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ORDENANÇA NÚMERO 4 
IMPOST SOBRE INSTAL·LACIONS ,CONSTRUCCIONS, I OBRES 

 

Article 1r.- Disposicions generals 

La present Ordenança s’estableix a l’empara d’allò que disposa l’article 106, en relació als 
articles 4.1.b. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local; els 
articles 6.1 i 8.1.a. del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya; articles 15 a 19 sobre imposició i ordenació de 
Tributs Locals del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

El seu objecte és desenvolupar i fixar les especialitats del règim jurídic previstos en els 
articles 100 al 103 del RDL 2/2004, de 5 de març. 

Article 2n. Fet imposable 

1. L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut municipal indirecte, 
el fet imposable del qual el constitueix la realització, dins del terme municipal, de qualsevol 
construcció, instal·lació o obra per a la qual la normativa urbanística disposi que s’ha 
d’obtenir prèviament la corresponent llicència d’obres o urbanística, s’ha obtingut o no, o 
bé presentar una comunicació prèvia o declaració responsable sempre que l’atorgament de 
la llicència o el control posterior de l’activitat sigui de competència municipal. 

2. Entre d’altres, estan subjectes a l’impost les construccions, instal·lacions i obres 
següents: 

a) Les obres de nova planta i d’ampliació d’edificis, o necessàries per a la implantació, 
l’ampliació, la modificació o la reforma d’instal·lacions de qualsevol mena. 

b) Les obres de modificació o de reforma que afecten l’estructura, l’aspecte exterior o 
la disposició interior dels edificis, o que incideixen en qualsevol classe d’instal·lacions 
existents. 

c) Les obres de demolició o enderroc. 

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 escoceses i, 
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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) Les obres de tancament de solars o de terrenys. 

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 públics. 

i) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports publicitaris. 

j) Les instal·lacions subterrànies dedicades a aparcaments, a activitats industrials, 
mercantils o professionals, a serveis públics o a qualsevol altre ús a què es destini el 
subsòl. 

k) Les construccions, instal·lacions i obres de caràcter provisional. 

l) La realització de qualsevol altres actes establerts pels plans d’ordenació o per les 
ordenances que estiguin subjectes a llicència municipal o a comunicació prèvia o 
declaració responsable, sempre que es tracti de construccions, instal·lacions o obres. 

Article 3r. Subjectes passius 

1. Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques, jurídiques i els ens als  
que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que siguin o no propietaris de 
l’immoble sobre el que es realitzen aquestes. 

Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de titular de la 
construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva 
realització. 

2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte 
passiu contribuent tindrà la condició de subjectes passius substituts del mateix aquells que 
sol·licitin les corresponents llicències o presentin les corresponents declaracions 
responsables o comunicacions prèvies o els qui realitzin les construccions, instal·lacions o 
obres. 

El substitut podrà exigir al contribuent l’import de la quota satisfeta. 

3. Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada    
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any, estaran obligats a designar un representant amb domicili en territori espanyol, a 
l’efecte de les seves relacions amb la Hisenda municipal. 

Article 4t. Bonificacions 

1. D’acord amb el que disposa l’article 103.2.a) del RD Legislatiu 2/2004, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, el Ple que està aprovant la 
present Ordenança considera que les construccions, instal·lacions o obres que són 
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, 
culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin, són les següents 
les que podran gaudir d’una bonificació en la quota de l’impost en els termes que a 
continuació s’indiquen:  

a) El 95% en la millora de façanes a tot el Municipi. 

b) El 95% en les obres per assolir els nivells d'habitabilitat i reforma integral dels habitatges 
inclosos dintre del Nucli Antic d’Anglès (BCIN). 

c) 75% del primer establiment i nova implantació d'activitats econòmiques. 

d) 75% en les obres de reforma i millora d'establiments comercials 

e) 75% en les obres pel trasllat a zones industrials i comercials  

f) Una bonificació del 90% en la reforma d’habitatges que suposi l’eliminació de patologies 
estructurals. 

g) Una bonificació del 95% en el restabliment de les condicions d’habitabilitat de les 
instal·lacions malmeses per inclemències meteorològiques extraordinàries. 

h) el 95% en les obres dels centres d’ensenyament.  

La procedència de l’aplicació al supòsit rogat concret de declaració d’especial interès o 
utilitat municipal correspondrà a l’alcaldia o òrgan en qui delegui.  

Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les 
construccions, instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més d’un 
supòsit i l’interessat no hagués manifestat cap opció per un o un altres, s’aplicarà aquell al 
qual correspongui la bonificació de l’import superior.  

2.   D’acord amb l’article 103.2.b) del TRLHL, s’aplicarà una bonificació del 50 per cent a 
favor de les construccions, instal·lacions o obres en les que s'incorporin sistemes per a 
l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar.  

L'aplicació d'aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per a 
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producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de 
l'Administració competent. 

La bonificació prevista en aquest paràgraf s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si és el 
cas, la bonificació a què es refereix el paràgraf anterior. 

3.  D’acord amb l’article 103.2.c) TRLHL s’aplicarà una bonificació de fins al 50 per cent a 
favor de les construccions, instal·lacions o obres vinculades als plans de foment de les 
inversions privades en infraestructures. 

La bonificació prevista en aquest paràgraf s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si és el 
cas, les bonificacions a què es refereixen els paràgrafs anteriors. 

4.  D’acord amb l’article 103.2.d) TRLHL, s’aplicarà una bonificació de fins al 50 per cent a 
favor de les construccions, instal·lacions o obres referents als habitatges de protecció 
oficial, destinats a lloguer. 

 La bonificació prevista en aquest paràgraf s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si és el 
cas, les bonificacions a què es refereixen els paràgrafs anteriors. 

5.  D’acord amb l’article 103.2.e) del TRLHL, gaudiran d’una bonificació del 90 per cent les 
construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d'accés i habitabilitat de 
les persones amb mobilitat reduïda. 

La bonificació prevista en aquest paràgraf s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si és el 
cas, les bonificacions a què es refereixen els paràgrafs anteriors. 

6.  Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals regulats als apartats anteriors 
s’han de presentar en el moment de formular la sol·licitud de la llicència d’obres, la 
declaració responsable o la comunicació prèvia i hauran d’anar acompanyades de la 
documentació acreditativa. 

 Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar pressupost parcial 
desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per a les quals es demana el 
benefici fiscal. 

Les sol·licituds que es presentin amb posterioritat no seran admeses a tràmit, per 
extemporànies, però el subjecte passiu podrà tornar a instar el reconeixement dels 
beneficis fiscals quan, dins del mes següent a la finalització de les construccions, 
instal·lacions o obres, presenti la declaració del cost real i efectiu de les mateixes. 

No es reconeixerà cap benefici fiscal per a les construccions, instal·lacions o obres que es 
realitzin sense disposar de la corresponent llicència d’obres, declaració responsable o 
comunicació prèvia. 
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Article 5è. Base imposable 

1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la 
construcció, instal·lació o obra. S’entén per tal, a aquests efectes, el cost d’execució  
material d’aquella. 

2. En tot cas, forma part de la base imposable el cost de tots els elements necessaris 
per al desenvolupament de l’activitat objecte de la instal·lació o construcció, sempre que 
figurin en el projecte d’obres i no tinguin singularitat o identitat pròpia respecte de la 
construcció o instal·lació realitzades. 

3. No formen part de la base imposable: 

a) L’impost sobre el valor afegit, les taxes, preus públics i altres prestacions 
patrimonials de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, 
instal·lació o obra. 

b) Els honoraris que facturin els professionals que hagin dut a terme l’elaboració del 
projecte i la direcció tècnica de la construcció, instal·lació o obra. 

c) El benefici empresarial del contractista en els casos que aquest sigui subjecte 
passiu de l’impost a títol de contribuent, sempre que l’existència i quantia d’aquest 
concepte estiguin acreditades de manera suficient en els contractes, pressupostos o 
documents que cal aportar per a justificar-lo. 

Article 6è. Base liquidable 

És la mateixa base imposable, tenint en compte, si s'escau, els beneficis fiscals    
aplicables. 

1. Base liquidable provisional: És el pressupost de les construccions, instal·lacions i 
obres, objecte de la llicència, es determinarà d’acord amb la major d’aquestes dos 
quantitats: 

- La corresponent al pressupost presentat pels interessats, visat pel Col·legi Oficial 
corresponent. 

- La quantitat resultant de valorar el projecte d’acord amb els mòduls que figuren en 
l’annex d’aquesta ordenança. 

2. Base liquidable definitiva: Es determinarà una vegada s'acabin les obres o el 
termini de la llicència, tenint en compte el valor de les construccions, instal·lacions i obres 
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realment executades i del seu cost real i efectiu, mitjançant la documentació pertinent que 
pot consistir en el pressupost definitiu, certificacions d’obra o qualsevol altra documentació 
que pugi determinar-se vàlida per a la determinació del cost real, comprovada 
administrativament dintre del període de la prescripció. 

Article 7è. Meritament 

L’impost es merita en el moment d’iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, encara que 
no s’hagi sol·licitat o obtingut la llicència o realitzat la comunicació prèvia  o declaració 
responsable corresponents. 

Article 8è. Tipus de gravamen i quota 

1. El tipus de gravamen serà del 3,75 %. 

2. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de 
gravamen. 

Article 9è. Gestió 

1. Quan es concedeixi la llicència preceptiva o es presenti la comunicació prèvia es 
practicarà una liquidació provisional, la base de la qual es determinarà d’acord amb el que 
preveu l’article 6 de la present Ordenança. 

2. Un cop acabada la instal·lació, construcció o obra i en funció del cost real efectiu, 
l’Ajuntament mitjançant la comprovació corresponent, podrà modificar, si és el cas, la base 
imposable referida anteriorment, i exigirà al subjecte passiu,  o li reintegrarà si es dona el 
cas, la quantitat que correspongui. 

3. Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar el subjecte passiu 
haurà de fer efectiu el seu pagament en els terminis establert en l’article 62 de la Llei 
General Tributària. Transcorregut el període de cobrament sense que s’hagi efectuat 
l’ingrés s’iniciarà el període executiu, que determinarà l’exigència dels interessos de 
demora i dels recàrrecs en el termes previstos en els articles 26 i 28 de la Llei General 
Tributària, Cas que la liquidació resultés a retornar, s’ordenarà la devolució d’acord amb 
allò previst a la Llei General Tributària  

4. En cas de pròrroga o posteriors llicències, es practicarà la liquidació corresponent 
sobre l’increment o actualització del pressupost d’execució material dels treballs pendents. 

Article 10è. Actuacions inspectores i règim sancionador. 

1. La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que preveu 
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la Llei General Tributària i les disposicions que la desenvolupen. 

2. Les infraccions tributàries que es detectin o es cometin en els procediments de 
gestió, inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el 
que preveu la Llei general tributària i l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
de tributs i altres ingressos de dret públic local. 

Article 11è. Infraccions i sancions 

1. Es consideraran infraccions específiques d’aquest impost la no presentació de les 
declaracions-liquidacions al començament i a l’acabament de les obres; el que aquestes 
resultin incorrectes, i el no fer l’ingrés dintre el termini d’un mes d’haver començat les 
obres. 

2. Es procedirà segons el que preveu la Llei General Tributària i l’Ordenança General 
de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària. 

Article 12è. Dret supletori 

En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s’aplicarà 
l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària, la Llei General Tributària i 
disposicions que les desenvolupin i complementin. 

 

Annex 

Tal i com disposa l’article 6 d’aquesta Ordenança, la base liquidable provisional es 
determinarà a partir del mòdul bàsic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 
pel càlcul del pressupost de referència, ponderat amb els coeficients correctors que tot 
seguit es detallen. 

Tan bon punt el Col·legi faci públic un nou mòdul bàsic, s’entendrà automàticament  
actualitzat el que fins aleshores a servit per a calcular la base imposable. 

En general, llevat les excepcions que s’especifiquen a continuació, el paràmetre de partida 
és la superfície objecte d’actuació constructiva, incloses les parts comunes, expressada en 
metres quadrats amb dos decimals. 

Quan en una mateixa construcció, instal·lació o obra s’han projectat usos diferenciats, 
caldrà destriar i tractar per separat la superfície parcial afectada per cada mòdul diferent. 

La fórmula que s’ha d’aplicar per a calcular la base imposable, que coincideix amb el 
pressupost de referència, és la suma dels resultats parcials de multiplicar els mòduls de 
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gestió, inspecció i recaptació d’aquest impost es tipificaran i sancionaran d’acord amb el 
que preveu la Llei general tributària i l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
de tributs i altres ingressos de dret públic local. 

Article 11è. Infraccions i sancions 

1. Es consideraran infraccions específiques d’aquest impost la no presentació de les 
declaracions-liquidacions al començament i a l’acabament de les obres; el que aquestes 
resultin incorrectes, i el no fer l’ingrés dintre el termini d’un mes d’haver començat les 
obres. 

2. Es procedirà segons el que preveu la Llei General Tributària i l’Ordenança General 
de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària. 

Article 12è. Dret supletori 

En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s’aplicarà 
l’Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària, la Llei General Tributària i 
disposicions que les desenvolupin i complementin. 

 

Annex 

Tal i com disposa l’article 6 d’aquesta Ordenança, la base liquidable provisional es 
determinarà a partir del mòdul bàsic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 
pel càlcul del pressupost de referència, ponderat amb els coeficients correctors que tot 
seguit es detallen. 

Tan bon punt el Col·legi faci públic un nou mòdul bàsic, s’entendrà automàticament  
actualitzat el que fins aleshores a servit per a calcular la base imposable. 

En general, llevat les excepcions que s’especifiquen a continuació, el paràmetre de partida 
és la superfície objecte d’actuació constructiva, incloses les parts comunes, expressada en 
metres quadrats amb dos decimals. 

Quan en una mateixa construcció, instal·lació o obra s’han projectat usos diferenciats, 
caldrà destriar i tractar per separat la superfície parcial afectada per cada mòdul diferent. 

La fórmula que s’ha d’aplicar per a calcular la base imposable, que coincideix amb el 
pressupost de referència, és la suma dels resultats parcials de multiplicar els mòduls de 
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referència per la superfície afectada per cadascun d’aquests mòduls. 

A aquests efectes, cada mòdul de referència concret es calcula de la manera següent:  

MMrr  ==  MMbb  xx  00,,9955  xx  CCtt  XX  CCuu  

On: 

Mr: Mòdul de referència, o mòdul esmenat 

Mb: Mòdul bàsic, que per a l’any 2021 el COAC ha fixat en 511,00 €/m2 

0,95 és el coeficient d’ubicació geogràfica de la província de Girona  

Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció 

Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat 

Els coeficients correctors que es faran servir són els següents: 

11..  CCOOEEFFIICCIIEENNTT  TTIIPPOOLLÒÒGGIICC  ((CCtt))  

11..11  EEnn  eeddiiffiiccaacciioonnss  ddee  nnoovvaa  ppllaannttaa  ii  aaddddiicciioonnss::  

TTiippoollooggiiaa  ddee  ll’’eeddiiffiiccaacciióó  CCtt  

Edifici aïllat (4 façanes) 

Soterranis a partir del 3r en tot tipus d’edificis 

1,20 

Edifici en testera (3 façanes) 

Soterranis 1r i 2n en tot tipus d’edificis 

1,10 

Edifici entre mitgeres (1 o 2 façanes) 1,00 

 

11..22  EEnn  oobbrreess  ddee  rreeffoorrmmaa  ii  rreehhaabbiilliittaacciióó::  

TTiippoollooggiiaa  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióó  CCtt  

Rehabilitació integral d’un edifici conservant exclusivament façanes 0,90 

Reformes que afectin elements estructurals 0,70 

Reformes que no afectin elements estructurals 

Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o tancaments (aplicat a 
la superfície de façana) 

 

0,50 
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Reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni 
instal·lacions. 

Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments (aplicat a la 
superfície de façana) 

 

0,30 

 

11..33  TTrreebbaallllss  dd’’uurrbbaanniittzzaacciióó  ii  oobbrraa  cciivviill::  

TTiippoollooggiiaa  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióó  CCtt  

Moviments de terres i infraestructura 1,10 

Superficials complementaris 1,00 

Piscines i obres sota-rasant 1,10 

 

22..  CCOOEEFFIICCIIEENNTT  DD’’UUSS  ((CCuu))  

22..11..  EEddiiffiiccaacciióó  

UUssooss  CCuu  

Habitatges > 200m2 2,00 

Habitatges entre 200 i 150 m2 1,80 

Habitatges entre 150 i 100 m2  1,60 

Habitatges entre 100 i 50 m2 1,40 

Habitatges  <50 m2 1,80 

Espais comuns en edificis d’habitatges 1,40 

Arquitectura monumental. Cinemes. Discoteques. Hotels 5 estrelles. 
Museus. Teatres 

3,00 

Clíniques i hospitals. Tanatoris i crematoris 2,80 

Balnearis. Biblioteques. Facultats i Escoles universitàries. Hotels 4 estrelles. 
Presons. Saunes. 

2,60 

Laboratoris. Edificis de jutjats. Palaus d’exposicions i congressos 2,40 
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Reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni 
instal·lacions. 

Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments (aplicat a la 
superfície de façana) 

 

0,30 

 

11..33  TTrreebbaallllss  dd’’uurrbbaanniittzzaacciióó  ii  oobbrraa  cciivviill::  

TTiippoollooggiiaa  ddee  llaa  iinntteerrvveenncciióó  CCtt  

Moviments de terres i infraestructura 1,10 

Superficials complementaris 1,00 

Piscines i obres sota-rasant 1,10 

 

22..  CCOOEEFFIICCIIEENNTT  DD’’UUSS  ((CCuu))  

22..11..  EEddiiffiiccaacciióó  

UUssooss  CCuu  

Habitatges > 200m2 2,00 

Habitatges entre 200 i 150 m2 1,80 

Habitatges entre 150 i 100 m2  1,60 

Habitatges entre 100 i 50 m2 1,40 

Habitatges  <50 m2 1,80 

Espais comuns en edificis d’habitatges 1,40 

Arquitectura monumental. Cinemes. Discoteques. Hotels 5 estrelles. 
Museus. Teatres 

3,00 

Clíniques i hospitals. Tanatoris i crematoris 2,80 

Balnearis. Biblioteques. Facultats i Escoles universitàries. Hotels 4 estrelles. 
Presons. Saunes. 

2,60 

Laboratoris. Edificis de jutjats. Palaus d’exposicions i congressos 2,40 
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Clubs de reunió Aparthotel i residències. Centres de culte. Clubs socials 
amb serveis. Edificis administratius. Edificis serveis públics. Hotels de 3 
estrelles. 

2,20 

Centres mèdics, consultoris. Escoles i instituts grau mig. Hotels de 2 
estrelles. Laboratoris industrials. Locals bancaris. Oficines. Pavellons i 
complexos esportius i d’oci. Restaurants i cafeteries. 

2,00 

Construccions per turisme rural. Asils, Dispensaris, CAP. Hostals i Pensions. 
Hotels d’1estrella. Llars d’infants i parvularis. Piscines cobertes. 

1,80 

Botigues i comerços amb activitat. Estables de cria intensiva i escorxadors. 
Sales d’usos múltiples. 

1,60 

Edificis d’aparcaments. Locals comercials en planta baixa sense ús 
específic. Pistes poliesportives cobertes. Plantes altes edifici industrial. 

1,20 

Construccions auxiliars o annexes. Edificis industrials, tallers i fàbriques. 
Garatges. Graners o magatzem. Piscines descobertes. Quadres estables. 

1,00 

Magatzems i naus industrials  0,70 

Porxos i coberts 0,60 

Càmpings i pistes esportives descobertes. 0,30 

NOTA: Espais sotacoberta vinculats a l’habitatge (golfes) 

Els espais sotacoberta amb possibilitat de vincular-se a l’habitatge inferior, entre 1,90 i 
2,50 m d’altura, caldrà valorar-los com l’habitatge inferior, sense augmentar el Cu per 
superfície total 

Els espais sotacoberta no habitables en edificis plurifamiliars (trasters) tindran la 
consideració de locals en planta alta 

 

Per altra part, el pressupost de referència dels enderrocs s’obtindrà amb la fórmula 
següent: 

PPrr  ==  VV  xx  MMbb  xx  00,,9955  xx  CCtt  xx  CCuu  

On: 

Pr: Pressupost de referència 
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V: Volum de l’edifici en m3. Per a naus o magatzems d’altures de planta superiors a 4 
metres es considera el volum d’aquesta altura per planta. 

Mb: Mòdul bàsic, que per a l’any 2021 el COAC ha fixat en 511,00 €/m2 

0,95 és el coeficient d’ubicació geogràfica de la província de Girona  

Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció 

Cu Coeficient corrector que pondera l’ús projectat 

11..  CCOOEEFFIICCIIEENNTT  TTIIPPOOLLÒÒGGIICC  ((CCtt))  

TTiippoollooggiiaa  ddee  ll’’eeddiiffiiccaacciióó  CCtt  

Edificacions en zones de nucli antic 0,30 

Edificacions entre mitgeres 0,20 

Edificacions aïllades 0,10 

 

22..  CCOOEEFFIICCIIEENNTT  DD’’ÚÚSS  ((CCuu))  

UUssooss  CCuu  

Altures de menys de 10 metres 0,10 

Altures de més de 10 metres 0,15 

 

Per a actuacions puntuals concretes: 

MMrr  ==PP  

On: 

P: Valor de construcció estimat (€/m2 o €/ml) 

 

AAccttuuaacciioonnss  PP  

Reforma bany/cuina 

- Reforma que afecta a instal·lacions 

 

350€/m2 
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UUssooss  CCuu  

Altures de menys de 10 metres 0,10 

Altures de més de 10 metres 0,15 
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MMrr  ==PP  
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- Reforma que no afecta a instal·lacions 170€/m2 

Acabats de façana 

- Pintat  

- Arrebossat i pintat 

- Arrebossat i estucat 

 

10 €/m2 

30 €/m2 

40 €/m2 

Obres de canalització per empreses de subministrament 

- Rases en voreres de panot 

- Rases en voreres sense pavimentar 

- Rases en calçades pavimentades 

- Rases en calçades sense pavimentar  

 

45 €/ml 

30 €/ml 

60 €/ml 

30 €/ml 

Parets de tanca de solars i finques: 

- Massissa (alçada 1,00 m) 

- Reixat metàl·lic (alçada 1,50 m) 

 

55 €/ml 

15 €/ml 

Creació de guals i reposició de voreres 

Vorera de panots  

vorada 

 

40 €/m2  

45 €/ml 

 

DDiissppoossiicciióó  aaddddiicciioonnaall..--  MMooddiiffiiccaacciióó  ddeellss  pprreecceepptteess  ddee  ll’’oorrddeennaannççaa  ii  ddee  lleess  rreeffeerrèènncciieess  qquuee  ffaa  
aa  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeenntt,,  aammbb  mmoottiiuu  ddee  llaa  pprroommuullggaacciióó  ddee  nnoorrmmeess  ppoosstteerriioorrss. 

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. 

DDiissppoossiicciióó  ttrraannssiittòòrriiaa..--  BBeenneeffiicciiss  ffiissccaallss  ccoonncceeddiittss  aa  ll’’eemmppaarraa  ddee  llaa  pprreesseenntt  oorrddeennaannççaa..  

Els beneficis fiscals concedits a l’empara d’aquesta ordenança i que es puguin estendre a 
exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests 
exercicis futurs sempre i quan se’n prevegi la concessió a l’ordenança fiscal corresponent a 
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l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que 
per al seu gaudiment s’estableixi a dita ordenança que li resulti d’aplicació l’exercici 
objecte de tributació. 

Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de 
tributació, els que determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a 
l’exercici de què es tracti. 

DDiissppoossiicciióó  ffiinnaall  

La present Ordenança fiscal va estat aprovada pel Ple de la Corporació en sessió celebrada 
el dia 21 d’octubre de  2021, i entrà en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de gener del 2022 i 
hi romandrà fins la seva modificació o derogació expressa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


