 20 de 
desembre i si es presenten reclamacions i és possible que així sigui perquè hem quedat 
que parlaríem durant aquest mes de d’exposició pública, de les diferents grups 
municipals, doncs, miraríem de resoldre aquestes al�legacions abans del dia 22, en el 
qual ens disposem fer un ple extraordinari per publicar posteriorment en temps i forma 
les ordenances atès que el dia 1 de gener haurien d’estar aprovades i haurien d’estar 
publicades perquè hi ha alguns impostos que meriten a partir del dia 1 de gener . Això 
és el que veurem, una mica uns antecedents previs, les modificacions principals en 
quant a impostos,  l’IBI , l’IAE, l’Impost de vehicles, l’impost de construcció i obres i la 
plus vàlua. Les taxes que, en principi, es modifiquen també totes amb aquest 
increment que li he comentat i que hem comentat abans del 3,1 % en totes elles. 
Aquest seria un resum d’aquests antecedents que són els que ens porten a portar a 
provació aquest increment, hem proposat aquest increment del 3,1 %. En principi, hem 
calculat que ja amb aquest any 2012, l’impacte de l’increment de l’IVA del 18 al 21 % i 
del 8 al 10 %, amb les arques municipals suposarà un increment de despesa de 31.403 
€. Això ja serà aquest any, l’any 2012, això, a més a més, per a l’any que ve s’ha de 
sumar aquest increment ja de per si de l’IVA, que ara diré l’import calculat per a l’any 
que ve, l’impacte que pot tenir un IPC per a l’any que ve del 3,5 % que és el càlcul que 
hem fet que podria suposar  l’increment d’aquest IPC pel que podria suposar, de fet, 
és l’increment de l’IPC de setembre, el 3,4% amb un lleu increment que suposem que 
tindrà d’aquí a finals d’any. Hi ha qui diu que l’IPC podria arribar fins i tot a passar del 
4%. Cada punt d’IPC per a l’any 2013, cada punt d’IPC significa per a l’Ajuntament 
una despesa de 41.500 € més. Cada punt d’IPC. Aquest 3,5 calculat que podria ser 
l’IPC final d’any suposaria amb més despesa 145.555 €. L’impacte d’aquesta pujada 
de l’IVA que he comentat abans per a l’any 2013 és de 128.911 € . Això suposa que 
només calculant l’impacte de l’Iva, l’impacte d’IPC. L’Ajuntament de la Roca tindrà, 
l’any 2012, una despesa superior a la d’aquest any amb 293.000 €. Només amb aquests 
2 conceptes. Pel que fa als ingressos, tenim un càlcul en quant a transferències que 
puguin venir o que vénen d’altres administracions com són la participació en els 



impostos de l’Estat i la participació de la Generalitat, un càlcul de que aquests 
ingressos baixaran en uns 67.000 €. Després de la reunió que vam tenir l’altre dia i 
després dels càlculs que hem estat fent en l’àmbit de propostes d’increment de PIE, 
que hem sortit amb la proposta dels pressupostos generals de l’Estat, fins i tot amb 
notícies que han sortit en webs de diferents partits que podria ser l’increment 
d’aquesta participació de l’Estat amb una mitja d’un 7 %. Hem incorporat aquest 
percentatge en allò que, en teoria, cobrem aquest any, li hem de restar la diferència 
de la devolució dels anys 2008 i 2009 que estem fent i a més a més, hauríem de sumar 
també la diferència en les aportacions de la Generalitat que també baixen. Això 
suposa una baixada d’ingressos només amb aquest concepte d’aquests 67.000 €. Això 
ja està calculat i és bastant real. Amb els prepadrons que ens ha passat la Diputació i 
que són amb els que hem estat treballant amb els diferents impostos, tindríem també 
una davallada de 25.200 € menys d’ingressos. L’impost d’obres i construccions, les 
llicències d’obra l’any que ve tindrem un pressupost de 162.000 €. Això suposa respecte 
del pressupost d’aquest any 288.000 € menys d’ingressos, per contra si apliquéssim 
l’ingrés d’aquesta taxa o l’increment d’impostos i taxes que proposem, que és del 3,1 
%. Això suposaria 183.000 € més d’ingressos, per tant, diem que per una banda tenim 
més despesa i per l’altra l capítol d’ingrés tot i aplicant aquest increment del 3,1 % seria 
insuficient per poder fer front a aquesta situació econòmica. Això  el que representa, 
en definitiva, és que la situació econòmica tornarà a ser l’any que ve una situació 
complicada i que haurem de patir una altra vegada perquè els números quadrin a 
final d’any.  
 
Passem a detallar cadascun dels impostos principals i les taxes principals. La proposta 
en quant a l’IBI és d’un increment d’un 3,1 % passaríem d’un pressupost, l’any 2012 
volia dir,  de 3.629.000 € a 3.743.000 € si apliquéssim aquest increment del 3,1 %. La 
diferència de més ingrés serien aquests 109.000 € que veiem aquí. No cal dir que 
aquest és l’impost principal i del qual s’està finançant principalment l’Ajuntament. Aquí 
veiem una comparativa del que és la nostra situació d’aquest impost respecte de la 
mitja de la comarca. Aquí, en realitat, hi ha 2 línies, no es veuen ben bé perquè com 
veiem la mitjana, és a dir estem just en la mitjana de la comarca. Això és ja amb els 
números incrementats del municipi de la Roca, però sense l’increment que puguin tenir 
aquest impost en els diferents ajuntaments per a l’any 2013. És a dir, són dades de l’any 
2012 de la resta d’ajuntaments i dades del 2013 del nostre ajuntament. Això és en 
quant al tipus, però afegim una diapositiva nova aquest any, que seria aquesta 
comparativa del valor cadastral per metre quadrat del sòl . Aquí tenim aquesta línia 
seria el valor del sòl per metre quadrat de la Roca, que està en 41,97 €. Mentre que la 
mitjana de la comarca està en 119 euros pràcticament, estem molt per sota encara si 
ens comparem amb la resta de municipis de la comarca, això podem dir que seria 
normal, tenim una revisió cadastral molt antiga, hi ha municipis a la comarca que han 
fet revisions cadastrals recentment, el nostre valor cadastral és molt inferior, 
pràcticament una tercera part del que seria la mitja dels ajuntaments de la comarca. 
No cal dir ja si ens comparéssim amb Caldes de Montbui, amb Canovelles o Granollers 
que són municipis que han fet revisions i és on veiem que el valor cadastral és molt 
superior del que tenim en el nostre municipi. Tenim recorregut, és el que vol dir aquesta 
gràfica, tenim recorregut encara amb l’IBI que és l’impost amb el qual ens hem de 
finançar, no tenim un altre impost tant important com aquest. Continuem amb un 
calendari fiscal amb quatre fraccionaments i continuem amb les bonificacions que 
teníem fins ara, aquest és un dels aspectes sobre el que podem treballar durant aquest 
mes i de fet el compromís és intentar arribar a pactes durant el mes d’exposició 
pública perquè els diferents grups intentem trobar alguna possibilitat de “tarificació” 
social i aquest seria un dels impostos sobre el que podríem començar a treballar.  
La proposta sobre l’increment de l’IAE és també d’un 3,10%, el prepadró que ens ha 
passat la Diputació per l’any 2013 és de 828.000 euros amb l’increment del 3,10% 
arribaríem als 854.000 euros, amb aquest impost recaptaríem, si es complissin les 
prediccions,  25.000 euros més respecte l’any anterior  



Aquesta seria la gràfica i els números de l’impost de vehicles, tenim dues gràfiques 
perquè hi ha dos tipologies diferents de vehicles que val la pena tractar per separat, 
vehicles de 8 a 12 cavalls fiscals i vehicles de 12 a 16 cavalls fiscals, en principi, amb la 
proposta d’increment del 3,1% ingressaria l’Ajuntament gairebé 17.000 euros més que 
l’any passat. Aquí tenim la gràfica de l’increment que en alguns casos no arriba al 
3,10% perquè ja estaríem al màxim del tipus disponible. Les bonificacions continuen 
sent les mateixes que les de l’any passat i el calendari en principi també el mateix. 
L’únic que aquest any , en la reunió prèvia a l’aprovació de les ordenances que fem 
anualment i que es convoca la Diputació en la que ens transmeten les novetats a 
nivell jurídic que es puguin haver donat o que es donen per l’any que ve, que hem 
tingut poques i el que si fem també amb aquesta aprovació és incorporar totes 
aquestes modificacions jurídiques que ens proposa la Diputació al redactat propi. 
 
L’ICIO també proposem incrementar-lo un 3,1% i el tipus de gravamen passaria del 3,8 
al 3,9%, tot i aquest increment la proposta i els números ens indiquen que l’any que ve, 
a l’estar l’activitat molt aturada, la previsió es posar l’import que es va posar en el pla 
d’ajust són 162.000 euros, 288.000 euros menys del que portem en pressupost en aquest 
2012. 
 
La plusvàlua també proposem un increment del 3,1%. Respecte les taxes la única 
diferència, i allò que surt de la tònica general d’aquest increment del 3,1%, seria la 
taxa de l’aigua amb una proposta d’un increment del 8,60 que he comentat abans i 
que és la suma dels IPC acumulats dels 3 últims anys tenint en compte que no hem 
tingut increment d’aquesta taxa durant aquest període. Això és sense tenir en compte 
l’increment en el cost de l’aigua, que de fet ja està aprovat i que tots els ajuntaments 
de la comarca s’han posicionat en contra d’aquest increment important que podria 
suposar pel municipi de la Roca, i per la resta de municipis, una mitjana d’un increment 
d’un 60% en el rebut de l’aigua, un increment molt important. Haig de dir que SOREA 
que és la companyia que dóna el servei de subministrament d’aigua al municipi ja 
està pagant l’aigua més cara, per tant,en algun moment haurem de seure amb 
aquesta companyia i mirar de solucionar aquest problema greu que suposa que ells 
paguin l’aigua més cara i que nosaltres no traslladem aquest increment al rebut de 
l’aigua.  
 
Per la taxa d’escombraries l’increment proposat és del 3,1%, passaríem a recaptar uns 
20.000 euros més que respecte l’any 2012. Aquesta seria l’evolució de despeses, 
ingressos i dèficit d’aquesta taxa d’escombraires, veiem que la previsió de despeses és 
de que baixin, això és la demostració dels pactes als quals hem arribat amb els 
diferents proveïdors per intentar baixar els costos dels serveis, els costos baixaran i molt, 
els ingressos pujaran un mica i el dèficit, atès que la despesa baixarà i els ingressos 
pujaran una mica, el dèficit del servei baixarà però no assolirem el que seria ideal que 
seria el dèficit zero, en aquest cas estarem al voltant dels 80.000 euros 
aproximadament.  
 
Aquesta seria una gràfica en la que comparem els diferents tipus de rebuts de la  taxa 
d’escombraries, un habitatge actualment paga 129,35 l’any que ve la proposta és que 
pagui 133,36 euros, o sigui 4 euros més que aquest any, és l’equivalent de traslladar 
aquest 3,1% d’increment, la resta és el mateix increment, o sigui la tarifa del 2012 
incrementada un 3,1% ens donaria aquesta columna del 2013. La taxa d’escombraries 
de la Roca està per sota de la mitja de la comarca, hi ha sobretot un ajuntament, això 
són dades de l’any passat, si comparem l’increment proposat per l’Ajuntament de la 
Roca de l’any 2013 respecte informació que tenim aprovada pels diferents 
ajuntaments de l’any 2012 i tot i això estem per sota de la mitja. Aquesta és taula que 
traiem cada any en la que tenim allò que paguem per l’IBI en una casa aparellada, un 
model de vehicle estàndard, un ford Focus, una categoria bastant habitual i el que 
pagaríem d’escombraries en un habitatge normal, veiem que l’increment de l’IBI seria 
d’uns 13,77 euros anuals, en l’impost de vehicles 4 euros i les escombraries 4 euros més, 



en total per cada unitat familiar podem dir que els veïns del municipi pagarien uns 22 
euros més a l’any, el que suposa gairebé 2 euros mensuals, aquí hauríem d’afegir 
l’increment de l’aigua que no l’estem posant. Aquesta seria la diapositiva última, a 
veure, he anat ràpid perquè en principi del que es tracta avui és de que tots tinguem 
una imatge del que ens pot passar l’any que ve, de la realitat en quant a l’increment 
de l’IVA, tots els ajuntaments som finalistes i, per tant, han de pagar l’increment de 
l’IVA, és un esforç molt important i unes despeses molt importants ja aquest any, però 
l’any que ve encara es multiplica més, potser en 44.000 euros, sinó recordo malament, i 
sobretot aquest IPC previst que suposa que tots els contractes que tenim externalitzats, 
que són pràcticament tots, els incrementem amb aquest IPC previst que hem posat a 
un 3,5%. Hem intentant, la realitat és  que si volguéssim  ser curosos i intentar ingressar 
allò que suposaria traslladar l’increment de l’IPC real als costos dels serveis que dóna 
l’Ajuntament aquest increment proposat del 3,1% aquest increment hauria de ser 
superior, aquesta és la realitat, entenem que la situació econòmica que patim tots, 
que pateixen tots els ciutadans no només de la Roca sinó en general de tot el país és 
complicada i la proposta és baixar a aquest 3,1%. Tot i això ja heu vist que s’hauran de 
fer esforços per altres cantons perquè al final els números hauran de quadrar, si els 
ingressos no arriben i les despeses, com he vist,  estan més que assegurades, haurem 
de fer esforços en una altra línia. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Manel Álvarez. Algun comentari Sr. Carles Fernández? 
 
Sr. Fernández.- Sí, un breu comentari. El nostre grup votarà que no a les ordenances, 
votarà que no a les ordenances perquè en el procés previ no hi ha hagut cap tipus de 
voluntat per part de l’equip de govern de debatre-les  en temps i amb suficient, allò, 
bàsicament temps, per poder intentar arribar a acords, sens van presentar un dijous les 
ordenances perquè el dijous següent teníem l’aprovació, però sorpresa, l’aprovació no 
es va poder produir el dijous de fa de dues setmanes per una qüestió de que el govern 
no havia fet el treball suficient per aconseguir una majoria o una abstenció d’algú i 
això ens fa ara anar corrents perquè s’aproven avui provisionalment pel fet que dos 
regidors no poden venir, no sé que hagués passat si haguessin pogut venir o no, no ho 
sabem  i per tant hipòtesis tampoc no les faré però s’aproven per aquest fet. És la 
primera vegada que passa que un ple d’ordenances s’hagi hagut de suspendre i això 
diu alguna cosa de la manera de fer del govern, ara per aconseguir l’aprovació 
definitiva s’obrirà un procés de, almenys així ho va manifestar l’alcalde a la reunió de 
portaveus el passat dijous prèvia a la suspensió del ple i en aquest procés nosaltres, si 
sens convida, hi participarem fent propostes i aportant, com hem intentat fer, ara bé, 
també tenim present el fracàs de la negociació de l’any passat i, per tant, per 
nosaltres això també pesa, en aquest sentit nosaltres estem oberts si sens convida a 
participar i a fer aportacions sobre la base de que per nosaltres l’aprovació de les 
ordenances és un pas previ a l’aprovació del pressupost perquè defineixen els 
ingressos del pressupost, per tant, no donarem suport a uns ingressos del pressupost 
sense haver parlat també de les despeses del pressupost, això també ho vàrem 
manifestar l’any passat i aquest any ho tornem a manifestar amb l’agreujant del fracàs 
de la negociació de l’any passat, per tant amb una desconfiança sobre el govern, 
desconfiança agreujada per la incapacitat que varen tenir per no poder aprovar 
inicialment  les ordenances fiscals en un ple de es va haver de suspendre aquest dijous 
passat no l’altre. Per tant, aquest és el nostre plantejament, de tot això tindrem temps 
de discutir en aquest període, si, per part del govern, sens convida a participar en 
aquestes reunions. De tota manera sí que hi ha un tema que ens preocupa, només 
faré esment a un aspecte puntual que és aquesta ara fem una pujada de l’aigua d’un 
8% que el que fa és recuperar el que no s’havia pujat en tres anys, també és 
sorprenent que s’hagi fet cada any el que tocava, però bé ens preocupa aquest 
increment que en la tarifa de l’aigua en alta ha implementat la Generalitat com 
afectarà i com s’aplicarà aquí perquè aquesta és una pujada del 60 i escaig per cent, 
aquesta pujada del 8% serà irrisòria comparat amb la que ens pot venir si això ens 
obliguen a implementar-ho perquè al concessionària del servei ja li estan cobrant, em 



sembla que aquest mes ja li estan cobrant l’aigua en alta amb el preu i això generarà 
un dèficit en la concessió del servei i intentarà repercutir-ho sinó pot posar en perill el 
servei crec que no es tanqui el servei perquè hi ha solucions però al final la solució serà 
que paguin els veïns, per tant com preveu el govern aquesta situació atípica que s’ha 
produït per una decisió de la Generalitat? Gràcies 
 
Sr. Alcalde.- Gràcies Sr. Carles Fernández. Algun comentari Sr. Manel Álvarez? 
 
Sr. Álvarez.- Sí, votaran que no. Esperem que en aquest temps que ens hem marcat per 
intentar apropar acords canviïn d’opinió i almenys s’abstinguin. Jo crec que de totes 
maneres la negociació de l’any passat no va ser un fracàs, nosaltres no ens ho 
plantegem així tot al contrari i la demostració de que no va ser un fracàs va ser que les 
ordenances i el pressupost es varen aprovar i, per tant, això és positiu i amb aquest 
esperit hem de treballar. També és cert que es varen imposar condicions dures per part 
de tots els grups que van impedir que allò que va servir per aprovar les ordenances en 
el seu moment tingués una “traslació” posterior en el pressupost, però la realitat és que 
les ordenances i el pressupost es van aprovar. Nosaltres també estem preocupats per 
aquest increment de l’aigua que haurà de traslladar-se als veïns, l’Ajuntament no està 
en condicions d’assumir aquest  cost perquè en realitat els diners que té l’Ajuntament 
són els diners dels veïns, o sigui la preocupació també la tenim nosaltres, el que li 
podem dir és que el nostre alcalde, amb la majoria d’alcaldes de la comarca, ha 
signat un manifest en contra d’aquest manifest en contra d’aquest increment, però el 
que és cert és que l’empresa concessionària del servei està pagant l’aigua a un preu 
molt superior del que l’estava pagant fins ara, ja veurem què passa. Possiblement 
haurem de tornar a parlar de l’aigua en els següents mesos, quan arribi el moment ja 
decidirem què fem i què deixem de fer i quan ho decidim intentarem que estiguin al 
nostre costat, ja li vaig traslladar l’altre dia, tan a vostè com al Sr. Estapé, el perquè 
havia passat amb les ordenances però la realitat és la que és i els números són els que 
són i aquí no enganyem a ningú, al contrari transparència total i absoluta, l’evidència 
està aquí nosaltres no hem decidit un increment de l’IVA del 18 al 21%, tampoc ho ha 
decidit la Generalitat ha sigut un altre govern per intentar solucionar, en teoria,  uns 
altres problemes, problemes de tots però amb això ens han traslladat un problema no 
només al nostre ajuntament sinó a la majoria d’ajuntaments, algú deia l’altre dia que 
aquest increment d’IVA suposa en el pressupost municipal entre el 0,8 i l’1,3% 
d’increment, en el nostre cas és 1,2% del nostre pressupost, són molts diners, diners que 
en principi ens hauríem d’estalviar. Podríem parlar ara d’allò que parlem cada any, si 
parlem d’aquests increments i mirem de finançar-nos com ens estem finançant és que 
probablement el sistema de finançament dels municipis no és el correcte, i això clama 
al cel i no només ara sinó fa molts anys i aquest problema no ens el solucionarà ningú i 
ara menys que mai, si en èpoques bones no s’ha solucionat en èpoques dolentes a 
nivell econòmic encara menys, o sigui, haurem d’anar tirant i haurem d’anar suportant 
aquesta situació. Jo, per acabar, el que sí demanaria és que en principi si ens 
convoquem, si quedem, si parlem, doncs que sigui, almenys així serà per nosaltres, 
amb la idea d’aprovar alguna cosa que sigui bona pel municipi de la Roca, i esperem 
que amb el que s’aprovi estiguin del nostre costat. Gràcies. 
 
Sr. Alcalde.- Moltes gràcies Sr. Manel Álvarez. Algun altre comentari Sr. Carles 
Fernández. Doncs bé, jo per acabar aquest debat i abans de passar a votació voldria 
fer algun comentari. Estic totalment amb el Regidor d’Hisenda, la negociació de l’any 
passat no va ser un fracàs, va ser un acostament de posicions, va ser trobar punts de 
encontre que van permetre tirar endavant aquella ordenança fiscal, ordenança fiscal 
que ens ha permès passar l’any 2012 amb les dificultats econòmiques que ens trobem i 
amb una dificultat afegida i és que hem hagut d’aprovar un  pla d’ajust i aquest ha fet 
alguns dels acords als quals es va arribar l’any passat hagi estat impossible complir-los. 
Evidentment som conscients de la situació, l’hem detectada, l’hem vist, a tots ens sap 
greu però la situació de l’Ajuntament de la Roca de fa un any a l’actualitat ha 
canviat, i ha canviat per una situació complicada com és aquest pla d’ajust. A partir 



d’avui amb l’aprovació provisional de l’ordenança fiscal s’obre un temps d’exposició 
pública que ha de ser un temps de diàleg, un temps de trobada, per què? Per què 
està en joc els serveis dels ciutadans, com ha demostrat el Regidor d’Hisenda, els 
números canten i la realitat és que  l’increment de l’IPC i de l’IVA afecten greument el 
pressupost municipal i afecten de tal manera que l’increment proposat, que està per 
sota de l’IPC, no arriba a cobrir aquest increment de despesa que es produirà, això vol 
dir que s’haurà de treure d’algun lloc, i treure’l d’algun lloc vol dir reduir algun servei o 
optimitzar algun servei, quan fa cinc anys que estem fent aquesta feina de reduir, 
optimitzar, ajustar, per tant, hi ha un moment que les coses tenen un límit. Som 
conscients, des de l’equip de govern,  que no podem traslladar als ciutadans més 
càrrega impositiva de la que ja tenim, atès la situació complicada a nivell social que 
estem vivint i, com demostren les gràfiques, no som un municipi que tingui càrrega 
fiscal alta ni  massa “gravosa”, tenim les valoracions dels immobles molt per sota de la 
mitjana comarcal, com hem pogut veure, tenim el tipus impositiu en la mitjana 
comarcal, per tant, estem per sota de molts municipis una mica més grans que el 
nostre i, per tant, no hem estat mai en una situació massa “gravosa” pel ciutadà, però 
som molt conscient que per moltes dificultats econòmiques que podem passar des de 
l’administració pública no li podem traslladar ara al ciutadà aquesta càrrega ni 
aquesta responsabilitat perquè la situació al carrer és molt complicada, la situació 
social és molt complicada i som conscients de la situació en la que ens trobem, això 
què vol dir? Doncs que hem de fer un exercici de responsabilitat tots plegats, hem de 
buscar punts de trobada, hem tingut poc temps, és cert, per tenir redactada aquesta 
ordenança fiscal i arribar a acords que permetessin aprovar-la en el ple que estava 
previst, no ha estat així, per tant, aprofitem aquest temps que tenim, aprofitem-lo al 
màxim i trobem aquells punts que han d’ajudar als nostres ciutadans i que han 
d’ajudar al nostre ajuntament. Voldria fer un comentari últim sobre la tarifa d’ATLL, la 
Generalitat no ha fet aquesta pujada l’ha fet l’empresa pública Aigües Ter Llobregat, 
que és una empresa pública que depèn de la Generalitat però no és la Generalitat qui 
la fa directament i aquesta pujada ve derivada d’una situació complexa que té 
l’empresa pública Aigües Ter Llobregat, situació complicada que deriva de l’any 2006, 
d’una empresa que no invertia i que quadrava els pressupostos a 0, va proposar unes 
inversions al voltant de 600 milions d’euros, que finalment van ser superiors als 900 
milions, amb aquest escenari aquesta empresa va sobrecarregar el seu compte 
d’explotació amb un càrrega financera que abans no tenia, aquesta càrrega 
financera no s’ha  cobert mai amb un increment de la tarifa de l’aigua des de l’any 
2006, és a dir fa sis anys que ATLL tenia congelades les tarifes de l’aigua, i en aquests 
moments quan s’ha fet un anàlisi de costos i de la situació d’aquesta empresa doncs 
resulta que pràcticament està en situació de fallida. Això no vol dir que la dubtosa 
gestió que s’hagi fet d’aquesta empresa en anys anteriors se l’hagi de traslladar ara als 
ciutadans i aquesta és la queixa, i aquest és el manifest que hem signat els alcaldes de 
l Vallès Oriental, ara bé, la comissió que delimita els preus aprovarà, de fet ja els ha 
aprovat, i potser que en algun moment ens obligui aplicar-los, de  moment aquest 
problema li hem traslladat al nostre concessionari, SOREA, evidentment el nostre 
concessionari no podrà suportar una situació com aquesta, a partir d’aquí hem de 
buscar opcions, alternatives, si seguim comprant l’aigua a ATLL o hem de tornar a 
antigues explotacions d’aqüífers, per tant, cap a un retrocés en els sistemes de 
distribució de l’aigua, però tot està obert i tot és possible, per tant, hem d’analitzar 
quins són els camins que ens han de permetre donar un correcte servei i no 
sobrecarregar als ciutadans, és evident que no podem traslladar un cost d’un 
increment d’un 60%, sobretot tenint en compte que és una tarifa que es calcula per 
trams i en el tercer i quart tram són especialment “gravoses”, per tant, hem de ser molt 
curosos amb el què fem amb aquesta tarifa, hem d’analitzar molt bé què passa i hem 
d’analitzar diferents municipis, intentar anar tots units a través del Consell Comarcal per 
veure què passa amb l’aigua i com acaba afectant al ciutadà aquesta situació 
econòmica complicada de l’empresa pública Aigües Ter Llobregat, tot això anirà 
apareixent en aquests propers dies, ho anirem treballant i, evidentment, en aquestes 



converses que tindrem es posarà sobre la taula i els estarem puntualment informats 
perquè sapiguem cap exactament cap a on caminem. Bé dit això, passem a votació. 
 
 
Conclòs el debat, per l’alcaldia es passa a votació el dictamen que s’aprova per 8 
vots a favor manifestats pels regidors dels grups municipals de CIU i del PP d’ICV-EUIA i 
7 vots en contra manifestats pels regidors dels grups municipals del PSC el qual, 
literalment, diu:  
 
“Atès que el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals. 
 
Atès que l’article 16.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que les 
ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el 
règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva 
aplicació. 
 
Atès que quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran 
de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 
17 de desembre,general tributaria, ja que aquestes han de complir la doble funció de 
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 
comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària i l’article 12 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
possibiliten que les entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general 
al règim d’organització i funcionament propi de cada entitat, previsió aquesta que 
justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que 
s’escaiguin, una Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos 
de dret públic municipals, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia-Presidència i l’Informe de la Secretaria i de la Intervenció 
municipals. 
 
Atès l’acord, per part de la Comissió Informativa, de la proposta d’aprovació de les 
ordenances fiscals per a l’any 2013, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2012, 
es proposa al Ple de la Corporació municipal l’adopció dels següents: 



A C O R D S: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment i, en cas de no presentar-se reclamacions en el 
termini d’informació pública, definitivament les modificacions de les següents 
ordenances fiscals: 
 
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 

municipals 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ordenança fiscal número 09 

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

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

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

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

Ordenança fiscal número 13 

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

Ordenança fiscal número 14 

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

Ordenança fiscal número 15 

Reguladora de la Taxa per la instal�lació de parades, 
barraques, casetes de venda, espectacles, 
atraccions o esbarjo situats en terrenys d’ús públic 
local, així com indústries del carrer i ambulants i 
rodatge cinematogràfic. 

Ordenança fiscal número 16 Reguladora de la Taxa per la utilització 
d’instal�lacions municipals. 

Ordenança fiscal número 17 Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis 



especials de vigilància i altres motivats per 
espectacles públics i grans transports. 

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

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

Ordenança fiscal número 20 

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

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

Ordenança fiscal general reguladora de les Contribucions especials. 
 
En els termes següents: 
 
Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals. 
 
Les variacions essencials que presenta aquesta ordenança fiscal venen determinades 
per l’adaptació a les modificacions que s’han presentat durant l’any 2012 de la 
normativa positiva de dret públic. Descaten les referències a: 
 

- Al consentiment de l’interessat per verificar telemàticament aspectes 
relacionats en la tramitació de beneficis fiscals. 

 
- Especial referència a les variacions en el procediment de notificacions de les 
sancions i les denúncies de trànsit. 

 
D’altra banda, al model d’ordenança fiscal de la Diputació de Barcelona, 
s’incorporen aquells aspectes particulars de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i que 
queden determinats en: 
 
a) Article 10 – Comput de terminis: 
 
Referència (apartat 1 - paràgraf 3): El període per fer efectiu els deutes finalitza el 
primer dia hàbil següent, cas que el termini coincideix amb un dia inhàbil. 
 
Referència (apartat 7): En matèria de terminis, al que disposi l’Ordenança general de 
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
b) Article 20 – Sol�licitud: 
 
Referència (apartat 5 - paràgraf 2): Consentiment de l’interessat per consultar 
situacions tributàries en la tramitació de beneficis fiscals. 
 
c) Article 25 – Suspensió per interposició de recursos: 
 
Referència (apartat 3): En impugnacions d’actes censals, no se suspén el procediment 
cobratori de la liquidació- 
 
d) Article 27 – Garanties: 
 



Referència (apartat 2 – paragraf d): S’incorpora la fiança compartida per dos 
contribuents de reconeguda solvència, per deutes inferiors als 600,00 euros (aspecte 
no contemplat en el model d’ordenança fiscal de la Diputació de Barcelona). 
 
e) Article 29 – Quantia de la devolució: 
 
Referència (apartat 5): Consideració de’ingressos deguts els provinents de l’aplicació 
dels valors cadastrals i el dret a la seva devolució, en els supòsits de modificacions del 
valor cadastral per rectificacions d’errades materials. 
 
f) Article 30 – Reintegrament del cost de les garanties: 
 
Referència (apartat 1 – paragraf 2): Dret als interessos legals vigents, amb el 
reintegrament de les garanties. 
 
g) S’anul�len les referències dels apartats 5, 6 i 7 de l’article 32 – Denúncies, del text 
aprovat per l’Ajuntament de La Roca del Vallès, per a l’any 2012. 
 
h) S’adapta la referència de l’apartat 3 de l’article 33 – Notificació telemàtica de la 
denúncia, del text aprovat per l’Ajuntament de La Roca del Vallès, per a l’any 2012, 
per adaptar-ho al model d’ordenança fiscal de la Diputació de Barcelona. 
 
i) Article 33 – Notificació telemàtica de la denúncia: 
 
Referència (apartats 4, 5, 6 i 7): Notificacions per mitjans electrònics, en la direcció 
electrònica vial o en el TESTRA i la seva gestió administrativa. 
 
j) S’anul�len les referències dels apartats 4 i 5 de l’article 33 –Notificació telemàtica de 
la denúncia, del text aprovat per l’Ajuntament de La Roca del Vallès, per a l’any 2012, 
en aquest cas, per ser incompatibles amb els mecanismes de notificació impulsats per 
la Diputació de Barcelona. 
 
k) S’adapta la referència de l’apartat 3, paràgraf 2 de l’article 36 – Presentació 
d’al�legacions i recursos, del text aprovat per l’Ajuntament de La Roca del Vallès, per a 
l’any 2012, per adaptar-ho al model d’ordenança fiscal de la Diputació de Barcelona. 
 
l) Article 36 – Presentació d’al�legacions i recursos: 
 
Referència (apartat 4): Conseqüència de les infraccions lleus o preus que no comportin 
pèrdua de punts. 
 
m) S’anul�len les referències de l’apartat 3, paràgraf 3 i l’apartat 4 de l’article 36 –
Presentació d’al�legacions i recursos, del text aprovat per l’Ajuntament de La Roca del 
Vallès, per a l’any 2012. 
 
n) S’anul�la la referència de l’apartat 2 de l’article 37 – Pagament de les multes, del 
text aprovat per l’Ajuntament de La Roca del Vallès, per a l’any 2012. 
 
ñ) Article 37 – Pagaments de les multes: 
 
Referència (apartat 4): S’incorpora la possibilitat de pagar amb tarja de crèdit de 
forma immediata (aspecte no contemplat en el model d’ordenança fiscal de la 
Diputació de Barcelona). 
 
o) Article 39 – Òrgans de recaptació i obligats al pagament: 
 



Referència (apartat 3): Possibilitat de col�laborar amb l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària per a la recaptació executiva dels ingressos municipals. 
 
p) S’adapta la referència de l’apartat 1, paràgraf 2 de l’article 42 – Ajornaments i 
fraccionaments, del text aprovat per l’Ajuntament de La Roca del Vallès, per a l’any 
2012, per adaptar-ho al model d’ordenança fiscal de la Diputació de Barcelona. 
 
q) Article 47 – Execució forçosa: 
 
Referència (apartat 8): Datació comptable dels deutes, si l’adjudicació de béns no 
resulta interessant per a l’Ajuntament. 
 
r) S’afegeix la disposició addicional tercera (reserva de facultats), referent a la reserva 
de facultats a què es fa referència al segon apartat de la memòria de l’Alcaldia-
Presidència. 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET 
PÚBLIC MUNICIPALS 
 
(...) 
 
Article 10. Còmput de terminis 
 
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. 
 
(...) 
 
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, Inspecció i Recaptació d’ingressos de dret públic. 
 
(...) 
 
Article 20. Sol�licitud 
 
(...) 
 
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. 
 
(...) 
 
Article 25. Suspensió per interposició de recursos 
 
(...) 
 
3. Si la impugnació afecta un acte censal relatiu a un tribut de gestió compartida, no 
se suspèn en cap cas, per aquest fet, el procediment de cobrament de la liquidació 
que pugui practicar-se. Això sense perjudici que, si la resolució que es dicta en matèria 



censal afecta el resultat de la liquidació abonada, es realitzi la devolució d’ingressos 
corresponent. 
 
(...) 
 
Article 27. Garanties 
 
(...) 
 
d) Per a deutes inferiors a 600,00 euros, fiança personal i solidària prestada per dos 
contribuents de la localitat de reconeguda solvència. 
 
(...) 
 
Article 29. Quantia de la devolució 
 
(...) 
 
5. En particular, i als efectes del que s’estableix als articles 31 i 224.1 de la Llei General 
Tributària, tenen la condició d’ingressos deguts els efectuats com a conseqüència 
d’aplicar els valors cadastrals determinats per la Gerència del Cadastre, segons la llei 
reguladora del Cadastre Immobiliari. 
(...) 
 
Article 30. Reintegrament del cost de les garanties  
 
(...) 
 
Amb el reintegrament dels cost de les garanties que en el seu cas resulti procedent, 
s’abonarà l’interès legal vigent que s’hagi meritat des de la data acreditada en què 
s’hagués incorregut en els costos esmentats fins la data en què s’ordeni el pagament. 
 
(...) 
 
Article 33. Notificació telemàtica de la denúncia 
 
(...) 
 
3. La notificació podrà ser rebuda mitjançant certificat digital, o utilitzant la “paraula 
de pas” que, per a cada notificació, facilita la plataforma e-Notum. 
 
4. El sistema de notificació permetrà acreditar la data i hora en què es posi a disposició 
del denunciat la notificació, així com l’accés al seu contingut, moment a partir del 
qual la notificació s’entendrà practicada a tots els efectes legals. 
 
5. La notificació per mitjans electrònics s’entén rebutjada si, un cop s’ha acreditat la 
constància de la posada a disposició de la persona interessada, o del seu 
representant, han transcorregut deu dies naturals sense accedir-ne al contingut, llevat 
que es comprovi la impossibilitat tècnica o material de accedir-hi. 
 
6. Les notificacions electròniques que no hagin pogut practicar-se per impossibilitat 
tècnica, es practicaran al tauler edictal de sancions de trànsit (TESTRA), previst a 
l’article 78 de la Llei de Seguretat Vial. Transcorregut el període de vint dies naturals des 
de que la notificació s’hagués publicat al TESTRA, s’entendrà que aquesta s’ha 
practicat. 
 



7. Es podran notificar en la direcció electrònica vial, o en el TESTRA, segons procedeixi, 
els actes del procediment recaptatori de les multes imposades a persones posseïdores 
de direcció electrònica vial. En el seu cas, s’informarà els interessats del previst en 
aquest apartat quan es notifiqui l’inici del procediment sancionador. 
 
(...) 
 
Article 36. Presentació d’al�legacions i recursos 
 
(...) 
 
La identificació de conductor es podrà fer electrònicament mitjançant accés a la seu 
electrònica de l’ORGT, on s’indicarà el Municipi en quin territori s’ha comés la infracció, 
el número d’expedient sancionador i el DNI de la persona que realitza la comunicació. 
 
4. En el cas de multes per infraccions lleus, infraccions greus que no comportin pèrdua 
de punts, o infraccions greus i molt greus quina notificació s’efectués en el moment de 
la denúncia, si el denunciat no ha pagat la multa ni ha formulat al�legacions en el 
termini de vint dies següents al de notificació de la denúncia, aquesta sortirà l’efecte 
d’acte resolutori del procediment sancionador i posa fi a la via administrativa. 
Conseqüentment, quan concorrin les condicions d’aquest apartat, no caldrà notificar 
cap resolució sancionadora i els interessats no poden presentar recurs de reposició. 
(...) 
 
Article 37. Pagament de les multes 
 
(...) 
 
4. Les multes es podran pagar mitjançant tarja de crèdit, en el moment de la 
denúncia, si l’agent municipal porta el dispositiu tècnic que ho permeti. 
 
(...) 
 
Article 39. Òrgans de recaptació i obligats al pagament 
 
(...) 
 
4. L’ORGT podrà demanar la col�laboració de l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària per a la recaptació executiva dels ingressos municipals, quan no s’hagi 
pogut recaptar els deutes per no conèixer l’existència de béns embargables situats 
dins l’àmbit de la província de Barcelona. 
 
(...) 
 
Article 42. Ajornaments i fraccionaments 
 
(...) 
 
Si s’hagués de resoldre amb altres criteris, respecte a terminis dels ajornarments i 
fraccionaments, o exigibilitat de garanties, caldrà l’expressa autorització de 
l’Ajuntament. 
 
(...) 
 
Article 47. Execució forçosa 
 
(...) 



 
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. 
 
(...) 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
(...) 
 
Tercera. Reserva de facultats 
 
En els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar 
de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions 
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar 
els deutes tributaris o aprovar l’anul�lació, total o parcial, de les liquidacions respecte 
dels imposots i de les taxes regulades, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o 
de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.”. 



OF 01 - Impost sobre béns immobles. 
 
A l’article 7 (determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec), es modifiquen 
els tipus de gravamen. Pel cas del béns urbans, que estava situat en el 0,692 per cent, 
es proposa aplicar el 0,713 per cent (increment del 3,10 %, d’acord amb l’evolució de 
l’índex sobre preus de consum –sistema IPC base 2011- corresponent a la variació 
interanual del mes d’agost de 2012). 
 
Informar que, per aplicació del Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de 
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del 
dèficit públic, el tipus de gravamen que es preten aprovar s’incrementarà en un 10 %, 
en tractar-se d’un municipi on la darrera ponència de valors va ser aprovada abans 
de l’any 2002 (article 8.1.a). Amb caràcter informatiu, el tipus que serà d’aprovació, 
per a l’any 2013, serà el 0,784 per cent. 
 
El tipus impositiu que es proposa aplicar als béns rústics és el 0,90 per cent (abans 
estava en el 0,873 per cent). 
 
El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials no 
experimenta cap variació perquè ja es troba en el seu valor màxim. 
 
A l’article 8.2.3 (normes de gestió-titulars de família nombrosa), s’afegeix un sisè 
paragraf per determinar que el benefici fiscal, quan hi ha copropietaris, s’aplicarà 
només al percentatge de propietat que ostenti el subjecte passiu que acrediti la seva 
condició de titular de família nombrosa. 
 
S’afegeix a l’article 8 (normes de gestió), l’apartat 3, de referència a les formes de 
presentació de la documentació requerida (Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú). 
 
A l’article 14 (actuacions per delegació), s’incorpora la reserva de facultats a què s’ha 
fet referència al segon apartat de la memòria de l’Alcaldia-Presidència. 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 01 
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (DIBA 01) 
 
(...) 
 
Article 7.- 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 serà el 0,713 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,900 

per cent quan es tracti de béns rústics. 
 
3. - El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials 

serà el 1,30 per cent. 
 
4. - 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. 
 
Article 8.- Normes de gestió 
 
(...) 



 
2.3. Titulars de família nombrosa. 
 
(...) 
 
En aquells supòsits on la propietat de l’immoble correspongui a diversos copropietaris, 
la bonificació prevista en aquesta Ordenança per als titulars de famílies nombroses 
s’aplicarà a la quota corresponent al percentatge de propietat que ostenti el subjecte 
passsiu que acrediti la seva condició de titular de família nombrosa. 
 
(...) 
 
3. - La documentació requerida s’haurà de presentar sense perjudici de l’establert en 
l’article 35.f) de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient del sol�licitant o de 
la unitat convivència, ni aquella que es pugui aconseguir d’ofici a altres serveis 
municipals o altres administracions segons lo disposat a l’article 6.2, lletra b de la Llei 
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 
 
(...) 
 
Article 14.- Actuacions per delegació 
 
(...) 
 
5. - No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i 
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, 
de les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin 
convenient.”. 
 
OF 02 - Impost sobre activitats econòmiques. 
 
A l’article 8 (coeficient de situació), s’incrementen els coeficients aplicables a les 
categories dels carrers (increment del 3,10 %, d’acord amb l’evolució de l’índex sobre 
preus de consum –sistema IPC base 2011- corresponent a la variació interanual del mes 
d’agost de 2012), quedant fitxats en: 
 

- Per a carrers de primera categoria: 3,50. 
- Per a carrers de segona categoria: 3,11. 
- Per a carrers de tercera categoria: 3,80 (no s’altera). 

 
S’incorpora a l’article 12 – Gestió per delegació, la reserva de facultats a què s’ha fet 
referència al segon apartat de la memòria de l’Alcaldia-Presidència. 
 
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. 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 



“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 02 
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (DIBA 02) 
 
(...) 
 
Article 8. Coeficients de situació  
 
(...) 
 
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES 
 
 1a 2a 3a 4a 5a ---- 
Coeficient aplicable 3,50 3,11 3,80 ---- ---- ---- 
 
4. El coeficient aplicable a qualsevol local ve determinat pel corresponent a la 
categoria del carrer on tingui assenyalat el número de policia o estigui situat l'accés 
principal. 
 
(...) 
 
Article 12. Gestió per delegació 
 
(...) 
 
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i 
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, 
de les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin 
convenient. 
 
(...) 
 

ANNEX 
 

INDEX ALFABETIC VIES PUBLIQUES PER CATEGORIES 
TIPUS NOM CARRER CATEGORIA 

 
Passatge  A (Sant Carles) 2 
  Afueras 1 
Carrer de les Agudes 2 
Carrer d' Albert Einstein 1 
  Alcalde Sadurní Pujadas 2 
  Alcoll, Camí d' 2 
Carrer d' Alfred Nobel 1 
Carrer de les Alzines 2 
Carrer d' Àngel Guimerà 2 
Carrer d' Anselm Clavé 2 
Carrer d' Antonio Machado 2 
Carrer d' Aragó 2 
Carrer de l' Arc de Sant Martí 2 
Passatge de l' Arc de Sant Martí 2 
  Aribau 1 
Carrer de Arquímedes 1 



Passatge  B (Sant Carles) 2 
Carrer de Bailén 2 
Carrer de la Baixada dels Horts 2 
Carrer de Barcelona 2 
Carrer de la Bassa 2 
Carrer de Begur 2 
Carrer de la Bonaigua 2 
Carrer de Bonaventura Aribau 1 
Carrer de Bonavista 2 
Carrer del Bosc 2 
  BV-5001 1 
Passatge  C (Sant Carles) 2 
  C-1415 Terrassa Mataró 1 
  Ca l'Argent 2 
Carrer del Cadí 2 
Carrer de les Camèlies 2 
  Camí Can Sora 2 
Carrer del Camí d'Alcoll 2 
Carrer del Camí de Can Grau 1 
Carrer del Camí de Can Jorn 1 

Carrer del 
Camí de la ¿¿Roca?? 
Foradada 

2 

Carrer del Camí de la Miranda 2 
  Camí de la Rectoria Vella 2 
Carrer del Camí de l'Ermita 2 
  Camí de l'Ermita 2 
  Camí Pí Gros 2 
  Campoamor 2 
  Can Colet 2 
  Can Company de Baix 2 
  Can Cucut 2 
  Can Font de la Parera 1 
Carrer de Can Gol 2 
Carrer de Can Gurri 2 
  Can Gustavo 2 
  Can Marigó 2 
  Can Mascaró 2 
  Can Massaguer 3 
  Can Maynou 2 
  Can Pahisa 2 
  Can Ribas 1 
  Can Sagal 2 
  Can Sampere 2 
Passatge de Can Tàpies 2 
Plaça de Can Torrents 2 
Carrer de les Canàries 2 
Carrer del Canigó 2 
Carrer del Canonge Mariano Vilaseca 2 
  Cardedeu a Granollers 1 
Carrer de les Casetes 2 
Carrer de Catalunya 2 
Carrer de Céllecs 2 
Carrer de Cervantes 2 
Carrer dels Cingles de Bertí 2 



  Cinto Verdaguer 2 
Carrer dels Cirerers 2 
  Collada de Parpers 1 
Carrer de Collformic 2 
Carrer de Collserola 2 
Carrer dels Comtes de Bell-lloc 1 
Carrer de Copèrnic 1 
Carrer de Copèrnic 1 
Carrer del Corredor 2 
Carrer de la Costa Brava 2 
Carrer del Costabona 2 
  Creu, de la  2 
Carrer de Dalt / Alcalde Saduní Pujadas 2 
  De la Bassa 2 
  De la Noria 1 
  De la Rassa Can Rosseló 2 
  De les Ginesteres 2 
  De les Heures 2 
  De les Hortes 2 
  De les Nogueres 2 
  De les Vinyes 2 
  Del Bisbat 2 
  Del Migdia 2 
  Del Sollell, Avgda. 2 
  Dels Cirerers 2 
  Dels Espigols 2 
  Dels Fonolls 2 
  Dels Oms 2 
  Dels Roures 2 
Carrer del Doctor Fleming 2 
Carrer del Doctor Hermenegild Carrera 2 
  Doctor Josep Marine 2 
Carrer de Duran i Bas 2 
Carrer d' Eduard Fontserè i Riba 1 
Carrer de l' Empordà 2 
Carrer dels Enamorats 2 
Carrer d' Enric Gayarre 2 
Carrer d' Enric Granados 2 
Plaça de l' Era 2 
Plaça de l' Ermita 2 
Carrer de l' Església 2 
Plaça de l' Església de Malanyanes 2 
Passatge d' Espanya 2 
Carrer dels Espígols 2 
Carrer d' Espronceda 2 
Carrer d' Esteve Terrades 1 
Passatge de Florida 2 
Carrer de les Flors de Maig 2 
Carrer dels Fonolls 2 
Carrer de la Font 2 
Carrer de la Font de la Salut 2 
Carrer de la Font del Cargol 2 
Carrer de la Font del Ferro 2 
Plaça de la Font del Ferro 2 



Carrer de Francesc Camprodon 1 
Carrer de Frederic Mompou 2 
  Ganada (Del 02 al 74) 2 
Carrer del Garraf 2 
  Gassuachs 1 
Avinguda de Gaudí 2 
  Gayarre 2 
Carrer de les Ginestes 2 
Carrer del Gira-sol 2 
  Girona (Del 01 al 9999) 2 
  Girona (Del 02 al 18) 2 
  Girona (Del 20 al 32) 1 
Carrer del Gironès 2 
Carrer de Goya 2 
  Granada (Del 01 al 45) 2 
  Granada (Del 47 al 9999) 1 
  Granada (Del 76 al 9999) 1 
Plaça del Gresolet 2 
Carrer de les Guilleries 2 
  Hermenagild Carrera 2 
Carrer de les Heures 2 
Carrer de les Hortes 1 
  Indústria (Del 02 al 08) 2 
  Indústria (Del 10 al 9999) 1 
Carrer d' Isaac Newton 1 
Carrer d' Isaac Peral 1 
Carrer de Jacint Verdaguer 2 
Carrer de Jaume Balmes 2 
Passatge de Jaume Balmes 2 
Carrer de Jaume Cuyàs 2 
Carrer de Jaume I 2 
Carrer de Jaume Nebot 2 
Carrer de Joan de Serrallonga 2 
Carrer de Joan de Vilalba 1 
Carrer de Joan Maragall 2 
Carrer de Joan Miró 2 
Carrer de Josep Carner 2 
Carrer de Josep Maria de Segarra 2 
Carrer de Josep Maria Gurt i Copons 2 
Carrer de Josep Pla 2 
Carrer de Josep Torelló 2 
Carrer de Juan de la Cierva 1 
  La Mola  2 
  La Roca Factory Shop 3 
  La Roca Village 3 
Passatge de Lauria 2 
  Les Passadores 1 
Carrer de Lleida 2 
Carrer de Llevant 2 
Carrer de Lluís Millet 2 
Carrer de Lope de Vega 2 
Carrer de Louis Pasteur 1 
Carrer  Major 2 
  Manso Maynou 2 



Carrer del Manso Vilalba 2 
Carrer de Manuel de Falla 2 
Carrer de Marc de Vilaba 1 
Avinguda del Mare Nostrum 2 
Carrer del Maresme 2 
Carrer de Mariano Borrell 1 
Carrer de Marie Curie 1 
  Mas Arenes 1 
  Mas Can Gol 2 
  Mascaró 2 
Carrer del Matagalls 2 
  Mataró a Granollers 1 
Rambla del Mestre Jaume Torrents 2 
Carrer del Migdia 2 
Carrer de Migjorn 2 
Carrer de Miguel Servet 2 
Carrer del Mogent 2 
Passatge del Mogent 2 
Carrer de la Mola 2 
Carrer del Montblanc 2 
Carrer de Montjuïc 2 
Carrer del Montnegre 2 
Carrer del Montsec 2 
Carrer del Montseny 2 
Carrer de Mossèn Josep Galofré 2 
Carrer de Mossèn Josep Mariné 2 
Carrer de Narcís Monturiol 1 
Carrer de Navarra 2 
Carrer de Nebot Gros 2 
Carrer de Nebot Xic 2 
Passatge de Nebot Xic 2 
Carrer de les Nogueres 2 
Carrer de la Nòria 1 
Passatge  Nou 2 
  Ntra. Sra. del Jaire 2 
Carrer de les Oliveres 2 
Carrer dels Oms 2 
Carretera d' Òrrius 2 
Carrer de Parpers 1 
Carrer de les Passadores 2 
Carrer de Pau Casals 2 
Carrer de Pau Claris 1 
Carrer de la Pedra de les Orenetes 2 
  Pedra Foradada 2 
Carrer del Pedraforca 2 
Carrer de Peguera 2 
Carrer de Pep Ventura 2 
Carrer del Pi Gros 2 
Carrer de Picasso 2 
Carrer de la Pineda 2 
Carrer dels Pins 2 
Plaça dels Pins 2 
Carrer del Pirineu 2 
  Plaça Esglesia de Malanyanes 2 



Plaça La Placeta 2 
  Poígon Industrial Vallderiolf 1 
Carrer de Pompeu Fabra 2 
Carrer de Ponent 2 
Carrer de Prat de la Riba 2 
Carrer del Puiggraciós 2 
Carrer del Puigmal 2 
Carrer del Puigsacalm 2 
Carrer de la Pujada al Castell 2 
Carrer dels Quaranta Pins 2 
Carrer de Queralt 2 
Carrer de Quico Sabaté 2 
Carrer de Ramón de Campoamor 2 
Carrer de Ramón Llull 2 
Carrer de Ramón y Cajal 2 
Passatge de la Rasa de Can Rosselló 2 
Camí de la Rectoria Vella 2 
Carrer de Reixac 2 
  Roca a Cardedeu 1 
  Roca a S. Coloma 1 
Carrer de Rocatomba 2 
Carrer dels Roquerols 1 
Carrer de les Roses 2 
Carrer dels Roures 2 
Carrer de la Ruta Prehistòrica 2 
Carrer de Salvador Dalí 2 
Carrer de Salvador Espriu 2 
  Sant Adrià del Besòs 1 
  Sant Agnès de Malanyanes 3 
Passatge de Sant Antoni 2 
  Sant Carles 2 
Carrer de Sant Jordi 2 
Plaça de Sant Jordi 2 
Carrer de Sant Josep 2 
Carrer de Sant Sadurní 1 
Carrer de Sant Vicenç 1 
Passatge de Santa Maria del Jaire 2 
Carrer de Santiago Rusiñol 2 
  Sense Nom 2 
Avinguda del Solell 2 
  Sot d'En Puig 1 
Carrer de Tagamanent 2 
Plaça de Tagamanent 2 
Carrer de Taloner 2 
Carrer de Tarragona 2 
Carrer del Tenor Viñas 2 
Carrer de Thomas Edison 1 
Carrer de Torras i Bages 2 
Passeig del Torrent 2 
Passeig del Torrent del Ramassar 2 
Carrer del Turó de l'Home 2 
  Urbanització Roca 2 2 
Carrer de València 2 
Plaça de Vallderiolf 2 



  Vallderiolf Barri 1 
  Vallderiolf Crta. 1 
Carrer del Vallès 1 
  Valls, Les 1 
Carrer de Velázquez 2 
Carrer de Veneçuela 2 
Carrer de Verdaguer 2 
Carrer de la Verge de Montserrat 2 
Carrer de la Verge de Núria 2 
Carrer de la Verge del Carme 2 
Plaça de la Vila 2 
Passeig de les Vinyes 2 
Carrer de les Violetes 2 
Passatge de les Violetes 2”. 

 
03 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 
S’incorporen una sèrie de beneficis fiscals de concessió potestativa (article 5 – Beneficis 
fiscals de concessió potestativa i quantia variable), com són: 1) Vehicles històrics; 2) 
Vehicles d’antiguitat superiors a 25 anys; 3) Vehicles històrics i; 4) Vehicles amb motor 
híbrid o de cicle combinat. 
 
A l’article 6 (quota tributària), s’actualitzen les tarifes corresponent als turismes, situant-
se al resultat que dona l’aplicació del coeficient 2 a la tarifa base. Aquest coeficient 2 
no s’aplica als turismes de menys de 8 cavalls fiscals que, en aquest cas, se situa en el 
1,9865 per evitar l’increment superior al 3,10 % (evolució de l’índex sobre preus de 
consum –sistema IPC base 2011- corresponent a la variació interanual del mes d’agost 
de 2012). 
 
A l’article 8 (règims de declaració i d’ingrés), s’afegeix una referència del domicili del 
permís, d’acord amb l’especificitat determinada a l’article 97 del RDL 2/2004 i la 
interpretació del Ministeri de l’Interior-Direcció General de Trànsit, en relació a 
l’eliminació del domicili fiscal en el permís de circulació (Instrucció 11/V-94). 
 
A l’article 10 (gestió per delegació), s’incorpora la reserva de facultats a què s’ha fet 
referència al segon apartat de la mermòria de l’Alcaldia-Presidència. 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 03 
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (DIBA 03) 
 
(...) 
 
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable 
 
1. – S’estableix una bonificació del 100 per cent els vehicles històrics als que es refereix 
l’article 1 del Reglament de vehicles històrics, RD 1.247/1995, de 14 de juliol. 
 
El caràcter històric del vehicle s’acreditarà aportant certificació de la catalogació 
com a tal per l’òrgan competent de la Generalitat. 
 
2. - S’estableix una bonificació del 100 % per als vehicles que tinguin una antiguitat 
superior a 25 anys. 
 



L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de la seva fabricació; si aquesta no 
es conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la 
data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar. 
 
3. - S’estableix una bonificació del 75 % de la quota de l’impost a favors dels titulars de 
vehicles elèctrics. 
 
4. - S’estableix una bonificació del 10 % de la quota de l’impost per els vehicles que 
tinguin motors híbrids o de cicle combinat. 
 
Per gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran d’instar la seva concessió en els 
termes previstos a l’apartat 2 de l’article 4 d’aquesta ordenança. 
 
En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient del sol�licitant o de 
la unitat convivència, ni aquella que es pugui aconseguir d’ofici a altres serveis 
municipals o altres administracions segons lo disposat a l’article 6.2, lletra b de la Llei 
11/2007, de 22 de juny d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 
 
Article 6.- Quota tributària 
 
(...) 
 

Potència i classes de vehicles 
RDL 

2/2004 
Coeficient  2013 

A) Turismes      

-        De menys de 8 cavalls fiscals 12,62 1,9865 25,07 

-        De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals 34,08 2,00 68,16 
-        De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals 71,94 2,00 143,88 
-        De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals 89,61 2,00 179,22 
-        De  20  cavalls fiscals en endavant 112,00 2,00 224,00 
B) Autobusos     

 
(...) 
 
Article 8.- Règims de declaració i d’ingrés 
 
(...) 
 
4. - En els supòsits de canvi de titularitat administrativa d’un vehicle el titular registral 
haurà d’acreditar el pagament de l’impost corresponent al període impositiu de l’any 
anterior a aquell en què es realitza el tràmit excepte quan aquest pagament ja consti 
a la Prefectura Provincial de Trànsit. Als efectes de l’acreditació de l’impost, 
l’Ajuntament, abans del dia 1 de gener de cada exercici, comunicarà a Trànsit els 
rebuts impagats de l’exercici en curs. 
 
(...) 
 
Article 10.- Gestió per delegació 
 
(...) 
 
7. - No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i 
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 



liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, 
de les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin 
convenient.”. 
 
OF 04 – Impost sobre construccions, instal�lacions i obres. 
 
A l’article 1 (fet imposable), es fa un ajustament en la redacció per ajustar-la al Reial 
decret llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de 
determinats serveis per tal d’incorporar, a més de les llicències d’obres, les 
comunicacions prèvies i/o les declaracions responsables. 
 
A l’article 2 (actes subjectes), s’ajusta al redactat contingut al model de l’ordenança 
fiscal de la Diputació de Barcelona. 
 
A l’article 4 (successors i responsables), s’afegeix l’apartat 9 de regulació d’una 
adquisició de la titularitat de qualsevol construcció, instal�lació o obra en curs 
d’execució al contingut del model de l’ordenança fiscal de la Diputació de 
Barcelona. 
 
A l’article 7 (base imposable, quota i meritació), es determina –de manera expressa- 
que el benefici industrial no forma part de la base imposable, si aquest ha estat 
identificat en tot el procediment de l’obra. En cas contrari, formarà part de la base 
imposable. 
 
A l’article 8 (tipus de gravamen), es modifica al 3,9 per cent –estava situat al 3,80 per 
cent- (increment del 3,10 %, d’acord amb l’evolució de l’índex sobre preus de consum 
–sistema IPC base 2011- corresponent a la variació interanual del mes d’agost de 
2012). 
 
A l’article 11 (gestió per delegació), s’incorpora la reserva de facultats a què s’ha fet 
referència al segon apartat de la memòria de l’Alcaldia-Presidència. 
 
A l’annex que se cita a l’article 9 (règim de declaració i ingrés), per determinar la base 
imposable en funció del cost material de l’obra, els coeficients s’actualitzen en el 3,10 
% (d’acord amb l’evolució de l’índex sobre preus de consum –sistema IPC base 2011- 
corresponent a la variació interanual del mes d’agost de 2012). 
 
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. 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 04 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL�LACIONS I OBRES (DIBA 05) 
 
(...) 
 
Article 1. Fet imposable 
 
L’impost sobre construccions, instal�lacions i obres és un tribut indirecte el fet imposable 
del qual està constituït per la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol 
construcció, instal�lació o obra per a la qual s’exigeixi obtenció de la corresponent 
llicència d’obres o urbanística, s’hagi obtingut o no aquesta llicència, o per a la qual 



s’exigeixi presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que 
l’expedició de la llicència o l’activitat de control correspongui a aquest ajuntament. 
 
Article 2. Actes subjectes 
 
Entre d’altres, estan subjectes a aquest impost les construccions, les instal�lacions i les 
obres següents: 
 
a) Les obres de construcció i edificació de nova planta, les que modifiquin els aspecte 
exterior d’edificis i instal�lacions, i les necessàries per a la implantació, l’ampliació, la 
reforma, la modificació o la rehabilitació d’edificis, construccions i instal�lacions ja 
existents.  
 
b) Les obres de demolició total o parcial de les construccions i les edificacions. 
 
c) La construcció, la instal�lació, la modificació i la reforma de parcs eòlics, molins de 
vent i instal�lacions fotovoltaiques. 
 
d) La construcció de guals per a l’entrada i sortida de vehicles de les finques a la via 
pública. 
 
e) Les construccions, instal�lacions i obres fetes a la via pública per particulars o per les 
empreses subministradores de serveis públics, entre les quals s’inclouen tant l’obertura 
de cales, rases o pous, la col�locació de pals de suport, les canalitzacions, les 
escomeses i, en general, qualsevol remoció del paviment o voreres, com totes les 
obres que s’efectuïn per a la reposició, reconstrucció o arranjament d’allò que hagi 
resultat destruït o malmès per les obres esmentades. 
 
f) La construcció i la instal�lació de murs i tanques. 
 
g) Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplens, etc., 
així com les obres de vialitat i d’infraestructures i altres actes d’urbanització, llevat que 
aquests actes estiguin detallats i programats com a obres a executar en un projecte 
d’urbanització degudament aprovat o d’edificació autoritzat. 
 
h) La nova implantació, l’ampliació o la modificació de tota mena d’instal�lacions 
tècniques dels serveis d’interès general, tals com línees elèctriques, telefòniques, o 
altres de similars i la col�locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions de 
qualsevol tipus. 
 
i) La instal�lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris. 
 
j) Les obres, les instal�lacions i les actuacions que afectin al subsòl, tal com les 
dedicades a aparcaments, a activitats industrials, mercantils o professionals, a serveis 
d’interès general o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl. 
 
k) Les construccions, instal�lacions i obres de caràcter provisional. 
 
l) L’obertura, la pavimentació i modificació de camins rurals. 
 
m) La instal�lació de cases prefabricades i instal�lacions similars, siguin provisionals o 
permanents. 
 
n) La instal�lació d’hivernacles o instal�lacions similars. 
o) La realització de qualssevol altres actes que d’acord amb la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya, el planejament urbanístic o les ordenances municipals subjectin a llicència 



urbanística o d’obres, a declaració responsable o a comunicació prèvia, sempre que 
es tracti de construccions, d’instal�lacions o d’obres. 
 
(...) 
 
Article 4. Successors i responsables 
 
(...) 
 
9. L'interessat que pretengui adquirir la titularitat de qualsevol construcció, instal�lació o 
obra en curs d’execució, prèvia conformitat del titular actual, podrà sol�licitar de 
l’Ajuntament certificació dels deutes per aquest impost. Cas que la certificació 
s’expedeixi amb contingut negatiu, el sol�licitant restarà exempt de responsabilitat pels 
deutes d’aquest impost existents en la data del canvi de titularitat. 
 
(...) 
 
Article 7è. Base imposable, quota i meritació 
 
(...) 
 
3. No formen part de la base imposable: 
 
(...) 
 

- El benefici empresarial del contractista, sempre que l’existència i quantia 
d’aquest concepte estiguin acreditades de manera suficient. Pel contrari, sí 
que forma part de la base imposable el benefici empresarial dels diferents 
industrials que internvinguin en la realització de la construcció, instal�lació o 
obra. 

 
(...) 
 
Article 8è. Tipus de gravamen 
 
El tipus de gravamen serà del 3,90 per 100. 
 
(...) 
 
Article 11. Gestió per delegació. 
 
(...) 
 
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i 
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul�lació, total o parcial, 
de les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin 
convenient. 
 
(...) 
 

ANNEX QUE SE CITA A L’ARTICLE 9 DE LA PRESENT ORDENANÇA. 
 

DETERMINACIONS DE LA BASE IMPOSABLE EN FUNCIÓ DEL COST MATERIAL DE L’OBRA. 



 
(...) 
 
COEFICIENTS 
 

 Coeficient 
I. Edifici d’habitatge plurifamiliar o conjunt d’unifamiliars entre mitgeres 

> 125 m2 de superfície útil per habitatge 0,43 
 < 125 m2 de superfície útil per habitatge 0,41 
II. Edificis unifamiliars aïllats o aparellats 
 > 125 m2 de superfície útil per habitatge 0,53 
 < 125 m2 de superfície útil per habitatge 0,41 
III. Edificis d’habitatge de VPO coeficients assenyalats en el Reglament 
d’Habitatge de VPO per cada grup 

 

IV. Edificis industrials, inclosos garatges i soterranis i serveis  
 Coberta i magatzem 0,12 
 De planta baixa 0,14 
 De més d’una planta en alçada o soterrada 0,21 
V. Edificis comercials i administratius entre mitgeres 
 D’una sola planta 0,31 
 De més d’una planta 0,40 
VI. Edificis comercials i administratius aïllats 
 D’una sola planta 0,40 
 De més d’una planta 0,52 
VII. Edificis especials 
 a) Edificis hotelers o turístics 1,09 
 b) Edificis d’espectacles 0,95 
 c) Edificis sanitaris 0,89 
 d) Edificis d’activitat recreatives i de públics concurrència 1,46 
 e) Edificis en concentració comercial 0,51 
VIII. Instal�lacions esportives 

 
Pistes de terra compactada, formigó, asfalt, herba, paviment especial o terra 
batuda 

0,14 

 Grades descobertes 0,30 
 Piscines 0,41 
 Edificis Esportius 0,59 
IX. Edificis d’equipaments no inclosos en aquest apartat 0,14”. 

 
OF 05 – Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
A l’article 3 (subjectes passius), s’ha incorporat un tercer paràgraf, per l’aplicació de 
l’article 2 del Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció 
de deutors hipotecaris sense recursos, per considerar que el subjecte passiu substitut 
del contribuent serà l’entitat que adquireixi l’immoble. Cal dir que serà un àmbit 
d’aplicació molt limitat i protegeix al deutor sense recursos. 
 
A l’article 6 (beneficis fiscals de concessió potestativa o quantitat variable), s’ajusta el 
seu contingut al model d’ordenança fiscal de la Diputació de Barcelona. Les 
alteracions venen determinades per: 1) Es considera habitatge habitual on estigui 
empadronat el causant; 2) L’habitatge no perdrà el caràcter d’habitual, malgrat es 
presenti una baixa en el padró motivada per causes de salut; 3) S’afegeix un traster i 
fins a dues places d’aparcament com habitatge habitual, sempre que estiguin situats 
al mateix edifici o complex urbanístic (idèntica aplicació a l’Impost sobre la renda de 
les persones físiques) i; 4) L’immoble adquirit no ha estar, total o parcialment, cedit a 
tercers. 



 
A l’article 7 (base imposable), es treu tota la referència a les modificacions dels valors 
cadastrals com a conseqüència de procediments de valoració col�lectiva de caràcter 
general, que s’incorpora a l’article 8 (tipus de gravamen, quota i percentatge de 
reducció del valor cadastral). 
 
A l’article 8 (tipus de gravamen, quota i percentatge de reducció del valor cadastral), 
es modifiquen els percentatges dels increments de valors generats, en funció dels 
períodes (increment del 3,10 %, d’acord amb l’evolució de l’índex sobre preus de 
consum –sistema IPC base 2011- corresponent a la variació interanual del mes d’agost 
de 2012), quedant fitxats en: 
 
A l’article 16 (gestió per delegació), s’incorpora la reserva de facultats a què s’ha fet 
referència al segon apartat de la memòria de l’Alcaldia-Presidència. 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 05  
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (DIBA 04) 
 
(...) 
 
Article 3. Subjectes passius 
 
(...) 
 
3. En les transmissions realitzades pels deutors compresos a l'àmbit d'aplicació de 
l'article 2 del Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció 
de deutors hipotecaris sense recursos, amb ocasió de la dació en pagament de la 
seva vivenda prevista a l'apartat 3 de l'Annex de dita norma, tindrà la consideració de 
subjecte passiu substitut del contribuent l'entitat que adquireixi l'immoble, sense que el 
substitut pugui exigir del contribuent l'import de les obligacions tributàries satisfetes. 
 
(...) 
 
Article 6. Beneficis fiscals de concessió potestativa o quantia variable 
 
(...) 
 
El concepte de habitatge habitual serà el definit segons la normativa de l'Impost sobre 
la renda de les persones físiques. A aquests efectes es considera habitatge habitual la 
residència on figuri empadronat el causant. No obstant, s'entendrà que l'habitatge no 
perd el caràcter d'habitual a efectes d'aquesta bonificació, quan la baixa en el padró 
hagi estat motivada per causes de salut suficientment acreditades. 
 
L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar 
conjuntament com a l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix 
edifici o complex urbanístic. 
 
En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'immoble 
adquirit, en el moment de la defunció del causant, no estigues total o parcialment 
cedit a tercers i l’adquirent mantingui la propietat o el dret real de gaudiment sobre 
l’immobles durant els tres anys següents a la mort del causant, llevat que l’adquirent 
mori dintre d’aquest termini. 
 
El no-compliment del requisit previst al paràgraf anterior determinarà que el subjecte 
passiu hagi de satisfer la part de l'impost que hagués deixat d'ingressar com a 
conseqüència de la bonificació practicada i els interessos de demora, en el termini 



d'un mes a partir de la transmissió de l'immoble, presentant a l'efecte la corresponent 
autoliquidació.  
 
(...) 
 
Article 8. Tipus de gravamen, quota i percentatge de reducció del valor cadastral 
 
(...) 
 

a) Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre 
un i cinc anys: 3,2 per cent. 

b) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu 
anys: 3,1 per cent. 

c) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a 
quinze anys: 3,0 per cent. 

d) Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint 
anys: 3,0 per cent. 

 
(...) 
 
Article 16. Gestió per delegació 
 
(...) 
 
5. No obstant l'anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació 
de Barcelona, l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d'avocar de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l'anul�lació, total o parcial, de 
les liquidacions respecte de l'impost aqui regulat, quan circumstàncies organitzatives, 
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.”. 
 
OF 06 – Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria 
d’urbanisme. 
 
Amb caràcter general, l’ordenança fiscal s’adapta als preceptes regulats a les Llei 
9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica i Llei 10/2011, del 
29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, ambdues de 
la Generalitat de Catalunya, per tot el que fa referència a la rebaixa de les exigències 
formals (a títol d’exemple: La primera ocupació, es regula en règim de comunicació). 
 
Aquest fet fa que s’hagi de crear un nou article (al 5 – base imposable) que informa 
dels elements que constitueixen la taxa. 
 
A l’article 6 (quota tributària), s’actualitzen les tarifes en el 3,10 % (d’acord amb 
l’evolució de l’índex sobre preus de consum –sistema IPC base 2011- corresponent a la 
variació interanual del mes d’agost de 2012). 
 
S’incorporen una sèrie de beneficis fiscals de concessió potestativa (article 7 – Beneficis 
fiscals, exempcions i bonificacions), com són: 1) Per obres d’adequació de la façana, i; 
2) Obres de rehabilitació que suposin la supressió de barreres arquitectòniques, amb 
limitacions, pel que fa referència a la instal�lació d’ascensors. 
 
S’afegeix, igualment, l’article 12 – Gestió per delegació, per donar cobertura a la 
reserva de facultats a què s’ha fet referència al segon apartat de la memòria de 
l’Alcaldia-Presidència. 
 



Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 06 
TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS COMUNICADES EN MATÈRIA 
D’URBANISME (DIBA 20) 
 
(...) 
 
Article 5.- 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 obres de 
desmuntatge o esplanació en qualsevol classe de sòl, l’obertura, la pavimentació i la 
modificació de camins rurals, les obres puntuals d’urbanització no incloses en un 
projecte d’urbanització, les obres de construcció de nova planta, i les d’ampliació, 
reforma, modificació d’estructures o rehabilitació d’edificis o construccions existents, 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, les instal�lacions que afectin al subsòl i la instal�lació de línies elèctriques, 
telefòniques o altres de similars i la col�locació d’antenes o dispositius de 
comunicacions de qualsevol tipus. 
 
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 o edificacions, la constitució d’un règim de propietat 
horitzontal o bé d’un complex immobiliari privat, o la seva modificació quan comporti 
un increment de nombre d’habitatges o establiments i també les operacions que 
tinguin per objecte constituir més elements susceptibles d’aprofitament independent 
dels que hagin fet constar en una declaració d’obra nova precedent. 
 
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 
o d’arbres aïllats, en els supòsits en què ho exigeixi el planejament urbanístic, la 
superfície afectada 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. 
 
Article 6.- Quota tributària 
 
(...) 
 
Epígraf 1r. FIGURES DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
 
1.- PLANS PARCIALS URBANISTICS I PLANS DE MILLORA URBANA 
 
1.1.-  De desenvolupament residencial, industrial, comercial i terciari, per H 338,98 

EUR 



1.2.-  De desenvolupament esportiu, per Ha     131,58 
EUR 
1.3.-  De desenvolupament altres usos (recreatiu, sociocultural, etc.) per Ha 247,54 
EUR 
1.4.-  Plans de Millora Urbana en sòl urbà no consolidat, per Ha   326,71 
EUR 
 Mínim          732,38 
EUR 
1.5.-  Plans de Millora Urbana en sòl urbà consolidat    384,70 
EUR 
 
2.- PLANS PARCIALS DE DELIMITACIO per Ha     424,83 EUR 
 
3.- PLANS ESPECIALS URBANÍSTICS 
 
3.1.-  Ordenació de recintes i conjunt artístic     EXEMPT 
3.2.- Protecció espais fluvials       EXEMPT 
3.3.-  Protecció addicional del paisatge i de les vies de comunicació  EXEMPT 
3.4.-  Millora d’àmbits rurals, per Ha      243,08 EUR 
3.5.-  Identificació i regulació de masies i vies de comunicació   EXEMPT 
3.6.-  Execució obres infraestructura d’iniciativa privada    768,27 
EUR 
3.7.-  Ordenació del subsòl        768,27 
EUR 
3.8.-  Implantació de càmpings i establiments de turisme rural regulades 
 en l’article 47.6.e) TRLU       768,27 
EUR 
 
4. ESTUDIS DE DETALL        384,70 EUR 
 
Epígraf 2n. FIGURES D' EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT 
 
1.- DELIMITACIÓ DE POLÍGONS D’ACTUACIÓ UBANISTICA 
 
1.1.-  Delimitació de polígons d’actuació urbanística per Ha., de sòl subjecte 41,25 
EUR 
1.2.-  Delimitació d’unitats d’actuació per Ha. de sòl subjecte   41,25 
EUR 
 Mínim         
 330,95EUR 
 
2.- PROJECTES DE REPARCEL�LACIÓ 
 
2.1.-  En execució d’instruments de planejament derivat per Ha. de sòl 
potencial aprofitament privat        85,85 
EUR 
 Mínim          227,47 
EUR 
2.2.-  En execució unitats d’actuació per Ha. de sòl subjecte   123,77 
EUR 
 Mínim          227,47 
EUR 
 
3.- PROJECTES D’URBANITZACIÓ  
 
3.1.-  En execució de plans parcials urbanístics o plans parcials de delimitació 575,36 
EUR 



3.2.-  En execució de plans de millora urbana     384,70 
EUR 
3.3.-  Actuacions aïllades en sòl urbà      230,81 
EUR 
 
Epígraf 3r. LLICENCIES URBANÍSTIQUES 
 
1.- D’OBRES I INSTAL�LACIONS 
 
1.1.- Edifici plurifamiliar 
 a) Fins a 3 habitatges        744,85 
EUR 
 b) Més de 3 habitatges       
 1.118,40 EUR 
1.2.-  Unifamiliars  
 a) Aparellada/ Agrupada (per unitat)     
 231,92 EUR 
 b) Aïllada         330,05 
EUR 
1.3.-  Edificacions industrials i comercials      557,52 
EUR 
1.4.-  Reformes, addicions i coberts agrícoles     206,29 
EUR 
1.5.-  Obertura de rases per a instal�lació de serveis, per  Kilòmetre  
 413,68 EUR 
 Mínim          113,74 
EUR 
1.6-  Obres de comunicació prèvia      
 53,15 EUR 
1.7.-  Obres menors amb projecte       106,30 
EUR 
1.8.-  Altres elements tècnics d’instal�lacions i edificis    123,77 
EUR 
1.9.-  Edificis destinats a oficines i altres usos terciaris   
 1.118,40 EUR 
1.10.-  Llicència urbanística per a la constitució i modificació d’un règim de 
propietat horitzontal         334,52 

EUR 
1.11.-  Reajustament d’al�lineacions i rasants      83,63 
EUR/m.l. 
1.12.- Assabentats d’obra        51,55 
EUR 
� En cas de denegació de llicència s’aplicarà la mateixa tarifa 
 
2.- PER  PLACA D’OBRES        19,14 
EUR 
 
3.- PARCEL�LACIONS  
 
3.1.-  Per Ha. de sòl subjecte       
 82,52 EUR 
 Mínim          184,55 
EUR 
3.2.-  Declaració Innecesarietat llicència de parcel�lació    55,76 
EUR 
3.3.-  Actes de parcel�lació no sotmesos a fiscalització prèvia   27,88 
EUR 



 
4.- MOVIMENT DE TERRES 
 
4.1.-  Neteja i esbroçada        EXEMPT 
4.2.-  Moviment de terres        637,78 
EUR 
 
5.- PRIMERA OCUPACIÓ DELS EDIFICIS  
 
5.1.-  Naus industrials i edificis destinats a usos terciaris i comercials 
 (per unitat)         330,05 

EUR 
5.2.  Locals i vivendes unifamiliars       165,02 

EUR 
5.3.  Blocs de pisos         82,52 

EUR/pis 
5.4 Garatge         33,46 

EUR/gar 
 
6.- PRÒRROGA DE LLICÈNCIA 
 
S’aplicarà el 50% dels establerts al punt 1 d’aquest epígraf 
 
7.- ENLLUÍT / PINTURA / MILLORA i REHABILITACIÓ FAÇANES   EXEMPT 
 
8.- CLAVEGUERAM         82,44 
EUR 
 
9.- TALA D’ARBRES         8,36 
EUR/arbre 
 Mínim          23,38 
EUR 
 Màxim          394,36 
EUR 
 
10.- INSPECCIÓ A PETICIÓ DE PARTICULARS      82,52 
EUR 
 
Epígraf 4t. DECLARACIONS DE RUÏNA      618,86 EUR 
 
Epígraf 5è. CERTIFICACIONS, INFORMES I ALTRES DOCUMENTS 
 
1.- CERTIFICACIONS D’APROFITAMENT URBANÍSTIC    55,76 EUR 
 
2.- INFORMES i CERTIFICATS SOBRE CARACTERÍSTIQUES D’EDIFICACIÓ 
 (Superfícies, No demolició,  legalitat)      33,46 
EUR 
 
3.- ALTRES CERTIFICATS URBANISTICS      11,16 EUR 
 
(...) 
 
Article 7. - Beneficis fiscals, exempcions i bonificacions 
 
(...) 
 



3. Excepcionalment i mitjançant resolució, previ informes tècnics dels diferents 
departament de l’Ajuntament que corresponguin, es podrà aplicar una bonificació de 
fins al 50% de la taxa per a les obres d’adequació de la façana (arrebossat i pintura). Serà 
requisit imprescindible per a aquesta bonificació trobar-se al corrent del pagament dels 
tributs.  
 
4. Es concedirà una bonificació del 100 % dels imports de les quotes tributàries 
assenyalades a la tarifa d’aquesta taxa a les obres de rehabilitació que suposin la 
supressió de barreres arquitectòniques. En el cas que les obres de rehabilitació siguin per a 
la instal�lació d’ascensors aquesta bonificació només serà aplicable per a immobles de 
més de 20 anys d’antiguitat o amb més de 3 plantes d’altura. 
 
(...) 
 
Article 12.- Gestió per delegació 
 
(...) 
 
2. No obstant l'anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació 
de Barcelona, l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d'avocar de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l'anul�lació, total o parcial, de 
les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, 
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.”. 
 
OF 07 – Taxa per l’expedició de documents administratius. 
 
A l’article 6 (quota tributària), s’actualitzen les tarifes en el 3,10 % (d’acord amb 
l’evolució de l’índex sobre preus de consum –sistema IPC base 2011- corresponent a la 
variació interanual del mes d’agost de 2012). 
 
S’afegeix l’article 10 – Gestió per delegació, per donar cobertura a la reserva de 
facultats a què s’ha fet referència al segon apartat de la memòria de l’Alcaldia-
Presidència. 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 07 
TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS (DIBA 16) 
 
(...) 
 
Article 6.- Quota tributària 
 
(...) 
 
Epígraf primer. Censos de població d'habitants 
 
� Certificacions d'empadronament en el cens de població, a partir de 1996 2,17 

EUR 
� Certificacions d'empadronament en el cens de població, anterior a 1996 3,25 

EUR 
� Certificacions de convivència i residència, a partir de 1996   2,17 

EUR 
� Certificacions de convivència i residència, anteriors a 1996   3,25 

EUR 



� Estadístiques padró d’habitants       3,25 
EUR 

 
Epígraf segon. Certificacions i compulses 
 
� Certificació de documents o acords municipals     3,78 

EUR 
� Certificació d’expedients o documentació que es trobin a l’Arxiu Municipal 6,48 

EUR 
� Certificacions de nomenclatura i numeració de finques urbanes 
 enclavades al terme municipal      10,82 
EUR 
� Altres certificacions        3,25 

EUR 
� La diligència de confrontament de documents per full    1,62 

EUR 
� Per la validació de poders que hagin de sortir efectes a les Oficines 
  Municipals         16,23 
EUR 
 
Epígraf tercer. Documents expedits o estesos per les Oficines Municipals 
 
� Per expedició de certificacions i informes en expedients de traspassos, 
 obertura o similars de locals, per cadascun     4,33 
EUR 
� Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia per foli   0,32 

EUR 
 
Epígraf quart. Documents expedits per la Policia Municipal 
 
� Per certificats que només requereixin Gestió administrativa   5,41 

EUR 
� Per llicència de gossos potencialment perillosos     54,18 

EUR 
� Registre en el cens d’animals       27,04 

EUR 
� Reposició llicència/placa cens d’animals     

 6,48 EUR 
� Placa de Gual Permanent       

 64,89 EUR 
� Per certificats que requereixin inspecció ocular     27,04 

EUR 
� Per tràmits per permís d’armes       12,98 

EUR 
� Per informes d’accidents        54,08 

EUR 
� Per informes d’accidents amb croquis descriptiu    64,89 

EUR 
 
Epígraf cinquè. Documents expedits per els serveis d’urbanisme 
 

 
Còpia 

blanc/negre 
Còpia en color 

Copia en CD B/N 
color 

DIN A0 6,48 EUR 7,34 EUR 6,29 EUR 
DIN A1 4,33 EUR 7,57 EUR 6,48 EUR 
DIN A2 3,25 EUR 4,33 EUR 4,33 EUR 



DIN A3 0,65 EUR 0,70 EUR 3,25 EUR 
DIN A4 0,32 EUR 0,38 EUR 0,32 EUR 

 
� Enquadernació         4,33 

EUR 
� Còpia CD          3,25 

EUR 
� Disc DVD          4,33 

EUR 
 
Epígraf sisè. Altres expedients o documents 
� Per qualsevol altre expedient o document no expressament tarifat  5,41 

EUR 
� Drets examen oposicions municipals      21,63 

EUR 
 
(...) 
Article 10.- Gestió per delegació 
 
(...) 
 
2. No obstant l'anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació 
de Barcelona, l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d'avocar de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l'anul�lació, total o parcial, de 
les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, 
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.”. 
 
OF 08 – Taxa per llicències d’autotaxi i d’altres vehicles de lloguer. 
 
A l’article 6 (quota tributària), s’actualitzen les tarifes en el 3,10 % (d’acord amb 
l’evolució de l’índex sobre preus de consum –sistema IPC base 2011- corresponent a la 
variació interanual del mes d’agost de 2012). 
 
A l’article 7 (acreditació), s’ha incorporat un segon apartat –no contemplat al model 
d’ordenança fiscal de la Diputació de Barcelona-, per tractar els serveis de revisió de 
vehicles. 
 
S’afegeix, igualment, l’article 10 – Gestió per delegació, per donar cobertura a la 
reserva de facultats a què s’ha fet referència al segon apartat de la memòria de 
l’Alcaldia-Presidència. 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 08 
TAXA PER LLICÈNCIES D’AUTOTAXI I D’ALTRES VEHICLES DE LLOGUER (DIBA 18) 
 
(...) 
 
Article 6è.- Quota tributària 
 
(...) 
 

DESCRIPCIÓ TARIFA 
Epígraf 1. Concessió i expedició de llicències 



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

510,48 EUR.

Epígraf 2. Autorització per a la transmissió de llicències 
A) Transmissió “inter vivos” de llicències 510,48 EUR.
B) Transmissió “mortis causa” de llicèncuies dels hereus forçosos 256,32 EUR.
Epígraf 3. Substitució de vehicles 
Expedició d’autorització o permís per a substitució de vehicle afecte a la 
llicència d’autotaxi, per cada autorització i vehicle 

170,88 EUR.

 
Article 7è.- Acreditament 
 
(...) 
 
2. Quan es tracti de la prestació dels serveis de revisió de vehicles, la Taxa s’acredita 
en el moment en que s’iniciï aquella prestació, entenent, a aquests efectes, que 
l’esmentada iniciació es produeix amb la seva sol�licitud. 
 
(...) 
Article 10.- Gestió per delegació 
 
(...) 
 
2. No obstant l'anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació 
de Barcelona, l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d'avocar de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l'anul�lació, total o parcial, de 
les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, 
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.”. 
 
OF 09 – Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels 
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia 
o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, els 
controls periòdics i les revisions periòdiques. 
 
Amb caràcter general, l’ordenança fiscal s’adapta als preceptes regulats a les Llei 
9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica i Llei 10/2011, del 
29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, ambdues de 
la Generalitat de Catalunya, per tot el que fa referència a la rebaixa de les exigències 
formals (a títol d’exemple: La primera ocupació, es regula en règim de comunicació). 
 
A l’article 6 (quota tributària), s’actualitzen les tarifes en el 3,10 % (d’acord amb 
l’evolució de l’índex sobre preus de consum –sistema IPC base 2011- corresponent a la 
variació interanual del mes d’agost de 2012). 
 
A l’article 7 (acreditament), no s’ha de considerar el segon paràgraf de l’apartat 3r. 
del model de l’ordenança fiscal de la Diputació de Barcelona-, per tractar-se a 
l’article 6 – Quota tributària. 
 
S’afegeix, l’article 10 – Gestió per delegació, per donar cobertura a la reserva de 
facultats a què s’ha fet referència al segon apartat de la memòria de l’Alcaldia-
Presidència. 
 
A la disposició addicional (modificació dels preceptes de l’ordenança fiscal), 
s’incorporen dos paràgrafs que contemplen l’actuació cas d’adaptacions, 



ampliacions o modificacions dels annexos de la Llei de Prevenció i Control Ambiental 
de les Activitats (LPCAA) i de les disposicions o prescripcions derivades de la 
reglamentació que dicti la Generalitat de Catalunya en el desplegament de la Llei de 
Prevenció i Control Ambiental de les Activitats (LPCAA). 
 
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 6.- Quota tributària 
 
(...) 
 

DESCRIPCIÓ TARIFA 

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

174,65

2. Tramitació de procediment de consulta prèvia potestativa. 174,65
3. Tramitació de procediment de llicència ambiental municipal d’activitats 
exercides en locals tancats o recintes amb una superfície de fins a 500 m2, o 
de llur modificació substancial. 

1.570,21

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

1.922,61

5. Tramitació del procediment de permís ambiental. 1.353,91
6. Tramitació del procediment de comprovació de comunicació prèvia 
d’activitats amb incidència ambiental  

1.353,91

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

1.570,21

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

1.922,61

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

1.570,21

10. Tramitació del procediment de comprovació de les comunicacions 
previstes al Decret 112/2010 del 21 d’agost pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives: 
 
    10.1 : Obertura d’establiments dedicats a espectacles i activitats recreatives. 
 
    10.2 : Organització d’espectacles i activitats recreatives. 
  
    10.3 : Modificació no substancial dels establiments. 
 
    10.4 : Modificació de les activitats recreatives i espectacles que es duen a 
terme en establiments dedicats a activitats a espectacles i activitats recreatives 
que no estan sotmesos a requeriments addicionals als exigits per a l’atorgament 

1.570,21



de la llicència, autorització o per a la presentació de la comunicació prèvia (art. 
128.1 Reglament). 
 
    10.5 : Organització d’actuacions en directe en establiments recollits a l’annex I 
del Reglament. 
 
    10.6 : Procediment de comprovació d’altres activitats regulades per la 
normativa d’espectacles i activitats recreatives, subjectes al règim de 
comunicació o de declaració responsable. 
11. Tramitació del procediment de llicència provisional d’establiment obert al 
públic i d’establiment de règim especial per dur a terme espectacles públics i 
activitats recreatives. (art. 31.3 Llei i 122 reglament). 

1.570,21

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

711,60

13. Tramitació del procediment de revisió de llicència ambiental municipal. 642,31

14. Tramitació del procediment de revisió de  llicència d’obertura 
d’establiments per dur a terme espectacles públics i activitats recreatives. 

642,31

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

642,31

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

642,31

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

408,48

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

523,75

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

408,48

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

174,65

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

174,65

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

711,60

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

927,90

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

927,90

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

711,60

                                                 
1 Només per a municipis de més de 50.000 habitants o que tinguin delegada dita 
competència de la Generalitat, d’acord amb el que disposa l’article 39 de la Llei 
11/2009, de 6 de juliol. 
 



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

711,60

27. Tramitació del procediment de comprovació de la comunicació prèvia o 
declaració responsable per l’obertura d'establiments industrials, mercantils, 
comercials o professionals d’activitats sense incidència ambiental i sense 
espectacles, i llurs ampliacions, modificacions o canvis d’activitat, incloses en 
l’annex III.3 de l’Ordenança RIIAMAI (activitats innòcues). 

Exempt 

 
(...) 
 
Article 10.- Gestió per delegació 
 
(...) 
 
2. No obstant l'anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació 
de Barcelona, l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d'avocar de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l'anul�lació, total o parcial, de 
les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, 
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 
 
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança  
 
(...) 
 
Les adaptacions, ampliacions o modificacions dels annexos de la Llei de Prevenció i 
Control Ambiental de les Activitats (LPCAA) que es portin a terme per via legal o 
reglamentària es consideraran, a tots els efectes, automàticament incorporades al 
contingut de la present ordenança i, així mateix, al contingut i àmbit d'aplicació dels 
annexos a què aquesta es remet o fa referència. Aquesta previsió s'entén referida en 
tot cas als annexos I.1, I.2, I.3., II i III del RPCAA.. 
 
També s'hauran de considerar incorporades a la present ordenança les disposicions o 
prescripcions derivades de la reglamentació que dicti la Generalitat de Catalunya en 
desplegament de la LPCAA, incloent-hi les normes, criteris o directrius formalitzades a 
través d'annexos o nomenclàtors. Aquesta previsió s'entén referida, com a mínim, a tots 
els annexos i nomenclàtors aprovats pel RPCAA.”. 
OF 10 – Taxa per la prestació dels serveis de cementiris locals, conducció de cadàvers 
i altres serveis fúnebres de caràcter local. 
 
S’incorporen una sèrie d’exempcions de concessió potestativa (article 5 – Beneficis 
fiscals i exempcions subjectives), com són: 1) Enterraments dels asilats procedents de la 
Beneficència; 2) Dels pobres de solemnitat, i; 3) Aquelles inhumacions ordenades per 
l’Autoritat Judicial i s’enterrin en la fosa comuna. 
 
A l’article 6 (quota tributària), s’actualitzen les tarifes en el 3,10 % (d’acord amb 
l’evolució de l’índex sobre preus de consum –sistema IPC base 2011- corresponent a la 
variació interanual del mes d’agost de 2012). 
 
A l’article 11 (gestió per delegació), s’afegeix la reserva de facultats a què s’ha fet 
referència al segon apartat de la memòria de l’Alcaldia-Presidència. 
 



S’afegeix la disposició addicional (modificació dels preceptes de l’ordenança fiscal i 
de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de 
normes posteriors), per donar cobertura a la modificació automàtica dels preceptes 
legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10 
TAXA PER PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIO DE CADAVERS I 
ALTRES SERVEIS FUNEBRES DE CARÀCTER LOCAL (DIBA 26) 
 
(...) 
 
Article 5. Beneficis fiscals i exempcions subjectives 
 
(...) 
 

a) Els enterraments dels asilats procedents de la Beneficència, sempre que la 
conducció es verifiqui per compte dels establiments esmentats i sense cap 
pompa fúnebre que sigui costejada per la família dels difunts. 

 
b) Els enterraments de cadàvers de pobres de solemnitat. 

 
c) Les inhumacions que ordeni l'Autoritat Judicial i que s'efectuïn en la fosa 
comuna. 

 
Article 6. Quota tributària. 
 
(...) 
 

DESCRIPCIÓ TARIFA 
Epígraf 1r. Concessions de drets funeras 
- Nínxols amb ossera 1.443,40 euros 
- Nínxols sense ossera de 1ª fila 969,14 euros 
- Nínxols sense ossera de 2ª fila 969,14 euros 
- Nínxols sense ossera de 3ª fila 969,14 euros 
- Nínxols sense ossera de 4ª fila 969,14 euros 
Concessió a lloguer de dret funerari sobre nínxols2  

• Primers dos anys 108,26 euros 
• Primera pròrroga (2 anys) 170,12 euros 
• Segona pròrroga (2 anys) 293,84 euros 

Terrenys per construcció de panteons 228,88 euros/m². 
Epígraf 2n. Altres serveis 
Dret d’enterrament 44,33 euros 
Drets de trasllat de restes 44,33 euros 
Per a la conservació i neteja de nínxols, ornament del recinte funerari, 
reformes, etc... Per nínxol i any 

7,73 euros 

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

21,65 euros 

Col�locació de làpides 30,93 euros 
Per l’expedició de títols de drets funeraris 4,12 euros 
Epígraf 3r. Registre de permutes i transmissions 

                                                 
2 A) Transcorregut el termini de les dues pròrrogues, s’haurà de demanar la concessió. 
  B) L’omissió en sol·licitar la concessió un cop acabades les pròrrogues donarà lloc al trasllat 
de les restes a la fosa comuna. 



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

15,47 euros 

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

7,73 euros 

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

15,47 euros 

 
(...) 
 
Article 11. Gestió per delegació 
 
(...) 
 
4. No obstant l'anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació 
de Barcelona, l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d'avocar de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l'anul�lació, total o parcial, de 
les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, 
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.”. 
 
OF 11 – Taxa per la prestació dels serveis de prevenció d’incendis forestal. 
 
Com ja s’ha comentat al punt primer de la memòria de l’Alcaldia-Presidència, es 
manté un text propi (no hi ha adhesió al model d’ordenança fiscal proposat per la 
Diputació de Barcelona). 
 
A l’article 10 (gestió per delegació), s’afegeix la reserva de facultats a què s’ha fet 
referència al segon apartat de la memòria d’Alcaldia-Presidència. 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS (DIBA 22) 
 
(...) 
 
Article 10. Gestió per delegació 
 
(...) 
 
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació 
de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, de 



les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, 
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.”. 
 
OF 12 – Taxa per la prestació dels serveis de recollida, tractament i eliminació 
d’escombraries i altres residus sòlids urbans. 
 
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 RDL 2/2004 permet tenir criteris genèrics de 
capacitat econòmica dels subjectes obligats a satisfer les taxes. El límit, en tot cas, ve 
constituït per la necessitat què els ingressos totals previstos per l’aplicació de la taxa no 
excedeixin dels costos globals que s’estima originarà la prestació del servei (article 24.2 
del text normatiu). 
 
Com ja s’ha comentat al punt primer de la memòria de l’Alcaldia-Presidència, es 
manté un text propi (no hi ha adhesió al model d’ordenança fiscal proposat per la 
Diputació de Barcelona). 
 
A l’article 5 (beneficis fiscals), s’ha eliminat la referència a la bonificació del 100 % per 
a un determinat col�lectiu atès que, a partir d’ara, forma part de les quotes tributàries 
amb tarifa reduïda (exempció). El canvi d’ubicació es fa per facilitar la gestió de 
l’expedient administratiu. 
 
Als articles 6 (quota tributària – Taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida, 
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans domiciliats) i 12 (quota 
tributària – Taxa per la prestació del servei municipal complementari, de recollida, 
tractament i eliminació de residus comercials), s’actualitzen les tarifes en el 3,10 % 
(d’acord amb l’evolució de l’índex sobre preus de consum –sistema IPC base 2011- 
corresponent a la variació interanual del mes d’agost de 2012). En relació a aquests 
articles, es modifica la data màxima per sol�licitar la reducció, fitxant-se en l’1 de març 
(anteriorment, 28 de febrer) per evitar la problemàtica que sorgeix els anys de traspàs. 
 
Així mateix, s’ha incorporat una nova tipologia en les quotes tributàries (del concepte, 
prestació del servei municipal complementari, de recollida, tractament i eliminació de 
residus comercials) per aquells locals comercials buits i en els que no s’exerceix cap 
tipus d’activitat. 
 
A l’article 16 (gestió per delegació), s’afegeix la reserva de facultats a què s’ha fet 
referència al segon apartat de la memòria de l’Alcaldia-Presidència. 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 12 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ 
D’ESCOMBRARIES I ALTRES RESIDUS SÒLIDS URBANS (DIBA 28) 
 
(...) 
 
Article 6. Quota tributària 
 
(...) 
 
Epígraf 1r. 
 
Habitatges 
 



a) Per cada habitatge        
 133,36 euros. 
 
(...) 
 
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 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 750 euros. En el cas de que 
convisquin dues persones amb pensions l’import serà de 1.500 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. 

 
També podran gaudir d'aquesta exempció, previ informe de l'Assistent Social, 
aquelles famílies que per problemes econòmics no disposin de prou recursos per 
fer front a l'esmentada despesa. 

 
(...) 
 
Article 12. Quota tributària 
 
(...) 
 
Epígraf 2n. 
 
Allotjaments 
 
Hotels, motels, hotels-apartaments       442,94 
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. 
 
Epígraf 3r. 
 
Establiments d'alimentació 
a) Fins a 50 m².         275,02 euros. 
b) Fins a 100 m².         329,70 
euros. 



c) A partir de 100 m².         441,90 
euros. 
 
Epígraf 4t. 
 
Restaurants 
a) Fins a 100 m².         307,07 
euros. 
b) A partir de 100 m².         405,21 
euros. 
 
Bars 
c) Fins a 100 m².         307,07 
euros. 
d) A partir de 100 m².         410,38 
euros. 
 
Epígraf 5è. 
 
Altres locals industrials o mercantils 
 
a) Centres Oficials         256,14 
euros. 
b) Oficines Bancàries         307,07 
euros. 
c) Supermercats i magatzems fins a 300 m².     604,28 euros. 
d) Supermercats i magatzems més de 300 m².     

 1.772,91 euros. 
e) Supermercats i magatzems més de 700 m².     

 2.830,25 euros. 
f) Demés locals no expressament tarifats: 
- Fins a 50 m².          256,14 
euros. 
- A partir de 50 m². fins a 100 m².       307,07 
euros. 
- A partir de 100 m².         410,38 
euros. 
 
Epígraf 6è. 
 
Despatxos professionals 
Per cada despatx         230,67 
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. 
 
Epígraf 7è. 
 
Locals comercials buits i en els que no s’exerceix cap tipus d’activitat 
- Fins a 100 m².         133,36 euros. 
- A partir de 100 m².         159,87 
euros. 
 
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. 
 



(...) 
 
Article 16. Gestió per delegació 
 
(...) 
 
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació 
de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul.lació, total o parcial, de 
les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, 
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.”. 
 
OF 13 – Taxa per la prestació dels serveis de recollida d’objectes i vehicles abandonats 
o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. 
 
A l’article 2 (fet imposable), s’elimina la referència als accidents que impedeixin 
continuar la marxa, atès que queda englobat en la resta de tipologies, aplicant el 
criteri regulat a la Diputació de Barcelona en el seu model d’ordenança fiscal. 
 
Es manté la referència als responsables (article 4), tant solidaris com subsidiaris, 
respecte les obligacions tributàries del subjecte passiu. Informar que en el model 
d’ordenança fiscal de la Diputació de Barcelona no figura. 
 
A l’article 5 (quota tributària), s’actualitzen les tarifes en el 3,10 % (d’acord amb 
l’evolució de l’índex sobre preus de consum –sistema IPC base 2011- corresponent a la 
variació interanual del mes d’agost de 2012). 
 
Es mantenen els articles 6 (exempcions i bonificacions), 7 (acreditació) i 8 (pagament) 
que no figuren al model d’ordenança fiscal de la Diputació de Barcelona. 
 
A l’article 11 (gestió per delegació), s’afegeix la reserva de facultats a què s’ha fet 
referència al segon apartat de la memòria de l’Alcaldia-Presidència. 
 
S’afegeix la disposició addicional (modificació dels preceptes de l’ordenança fiscal i 
de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de 
normes posteriors), per donar cobertura a la modificació automàtica dels preceptes 
legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA D’OBJECTES I VEHICLES ABANDONATS 
O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA (DIBA 32) 
 
(...) 
 
Article 4. Responsables. 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques o jurídiques i les entitats a que es refereix l’article 38.1 i 39 de la Llei 
General Tributària. 
 
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, 
interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els 
supòsits i amb l’abast que assenyali l’article 40 de la Llei General Tributària. 



 
Article 5. Quota Tributària. 
 
(...) 
 
A) Retirada de la via pública i trasllat del vehicle o objecte al dipòsit municipal 
 

TIPUS LABORABLES 
NOCTURN 
I FESTIUS 

Turismes i motocicletes 108,26 EUR 139,19 EUR 
Furgonetes i tot terreny 113,41 EUR 170,12 EUR 
Camions de 3.500 kg (6 euros per cada tona superior a 
3.500 kg) 

134,03 EUR 195,89 EUR 

 
(...) 
 
B) Per enganxament sense desplaçament o sortida sense retirada  
 54,08 EUR 
 
(...) 
 
C) Dipòsit de vehicles 
 
Per cada dia d’estada o fracció que excedeixi del dia de retirada  
 10,82 EUR/DIA 
(a comptar des de les 3 hores de retirada). 
 
D) Dipòsit municipal 
 
Serveis de recollida, trasllat i dipòsit de gènere procedent de venda no sedentària 
sense llicència 
 
Epígraf 1.- Pel Servei d’Intervenció de Mercaderies 
 

a) Pels serveis d’intervenció cautelar de mercaderies, inclòs 
el trasllat i comprovació pertinent de les mateixes per cada una  43,26 
EUR 

 
Epígraf 2.- Per dipòsit i custòdia de mercaderies ( a partir de les 8 hores de la retirada) 
 

a) Les primeres 48 hores o fracció      9,73 
EUR 

b)  A partir de 48 hores del dipòsit, per cada mes o fracció   18,38 
EUR 
 
(...) 
 
Article 11. Gestió per delegació 
 
En els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de Barcelona, 
l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d'avocar de 
forma expressa la competència, les facultats d'aprovar determinades actuacions 
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els 
deutes tributaris o aprovar l'anul�lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la 
taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució 
competencial dels serveis municipals ho facin convenient. 



 
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.”. 
 
OF 14 – Taxa per la prestació dels serveis de manteniment, senyalització de guals, 
entrades de vehicles a través de les voreres i estacionaments reservats. 
 
Com ja s’ha comentat al punt primer de la memòria de l’Alcaldia-Presidència, es 
manté un text propi (no hi ha adhesió al model d’ordenança fiscal proposat per la 
Diputació de Barcelona). 
 
Als articles 5 (quota tributària) i 6, s’actualitzen les tarifes en el 3,10 % (d’acord amb 
l’evolució de l’índex sobre preus de consum –sistema IPC base 2011- corresponent a la 
variació interanual del mes d’agost de 2012). 
 
A l’article 10 (gestió per delegació), s’afegeix la reserva de facultats a què s’ha fet 
referència al segon apartat de la memòria de l’Alcaldia-Presidència. 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT, SENYALITZACIÓ DE GUALS, 
ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I ESTACIONAMENTS RESERVATS (DIBA 10) 
 
(...) 
 
Article 5. Quota tributària 
 
(...) 
 

CONCEPTE IMPORT 
Primera senyalització de gual 51,96 euros. 
Baixa de gual 38,43 euros. 
Modificació d’amplada de gual 90,39 euros. 
Senyalització de reserve de minusvàlids 56,17 euros. 
Modificació de matrícula de reserva de minusvàlids 56,17 euros. 
Modificació d’ubicació de reserva de minusvàlids 56,17 euros. 
Primera senyalització de contragual 132,07 euros. 
Manteniment de senyalització de gual i contragual (per metre lineal) 6,60 euros. 
Canvi de nom de la llicència de gual 51,96 euros. 
Senyalització de reserva d’estacionament 56,17 euros. 
 
(...) 
 
Article 6 
 
(...) 
Entrada de vehicles a edificis o cotxeres particulars o aparcaments individuals de 
propietat dins d’un aparcament general a través de voreres. 
 



CONCEPTE IMPORT 
De 1 a 4 places 40,96 euros / any 
De 5 a 20 places 122,90 euros / any 
Més de 20 places 3,81 euros addicional per cotxe 

 
(...) 
 
Reserva d’espais en els terrenys d’ús públic per a càrrega i descàrrega. 
 

CONCEPTE IMPORT 
Càrrega i descàrrega de 
mercaderies 

21,31 euros / any / metre lineal o fracció 

 
(...) 
 
Article 10. Gestió per delegació 
 
En els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de Barcelona, 
l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d'avocar de 
forma expressa la competència, les facultats d'aprovar determinades actuacions 
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els 
deutes tributaris o aprovar l'anul�lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la 
taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució 
competencial dels serveis municipals ho facin convenient.”. 
 
OF 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. 
 
A l’article 6 (quota tributària), s’actualitzen les tarifes en el 3,10 % (d’acord amb 
l’evolució de l’índex sobre preus de consum –sistema IPC base 2011- corresponent a la 
variació interanual del mes d’agost de 2012). 
 
A l’article 12 (gestió per delegació), s’afegeix la reserva de facultats a què s’ha fet 
referència al segon apartat de la memòria de l’Alcaldia-Presidència. 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15 
TAXA PER LA INSTAL�LACIÓ DE PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES, 
ATRACCIONS O ESBARJO SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL, AIXÍ COM INDÚSTRIES 
DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC (DIBA 13) 
 
(...) 
 
Article 6. Quota tributària 
 
(...) 
Tarifa primera. Aprofitaments generals 
 
a) Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats a espectacles, circs 
i teatres         133,80 
euros/dia. 
 
b) Llocs de venda en festes i fires tradicionals (venda d’objectes 
directament relacionats amb les festes tradicionals: flors de 
Tot Sants, roses i llibres de Sant Jordi, avets, figures de pessebre, 



castanyes i similars). Per m2 o fracció i dia     2,89 euros. 
 
c) Festa Major: 
 
c.1) Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats a tómboles, rifes, 
vendes ràpides, i similars, gronxadors, aparells voladors, cavallets, 
cotxes de xoc i, en general, qualsevol mena d’aparells de moviment 
i dins del recinte firal. Per m2 o fracció i dia     1,24 euros. 
L’espai que ocupen les taquilles i similars serà considerat també com a superfície de 
l’atracció. 
 
c.2) Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats amb camions, 
o vehicles per a la venda d’entrepans, hamburgueses, xocolates, 
refrescos, begudes, xocolateria, xurreria, patates i massa fregida. 
Per m2 o fracció i dia        3,92 euros. 
 
c.3) Llicència per ocupació de terrenys destinats a la instal�lació de 
casetes o parades per a la venda de joguines, ceràmiques, llumeneres, 
bijuteria i anàlegs.Per m2 o fracció i dia     2,27 euros. 
 
Es fixa una taxa mínima d’ocupació de via pública de 30,00 euros per aquests 
conceptes. 
 
d) Per altres aconteixements: 
 
d.1) Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats a tómboles, rifes, 
vendes ràpides, i similars , gronxadors, aparells voladors, cavallets, 
cotxes de xoc i, en general, qualsevol mena d’aparells de moviment 
Per m2 o fracció i dia        0,84 euros. 
L’espai que ocupen les taquilles i similars serà considerat també com a superfície de 
l’atracció. 
 
d.2) Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats amb camions, 
o vehicles per a la venda d’entrepans, hamburgueses, xocolates, 
refrescos, begudes, xocolateria, patates i massa fregida. 
Per m2 o fracció i dia        2,33 euros. 
 
d.3) Llicència per ocupació de terrenys destinats a la instal�lació de 
casetes o parades per a la venda de joguines, ceràmiques, llumeneres, 
bijuteria i anàlegs. Per m2 o fracció i dia     1,78 euros. 
 
e) Casetes de pirotècnia       11,70 euros 
m2/dia 
 
f) Per l’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic per al rodatge 
de pel�lícules i sessions fotogràfiques     41,24 euros/hora 
 
g) Per l’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic per 
caixers automàtics d’entitats financeres     201,05 
euros/any 
 
h) Llicència per establir aparells automàtics que s’accionen per 
monedes, per a entreteniment, esbarjo o venda, pagaran per 
semestre i m2 o fracció       13,40 euros. 
 
i) Llicència per l’ocupació de terrenys amb instal�lació o activitats no 
classificats dins l’apartat anterior, m2 o fracció    12,37 euros 



 
(...) 
 
Tarifa segona. Mercats setmanals 
 

CONCEPTE EURO/DIA 
Reserva de parades fixes al mercat setmanal per metre lineal o fracció 
(el pagament es farà trimestral) 

1,78 

Reserva de parades eventuals al mercat setmanal per metre lineal o 
fracció (el pagament es farà mensual) 

3,71 

 
(...) 
 
Article 12. Gestió per delegació 
 
(...) 
 
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i 
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul�lació, total o parcial, 
de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin 
convenient.”. 
 
OF 16 – Taxa per la utilització d’instal�lacions municipals. 
 
Com ja s’ha comentat al punt primer de la memòria de l’Alcaldia-Presidència, es 
manté un text propi (no hi ha adhesió al model d’ordenança fiscal proposat per la 
Diputació de Barcelona). 
 
A l’article 4 (quota tributària), s’actualitzen les tarifes en el 3,10 % (d’acord amb 
l’evolució de l’índex sobre preus de consum –sistema IPC base 2011- corresponent a la 
variació interanual del mes d’agost de 2012). 
 
A l’article 8 (gestió per delegació), s’afegeix la reserva de facultats a què s’ha fet 
referència al segon apartat de la memòria de l’Alcaldia-Presidència. 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’UTILITZACIÓ D’INSTAL�LACIONS MUNICIPALS 
 
(...) 
 
Article 4. Quota tributària 
 

CONCEPTE IMPORT (per acte) 
Utilització de les dependències municipals sol�licitat a instància de part, per 
cada acte. 

80,04 euros/acte 

Utilització dependències municipals per a celebració de cerimònia de 
casament civil 

270,38 euros/acte 

 
(...) 
 



Article 8. Gestió per delegació 
 
En els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de Barcelona, 
l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d'avocar de 
forma expressa la competència, les facultats d'aprovar determinades actuacions 
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els 
deutes tributaris o aprovar l'anul�lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la 
taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució 
competencial dels serveis municipals ho facin convenient.”. 
 
OF 17 – Taxa per la prestació dels serveis especials de vigilància i altres motivats per 
espectacles públics i grans transports. 
 
A l’article 6 (quota tributària), s’actualitzen les tarifes en el 3,10 % (d’acord amb 
l’evolució de l’índex sobre preus de consum –sistema IPC base 2011- corresponent a la 
variació interanual del mes d’agost de 2012). 
 
A l’article 10 (gestió per delegació), s’afegeix la reserva de facultats a què s’ha fet 
referència al segon apartat de la memòria de l’Alcaldia-Presidència. 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS ESPECIALS DE VIGILÀNCIA I ALTRES MOTIVATS PER 
ESPECTACLES PÚBLICS I GRANS TRANSPORTS (DIBA 19) 
 
(...) 
 
Article 6. Quota tributària 
 
(...) 
 

Epígraf 1. Serveis especials Tarifa 
a) Per cada policia municipal, funcionari o treballador, per cada hora o 

fracció 
1) Dia Laborable 
2) Dia Laborable nocturn (De 22:00 hores a 06:00 hores) 
3) Dia festiu 
4) Dia festiu nocturn (De 22:00 hores a 06:00 hores) 

 
39,75 euros. 
45,43 euros. 
56,78 euros. 
56,78 euros. 

b) Per cada vehicle municipal, inclosa la seva dotació, per cada hora o 
fracció 

136,27 euros. 

c) Per cada motocicleta, inclosa la seva dotació, per cada hora o fracció 56,78 euros. 
Epígraf 2. Autorització de transport escolar  
Per cada vehicle i any 90,85 euros. 

 
(...) 
 
Article 10. Gestió per delegació 
 
En els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de Barcelona, 
l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d'avocar de 
forma expressa la competència, les facultats d'aprovar determinades actuacions 
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els 
deutes tributaris o aprovar l'anul�lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de la 
taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució 
competencial dels serveis municipals ho facin convenient.”. 



 
OF 18 – Taxa per la prestació dels serveis de subministrament d’aigua. 
 
A l’article 6 (quota tributària), s’actualitzen les tarifes en el 8,60 %. Cal informar, en 
aquest sentit, que l’increment ve determinat pel fet que les tarifes d’aquesta 
ordenança fiscal no han variat des de l’any 2009. 
 
Durant aquest període, la concessionària ha manifestat la necessitat d’actualitzar les 
tarifes, atès l’increment dels costos que està suportant. A més, cal manifestar, la 
circumstància que, a l’empara de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, l’ens d’abastament d’aigua Aigües Ter 
Llobregat (ATLL) ha aprovat un un increment en les seves tarifes de subministrament, a 
partir de l’1 de novembre de 2012 que, pel municipi de La Roca del Vallès, significa un 
70 %. 
 
A l’article 8 (règim de declaració i d’ingrés), s’afegeixen tres apartats (identificats com 
1, 2 i 3) que regulen especificacions pròpies en la gestió del subministrament i que el 
model d’ordenança fiscal de la Diputació de Barcelona no contempla. Aquesta 
circumstància fa que s’exclogui –per incompatibilitat- el contingut de l’apartat 1 del 
model d’ordenança fiscal de la Diputació de Barcelona del mateix article. 
 
A l’article 9 (notificacions de les taxes), s’afegeixen quatre apartats (identificats com 1, 
4, 5 i 6) que regulen especificacions pròpies en la gestió del subministrament i que el 
model d’ordenança fiscal de la Diputació de Barcelona no contempla. Aquesta 
circumstància fa que s’exclogui –per incompatibilitat- el contingut de l’apartat 1 del 
model d’ordenança fiscal de la Diputació de Barcelona del mateix article. 
 
S’exclou l’article 11 (gestió per delegació) del model d’ordenança fiscal de la 
Diputació de Barcelona, en tractar-se d’un servei que es troba en règim de concessió 
administrativa. 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA (DIBA 29) 
 
(...) 
 
Article 6. Quota tributària 
 
(...) 
 
Tarifa primera. 
 

CONCEPTE (en metres cúbics al mes) Euros per metre cúbic i mes 
Ús domèstic fins a 10m³./mes 0,240 euros/m³./mes 
Us domèstic de més de 10 a 30 m³./mes 0,435 euros/m³./mes 
Ús domèstic de més de 30 m³./mes 0,988 euros/m³./mes 
Subministrament industrial fins a 20 m³./mes 0,517 euros/m³./mes 
Subministrament industrial de més de 20 m³./mes 1,065 euros/m³./mes 
Conservació de Comptador 0,458 euros/abonat/mes 

Drets de connexió per subministrament 155,860 euros/abonat/mes 

 
Tarifa segona. 
 
a) Preus per escomeses amb comptador 



 

CONCEPTE 
Ramal 25 mm 
Compt. 13 mm 

Ramal 30 mm 
Compt. 15 mm 

Ramal 30 mm 
Compt 20 mm 

Ramal 30 mm 
Compt 25 mm 

Comptador tipus U i M 37,74 € 58,08 € 72,21 € 115,54 € 
Verificació oficial (precinte 
compt) 

2,24 € 2,24 € 2,24 € 2,24 € 

Instal.lació comptador 15,74 € 15,74 € 15,74 € 15,74 € 
1 joc aixetes comptador 24,08 € 24,08 € 34,23 € 34,23 € 
3 mts. Tub de PE PN-10 de BD 6,74 € 10,46 € 10,46 € 10,46 € 
4 fittings de llautó DECA 26,67 € 36,01 € 36,01 € 36,01 € 
3 matxons de llautó 6,66 € 9,93 € 9,93 € 9,93 € 
1 collarí de pressa (preu mig 
PVC) 

28,37 € 28,37 € 28,37 € 28,37 € 

Ma d'obra escomesa 71,65 € 71,65 € 71,65 € 71,65 € 
Arqueta d’obra per vàlvula 58,24 € 58,24 € 58,24 € 58,24 € 
1 porteta d'alumini de 30 x 45 
cm 

41,41 € 41,41 € 41,41 € 41,41 € 

1 clau pressa en càrrega PN-16 30,56 € 35,45 € 35,45 € 35,45 € 
1 clau escomesa PN-16 14,76 € 17,55 € 17,55 € 17,55 € 
Retirada de runes a l’abocador 
autoritzat 

15,70 € 15,70 € 15,70 € 15,70 € 

1 m arrancada i reposició 
vorera amb panot 

64,46 € 64,46 € 64,46 € 64,46 € 

Seguretat en obra, vallat i 
senyalització 

8,08 € 8,08 € 8,08 € 8,08 € 

Port mittjans auxiliars i petit 
material 

11,09 € 11,09 € 11,09 € 11,09 € 

Subtotal 464,19 € 508,54 € 532,82 € 576,15 € 
 
El subtotal corresponent, s’incrementarà amb l’Impost sobre el Valor Afegit vigent. 
 
b) Preus escomeses sense comptador 
 

CONCEPTE Ramal 30 mm Ramal 40 mm Ramal 50 mm 

1 collarí de pressa (preu mig PVC) 23,86 € 31,64 € 49,70 € 
1 joc aixetes registre 32,87 € 49,16 € 71,08 € 
2 ut matxons reducció de llautó 4,70 € 6,56 € 7,95 € 
1 ut claus de comporta stanca (de pressa i de 
pas)  

23,86 € 31,64 € 49,70 € 

3 mts Tub PE PN-10 15,89 € 22,59 € 30,95 € 
4 Ut. Fittings de llautó 25,64 € 34,78 € 76,15 € 
1 Ut. Tapa de fosa de 30 x 30 i fosa de 40x 40 31,28 € 31,28 € 31,28 € 
1 ut d’arqueta per allotjamnet de la clau de 
registre 

58,24 € 58,24 € 58,24 € 

1’5m arrancada i reposició vorera amb panot 90,50 € 90,50 € 90,50 € 
1 m². d’excavació de rasa, tapat i compactat 
amb sauló 

42,72 € 42,72 € 42,72 € 

1 m³. retirada de runes a l’abocador autoritzat 18,46 € 18,46 € 18,46 € 
Segyuretat en obra, vallat i senyalització 9,80 € 11,25 € 13,08 € 
4 i 5 hores d’oficial montador 67,79 € 84,73 € 84,73 € 
4 i 5 hores d’ajudant 56,78 € 70,97 € 70,97 € 



Ports, mitjans auxiliars i petit material 11,09 € 11,09 € 11,09 € 
Subtotal 513,48 € 595,61 € 706,60 € 

 
El subtotal corresponent, s’incrementarà amb l’Impost sobre el Valor Afegit vigent. 
 

CONCEPTE Ramal 60 mm Ramal 80 mm Ramal 100 mm 

1 Te de fosa amb derivació DN-65/80/100mm 321,10 € 363,88 € 458,68 € 
3 racons d’unió a canonada general 266,10 € 266,10 € 266,10 € 
2 ut. Valvules de comporta DN65/80 mm 212,83 € 268,49 € 292,18 € 
Ma d’obra escomesa  83,20 € 101,29 € 135,58 € 
1 Ut. Tapa de fosa de  40x 40 31,28 € 31,28 € 31,28 € 
1 arqueta d’obra per vàlvula 58,24 € 58,24 € 58,24 € 
1,5 m². d’excavació de rasa, tapat i compactat 
amb sauló 

67,34 € 67,34 € 67,34 € 

Retirada de runes a l’abocador autoritzat 27,99 € 27,99 € 27,91 € 
1’5m arrancada i reposició vorera amb panot 90,50 € 90,50 € 90,50 € 
Seguretat en obra, vallat i senyalització 11,70 € 12,86 € 14,39 € 
Ports, mitjans auxiliars i petit material 11,09 € 11,09 € 11,09 € 
Subtotal 1.181,37 € 1.299,06 € 1.453,29 € 

 
El subtotal corresponent, s’incrementarà amb l’Impost sobre el Valor Afegit vigent. 
 
c) Comptadors sobre escomesa industrial 
 

CONCEPTE DN-25 mm DN-30mm DN-40 mm 

Comtpador tipus C de xoro unic telectura 237,25 € 275,69 € 452,10 € 
Verificació oficial 2,53 € 2,64 € 2,64 € 
1 joc aixetes pel comptador 40,24 € 36,08 € 52,73 € 
2 hores d’oficial 33,89 € 33,89 € 33,89 € 
Ports i petit material 16,51 € 16,51 € 16,51 € 
Subtotal 330,42 € 364,81 € 557,87 € 
16% despeses generals i benefici industrial 52,87 € 58,37 € 89,26 € 
Subtotal 383,29 € 423,18 € 647,13 € 

 
El subtotal corresponent, s’incrementarà amb l’Impost sobre el Valor Afegit vigent. 
 

CONCEPTE DN-50 mm DN-65mm DN-80 mm DN-100 mm 

Comtpador tipus C de xoro unic 
telectura 

828,76 € 1.025,42 € 1.651,96 € 828,76 € 

Verificació oficial 2,64 € 2,64 € 3,80 € 2,64 € 
2 ut valvula comporta 238,47 € 257,46 € 316,46 € 238,47 € 
1 filtre tapa superior 245,16 € 245,16 € 286,22 € 245,16 € 
3 hores d’oficial 50,84 € 50,84 € 50,84 € 50,84 € 
Ports i petit material 16,51 € 16,51 € 16,51 € 16,51 € 
Subtotal 1.382,38 € 1.598,03 € 2.325,79 € 1.382,38 € 
16% despeses generals i benefici 
industrial 

221,18 € 255,68 € 372,13 € 221,18 € 

Subtotal 1.603,56 € 1.853,71 € 2.697,92 € 1.603,56 € 



 
El subtotal corresponent, s’incrementarà amb l’Impost sobre el Valor Afegit vigent. 
 
d) Comptadors sobre escomesa de reg 
 

CONCEPTE DN-25 mm DN-30m DN-40 mm 

Comtpador tipus msd clase B 122,78 € 162,09 € 255,89 € 
Verificació oficial 2,53 € 2,64 € 2,64 € 
1 joc aixetes pel comptador 40,24 € 36,08 € 52,73 € 
2 hores d’oficial 33,89 € 33,89 € 33,89 € 
Ports i petit material 16,51 € 16,51 € 16,51 € 
Subtotal 215,95 € 251,21 € 361,66 € 
16% despeses generals i benefici industrial 34,55 € 40,19 € 57,87 € 
Subtotal 250,50 € 291,40 € 419,53 € 

 
El subtotal corresponent, s’incrementarà amb l’Impost sobre el Valor Afegit vigent. 
 

CONCEPTE DN-50 mm 

Comtpador tipus msd clase B 582,81 € 
Verificació oficial 2,64 € 
2 UT valvula de comporta 238,47 € 
1 filtre tapasuperior 245,16 € 
3 hores d’oficial 50,84 € 
Ports i petit material 16,51 € 
Subtotal 1.136,43 € 
16% despeses generals i benefici industrial 181,83 € 
Subtotal 1.318,26 € 

 
El subtotal corresponent, s’incrementarà amb l’Impost sobre el Valor Afegit vigent. 
 
e) Per comptador sobre bateria fins a: 
 

CONCEPTE DN-13 mm DN-15 mm DN 20mm 
1 comptador tipus C chorro unic preequipat telectura 37,74 € 47,01 € 72,21 € 
Verificació oficial (precinte compt) 2,24 € 2,24 € 2,24 € 
1 joc aixetes per comptador 24,08 € 24,08 € 37,08 € 
1 h. oficial 16,94 € 16,94 € 16,94 € 
Subtotal 81,00 € 90,27 € 128,47 € 

 
El subtotal corresponent, s’incrementarà amb l’Impost sobre el Valor Afegit vigent. 
 
1) En els casos en que no es realitzi la totalitat de ls obres incloses en l’estudi, es 

descomptarà el preu de la part no realitzada. 
2) Per les escomeses que no s’ajustin a l’estudi, es realitzarà pressupost apart 
3) La caseta per l’allotjament del comptador, serà a càrrec de l’abonat i es farà 

d’acord amb les especificacions del servei. 
 
f) Bypass per processos industrial critics 
 



CONCEPTE DN-50 mm DN-65mm DN-80 mm DN-100 mm 

Comtpador tipus woltman 553,78 € 670,66 € 809,70 € 958,96 € 
Verificació oficial 2,72 € 2,72 € 3,92 € 3,92 € 
4 mts tub de PE PN-10 de DN50 a 100 mm 77,93 € 79,14 € 98,95 € 111,84 € 
2 colces de Pe-PN10 de DN50 a 100 
mmm 

120,30 € 120,30 € 225,42 € 288,93 € 

2 tes de PE PN-10 de DN50 a 100 mm 313,77 € 330,73 € 374,79 € 472,44 € 
2 ut valvula de comporta 245,63 € 257,90 € 276,55 € 300,94 € 
1 filtre tapa superior 252,52 € 252,52 € 294,81 € 315,94 € 
4,6 hores d’oficial i 8 hores d’ajudant 124,56 € 124,56 € 186,85 € 249,13 € 
Ports i petit material 17,01 € 17,01 € 20,42 € 28,25 € 
Subtotal 1.708,22 € 1.855,54 € 2.291,41 € 2.730,35 € 
16% despeses generals i administració 273,32 € 296,89 € 366,63 € 436,86 € 
Subtotal 1.981,54 € 2.152,43 € 2.658,04 € 3.167,21 € 

 
El subtotal corresponent, s’incrementarà amb l’Impost sobre el Valor Afegit vigent. 
 
g) Trasllat del Comptador 
 

CONCEPTE Import 
1 joc d'aixetes pel comptador 24,08 € 
Instal.lació comptador 15,51 € 
Subtotal 39,59 € 

 
El subtotal corresponent, s’incrementarà amb l’Impost sobre el Valor Afegit vigent. 
 
A l’import total amb l’Impost sobre el Valor Afegit, s’haurà d’afegir la Fiança de l’Institut 
Català del Sòl, pel nou subministrament i retornar la del vell. 
 
h) Traspàs de contracte 
 

CONCEPTE Import 
1 hora d’oficial 16,94 € 
Ports i petit material (juntes i precintes) 11,09 € 
Subtotal 28,03 € 
Despese generals i adminsitració 11% 3,08 € 
Benefici industrrial 9% 2,52 € 
Subtotal 33,63 € 

 
El subtotal corresponent, s’incrementarà amb l’Impost sobre el Valor Afegit vigent. 
 
A l’import total amb l’Impost sobre el Valor Afegit, s’haurà d’afegir la Fiança de l’Institut 
Català del Sòl, pel nou subministrament i retornar la del vell. 
 
i) Anul�lació ramal 
 

CONCEPTE Import 
4 hores d’oficial 67,79 € 
4 hores ajudant  56,78 € 
1 m². d’excavació de rasa i tapat i compactat amb 
sauló 

42,72 € 



Retirada de runes a l’abocador autoritzat 15,70 € 
1 m². d’arrancada i reposició devorera amb panot 64,46 € 
Seguretat en obra, vallat i senyalització 4,29 € 
Ports i petit material (juntes i precintes) 11,09 € 
Tap de 1/2 a 1 1/4 preu mig 1,68 € 
Subtotal 264,51 € 
Despese generals i adminsitració 16% 42,32 € 
Subtotal 306,83 € 

 
El subtotal corresponent, s’incrementarà amb l’Impost sobre el Valor Afegit vigent. 
 
j) Verificació de comptador al departament d’indústria 
 

CONCEPTE Import 
Verificació de comtpador i enviament a Industria 49,96 € 
Despeses genrals i adminsitració 11% 5,50 € 
Subtotal 55,46 € 

 
El subtotal corresponent, s’incrementarà amb l’Impost sobre el Valor Afegit vigent. 
 
K) Reobertura del Servei 
 
El cost de la suspensió és a càrrec del Servei. 
 

CONCEPTE Import 
Retirada de comptador 16,94 € 
Ports i petit material 2,31 € 
Subtotal 19,25 € 

 
El subtotal corresponent, s’incrementarà amb l’Impost sobre el Valor Afegit vigent. 
 
l) Preu per encreuament de carrer de 2 a 6 metres 
 

CONCEPTE Untiats Amidament Preu/ut. Import 

Cata de localització de servei ut 3 77,05 € 231,15 
Excavació de rasa en terreny d’asfalt i formigó M³. 3,96 106,86 € 423,17 
Tall de paviment amb maquina de disc ml 12,00 3,53 € 42,36 
Retirada de terres i runa a l’abocador M³. 3,96 38,12 € 150,96 
Aportació de terres M³. 3,24 28,41 € 92,05 
Tapat i compactat de rasa M³. 3,24 27,55 € 89,26 
Reposició de paviment formigó i asfalt fins a 4 m².    690,70 € 
Senyalització,aportació de planxes per tapat de rasas 
previ asfaltat 

   124,89 € 

Subtotal    1.844,54 € 
16% despeses generals i administració    295,13 € 
Subtotal    2.139,67 € 

 
El subtotal corresponent, s’incrementarà amb l’Impost sobre el Valor Afegit vigent. 
 
(...) 
 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés 



 
1. La llicència per gaudir de la prestació del servei de distribució d’aigua se sol�licitarà 
per l’interessat, acompanyant la documentació que li requereixin la Companyia 
Subministradora corresponent. 
 
2. La Companyia Subministradora, mitjançant l’oportuna comprovació, emetran 
informe sobre la viabilitat de la instal�lació i liquidaran la quantitat corresponent als 
drets de connexió, equip de lectura i els treballs d’instal�lació, en funció dels preus 
establerts a la tarifa segona. 
 
3. Essent l’informe del punt 2 favorable, se li notificarà a l’interessat la concessió de la 
llicència i se’l requerirà perquè efectuï el pagament de la taxa. Un cop fet el 
pagament se li instal�larà la pertinent connexió a la xarxa de distribució d’aigua i se’l 
donarà d’alta en el Padró a partir d’aquesta data. 
 
(...) 
 
Article 9. Notificacions de les taxes 
 
1. La notificació del deute tributari en els supòsits de serveis singulars es realitzarà a 
l’interessat, en el moment en què es presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a la 
prestació del servei. Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada la 
autoliquidació resultés incorrecta, es practicarà liquidació complementària. 
 
(...) 
 
4. Anualment, en la segona quinzena del mes de febrer, s’exposarà al públic en el 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament el cens de contribuents que tenen aquesta condició 
amb referència a data d’1 de gener. 
 
5. De la quota que trimestralment es liquidarà per consums del període anterior 
l’interessat pot obtenir informació personal, escrita, telefònicament o per Internet 
durant la quinzena anterior a aquella en què es procedirà al cobrament de la taxa. 
 
6. Per poder obtenir informació telefònica, caldrà que prèviament l’interessat identifiqui 
el número de comptador instal�lat.”. 
 
OF 19 – Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa. 
 
A l’article 5 (beneficis fiscals, exempcions i bonificacions), s’afegeix un apartat per 
regular determinades situacions en què procedeix aplicar una bonificació (com és, un 
marc o campanya de promoció turística o econòmica del municipi). Aquesta 
circumstància fa que s’exclogui –per incompatibilitat- el contingut de l’apartat 2 del 
model d’ordenança fiscal de la Diputació de Barcelona del mateix article. 
 
A l’article 6 (quota tributària), s’actualitzen les tarifes en el 3,10 % (d’acord amb 
l’evolució de l’índex sobre preus de consum –sistema IPC base 2011- corresponent a la 
variació interanual del mes d’agost de 2012). 
 
A l’article 11 (gestió per delegació), s’afegeix la reserva de facultats a què s’ha fet 
referència al segon apartat de la memòria de l’Alcaldia-Presidència. 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19 



TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT 
LUCRATIVA (DIBA 11) 
 
(...) 
 
Article 5. Beneficis fiscals, exempcions i bonificacions 
 
(…) 
 
2. Excepcionalment i mitjançant resolució, es podrà aplicar una bonificació fins al 50% de 
la taxa, condicionat a que la bonificació sigui aplicable a tots els sol�licitants i sigui dins 
d’un marc o campanya de promoció turística o econòmica del municipi. Serà requisit 
imprescindible per a aquesta bonificació trobar-se al corrent del pagament dels tributs. 
 
Article 6. Quota tributària 
(...) 
 
Tarifa Única. 
 

CONCEPTE IMPORT 
Durant un any 22,17 euros/m2  
Durant temporada: de l’1 de maig al 30 de setembre 19,49 euros/m2  
Eventual o ampliació per (Festa Major, revetlles, altres aconteixements) 2,89 euros/ m2 i dia 

 
(...) 
 
Article 11. Gestió per delegació 
 
(...) 
 
4.. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i 
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul�lació, total o parcial, 
de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin 
convenient.”. 
 
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. 
 
A l’article 6 (quota tributària), s’actualitzen les tarifes en el 3,10 % (d’acord amb 
l’evolució de l’índex sobre preus de consum –sistema IPC base 2011- corresponent a la 
variació interanual del mes d’agost de 2012). 
 
A l’article 8 (període impositiu), s’afegeix un apartat que regula l’aprofitament especial 
durant varis exercicis. 
 
A l’apartat 3 de l’article 9 (règim de declaració i d’ingrés), s’afegeix un paragraf on es 
regula les comprovacions que efectuaran els Serveis Tècnics municipals i les seves 
conseqüències. 
 
A l’article 11 (gestió per delegació), s’afegeix la reserva de facultats a què s’ha fet 
referència al segon apartat de la memòria de l’Alcaldia-Presidència. 
 



Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20 
TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTÍNTOLS, BASTIDES I ALTRES INSTAL�LACIONS 
ANÀLOGUES (DIBA 09) 
 
(...) 
 
Article 6. Quota tributària 
 
(...) 
 
Tarifa primera 
 

CONCEPTE 
Per dia 

(o fracció) 
Per setmana Per mes 

Tanques (per metre quadrat) 0,72 euros 4,56 euros 16,26 euros 

Bastides que impedeixin el pas (per 
metre quadrat 

0,72 euros 4,56 euros 16,26 euros 

Grues i altres vehicles (per metre 
quadrat) 

0,72 euros 4,56 euros 16,26 euros 

Mercaderies i materials de construcció 
(per metre quadrat) 

0,72 euros 4,56 euros 16,26 euros 

 
Tarifa segona 
 

CONCEPTE Per setmana (o fracció) 
Sac de runa (per unitat) 5,05 euros 
Contenidor de menys de 6m3  (per unitat) 28,55 euros 
Contenidor de 6m3 o superior (per unitat) 50,78 euros 

 
Quota mínima 
 
S’estableix una quota mínima de 20,00 euros per l’ocupació de via pública amb sacs 
de runa. 
 
Tarifa tercera  
 

CONCEPTE TARIFA 
1. Ocupació i tancament de carrer sense presència de guàrdia, per 
hora o fracció 

26,42 euros 

2. Ocupació i tancament de carrer amb presència de guàrdia, per 
hora o fracció 

65,46 euros 

3. Ocupació i tancament de carrer amb presència de guàrdia, per 
hora o fracció en festiu o nocturn 

71,03 euros 

 
(...) 
 
Article 8. Període impositiu 
 
(...) 
 
Quan la duració temporal de l’aprofitament especial s’estengui a varis exercicis, 
l’acreditament de la taxa tindrà lloc d’1 de gener de cada any i el període impositiu 



comprendrà l’any natural, excepte en els supòsits d’inici o cessament en la utilització 
privativa o aprofitament especial. 
 
Article 9. Règim de declaració i d’ingrés.  
 
(...) 
 
Els serveis tècnics municipals comprovaran les declaracions que han formulat els 
interessats i les autoritzacions es concediran si no es troben diferències amb les 
peticions de llicències; ni n’hi havia, aquestes es notificaran als interessats i es giraran, si 
és el cas, les liquidacions complementàries que s’escaiguin. 
 
(...) 
 
Article 11. Gestió per delegació 
 
(...) 
 
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i 
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul�lació, total o parcial, 
de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho 
facin convenient.”. 
 
OF 21 – Taxa per la instal�lació de quioscos en la via pública. 
 
A l’article 6 (quota tributària), s’actualitzen les tarifes en el 3,10 % (d’acord amb 
l’evolució de l’índex sobre preus de consum –sistema IPC base 2011- corresponent a la 
variació interanual del mes d’agost de 2012). 
 
A l’article 12 (gestió per delegació), s’afegeix la reserva de facultats a què s’ha fet 
referència al segon apartat de la memòria de l’Alcaldia-Presidència. 
 
S’afegeix la disposició addicional (modificació dels preceptes de l’ordenança fiscal i 
de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de 
normes posteriors), per donar cobertura a la modificació automàtica dels preceptes 
legals i reglamentaris de què porten causa. 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 21 
TAXA PER LA INSTAL�LACIÓ DE QUIOSCOS EN LA VIA PÚBLICA (DIBA 12) 
 
(...) 
 
Article 6. Quota tributària 
 
(...) 
 

CLASSE D’INSTAL�LACIÓ IMPORT 
a) Quioscos dedicats a la venda de begudes alcohòliques, cafès, refrescos, etc. 
Per m2 i trimestre. 
b) Quioscos dedicats a la venda de premsa, llibres, expenedoria de tabac, loteria, 
llaminadures, etc. Per m2 i trimestre. 

 
3,94 euros 

 
3,94 euros 



CLASSE D’INSTAL�LACIÓ IMPORT 
c) Quioscos dedicats a la venda de gelats, refrescos i altres articles propis de 
temporada i no determinats expressament en un altre epígraf d’aquesta 
ordenança, amb un mínim de deu metres quadrats. Per m2 i trimestre. 
d) Quioscos de massa fregida. Al trimestre. Per cada m2 i trimestre. 
e) Quioscos dedicats a la venda de bitllets dels cecs. Per m2 i trimestre. 
f) Quioscos dedicats a la venda de flors. Per m2 i trimestre. 
g) Quioscos dedicats a la venda d’altres articles no inclosos en un altre epígraf 
d’aquesta ordenança. Per m2 i mes. 

 
 

3,94 euros 
3,94 euros 
3,94 euros 
3,94 euros 

 
3,94 euros 

 
(...) 
 
Article 12. Gestió per delegació 
 
(...) 
 
4. No obstant l’anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i 
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul�lació, total o parcial, 
de les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin 
convenient. 
 
Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què 
es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament 
modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.”. 



Ordenança fiscal general reguladora de les Contribucions especials. 
 
S’afegeix, l’article 20 – Gestió per delegació, per donar cobertura a la reserva de 
facultats a què s’ha fet referència al segon apartat de la memòria de l’Alcaldia-
Presidència. 
 
Els articles que presenten alteracions, queden redactats de la següent manera: 
 
“ORDENANÇA FISCAL GENERAL REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS (DIBA 37) 
 
(...) 
 
Article 20.- Gestió per delegació 
 
(...) 
 
2. No obstant l'anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació 
de Barcelona, l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d'avocar de forma expressa la competència, les facultats d'aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l'anul�lació, total o parcial, de 
les liquidacions respecte del tribut aquíí regulat, quan circumstàncies organitzatives, 
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.”. 
 
 
SEGON.- Manifestar, amb caràcter informatiu, que no experimenten canvis l’ordenança 
fiscal següent: 
 
- Número 22 – Taxa per l’aprofitament especial de domini públic local a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general. 
 
Es considera oportú, donada la litigiositat de la qüestió, no modificar cap aspecte de 
l’ordenança fiscal ja que està impugnada. Així dons, si s’aprova de nou o s’aproven 
modificacions puntuals de la mateixa, existeix la possibilitat que les empreses 
operadores tornin a impugnar-la i no es podria aplicar mentre que, si es confirma 
l’ordenança fiscal, per part dels òrgans judicials, sí que podría aplicar-se la ja existent. 
 
 
TERCER.- Exposar al públic, durant un termini mínim 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. 
 
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin 
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Reail decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 
els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
 
QUART.- Els acords definitius hauran de ser publicats en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, un cop transcorregut el període d’exposició pública, als efectes de la 
seva vigència. 
 
 



CINQUÈ.- Les modificacions de les ordenances fiscals entraran en vigor a partir del dia 
01 de gener de 2013 i es mantindran vigents fins la seva modificació o derogació 
expressa.” 
 
 
I no havent-hi més assumptes a debatre, acomplert l’objecte de la convocatòria, el 
president aixeca la sessió, essent les 20:41 hores del dia següent a l’indicat en 
l’encapçalament, de la qual cosa en dono fe.  
 
 
El president        La secretària   
 
 
 
 
 
 
 
Rafael Ros Penedo      Dolors Melero Guirao 
 
 


