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ALA.
Referència: Exposició pública de la matrícula de quotes municipals de l’Impost sobre activitats 
econòmiques, comprensiva dels subjectes passius, per quota municipal no exempts, corresponent a l’any 
2020.
Document: Anunci d’exposició pública.

ANUNCI D’EXPOSICIÓ PÚBLICA

En compliment del que es disposa a l’article 3 del Reial decret 243/1995, de 17 de 
febrer, pel qual es dicten les normes per a la gestió de l’Impost sobre activitats 
econòmiques i es regula la delegació de competències en matèria de gestió censal 
de l’esmentat impost, s’anuncia que la matrícula comprensiva dels subjectes passiu, 
per quota municipal no exempts, corresponent a l’any 2020, estarà a disposició dels 
interessats, durant el període comprés entre l’01 d’abril i el 20 de maig, ambdós 
inclosos.

Aquesta matrícula ha estat formada per l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona, en qualitat d’administració delegada de la gestió tributària 
dels ingressos de dret públic (Acord de delegació, aprovat pel Ple de la Corporació 
municipal, en sessió celebrada en data 28 de desembre de 1989 i les successives 
adaptacions) i aprovada per resolució de la Gerència de l’esmentat organisme, en 
data 09 de març d’enguany, inscrita en el Llibre de Resolucions, amb el número 
2020016685, en virtut de la delegació de competències censals, concedida pel 
Ministeri d’Hisenda a la Diputació de Barcelona, mitjançant la corresponent ordre 
ministerial, respecte dels municipis que li van delegar les seves competències en 
matèria de gestió tributària, com és el cas de La Roca del Vallès.

Així mateix, es preveu que en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 
data 31 de març de 2020 i en el diari “La Vanguardia” del mateix dia, figuri la 
publicació de l’anunci d’exposició pública.

Atès la impossibilitat de comprovar presencialment a les oficines municipals el 
contingut de la matrícules de quotes municipals de l’Impost sobre activitats 
econòmiques, comprensiva dels subjectes passius, per quota municipal no exempts, 
corresponent a l’any 2020, per la regulació de l’article 7 del Reial decret 463/2020, 
de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de 
crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (la qual restringeix la mobilitat de les 
persones) es penja aquest anunci a l’e-tauler i s’ofereix la possibilitat de sol·licitar 
telemàticament la consulta de dades per la persona interessada.
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