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ORDENANÇA NÚM. 5. 

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES. 

Article 1.- Fet Imposable. 

Constitueix el fet imposable de l’impost la realització, dins del terme municipal de Begur, de 

qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigeixi l’obtenció de la llicència 

d’obres o urbanística corresponent, s’hagi o no obtingut aquesta llicència, sempre que la seva 

expedició correspongui a aquest Ajuntament. 

Queden inclosos en el fet imposable de l’impost els supòsits en què les Ordenances municipals 

d’aplicació autoritzin la substitució de la llicència urbanística per la comunicació prèvia, o que 

les construccions, instal·lacions o obres es realitzin en compliment d’una ordre d’execució 

municipal. 

2. Les construccions, instal·lacions i obres a què fa referència l’apartat anterior podran consistir 

en: 

a) Les obres de nova planta i 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 incideixin en qualsevol classe d’instal·lacions 

existents. 

c) Les obres provisionals, regulades per l’apartat 2 de l’article 58 de la Llei del Sòl. 

d) L’obertura de rases en la via pública o en terrenys del comú i les obres d’instal·lació de 

serveis públics o de modificació i ampliació d’aquests serveis, qualsevol que en sigui 

l’emplaçament. 

e) Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplens, llevat que 

aquests actes estiguin detallats i programats com a obres per executar en un projecte 

d’urbanització o edificació aprovat o autoritzat. 

f) Els enderrocs i les demolicions de construccions, totals o parcials. 

g) Les obres de tancament dels solars o dels terrenys i de les tanques, les bastides i les 

bastimentades de precaució. 

h) La nova implantació, l’ampliació, la modificació, la substitució o el canvi d’emplaçament de 

tota mena d’instal·lacions tècniques dels serveis públics, qualsevol que en sigui 

l’emplaçament. 

i) Els usos i instal·lacions de caràcter provisional a què es refereix l’article 58.2 de la Llei del 

Sòl. 

j) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports o de les tanques que 

tinguin publicitat o propaganda visible o perceptible des de la via pública. 

k) Les instal·lacions subterrànies dedicades als aparcaments, a les activitats industrials, 

mercantils o professionals, als serveis públics o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl. 

l) La realització de qualsevol altres actes establerts pels plans d’ordenació o per les ordenances 

que hi siguin aplicables com a subjectes a llicència municipal. 

Article 2.- Subjectes passius. 
1.- Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o 

jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, propietàries 

dels immobles sobre els que es realitzin les construccions, instal·lacions o obres, sempre que 

siguin propietaris de les obres. En els altres casos, es considerarà contribuent el qui tingui la 

condició de propietari de l'obra. 

2.- En el supòsit de que la construcció, instal·lació o obra no sigui realitzada pel subjecte passiu 

contribuent, tindran la consideració de subjectes passius substituts del contribuent els qui 

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 tributària satisfeta. 

3.- Els subjectes passius que resideixin a l’estranger durant més de sis mesos de cada any 

natural, estaran obligats a designar un representant com a domicili en territori espanyol, als 

efectes de les seves relacions amb l’Hisenda Pública 

Article 3.- Responsables. 

1.- Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants 

d'una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la. 

2.- Els  coparticipants o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix 

l'article 33 de la Llei General Tributària respondran solidàriament en proporció a les seves 

respectives participacions de les obligacions tributàries d'aquestes Entitats. 

3.- En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, les seves obligacions tributàries 

pendents es transmetran als socis o partícips en el capital, que respondran d’elles solidàriament i 

fins el límit del valor de la quota de liquidació que se’ls hagués adjudicat. 

4.-   Els administradors de persones jurídiques que no van realitzar els actes de la seva 

incumbència per al compliment de les obligacions tributàries d'aquelles respondran 

subsidiàriament dels deutes següents: 

a) Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció. 

b) Quan s'ha comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 

c) En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les obligacions 

tributàries pendents en la data de cessament. 

5.- La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la 

Llei General Tributària. 

6.- Els deutes per aquest impost seran exigibles a les persones físiques i jurídiques que 

succeeixen al deutor en l'exercici de les explotacions i activitats econòmiques. 

7.- L'Interessat que pretengui adquirir la titularitat de l'activitat econòmica, 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'IAE existents en la data d'adquisició de l'explotació econòmica. 

Article 4.- Exempcions, bonificacions i reduccions. 
1. Estan exempts de pagament de l'impost, la realització de qualsevol construcció, instal·lació i 

obra de les que siguin propietaris l'Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals que, 

estant subjectes a l'Impost, vagin a ser directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, 

aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i a les seves aigües residuals, tot i que 

la seva gestió es porti a terme per Organismes Autònoms, i tant si es tracta d'obres d'inversió 

nova com de conservació, d'acord amb allò que preveu  l'art. 29.2 de la Llei 5/1990, de 29 de 

juny, sobre mesures en matèria pressupostaria, financera i tributària. 

2.- Queden exemptes de l'Impost : 

a) Les obres  amb pressupost igual o inferior a 601,01 € (100.000,- PTA) 

b) Les obres d'embelliment de façanes que es realitzen per millorar l'estètica de l'edifici i les 

obres d'arranjament de teulada que es realitzin per millorar les condiciones de seguretat. 

3.- Gaudiran d’una bonificació de fins el 95 per cent sobre la quota totes aquelles construccions, 

instal·lacions i obres, amb independència de caràcter públic o privat del subjecte passiu, que 

siguin declarades d’especial interès o utilitat  municipal per concórrer circumstàncies  socials , 

culturals  i històriques artístiques que justifiquin tal declaració. Aquesta correspondrà al Ple de 

la Corporació i s’acordarà prèvia sol·licitud del subjecte passiu, amb el vot favorable de la 

majoria simple dels  seus membres. 

Reglamentàriament es fixaran les circumstàncies i altres aspectes materials i formals que hauran 

de reunir les construccions, instal·lacions i obres que les faci creditores d’aquesta declaració. 

Es deduirà de la quota íntegra o bonificada  de l’impost, l’impost satisfet o que hagi de satisfer-

se pel subjecte passiu en concepte de taxa per l’atorgament de la llicència urbanística. Aquesta 

deducció queda condicionada a l’aprovació dels nous mòduls de valoració d’execució d’obres. 

Article 5.- Base imposable. 

1.-La base imposable de l’impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, 

instal·lació o obra, del qual no formen part, en cap cas, l’impost sobre el valor afegit i altres 



impostos anàlegs propis de règims especials, ni tampoc les taxes, els preus públics i altres 

prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades amb les esmentades 

construccions, instal·lacions o obres . 

2.- La base imposable es determinarà prenent el valor major dels dos següents: 

a) El pressupost d'execució material de la fitxa de característiques tècniques del Col·legi Oficial 

d'Arquitectes, multiplicat per 1,20. 

b) El valor resultant del producte del nombre de metres quadrats de superfície construïda o 

reformada pel valor en €/m2 assignable a cada grup. 

Aquests valors es determinen a partir del mòdul bàsic establert pel Col·legi Oficial 

d’Arquitectes de Catalunya per al càlcul del pressupost de referència, ponderat amb els 

coeficients correctors. 

Tan bon punt l’esmentat Col·legi faci públic un nou mòdul bàsic, s’entendrà automàticament 

actualitzat el que fins aleshores s’ha fet servir per a calcular la base imposable. 

En general, llevat les excepcions que s’especifiquen a continuació, el paràmetre de partida és 

la superfície objecte de l’actuació constructiva, incloses les àrees comunes, expressades en 

metres quadrats amb dos decimals. 

Si és cas que 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. 

Mòdul 2011- 490 (mb COAC) € X 1,05 (Coeficient Girona) = 514,50 €  (càlculs de m2 sobre 

superfície construïda) 

 

CONCEPTE  VALOR (€) 

RESIDENCIAL, per m2  

Unifamiliar aïllada o bifamiliar fins a 200 m2 980,00 

Unifamiliar aïllada o bifamiliar de més de 200 m2 1.323,00 

Unifamiliar o bifamiliar entre mitgeres fins a 150 m2 931,00 

Unifamiliar o bifamiliar entre mitgeres de més de 150 m2  1.029,00 

Plurifamiliar aïllat 1.078,00 

Plurifamiliar entre mitgeres 1.029,00 

Soterranis residencial en blocs aïllats o unifamiliars 651,70 

Soterranis residencial entre mitgeres 592,90 

Garatges i aparcaments en edifici únic 686,00 

Golfes/trasters en edifici plurifamiliar (en unifamiliar es comptabilitzar com 

espai d’habitatge) 

617,40 

Espai pavimentat 252,11 

Espai lliure enjardinat 51,45 

INDUSTRIAL, per m2  

Naus industrials aïllades 490,00 

Naus industrials entre mitgeres 465,50 

Magatzems i naus agrícoles 416,50 

Coberts en general i coberts agrícoles 294,00 

Benzineres 1.225,00 

Garatges i aparcaments en edifici únic 686,00 

COMERCIAL, per m2  

Supermercats i hipermercats en edifici exclusiu 686,00 

Galeries comercials 588,00 

Locals comercials en edifici mixt unit a habitatge 588,00 

Locals comercials en edifici mixt unit a indústria 588,00 

Edificis comercials d’ús exclusiu en més d’una planta 588,00 

OFICINES, per m2  

Oficines en edifici exclusiu 1.396,50 

Oficines unit a ús residencial 686,00 

Oficines unit a ús industrial 588,00 



ESPORTIU, per m2  

Poliesportius coberts  1.396,50  

Pistes descobertes  833,00 

Camps de futbol 588,00 

Piscines cobertes 1.396,50 

Piscines descobertes 588,00 

Vestidors i construccions auxiliars 686,00 

HOSTELERIA , ESPECTACLES, I ALTRES, per m2  

Bars i restaurants unit a edifici residencial 1.127,00 

Bars i restaurants en edifici exclusiu 1.396,50 

Hotels, hostals i pensions 1.543,50 

Cinemes i teatres 2.033,50 

Càmpings i camps de golf 416,50 

ENDERROCS  

Enderrocs d’edificis, per m3 12,35 

TERRENYS  

Tanques de parcel.la de reixat metàl.lic,  per ml 190,37 

Tanques de parcel.la de mur d’obra, per ml 192,94 

Tanques de parcel.la mixta (obra+reixat),  per ml 329,28 

Neteja de runes, desbrossament de finques, per m2 5,15 

Moviments de terres, per m3 12,86 

REFORMES  

Reformes estructurals, obres de rehabilitació i/o consolidació, per m2 416,50 

Reforma i rehabilitació total interior d’habitatge. Nova distribució amb acabats 

inclosos, per m2 

367,50 

Rehabilitació parcial interior d’habitatge. Modificació d’envans, paviments i 

actuació a cuina i banys, per m2 

98,00 

Formació de bany complert acabat, per m2 882,00 

Formació de cuina complerta, per m2 759,50 

Col.locació o substitució de qualsevol tipus de paviment a habitatges i/o locals, 

per m2 

68,60 

Reforma, modificació o substitució de la xarxa d’electricitat, lampisteria, o 

instal.lacions de calefacció, per m2  

19,60 

Adequació o adaptació estructural de local existents, comercial, oficines, o 

similar, per m2 

490,00 

Reforma o rehabilitació per adaptació o modernització de local existent, 

comercial, oficines, ... per m2 

245,00 

OBRES D’URBANITZACIÓ I VIA PÚBLICA  

Excavació i reposició de terres per rases, per m3 98,00 

Construcció de rebaix a la vorera per formació de gual, per ml 63,70 

Vials fins a 8 metres 514,50 

Vials fins a 12 metres 725,45 

Vials de més de 12 metres 946,68 

Espai pavimentat 252,11 

Espai enjardinat 51,45 

Reposició de voreres o de pavimentació de via pública de formigó 36,02 

Reposició de voreres o de pavimentació de via pública de panot 82,32 

Reposició de voreres o de pavimentació de via pública d’asfalt 45,28 

3.- A la memòria del projecte que es presenti en la sol·licitud de la llicència d'obres haurà de 

figurar un quadre on es desglossin els metres quadrats construïts segons les tipologies 

especificades en el punt 2.b d'aquest article. 

Article 6.- Tipus de gravamen i quota: 

1.- El tipus de gravamen serà el 3,70 per cent 



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

Article 7.- Acreditament. 

L'impost s'acredita en el moment d'iniciar-se la construcció, la instal·lació o l'obra, encara que 

hom no hagi obtingut la llicència corresponent. 

Article 8.- Règim de declaració i d’ingrés: 

1.-  S’estableix el règim d’autoliquidació de l’impost. 

2.- El subjecte passiu presentarà, en el moment de sol·licitar la preceptiva llicència, la 

declaració dels elements tributaris, imprescindibles per a  la liquidació de l’impost. 

3.-  El subjecte passiu podrà fer efectiva la quota referida en els apartats anteriors, que tindrà 

caràcter d’ingrés a compte, des del moment en què sol·liciti la llicència d’obres, 

conjuntament amb el dipòsit de la taxa per a l’activitat administrativa per a la seva 

expedició. El termini per fer l’ingrés de la quota provisional de l’ICIO conclou als 10  dies 

posteriors a la notificació de la concessió de la llicència d’obres. 

4.- En els cas d’obres menors sotmeses al règim de comunicació i d’assabentat caldrà acreditar 

el pagament de l’impost i de la taxa mitjançant autoliquidació, com a condició prèvia per 

presentar la sol·licitud de comunicació o d’assabentat. 

5.- La base imposable de l’impost es determinarà: 

a) En funció del pressupost presentat pels sol·licitants, sempre que hagués estat visat pel 

Col·legi Oficial  corresponent,  quant  això  sigui  un  requisit preceptiu en la forma que 

s’indica a l’article 5-2-a). 

b) En funció dels índexs i mòduls establerts a l’article 5-2-b). 

6.-  La declaració-liquidació tindrà el caràcter de liquidació provisional i estarà subjecta a la 

comprovació administrativa dels serveis tècnics municipals, la qual, si s’escau, donarà lloc a 

una liquidació definitiva  o a la devolució de la quantitat que correspongui. Les funcions 

d’investigació, comprovació i liquidació definitiva, corresponen a l’Ajuntament.  

 En l’exercici de les funcions anteriors, els serveis municipals podran requerir la 

documentació que reflecteixi el cost real i efectiu de les construccions, instal·lacions o 

obres, que  pot consistir en el pressupost definitiu, les certificacions d’obra, els contractes 

d’execució, la comptabilitat de l’obra, la declaració d’obra nova o qualsevol altra 

documentació que pugui considerar-se adequada a l’efecte de la determinació del cost real. 

Quan no s’aporti la documentació esmentada, no sigui completa o no se’n pugui deduir el 

cost real, la comprovació administrativa la faran els serveis municipals pels mitjans de 

determinació de la base imposable i comprovació de valors establerts a la Llei general 

tributària. 

7.- Quan es modifiqui o es renovi el projecte de construcció, instal·lació o obres i es produís un 

increment en el seu pressupost, una vegada acceptada la modificació per l’Ajuntament, els 

subjectes passius hauran de presentar autoliquidació complementària per la diferència entre 

el pressupost inicial i el modificat, amb subjecció als mateixos terminis, requisits i efectes 

d’una llicència inicial aplicant el tipus vigent en el moment de la modificació o renovació. 

8.- Quant sense haver-se sol·licitat, haver-se concedit o haver-se denegat la llicència preceptiva 

s’iniciï la construcció, instal·lació o obra, l’Ajuntament practicarà una liquidació 

provisional a compte. La base imposable es determinarà d’acord amb el que s’estableix a 

l’article 5è de l’ordenança. 

9.- Una vegada finalitzades les construccions, instal·lacions o obres i en el termini d’un mes 

des de la seva finalització, el subjecte passiu aportarà a l’Ajuntament acreditació del seu 

cost real i efectiu.   

Article 9.- Comprovació i investigació. 

1.-  La inspecció i la comprovació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que es preveu en la  

Llei General Tributària i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament. 

2.-  En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les 

sancions que els corresponguin en cada cas, hom aplicarà el règim regulat en la Llei General 

Tributària i en el Reial Decret 1930/1998, d'11 de setembre, pel que es desenvolupa el règim 

sancionador tributari. 



3.- Als efectes previstos en aquest apartat, es considerarà d'especial transcendència per a la 

gestió de l'impost la presentació de les declaracions exigides per la normativa vigent i recollides 

a l'article  8 d'aquesta Ordenança. 

Article 10.- Gestió per delegació. 
Si la gestió del tribut ha estat delegada, les normes contingudes als articles anteriors seran 

aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada. 

DISPOSICIÓ FINAL. 

Aquesta ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple en sessió celebrada el 27 de 

setembre de 2016 i definitivament en data 5 de desembre de 2016 (BOP de Girona núm. 232) i 

començarà a regir el dia 1 de gener de 2017 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la 

modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran 

vigents. 

Vist i Plau 

L’ALCALDE,        EL SECRETARI, 


