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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

 
 
Article 1r. - Fonament i naturalesa. 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.t) 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 
distribució i subministrament d’aigua. 
 
 
Article 2n. - Fet imposable. 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de distribució i subministrament 
d’aigua, inclosos els drets de connexió de línies, col·locació i utilització de comptadors i 
instal·lacions anàlogues, quan els serveis o subministraments siguin prestats per l’Ajuntament, 
en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present ordenança fiscal. 
 
 
Article 3r. - Subjectes passius. 
 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis de 
distribució i subministrament d’aigua, que constitueixen el fet imposable de la taxa. 
 
2. Quan els subministraments o serveis regulats en aquesta ordenança fiscal siguin sol·licitats 
o rebuts per ocupants d’habitatges i locals diferents dels propietaris del immobles, aquests 
propietaris tindran la condició de substituts del contribuent. 
 
Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la taxa sobre el beneficiaris. 
 
3. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya, hauran 
de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà 
de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de la taxa posterior a l’alta en el 
registre de contribuents. 
 
 
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. 
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3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei 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. 
 
 
Article 5è. - Beneficis fiscals. 
 
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute 
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 
 
2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, a l’article 6 d’aquesta ordenança fiscal es contenen 
tarifes reduïdes aplicables a les unitats familiars i de convivència de més de tres (3) membres. 
 
 
Article 6è. - Quota tributària. 
 
La quantia es determinarà aplicant les tarifes següent: 
 
Tarifa primera 
 

DESCRIPCIÓ (en metres cúbics al mes) IMPORT 

Ús domèstic (*)  

Fins el mínim (10 m3./mes) 0,3316 euros/m3./mes 

Del mínim al triple del mínim 0,6474 euros/m3./mes 

Excés del triple del mínim 1,6044 euros/m3./mes 

Tarifa social (**)  

Fins el mínim (10 m3./mes) 0,0000 euros/m3./mes 

Del mínim al triple del mínim 0,6474 euros/m3./mes 

Excés del triple del mínim 1,6044 euros/m3./mes 

Ús industrial  

Fins al mínim (20 m3./mes) 0,7047 euros/m3./mes 

Del mínim fins a 900 m3./mes 1,9683 euros/m3./mes 

Excés de 900 m3./mes 2,5488 euros/m3./mes 

Ús penitenciari  

Fins el mínim (20 m3./mes) 0,7796 euros/m3./mes 

Excés del mínim 2,2414 euros/m3./mes 

Conservació d’escomeses i comptadors 0,437 euros/ab/mes 

Drets de connexió per subministrament 155,86 euros 

 
(*) Unitats familiars de més de tres (3) persones: 

 
Per a les unitats familiars de més de tres (3) persones, s’ampliarà el tram del primer. 
bloc de consum domèstic en 3 m³./mes, per cada persona de més que sobrepassi el 
límit de tres (3) persones, per a tots els usuaris que ho tinguin reconeguda aquesta 
ampliació, per part de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
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(**) Tarifa social: 
 

Aquesta tarifa social serà d’aplicació a tots els usuaris que tinguin reconeguda, per part 
de l’Agència Catalana de l’Aigua, la tarifa social del cànon de l’aigua, així com a altres 
abonats que l’Ajuntament de La Roca del Vallès consideri oportú. Aquesta tarifa 
consisteix en un reducció del 100 per cent del preu del primer bloc de consum domèstic. 

 
Fuites internes: 

 
En els casos que es presentin fuites internes, una vegada verificada l’existència de la 
mateixa, s’aplicarà el preu del primer bloc de l’ús corresponent, al consum que excedeixi 
del volum mitjà facturat en el mateix període dels dos anys anteriors, sempre i quan no 
s’hagi produït cap altra fuita en aquest període de temps. 

 
Tarifa segona 
 
a) Preus per escomeses amb comptador 
 

DESCRIPCIÓ 

RAMAL 
25 mm 

RAMAL 
30 m 

RAMAL 
30 mm 

RAMAL 
30 mm 

COMPTADOR 
13 mm 

COMPTADOR 
15 mm 

COMPTADOR 
20 mm 

COMPTADOR 
25 mm 

Comptador tipus U i M 38,30 € 58,95 € 73,29 € 117,27 € 

Verificació oficial (precinte compt) 2,27 € 2,27 € 2,27 € 2,27 € 

Instal.lació comptador 15,97 € 15,97 € 15,97 € 15,97 € 

1 joc aixetes comptador 24,44 € 24,44 € 34,74 € 34,74 € 

3 mts. Tub de PE PN-10 de BD 6,85 € 10,62 € 10,62 € 10,62 € 

4 fittings de llautó DECA 27,07 € 36,55 € 36,55 € 36,55 € 

3 matxons de llautó 6,76 € 10,07 € 10,07 € 10,07 € 

1 collarí de pressa (preu mig PVC) 28,79 € 28,79 € 28,79 € 28,79 € 

Ma d'obra escomesa 72,73 € 72,73 € 72,73 € 72,73 € 

Arqueta d’obra per vàlvula 59,12 € 59,12 € 59,12 € 59,12 € 

1 porteta d'alumini de 30 x 45 cm 42,03 € 42,03 € 42,03 € 42,03 € 

1 clau pressa en càrrega PN-16 31,02 € 35,98 € 35,98 € 35,98 € 

1 clau escomesa PN-16 14,98 € 17,81 € 17,81 € 17,81 € 

1 m². d´excavació de rasa, tapat i 
compactat amb sauló 

43,36 € 43,36 € 43,36 € 43,36 € 

Retirada de runes a l’abocador autoritzat 15,94 € 15,94 € 15,94 € 15,94 € 

1 m arrancada i reposició vorera amb 
panot 

65,43 € 65,43 € 65,43 € 65,43 € 

Seguretat en obra, vallat i senyalització 8,20 € 8,20 € 8,20 € 8,20 € 

Port mittjans auxiliars i petit material 11,25 € 11,25 € 11,25 € 11,25 € 

Subtotal 514,52 € 559,52 € 584,17 € 628,15 € 

IVA 21 % 108,05 € 117,50 € 122,68 € 131,91 € 

TOTAL 622,57 € 677,02 € 706,85 € 760,06 € 
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b) Preus escomeses sen se comptador 
 

DESCRIPCIÓ 
RAMAL 
30 mm 

RAMAL 
40 mm 

RAMAL 
50 mm 

1 collarí de pressa (preu mig PVC) 24,58 € 32,59 € 50,44 € 

1 joc aixetes registre 33,87 € 50,65 € 72,14 € 

2 ut matxons reducció de llautó 4,84 € 6,76 € 8,07 € 

1 ut claus de comporta stanca (de pressa i de pas)  24,58 € 32,59 € 50,44 € 

3 mts Tub PE PN-10 16,37 € 23,27 € 31,42 € 

4 Ut. Fittings de llautó 26,42 € 35,84 € 77,29 € 

1 Ut. Tapa de fosa de 30 x 30 i fosa de 40x 40 32,22 € 32,22 € 31,75 € 

1 ut d’arqueta per allotjamnet de la clau de registre 60,00 € 60,00 € 59,12 € 

1’5 m. arrancada i reposició vorera amb panot 93,23 € 93,23 € 91,85 € 

1 m². d’excavació de rasa, tapat i compactat amb sauló 44,01 € 44,01 € 43,36 € 

1 m3. retirada de runes a l’abocador autoritzat 19,02 € 19,02 € 18,74 € 

Segyuretat en obra, vallat i senyalització 10,09 € 11,59 € 13,27 € 

4 i 5 hores d’oficial montador a 15,60 €/h 69,84 € 87,29 € 86,00 € 

4 i 5 hores d’ajudant a 13,07 €/h 58,49 € 73,12 € 72,03 € 

Ports, mitjans auxiliars i petit material 11,42 € 11,42 € 11,25 € 

Subtotal 528,99 € 613,61 € 717,18 € 

IVA 21 % 111,09 € 128,86 € 150,61 € 

TOTAL 640,08 € 742,47 € 867,79 € 

 

DESCRIPCIÓ 
RAMAL 
60 mm 

RAMAL 
80 mm 

RAMAL 
100 mm 

1 Te de fosa amb derivació DN-65/80/100mm 325,91 €  369,33 €  465,56 €  

3 racons d’unió a canonada general 270,09 €  270,09 €  270,09 €  

2 ut. Valvules de comporta DN65/80 mm 216,03 €  272,52 €  296,56 €  

Ma d’obra escomesa  84,45 €  102,81 €  137,61 €  

1 Ut. Tapa de fosa de 40x 40 31,75 €  31,75 €  31,75 €  

1 arqueta d’obra per vàlvula 59,12 €  59,12 €  59,12 €  

1,5 m². d’excavació de rasa, tapat i compactat amb sauló 68,35 €  68,35 €  68,35 €  

Retirada de runes a l’abocador autoritzat 28,41 €  28,41 €  28,33 €  

1’5m arrancada i reposició vorera amb panot 91,85 €  91,85 €  91,85 €  

Seguretat en obra, vallat i senyalització 11,87 €  13,05 €  14,61 €  

Ports, mitjans auxiliars i petit material 11,25 €  11,25 €  11,25 €  

Subtotal 1.199,08 €  1.318,54 €  1.475,08 €  

IVA 21 % 251,81 €  276,89 €  309,77 €  

TOTAL 1.450,89 €  1.595,43 €  1.784,85 €  



Intervenció/Serveis Econòmics 
Carrer de Catalunya, 24 

08430 La Roca del Vallès 
Tel: 93 842 20 16 
Fax: 93 842 04 59 

roca@laroca.cat 
http://www.laroca.cat 

 

 

c) Comptadors sobre escomesa industrial 
 

DESCRIPCIÓ DN-25 mm DN-30mm DN-40 mm 

Comtpador tipus C de xoro unic telectura 240,81 €  279,83 €  458,88 €  

Verificació oficial 2,57 €  2,68 €  2,68 €  

1 joc aixetes pel comptador 40,84 €  36,62 €  53,52 €  

2 hora d’oficial de 15,60 €/h 34,40 €  34,40 €  34,40 €  

Ports i petit material 16,75 €  16,75 €  16,75 €  

Subtotal 335,37 €  370,28 €  566,24 €  

16 % despeses generals i benefici industrial 53,66 €  59,25 €  90,60 €  

Subtotal 389,03 € 429,53 € 656,83 € 

IVA 21 % 81,70 €  90,20 €  137,93 €  

TOTAL 470,73 €  519,73 €  794,76 €  

 

DESCRIPCIÓ DN-50 mm DN-65mm DN-80 mm DN-100 mm 

Comtpador tipus C de xoro unic telectura 841,19 € 958,38 € 1.543,96 € 1.858,14 € 

Verificació oficial 2,68 € 2,47 € 3,55 € 3,55 € 

2 ut valvula comporta 242,05 € 240,63 € 295,77 € 327,81 € 

1 filtre tapa superior 248,84 € 229,14 € 267,50 € 286,69 € 

3 hora d’oficial de 15,60 €/h 51,60 € 47,51 € 47,51 € 47,51 € 

Ports i petit material 16,75 € 15,43 € 15,43 € 15,43 € 

Subtotal 1.403,12 € 1.493,55 € 2.173,72 € 2.539,13 € 

16 % despeses generals i benefici industrial 224,50 € 238,97 € 347,80 € 406,26 € 

Subtotal 1.627,61 € 1.732,52 € 2.521,52 € 2.945,40 € 

IVA 21 % 341,80 €  363,83 €  529,52 €  618,53 €  

TOTAL 1.969,41 €  2.096,35 €  3.051,04 €  3.563,93 €  
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d) Comptadors sobre escomesa de reg 
 

DESCRIPCIÓ DN-25 mm DN-30 mm DN-40 mm 

Comtpador tipus msd clase B 124,62 € 164,52 € 259,73 € 

Verificació oficial 2,57 € 2,68 € 2,68 € 

1 joc aixetes pel comptador 40,84 € 36,62 € 53,52 € 

2 hora d’oficial de 15,60 €/h 34,40 € 34,40 € 34,40 € 

Ports i petit material 16,75 € 16,75 € 16,75 € 

Subtotal 219,19 € 254,97 € 367,08 € 

16 % despeses generals i benefici industrial 35,07 € 40,80 € 58,73 € 

Subtotal 254,26 € 295,77 € 425,82 € 

IVA 21 % 53,39 € 62,11 € 89,42 € 

TOTAL 307,66 € 357,88 € 515,24 € 

 

DESCRIPCIÓ DN-50 mm 

Comtpador tipus msd clase B 591,55 € 

Verificació oficial 2,68 € 

2 UT valvula de comporta 242,05 € 

1 filtre tapasuperior 248,84 € 

3 hora d’oficial de 15,60 €/h 51,60 € 

Ports i petit material 16,75 € 

Subtotal 1.153,48 € 

16 % despeses generals i benefici industrial 184,56 € 

Subtotal 1.338,04 € 

IVA 21 % 280,99 € 

TOTAL 1.619,03 € 

 
e) Per comptador sobre bateria fins a: 
 

DESCRIPCIÓ DN-13 mm DN-15 mm DN 20mm 

1 comptador tipus C chorro unic preequipat telectura 38,30 € 47,72 € 73,29 € 

Verificació oficial (precinte compt) 2,27 € 2,27 € 2,27 € 

1 joc aixetes per comptador 24,44 € 24,44 € 37,63 € 

1 h. oficial a 15,60€/h 17,20 € 17,20 € 17,20 € 

Subtotal 82,21 € 91,62 € 130,39 € 

IVA 21 % 17,26 € 19,24 € 27,38 € 

TOTAL 99,47 € 110,86 € 157,77 € 

 
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. 
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f) By pass per processos industrial critics 
 

DESCRIPCIÓ DN-50 mm DN-65mm DN-80 mm DN-100 mm 

Comtpador tipus woltman 562,09 € 680,72 € 821,85 € 973,34 € 

Verificació oficial 2,76 € 2,76 € 3,98 € 3,98 € 

4 mts tub de PE PN-10 de DN50 a 100 mm 79,10 € 80,32 € 100,43 € 113,51 € 

2 colces de Pe-PN10 de DN50 a 100 mmm 122,10 € 122,10 € 228,80 € 293,26 € 

2 tes de PE PN-10 de DN50 a 100 mm 318,47 € 335,69 € 380,41 € 479,53 € 

2 ut valvula de comporta 249,32 € 261,77 € 280,70 € 305,46 € 

1 filtre tapa superior 256,30 € 256,30 € 299,23 € 320,68 € 

4,6 i 8 hora d’oficial de 15,60 €/h i 4,6, 8 
ajudant a 13,07 €/h 

126,43 € 126,43 € 189,65 € 252,87 € 

Ports i petit material 17,26 € 17,26 € 20,72 € 28,67 € 

Subtotal 1.733,84 € 1.883,36 € 2.325,77 € 2.771,30 € 

16 % despeses generals i administració 277,41 € 301,34 € 372,12 € 443,41 € 

Subtotal 2.011,25 € 2.184,70 € 2.697,89 € 3.214,71 € 

IVA 21 % 422,36 € 458,79 € 566,56 € 675,09 € 

TOTAL 2.433,61 € 2.643,49 € 3.264,44 € 3.889,80 € 

 
g) Trasllat del comptador 
 

DESCRIPCIÓ IMPORT 

1 joc d'aixetes pel comptador 24,43 € 

Instal.lació comptador 17,10 € 

Subtotal 41,53 € 

IVA 21 % 8,72 € 

TOTAL 50,25 € 

 
A l’import total amb l’IVA s’haurà d’afegir la Fiança de l’Institut Català del Sòl, pel nou 
subministrament i retornar la del vell. 
 
h) Traspàs de contracte 
 

DESCRIPCIÓ IMPORT 

1 hora d’oficial a 17,20 €/h 17,20 € 

Ports i petit material (juntes i precintes) 11,25 € 

Subtotal 28,45 € 

Despese generals i adminsitració 11 % 3,13 € 

Benefici industrrial 9 % 2,56 € 

TOTAL 34,14 € 

 
A l’import total amb l’IVA s’haurà d’afegir la Fiança de l’Institut Català del Sòl, pel nou 
subministrament i retornar la del vell. 
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i) Anul·lació ramal 
 

DESCRIPCIÓ IMPORT 

4 hora d’oficial a 17,20 €/h 68,80 € 

4 hores ajudant a 14,41 €/h 57,64 € 

1 m². d’excavació de rasa i tapat i compactat amb sauló 47,09 € 

Retirada de runes a l’abocador autoritzat 17,31 € 

1 m². d’arrancada i reposició devorera amb panot 71,06 € 

Seguretat en obra, vallat i senyalització 4,73 € 

Ports i petit material (juntes i precintes) 12,22 € 

Tap de 1/2 a 1 1/4 preu mig 1,86 € 

Subtotal 280,71 € 

Despese generals i adminsitració 16 % 58,95 € 

TOTAL 339,66 € 

 
j) verificació de comptador al departament d’indústria 
 

DESCRIPCIÓ IMPORT 

Verificació de comtpador i enviament a Industria 50,71 € 

Despeses genrals i adminsitració 11 % 5,58 € 

TOTAL SENSE IVA 56,29 € 

 
K) Reobertura del servei 
 
El cost de la suspensió és a càrrec del Servei. 
 

DESCRIPCIÓ IMPORT 

Retirada de comptador 17,19 € 

Ports i petit material 2,34 € 

Subtotal 19,54 € 

IVA 21 % 4,10 € 

TOTAL 23,64 € 
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l) Preu per encreuament de carrer de 2 a 6 metres 
 

DESCRIPCIÓ UNITAT AMIDAMENT PREU/UNITAT. IMPORT 

Cata de localització de servei ut 3,00 78,21 € 234,62 € 

Excavació de rasa en terreny d’asfalt i 
formigó 

m3. 3,96 108,47 € 429,52 € 

Tall de paviment amb maquina de disc m. l. 12,00 3,58 € 42,99 € 

Retirada de terres i runa a l’abocador m3. 3,96 38,69 € 153,21 € 

Aportació de terres m3. 3,24 28,84 € 93,43 € 

Tapat i compactat de rasa m3. 3,24 27,97 € 90,61 € 

Reposició de paviment formigó i asfalt 
fins a 4 m². 

    701,06 € 

Senyalització,aportació de planxes per 
tapat de rasas previ asfaltat 

    116,73 € 

Subtotal     1.862,17 € 

16 % despeses generals i administració     297,95 € 

subtotal     2.160,11 € 

IVA 21 %     453,62 € 

TOTAL     2.613,73 € 

 
 
Article 7è. - Acreditament i període impositiu. 
 
1. La taxa s’acredita quan s’inicia la prestació del servei. 
 
2. Quan se sol·licitin els serveis referits en la tarifa segona de l’article anterior, s’exigirà el dipòsit 
previ de la taxa quan es formuli la sol·licitud. 
 
 
Article 8è. - 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.  
 
4. La taxa per recepció del subministrament d’aigua es determinarà aplicant sobre els consums 
les quanties que en la tarifa primera es contenen. 
 
5. La liquidació es practicarà trimestralment i s’haurà de pagar per domiciliació bancària. 
Només en casos excepcionals s’acceptarà que el pagament s’efectuï en l’oficina de recaptació 
municipal. 
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6. El càrrec del deute en el compte bancari designat per l’interessat s’efectuarà dins la segona 
quinzena dels dos mesos naturals següents al de finalització del trimestre i comprendrà la taxa 
acreditada pels subministraments de l’anterior trimestre. 
 
7. Transcorreguts dos mesos des de la conclusió de la quinzena en què es posen al cobrament els 
rebuts per subministrament d’aigua regulats en aquesta ordenança fiscal, s’iniciarà el període 
executiu que comporta l’acreditament del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora. 
 
 
Article 9è. - 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. 
 
2. En supòsits d’exigibilitat de la taxa de subministrament d’aigua continuat, amb la finalitat de 
practicar la notificació col·lectiva exigida per l’article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària, es procedirà del mode que s’estableix als apartats 3 i 4 d’aquest article. 
 
3. Quan l’interessat sol·liciti l’alta en el registre d’usuaris i així s’autoritzi, se li notificarà la inclusió 
en la matrícula de contribuents així com el procediment de notificació i recaptació dels deutes 
que, per consum successius, s’acreditaran . 
 
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. 
 
 
Article 10è. - 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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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 l’11 d’octubre de 2018, entrarà en vigor l’1 de 
gener de 2019 i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa. En cas de 
modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 


