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ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 16 
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’UTILITZACIÓ 

D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 
 
 
Article 1r. - Fonament i naturalesa. 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb el que 
disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la 
prestació de serveis mitjançant la utilització d’instal·lacions municipals que es regirà per la present 
ordenança fiscal. 
 
 
Article 2n. - Fet imposable. 
 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis municipals que requereixin 
qualsevol tipus d'utilització d'aquelles instal·lacions municipals esmentades en l'article 5 
d'aquesta ordenança fiscal. 
 
2. No estaran subjectes a aquesta taxa les entitats culturals, cíviques i esportives d’acord amb 
el que estableixi el corresponent conveni. 
 
 
Article 3r. - Subjectes passius. 
 
1. Són subjectes passius de les taxes les persones físiques o jurídiques, així com les entitats a 
què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària a favor de 
les quals s’atorguin les llicències per a gaudir dels aprofitaments especials que constitueixin el 
fet imposable d’aquesta taxa. 
 
2. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger estaran obligats a designar un representant 
amb domicili en territori espanyol i a comunicar la designació a l’Ajuntament. 
 
 
Article 4t. - Responsables i successors. 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i a l’Ordenança general de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària i a l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals. 
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Article 5è. - Quota tributària. 
 

DESCRIPCIÓ IMPORT 

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

82,90 €. 

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

279,95 €. 

 
a) Quan qualsevol dels nuvis acrediti, mitjançant el corresponent justificant del Padró Municipal 
d’habitants, la seva residència a La Roca del Vallès, s’aplicarà una tarifa reduïda del 50 per 
cent, aplicable exclusivament a la taxa establerta a la utilització de les dependències 
municipals. 
 
b) No es pot llençar arròs a les dependències municipals. 
 
c) Els casaments es portaran a terme els divendres a les 18 hores. 
 
d) Podran tenir una bonificació de fins el 100 per cent de la taxa, totes les entitats i 
associacions d’àmbit social, polític i econòmic sense ànim de lucre residents en el municipi, que 
figurin inscrites en el registre d’entitats municipals, així com aquelles entitats sense ànim de 
lucre de fora del municipi que l’Ajuntament cregui oportú i d’interès bonificar. Correspondrà a 
l’Alcaldia-Presidència, mitjançant Resolució, atorgar aquestes bonificacions. 
 
 
Article 6è. - Acreditament. 
 
La taxa es meritarà quan s'iniciï la prestació del servei, i, a aquests efectes, s'entendrà que 
aquest inici es produeix amb la seva sol·licitud. 
 
 
Article 7è. - Declaració i ingrés. 
 
En el moment de presentar la sol·licitud, els subjectes passius hauran de formular, 
simultàniament, l'autoliquidació de la taxa i ingressar el seu import en les arques municipals, a 
excepció dels deutes de cobrament periòdic domiciliats bancàriament.  
 
 
Article 8è. - Infraccions i sancions. 
 
Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 
aquesta ordenança fiscal, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei 58/2003, de 17 
de desembre, general tributària i l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals. 
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Article 9è. - 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 fiscal 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. 
 
Disposició final. 
 
La present ordenança fiscal, aprovada pel Ple de la Corporació municipal, en sessió 
extraordinària celebrada en La Roca del Vallès el 19 d’octubre de 2017, entrarà en vigor l’1 de 
gener de 2018 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de 
modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 
 
 
La Roca del Vallès, a 31 de desembre de 2017. 
 
 

L’Alcalde-President,     El Secretari municipal, 
Albert Gil i Gutiérrez.          Antoni Peralta i Garcerà. 


