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ORDENANÇA FISCAL NUMERO 12 
 

 
TAXA PER SERVEIS URBANÍSTICS, LLICÈNCIES O PER LA COMPROVACIÓ 

D’ACTIVITATS  COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME 
 
 

 
Article 1. FONAMENT I NATURALESA 
 
A l’empara del previst als articles 15 a 20 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) i de conformitat amb el que 
disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprovà el Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), l’Ajuntament estableix la taxa per concessió de 
llicències urbanístiques i per la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme. 
 
Article 2. FET IMPOSABLE 
 
El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa i de 
comprovació necessària per determinar si procedeix concedir la llicència urbanística 
sol·licitada, o tramitar el projecte urbanístic sol·licitat, o si l’activitat comunicada realitzada, o 
que es pretengui  realitzar, s’ajusta a les determinacions de la normativa urbanística, el 
planejament urbanístic i les ordenances municipals, conforme el que preveu l’article article 84 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local i l’article 187i 187 bis del 
TRLUC.  
 
Així mateix constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat, tant tècnica com jurídica i 
administrativa desenvolupada amb l’objecte d’incoar, tramitar, resoldre i executar els 
expedients de disciplina urbanística relatius a protecció de la legalitat urbanística tendents a la 
restauració de la realitat física alterada i ordre jurídic infringit, portant causa tant de denúncia 
urbanística com d’ofici, arran d’infraccions urbanístiques certes, manifestades en ocasió de 
l’execució d’obres sense llicència o que constant llicència concedida, no ajustin o excedeixin 
del seu abast, així com els relatius a ordres d’ execució municipal, acordar la declaració de 
ruïna dels immobles i l’ emissió d’informes / certificats relatius a la concurrència d’expedients de 
disciplina urbanística. 
  
Article 3. SUBJECTE PASSIU I RESPONSABLES 
 
3.1. Subjecte passiu 
 

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a que 
es refereix l'article 35 de la Llei general tributària, que sol·licitin la llicència urbanística o 
el tràmit del projecte urbanístic 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. També ho seran aquells promotors, siguin o no propietaris, que executin obres sense 
llicència, o que executin obres excedint les determinacions de la llicència, siguin dites 
obres legalitzables o no legalitzables. 

 
3. En tot cas tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i els 

contractistes de les obres. 
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4. En relació amb els expedient de ruïna els propietaris dels immobles declarats com a tals 
que hagin instat la incoació d’un expedient de declaració de ruïna, i en tot cas, els 
propietaris dels immobles declarats en ruïna. A tal efecte es consideren persones 
interessades, a més de les persones propietàries o titulars d’altres drets reals sobre els 
immobles, les persones arrendatàries i altres ocupants. Quedaran excloses les persones 
físiques o jurídiques que al·leguin l’existència de dany o perill en els seus béns i drets o 
interessos legítims, en tant alertin sobre la concurrència de dita situació de ruïna 

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

físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 38.1 i   42 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  43 de la Llei general tributària. 

 
 

3.3. No subjectes 
 

1.No estaran subjectes a la taxa, tot i que hauran de proveir-se de l'oportuna llicència, les obres 
de reparació i/o pintat de façanes a excepció dels edificis situats en tipus d’ordenació en edificació 
aïllada o volumètrica específica. 

2.Tampoc estaran subjectes a la taxa les obres sobre edificacions existents destinades a 
incorporar elements de construcció sostenible basats en sistemes actius d’aprofitament 
d’energies renovables i/o sistemes per estalvi d’aigua quan siguin de caràcter potestatiu. 

3.Tampoc estaran subjectes els Organismes Autònoms Municipals de l’Ajuntament de Sant Cugat 

4.No estaran subjectes a la taxa per tala d’arbres aquells subjectes passius que estiguin 
obligats a reduir la densitat d’arbres en compliment de la llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures 
de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la 
trama urbana. 

 
 
Article 4. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
 
1.Exempcions 

 

1) Estaran exemptes de pagament de la taxa per llicències urbanístiques, amb el vistiplau previ 
dels serveis socials municipals, les intervencions promogudes per administracions públiques en 
l’habitatge habitual de persones sense recursos econòmics per tal de garantir unes condicions 
d’habitabilitat dignes. 
 
2) Estaran exempts del pagament de la taxa els immobles que executin rehabilitacions integrals 
d’edificis d’antiguitat superior a 50 anys amb la finalitat de millorar l’eficiència energètica de 
l’edifici. 

3) Així mateix, estaran exemptes de pagaments de la taxa aquelles llicències d’obra destinades 
exclusivament a la instal·lació en edificacions existents d’elements de construcció sostenible 
basats en sistemes actius d’aprofitament d’energies renovables i/o sistemes per a l’estalvi 
d’aigua, i que siguin de caràcter potestatiu. 

 



 

3 
OF 12                                                                                                   Ple 22/12/2016-OOFF2017 

 

2.Bonificacions 

 

1) Es bonificarà en un 50% de la taxa de llicències d’obra major aquells immobles que disposin de 
certificació energètica registrada a l’Institut Català de l’Energia (ICAEN) de valor A. Cal 
presentar la sol·licitud d’inscripció al registre de certificació d’eficiència energètica d’edifici acabat.  

 

2) Així mateix, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès podrà atorgar a aquells subjectes passius 
que sol·licitin llicències per aquelles obres relacionades en l’article 4 de l’ ordenança fiscal número 
5 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, una bonificació per un import 
que potestativament fixarà la Junta de Govern Local d’acord als criteris que preveu el propi article 
4 de l’ordenança fiscal 5 i que no podrà ser superior a la quota de la taxa que resulti de l’aplicació 
dels percentatges que es fixen en l’esmentat article 4 pel tipus d’obra que es tracti. 

 

3) Es bonificarà en un 50% quan es tracti de modificacions puntuals de projectes o instruments 
urbanístics vigents, a excepció d’aquelles modificacions puntuals de planejament urbanístic que 
comportin canvis substancials o la necessitat de procedir a l’avaluació ambiental de plans i 
programes, cas en el qual no operarà cap bonificació sobre la taxa. 

 

4) Es bonificarà així mateix en un 50% , la taxa per la tramitació d’ expedients d’ ordre d’ execució 
que resultin arxivats, portant causa del compliment voluntari i dins del primer termini conferit , així 
com per la tramitació d’ expedients de disciplina urbanística arxivats , portant causa   igualment 
de compliment voluntari i dins del primer termini conferit 

 

5) S'estableix una bonificació del 95% de la taxa per serveis urbanístics, llicències o per la 
comunicació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme quan es compleixin les següents 
condicions: 
 

1. Que l’obertura del nou centre de treball porti causa o estigui relacionat directament amb al 
fet que el grup empresarial/familiar hagi seguit un procés de reestructuració empresarial que 
hagi comportat la meritació en algun moment en els darrers 3 anys de l’IVTNU a Sant Cugat 
per operacions de permuta o compra-venda entre empreses del mateix grup 
empresarial/familiar, i que s’hagin fet efectives les respectives liquidacions a la Hisenda 
municipal per dit impost sense gaudir de cap exempció, bonificació o supòsit de no 
subjecció. Als efectes d’aquesta bonificació, s’entendrà per grup empresarial/familiar els que 
així estiguin considerats d’acord amb el que estableix la legislació mercantil sobre control 
entre societats (article 42 del Codi de comerç i normativa concordant), i sobre operacions 
vinculades (article 18 Llei 27/2014 de l’Impost de Societats i normativa concordant).  
 
2. Que l’obertura del nou centre de treball a Sant Cugat suposi en el municipi un increment 
net de llocs de treball directes igual o superior a 50, comptats en el moment d’atorgament de 
la nova llicència o comunicació de nova activitat.  
 
3. Que la suma de l’import bonificat per la taxa per la prestació del servei 
d’Intervenció(OF13) i aquesta no pugui ser superior al 95% del total de l’import de l’IIVTNU 
liquidat del punt 1.  
 

6) Es bonificarà un 95% la taxa de llicències d’obres majors d’aquells immobles que executin 
obres derivades de processos de reindustrialización.* 
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*Conjunt d’actuacions destinades a la regeneració del teixit industrial amb motiu del trasllat o creació 
de noves empreses de caràcter productiu que duguin a terme inversions en infraestructures 
industrials. 

 
7) Es bonificarà en un 50% la quota per la llicència d’obres per a la rehabilitació i reforma de 
locals comercials o empresarials dutes a terme pel mateix titular , ja sigui per l’ampliació de 
l’activitat habitual com per la transformació en altra de nova. 
 
 
Article 5. BASE IMPOSABLE I QUOTA TRIBUTÀRIA 
 
5.1. Base imposable 
 
La base imposable és la que resulta de la tarifa que correspongui, d'acord amb l’apartat següent. 
 

5.2. Quota tributària 

 
Els drets a satisfer per la concessió de les llicències a què fa referència l'article 2 d'aquesta  
ordenança, seran els següents: 
 

1) Llicències d'obres majors  

1.1. De nova construcció i addicions: 
(S’entén per addició tota ampliació que comporti fonaments i cobertura) 
 

 

La quota s'obté de multiplicar els m² d'obra per                 7,25 €  

  

Quota mínima             574,35 €  

(A percebre sempre que els drets fixats en la tarifa precedent no arribi a 
aquesta quantitat.) 

 

  

1.2. Reformes i ampliacions(que no siguin addicions)  

  

                    

 Per cada m² de més de superfície ampliada o reformada (euros/m²)   .  
                         

    4,45 €  

Quota mínima   
                   

344,65 €  
(A percebre sempre que els drets fixats en la tarifa no arribin a aquesta 
quantitat.) 

 

  

2) Llicències d'obres menors, ordres d’execució i retirada de tanques:  

 
2.1. Llicències d’obres menors sense documentació tècnica    

          
                   

101,85 €  
 

En cas de tala d’arbres la taxa serà :                                                                        
(incrementant-se en 5 € cada arbre, a partir del segon) 
 
En cas de tanques de protecció d’obres, la taxa serà la resultant de 
Multiplicar els ml de tanca per 4,60 € amb un mínim de 101,85 €. 
 
2.2. Llicències d’obres menors amb documentació tècnica                           

            
73,80 €                   

 
             
          
 

   279,95 € 
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En cas de reformes, la taxa serà la resultant de multiplicar els m2 d’obra per 
4,45 € amb un mínim de 279,95 €. 
 

 

2.3. Ordres d'execució:  

Sense documentació tècnica     
                     

              102,35 €  

Amb documentació tècnica                          
                     

              206,55 €  
 
2.4. Ordres d’execució d’expedients arxivat amb compliment per la via 
de l’execució forçosa i subsidiària 
 

 

Amb documentació tècnica  530,90 € 

  

Sense documentació tècnica 194,10 € 

 
2.5) Per la col·locació i retirada de fins a 10 tanques a la via pública 

 

Per part de la Brigada Municipal 150,00 € 

Per cada tanca addicional 1,50 € 

  

3) Per instal·lacions de grues i torres:  

3.1 En unifamiliar aïllada o dues aparellades    
           
                      

              224,20 €  

  

 3.2 En plurifamiliar, o més de dues aparellades per unitat de grua 
instal·lada    

                      
             224,20 €  

3.2.1 Per habitatge construït     
              

       17,90 €  

3.2.2 Per cada 200 m². de local construït    
             

       17,90 €  

3.2.3 Per cada 400 m². d'aparcament    
              

        17,90 €  

  

3.3 En edificis comercials, per unitat de grua instal·lada           224,20 €  

3.3.1 Per cada 200 m². de local o oficina    
             

       17,90 €  

3.3.2 Per cada 400 m². d'aparcament   
             

       17,90 €  

  

3.4 En edificis industrials, per unitat de grua instal·lada             224,20 €  

3.4.1 Per cada 400 m² n    
             

       17,90 €  

  

4) Altres  

4.1 Tanques de protecció d'obres, per cada ml o fracció     
                

     4,60 €  

  

4.2. Col·locació de rètols i cartells,  per cada m² o fracció    
             

   18,25 €  

  

4.3 Tramitació de llicència de gual per ml o fracció   
             

   28,30 €  
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4.4 Llicència per reserva d'aparcament, per ml o fracció    
             

   13,40 €  

  

4.5 Construcció de quioscos i barraques per una sola vegada i m²., amb 
un mínim de 10 m²   

             
   28,30 €  

  

4.6 Moviment de terres con a conseqüència del buidat o anivellament 
de solars: (variació de cota natural del terreny): 

 

 - Fins a 1m. alçada i 500m³    
           

 207,60 €  

 - Més d'1m alçada i 500m³     
           

 342,40 €  

 - per cada 100 m³ o fracció de més     
               

     8,75 €  

  

4.7 Obres de demolició i enderroc d'edificis   
           

 341,60 €  

 - En edificis o construccions menors de 40 m²   
           

 170,80 €  

  

4.8 Per piscina (en cas de sol·licituds de llicències d’obres majors)  

 - En habitatge unifamiliar     
           

 136,75 €  

 - En habitatge plurifamiliar                           
           

 204,20 €  

  

4.9 Per llicència de parcel·lació:   

1. En sòl urbà consolidat:  

 - parcel·la fins a 2000 m², per m²    
               

      0,65 €  

 - parcel·la de més de 2000 m², per m²    
               

      0,45 €  
2. En sòl urbà en fase de procés de gestió provinent de planejament aprovat 
i altres classes de sòl: 

 

 - Fins a 2000 m². de superfície de la finca original    
           

 234,90 €  

 - De més de 2000 m²  fins a 1 Ha     
           

 516,25 €  

 - De més d'1 Ha. fins a 5 Ha.    
               

 1.173,70 €  

 - De més de 5 Ha.     
        

 2.346,85 €  
En cas que la certificació fixés una cessió gratuïta superior al 12% de la 
superfície de la finca original, la quota tributària serà la establerta amb 
caràcter general com a mínima de  

             
      80,75 €  

  

4.10 Per tramitació d’instruments de planejament urbanístic derivat:  

1. Pla urbanístic derivat sotmès a avaluació ambiental:  

 - Per cada Ha o fracció fins a 5 ha  2.400 €/Ha 

 - Per cada Ha o fracció a partir de 5 Ha 1.200 €/Ha 

 - Import mínim 6.000 € 

2. Pla urbanístic derivat no sotmès a avaluació ambiental:  
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 - Per cada Ha o fracció fins a 5 ha  2.000 €/Ha 

 - Per cada Ha o fracció a partir de 5 Ha 1.000 €/Ha 

 - Import mínim 5.000 € 

  

4.11 Tramitació de projectes de reajustaments d’alineacions i rasants:  

 - Per cada ml d’alineació objecte de reajustament 25 €/ml 

 - Import mínim 575,45 € 

  

4.12 Tramitació de projectes d’urbanització:  

1. Projecte d’urbanització sotmès a avaluació ambiental:  

 - Per cada m² o fracció fins a 10.000 m² d’urbanització 0,70% s/PEC 

 - Per cada m² o fracció a partir de 10.000 m² d’urbanització 0,35% s/PEC 

 - Import mínim 4.500 € 

2. Projecte d’urbanització no sotmès a avaluació ambiental:  

 - Per cada m² o fracció fins a 10.000 m² d’urbanització 0,60% s/PEC 

 - Per cada m² o fracció a partir de 10.000 m² d’urbanització 0,30% s/PEC 

 - Import mínim 4.000 € 

  

4.13 Tramitació de projectes de gestió urbanística:  

1. Projecte de reparcel·lació (estàndard):  

    P = S + (( N + N’/4 + N’’/4 ) x 80€)  

      S =  

         Per cada Ha o fracció fins a 5 ha 1.000 € 

         Per cada Ha o fracció a partir de 5 Ha 500 € 

         Import mínim 2.500 € 

      N = Número de titulars de drets reals  

      N’ = Número de finques aportades  

      N’’ = Número de finques resultants  

2. Projecte de reparcel·lació econòmica  

    Percentatge del que correspondria al projecte de reparcel·lació estàndard 50 

3. Projecte de reparcel·lació voluntària  

    Percentatge del que correspondria al projecte de reparcel·lació estàndard 50 

4. Projectes de reparcel·lació de propietari únic  

    Percentatge del que correspondria al projecte de reparcel·lació estàndard 50 

5. Operació jurídica complementària  

    Percentatge del que correspondria al projecte de reparcel·lació estàndard 30 

6. Projecte de regularització de finques  

    Percentatge del que correspondria al projecte de reparcel·lació estàndard 30 

7. Delimitació de polígon d’actuació urbanística  

    Percentatge del que correspondria al projecte de reparcel·lació estàndard 30 

  

4.14 Tramitacions derivades de les Entitats Urbanístiques 
Col·laboradores 

 

1. Estatuts i bases d’actuació  750 € 

2. Transformació en juntes de conservació 500 € 

  

4.15 Tramitació de projectes de taxació conjunta  

   P = S + (( N + N’) x 80€)  

      S = 1000 €  

      N = Número de titulars de drets reals  
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      N’ = Número de finques  

  

 
4.16 Protecció de la legalitat urbanística 

 

a) Per tramitació d’expedients de Disciplina Urbanística arxivats en via d’ execució 
forçosa , sense adjudicació d’ obres formalitzada amb tercers 

 
    1.900,00 € 

b) Per tramitació d’expedients de Disciplina Urbanística arxivats en via d’ execució 
subsidiària i forçosa, amb  adjudicació i encàrrec de les obres formalitzada amb 
tercers . 
 

   
2.800 € 

Aquestes taxes s’entenen sense perjudici de les multes coercitives que corresponguin, les 
corresponents a la tramitació i resolució d’expedients sancionadors i, són així mateix 
independents de les despeses que s’originin amb l’execució subsidiària de les obres. 
 
4.17 Expedient contradictori de ruïna   
a) Declaració de ruïna mitjançant expedient de caràcter contradictori 600,00 € 
b) Declaració de ruïna sense expedient  de caràcter contradictori 300,00 € 
  
4.18 Per informes / certificats relatius a la concurrència d’expedients de disciplina 
urbanística, amb l’objecte d’inscriure l’obra nova al registre de la propietat. 
 

 
185,00 € 

4.19 Llicències 1a. ocupació:   

S'aplicarà el 50% de la tarifa vigent de la llicència d'obres en la data de sol·licitud 
de la 1a. ocupació que correspongui a l'obra realitzada. 

 

  

4.20 Legalització: 
 

 

1r. Els drets corresponents a aquelles obres que s'iniciïn sense llicència municipal 
que les empari, s'incrementaran, als efectes de la seva legalització, amb els 
recàrrecs següents: 

 

  

- Recàrrec del 100% quan no s'hagi sol·licitat la llicència d'obres o quan aquestes 
s'hagin iniciat sense la mateixa. En el cas d’edificacions o locals comercials 
s’aplicarà una quantitat mínima de:   

1.537,10 € 

  

- Recàrrec del 50% quan les obres realitzades excedeixin de les emparades per la 
llicència d'obra, calculat sobre la part excedida. 

 

  

2n. Tramitació de llicències d'ocupació que comportin la incoació d'expedient 
sancionador per no tenir llicència prèvia   

1.698,15 € 

  

4.21 Canvi de titularitat d'expedient: 
 

 

 - En habitatges unifamiliars           48,85 € 

 - En habitatges plurifamiliars          292,70 € 

 - En altres tipus d'edificis        375,65 € 

  

4.22 Assabentat d’obres exemptes de permís municipal 
           
       56,30€ 

        

En aquest cas no s’implicarà la quota mínima establerta amb caràcter general en la 
present Ordenança fiscal. 
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5) Tarifa mínima                                                                                              60,00€                                                                                                   
 

 

En tot cas i sempre que els drets fixats en les precedents tarifes no arribin a la quantitat  de    60 
euros, es percebrà aquesta darrera amb caràcter de mínima, sempre que la tarifa s'estableixi en 
forma de quota variable. 
 
 
5.3. Pròrrogues 
 
Totes les llicències urbanístiques senyalaran un termini per acabar obres, instal·lacions o similar, 
que serà de 60 mesos llevat dels enderrocs i les obres menors que s’han d’executar dins el 
termini que fixi la llicència. Aquest termini podrà ser objecte de modificació en els supòsits que, 
per part de l'Àrea Municipal de Territori, s'estimés el termini proposat pel promotor, el qual haurà 
de sol·licitar-ho en forma suficientment motivada i justificada. 
 
Les obres, instal·lacions o similars, hauran d'iniciar-se dins el termini de 36 mesos, d'acord amb 
les ordenances urbanístiques, a comptar des de la data de notificació de l'acord de la llicència 
urbanística. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi iniciat, caducarà automàticament la 
llicència sense necessitat expressa de formulació fins a l'aprovació de la nova llicència. 
 
Els promotors podran sol·licitar pròrrogues del termini per iniciar o finalitzar les obres, amb 
anterioritat de la finalització del termini respectiu, procedint sol·licitar i aprovar pròrroga de la 
llicència urbanística per finalitzar, en el supòsit que s'hagi efectuat la cobertura d'aigües de 
l'edifici. Les pròrrogues aprovades s'entén que són concedides per la meitat del temps de què es 
tracti, transcorregut el qual si no s'han iniciat o finalitzat les obres o les instal·lacions, la llicència 
caducarà sense necessitat d'advertència prèvia. 
 
1. Pròrroga d'inici o termini (quan aquesta pròrroga modifiqui el termini d'execució autoritzat 

inicialment). 
 

7.1.1.  1a. pròrroga......25 % de la taxa de llicència d'obres vigent en la data de sol·licitud de 
la pròrroga i que correspongui a l'obra. 

 
7.1.2.  2a. pròrroga......50 % de la taxa de llicència d'obres vigent en la data de sol·licitud de 

la pròrroga i que correspongui a l'obra. 
 

2.  Declaració complementària 
 
Per a la tramitació de la sol·licitud de pròrroga d'inici de la llicència, serà condició necessària el 
presentar un pressupost actualitzat de l'obra, als efectes de l'Impost d'obres. 
 
3.  Tarifa mínima 
 
La quota mínima de la taxa per pròrrogues d’obres menors 137,00 €. 
 
5.4. Desistiment 
 
En el cas que el sol·licitant formuli desistiment amb anterioritat a la concessió de la llicència, les 
quotes que s'hauran de liquidar seran el 80 % de les fixades a l'article 5., sempre que s'hagi 
iniciat efectivament la seva tramitació. S'entendrà iniciada efectivament la tramitació quan el 
sol·licitant hagi rebut qualsevol notificació al respecte. 
 
No es meritarà la taxa en els supòsits de desistiment previ a l'inici de tramitació efectiva. Un cop 
concedida la llicència la taxa s'haurà de satisfer íntegrament, fins i tot quan l'interessat desisteixi 
de la mateixa. 
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Article 6. ACREDITAMENT 
 
1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir 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 contribuir, no l'afectaran de cap manera la denegació de la 

llicència sol·licitada, ni la seva concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, 
ni la renúncia o desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència. 

 
 
Article 7. NORMES DE GESTIÓ 
 
Quant a la gestió, liquidació, recaptació, inspecció, infraccions i sancions hom s'ajustarà, en tot 
allò no previst en aquesta ordenança, al que disposa l' ordenança fiscal general, la legislació en 
matèria de règim local i la legislació general tributària. 
 
 
Article 8. DECLARACIÓ, LIQUIDACIÓ I INGRÉS 
 
8.1. Declaració 
 

1.Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres o comunicació prèvia, 
presentaran, prèviament, la sol·licitud corresponent en el Registre General i adjuntaran la 
documentació que específicament es determini en cada cas pels serveis municipals 
d'Urbanisme. 

 
2.Quan la llicència de què es tracti sigui per a aquells actes en que no s'exigeixi la redacció 
d'un projecte subscrit per un tècnic competent, hom adjuntarà a la sol·licitud un pressupost de 
les obres que s'han de realitzar, amb 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 que 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. 

 
4.En el cas de la llicència o comunicació prèvia relativa a la primera utilització i ocupació dels 
edificis i les construccions, s’acompanyarà certificació del facultatiu director que acrediti la data 
del finiment de les obres i que acrediti que aquestes s’han efectuat d’acord amb el projecte 
aprovat o amb les modificacions posteriors i les condicions imposades, i que l’edificació està 
en condicions de ser utilitzada. Es prendrà com a cost real i efectiu dels edificis i les 
construccions el declarat davant de l’Ajuntament pel subjecte passiu un cop finalitzades les 
obres o el comprovat pel propi Ajuntament, tal i com estableix l’ordenança fiscal reguladora de 
l’Impost de construccions, instal·lacions i obres. 
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5.Pel que fa a la llicència relativa a la primera utilització i ocupació parcial dels edificis i les 
construccions a que fa referència l’article 5.2 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística (RPLU), i que són: 

 
a) nova planta. 
b) Les ampliacions dels edificis existents. 
c) Els edificis sotmesos a obres per canviar el seu ús característic o a obres de gran reforma o 
rehabilitació que comportin la interrupció de la seva utilització i ocupació. 
 
Es prendrà com a cost real i efectiu dels edificis i les construccions el declarat davant de 
l’Ajuntament pel subjecte passiu un cop executades les obres de la part que es pretén utilitzar 
i ocupar, o el comprovat pel propi Ajuntament, tal i com estableix l’ordenança fiscal reguladora 
de l’Impost de construccions, instal·lacions i obres.  

 
 
8.2. Liquidació i ingrés    
 

1.Els subjectes passius estaran obligats a presentar declaració-liquidació, segons el model 
establert per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que contingui els elements tributaris 
imprescindibles per a liquidar la taxa, així com la identificació precisa de la parcel·la cadastral 
o de l'immoble on es realitza o s'hagi d'efectuar l'obra, construcció o instal·lació. 

 
2.El subjecte passiu ha d'ingressar a la Tresoreria Municipal la quota que resulti de l'aplicació 
de les tarifes de la present  ordenança. Una vegada comprovada l'autoliquidació per 
l'Administració, aquesta reclamarà o tornarà la diferència que en resulti. 

 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA  

Els preceptes d'aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 
de la legislació vigent i/o altres normes de desenvolupament, s'entendrà que són 
automàticament modificats o substituïts en el moment en que es produeixi la modificació dels 
preceptes legals i reglamentaris als quals fan referència. 

 
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA 
 
Els terminis per iniciar o acabar obres, instal·lacions o similars es regiran pels preceptes 
continguts en aquesta ordenança sempre i quan no hi hagi una norma legal de rang superior a 
l’ordenança que ho modifiqui. 

 
 

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA 
 
Aquesta ordenança fiscal aprovada pel Ple en sessió celebrada el 22 de desembre de 2016 
començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2017 i continuarà vigent mentre no s’acordi la seva  
modificació o derogació.  
 
 
 

Vist i plau 
 
L’ALCALDESSA     EL SECRETARI GENERAL 


