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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10. 

TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES. 

 

(*) Article 1.- Fonament i naturalesa. 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de 

la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el 

que disposen els articles 15 a 20 de la Llei 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la 

Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per llicències 

urbanístiques exigides per la legislació del sòl i ordenació urbana o realització de les activitats 

administratives de control en els supòsits, en els que l’exigència de llicències fos substituïda per 

la presentació de la declaració responsable o la comunicació prèvia, que es regirà per aquesta 

ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentada Llei 

2/2004. 

Article 2.- Fet imposable. 

El fet imposable de la taxa, el constitueix l’activitat municipal tècnica i administrativa que 

tendeixi a verificar si les obres d’edificació i ús del sòl, així com les pròrrogues i transmissions 

que es puguin sol·licitar per executar-les a què es refereix l’article 8 del Text refós de la Llei del 

sòl aprovat per decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny i 187 del Text refós de la Llei 

d’urbanisme, aprovat per decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i demés disposicions 

concordants, i que s’hagin de realitzar en el terme municipal, s’ajusten a les normes 

urbanístiques d’edificació i de les de policia previstes a les disposicions abans esmentades i al 

desplegament municipal en vigor. 

Article  3.- Subjecte passiu. 

1.-  Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 

refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, que siguin propietaris o posseïdors o, si 

s'escau, arrendataris dels immobles en què es realitzin les construccions o instal·lacions o 

s'executin les obres. 

2.-  En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els contractistes 

de les obres. 

Article  4.- Responsabilitats. 

1.-  Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones 

físiques i jurídiques a què es refereixen els article 38.1 i 39 de la Llei General Tributària. 

2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, els 

interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i 

amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tributària. 

Article  5.- Quota tributària. 

1.- La quota tributària de la taxa reguladora en aquesta ordenança serà la que es fixa en les 

tarifes següents: 

Llicències urbanístiques: 

1.- Obres majors per expedient               250 €. 

2.- Obres menors per expedient                85 €. 

3.- Règim de comunicació i assabentat                50 €. 

4.-  Pròrrogues.- Es fixen en el següent percentatge sobre el pressupost d’execució.: 

 1a pròrroga:                0,40 per cent. 

 2a pròrroga                 0,75 per cent. 

 3a pròrroga                 1,25 per cent. 

 4a pròrroga extraordinària prevista a la disposició transitòria de la llei 3/2012       0,50 per cent. 

 



2.- En el cas d'obres amb llicència concedida, i on es presenti una modificació de projecte amb 

un pressupost inferior a 6.000,00 €, la quota que s'haurà de liquidar serà de 60,00 €. Si el 

pressupost de la modificació de projecte és superior a 6.000,00 €, s'aplicarà el punt 1.a) d'aquest 

article. 

3.-  En el cas de legalització d'obra realitzada, si el pressupost és inferior a 6.000,00 €, la quota 

que s'haurà de liquidar s'incrementarà en 120,00 €. Si el pressupost és superior a 6.000,00 € la 

quota que s'haurà de liquidar s'incrementarà amb el 2 per cent del pressupost. 

4.- Transmissions de llicències d'obres: 

Per unitat 70 € 

5.- Fiances.- El promotor de l’obra haurà de dipositar les següents fiances: 

Per construcció de 1 habitatge 1.500 €  

Per construcció de 2 a 4 habitatges, per habitatge 1.000 €  

Per construcció de 5 a 9 habitatges, per habitatge 900 €  

Per construcció de més de 10 habitatges, per habitatge 850 €  

Per obres majors que no siguin construcció d'habitatges 1.500 €  

Per moviments de terres 1.500 €  

Per obres menors  600 €  

5.1. - Aquesta fiança respondrà: 

Pels possibles desperfectes a la via pública ocasionats per l’execució de l’obra autoritzada. 

Pel possibles desperfectes als serveis públics municipals pel mateix motiu. 

Per al dipòsit de runes generades per a l’execució de l’obra (caldrà acreditar-ho a través del 

corresponent certificat, rebut, factura o semblant). 

En finques on hi hagi un o més habitatges, per la correcta col·locació del número de carrer. 

5.2.- Eximir del dipòsit de fiança per l’execució, per part de particulars, de les obres menors en 

què concorrin les circumstàncies següents: 

A) Obres de conservació i manteniment que no necessitin la col·locació de bastides ni afectin a 

edificis protegits. S’entenen compreses, en aquest apartat, la substitució d’elements 

malmesos (idèntics) així com les obres de neteja i pintura interior dels edificis o de patis i 

mitjaneres que no afrontin amb la via pública. 

B) Obres de condicionament menor en habitatges: obres de reforma parcial no estructural de 

reparació, renovació, modificació o substitució de soleres, sostres, parets, xapats, 

instal·lació de fontaneria, electricitat, calefacció, sanejament i altres, pintat, estucat, 

revestiment, interior i fusteria, sempre que: 

a) No modifiquin  la distribució, estructura ni façana. 

b) No afectin, modifiquin o incideixin en elements comuns o en l’aspecte exterior de les 

edificacions. 

C) Reparacions parcials en el parament exterior d’edificis, façanes, balcons,  elements sortints, 

“reteulat” puntual de cobertes, sempre que no precisin  la col·locació de bastides. 

D) Enjardinament, pavimentació, implantació de vorades, així com les instal·lacions 

necessàries per al seu ús o conservació en espais lliures de domini privat, sempre que no 

afectin a cap ús, servei o instal·lació pública. 

E) Neteja i arranjament de jardins i solars que no impliquin tala d’arbres. 

F) Anivellació de solars amb les mateixes limitacions establertes en els dos apartats anteriors i 

que no alterin el perfil natural del terreny. (+/- 1 metre). 

G) Sondejos i prospeccions en terrenys de domini privat i altres treballs previs i assaigs a les 

obres de construcció. 

En tots els casos, aquestes obres menors han de tenir un pressupost d’execució inferior a 

6.000,00 €. 

6.- Per a les inspeccions tècniques municipals 

Per cada inspecció 300 €  

7.- Per a la concessió de llicències de primera utilització i ocupació dels edificis i les 

construccions i per la tramitació del procediment de comunicació prèvia de la primera utilització 

i ocupació dels edificis i les construccions: 

 



Per habitatge o edifici fins a 100 m2 300 € 

Per habitatge o edifici de més de 100 m2. i fins a 200 m2. 400 € 

Per habitatge o edifici de més de 200 m2. 600 € 

8.- Règim de comunicació per determinades llicències d’obres menors:  

Procediment de comunicació prèvia per la realització de determinades obres menors  l’1 per 

cent en els supòsits a), b) i c) de l’article 5. 

Article  6.- Exempcions i bonificacions. 

No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la taxa. 

Article  7.- Acreditament. 

1.- La taxa s'acredita i neix l'obligació de construir quan s'iniciï  l'activitat municipal que 

constitueix el fet imposable. A aquests efectes, hom entendrà iniciada aquesta activitat en la 
data de presentació de la sol·licitud de llicència urbanística corresponent si el subjecte passiu la 

formulava expressament. 

2.- Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver obtingut la llicència corresponent, la 

taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal que porti a determinar si l'obra 

en qüestió és autoritzable o no, independentment  de l'inici de l'expedient administratiu que 

pugui instruir-se per a l'autorització d'aquestes obres o la seva demolició en el cas que no fossin 

autoritzables. 

3.-  Una vegada nascuda l'obligació de construir, no l'afectaran de cap manera la denegació de la 

llicència sol·licitada o la seva concessió condicionada a la demolició del projecte presentat, ni la 

renúncia o desestimen del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència. 

Article  8.- Declaració. 

1.-  Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres presentaran, prèviament, la 

sol·licitud corresponent en el Registre General i adjuntaran un certificat visat pel Col·legi 

Oficial respectiu, amb una especificació detallada de la naturalesa de l'obra i del lloc 

d'emplaçament, on s'hi faci constar l'import de l'obra, l'amidament i el destí de l'edifici. 

2.-  Quan la llicència de què es tracti sigui per a aquells actes en què no s'exigeixi la formulació 

d'un projecte subscrit per un tècnic competent, hom adjuntarà a la sol·licitud un pressupost de 

les obres que s'han de realitzar, com una descripció detallada de la superfície afectada, del 

nombre de departaments, dels materials que s'han d'utilitzar i, en general, de les característiques 

de l'obra o acte  les dades de les quals permetin comprovar el seu cost. 

3.- Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència es modificava o s'ampliava el projecte 

caldrà notificar-ho a l'administració municipal tot adjuntant el nou pressupost o el reformat i, si 

s'escau, plànols i memòries de la modificació o ampliació. 

Article  9.- Liquidació i ingrés. 

1. El subjecte passiu practicarà l'autoliquidació d'aquest impost que tindrà caràcter d'ingrés a 

compte, en el moment de sol·licitar la corresponent llicència o quan, no havent-la encara 

sol·licitat, concedit o denegat, s’iniciï la construcció, instal·lació o obra. La base imposable es 

determinarà en funció del pressupost presentat per l'interessat, i visat pel Col·legi Oficial 

corresponent, quan això constitueixi un requisit preceptiu.  

2. El pagament de la quota resultant de l’autoliquidació o liquidació provisional serà requisit 

necessari per a l’obtenció de la llicència d’obres.  

3. Quan, sense haver-ne sol·licitat, concedit o 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 pressupost presentat per l'interessat, per pròpia 

iniciativa o a requeriment de l'Ajuntament, i visat pel Col·legi Oficial corresponent, quan això 

constitueixi un requisit preceptiu.  

4. Un cop acabades les construccions, instal·lacions o obres, l'Ajuntament, prèvia comprovació, 

modificarà, si s'escau, la base imposable utilitzada en l'autoliquidació de l'interessat o en la 

liquidació provisional a què es refereixen els paràgrafs anteriors, practicarà la corresponent 

liquidació definitiva i exigirà del subjecte passiu, o li reintegrarà, si és el cas, la quantitat que 

correspongui. Les funcions d’investigació, comprovació i liquidació definitiva corresponen a 

l’Ajuntament.  

 



5. 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. 

Article  10.- Infraccions i sancions. 

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i a les sancions que els corresponguin 

en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 77 i següents de la Llei General 

Tributària. 

DISPOSICIÓ FINAL. 

Aquesta ordenança fiscal, queda aprovada: 

Provisionalment pel Ple en sessió celebrada el 25 de setembre de 2012, i definitivament  en data 27 

de novembre de 2012 (BOP de Girona núm. 234 – 7 de desembre de 2012)  i  provisionalment per 

segona vegada pel Ple en sessió celebrada el 27 de novembre de 2012 i elevat a definitiu de 

conformitat amb allò que determina l’article 17-3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març  (BOP de 

Girona núm. 231 – 3 de desembre de 2012  i núm. 11 – 16 de gener de 2013). 

Començarà a regir el dia 1 de gener de 2013 i 17 de gener de 2013 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, 

 

 

 

 

 


