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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 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.  
 
També constitueix el fet imposable de la taxa l’activitat, tant tècnica com jurídica i administrativa 
desenvolupada amb l’objecte d’iniciar, tramitar, resoldre i fer executar els procediments de 
disciplina urbanística relatius a protecció de la legalitat urbanística tendents a la restauració de 
la realitat física alterada i ordre jurídic infringit, 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, o els que resultin obligats en els procediments de protecció de la 
legalitat urbanística i ordre d’execució que s’iniciïn com a propietaris o posseïdors o, si s’escau, 
arrendataris dels immobles o promotors. Així mateix, ho seran aquells que sol·licitin l’emissió 
d’informes / certificats relatius a la concurrència d’expedients de disciplina urbanística”. 

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

3.En relació amb els procediments de ruïna, els propietaris dels immobles declarats com a tals. 
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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 
 
Les bonificacions d’ obres subjectes al règim de llicència urbanística o comunicació prèvia per 
les quals procedeixi l’aplicació de la taxa reduïda, d’acord amb les establertes a l’article 5 de la 
present Ordenança fiscal, únicament s’aplicaran sobre la quota de la taxa reduïda.  
 

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 obres 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. 
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2.Bonificacions 

 

1) Es bonificarà en un 50% de la taxa a aquells immobles que disposin de l’etiqueta final de 
certificació energètica (ICAEN) de valor A.  

 

2) Així mateix, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès podrà atorgar a aquells subjectes passius 
que executin les 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  de procediments d’ ordre d’ 
execució i de ruïna que resultin arxivats, portant causa del compliment voluntari i dins del primer 
termini conferit , així com per la tramitació de procediments de protecció de la legalitat 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 d’aquells immobles que executin obres derivades de processos 
de reindustrialización.* 
 

*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. 
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7) Es bonificarà en un 50% la taxa per l’execució 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 

 
En el present article es regulen quotes tributàries de caràcter general i quotes tributàries de 
tipus reduït, en funció de si l’interessat que sol·licita la llicència urbanística o efectua la 
comunicació prèvia d’obres presenta junt amb la sol·licitud o la comunicació l’informe 
d’idoneïtat tècnica a emetre per una entitat col·laboradora de l’Ajuntament, d’acord amb el que 
s’estableix a l’Ordenança per l’agilització dels tràmits de les llicències urbanístiques 
disponibles a la seu electrònica, https://www.santcugat.cat/web/seu-electronica. 
 
Per l’aplicació de la taxa reduïda, caldrà aportar a l’expedient de sol·licitud de llicències 
d’obres o de comunicació prèvia d’obres l’informe d’idoneïtat tècnica i el comprovant de 
pagament. Únicament procedirà l’aplicació de la quota reduïda pel cas que, complint amb els 
requisits anteriorment esmentats, existeixi coincidència entre la persona que ha satisfet 
l’import corresponent per l’emissió de l’informe i el sol·licitant de la llicència urbanística o 
persona que hagi efectuat la comunicació prèvia d’obres. En d’altre cas, s’aplicarà la quota 
general establerta en aquest article.  
 
*C01, C02... L01, L02... es correspon a la tipologia d’obres que es pretenen executar d’acord 
amb els diferents tràmits de sol·licitud / comunicació prèvies d’obres que posa a disposició 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès d’acord amb els formularis aprovats per l’Ordenança per 
l’agilització dels tràmits de les llicències urbanístiques. D1, D2, D3, P es correspon a la 
classificació de la documentació segons la tipologia d’obra que s’executi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTA
CIÓ  

CODI 
TIPUS 

D'OBRA 
TIPUS DOBRA QUOTA GENERAL 

D1/D2/D3/P C/L Descripció QUOTA INCREMENT EN LA 
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MÍNIMA QUOTA 

D3 C02 

Obres superficials interiors 
(reparació o canvi de 
paviment, enrajolat, 
muntatge o canvi de 

fusteries interiors, 
col·locació o canvi de fals 
sostre) sense afectació 

estructural ni modificació de 
la distribució, en edificis en 
edificis AMB catalogació 
genèrica o específica, 

sempre que no afectin els 
elements protegits. 

56,30 € 

Si el PEM és més gran 
a 6.000€, la quota es 
correspon amb l'1% 
del pem, i fins a un 
màxim de 279,95€.  

D3 C03 

Obres superficials interiors 
(reparació o canvi de 
paviment, enrajolat, 
muntatge o canvi de 

fusteries interiors, 
col·locació o canvi de fals 
sostre) sense afectació 

estructural ni modificació de 
la distribució en edificis 

SENSE catalogació 
genèrica o específica. 

56,30 € 

Si el PEM és més gran 
a 6.000€, la quota es 
correspon amb l'1% 
del pem, i fins a un 
màxim de 279,95€.  

D3 C08 

Reparació puntual o 
substitució de fusteries 
exteriors, balconeres, 

persianes o reixes; 
reparació de terrats sense 

afectació estructural. 

56,30 € 

Si el PEM és més gran 
a 6.000€, la quota es 
correspon amb l'1% 
del pem, i fins a un 
màxim de 279,95€.  

D3 C09 

Actuacions d'adequació en 
espais lliures de la parcel·la 
que no impliquin modificació 
topogràfica ni tala d'arbres 

ni destrucció de jardins 
existents, ni modificació de 

tanques. 

56,30 € 

Si el PEM és més gran 
a 6.000€, la quota es 
correspon amb l'1% 
del pem, i fins a un 
màxim de 279,95€.  

D3 C16 
Execució de cales, pous i/o 

sondeigs previs. 
56,30 € 

Si el PEM és més gran 
a 6.000€, la quota es 
correspon amb l'1% 
del pem, i fins a un 
màxim de 279,95€.  

D3 C19 

Modificació o adequació de 
serveis de subministrament 

d’energia, aigua, de 
sanejament, de telefonia 
existents (com equips de 

captació d’energia, 
instal·lació d’antenes, 
equips de depuració 

d’aigües grises...) 

56,30 € 

Si el PEM és més gran 
a 6.000€, la quota es 
correspon amb l'1% 
del pem, i fins a un 
màxim de 279,95€.  
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D3 CP02 

Obres superficials interiors 
(reparació o canvi de 
paviment, enrajolat, 
muntatge o canvi de 

fusteries interiors, 
col·locació o canvi de fals 
sostre) que no comportin 

modificació de la distribució 
en edificis SENSE 

catalogació genèrica o 
específica. 

56,30 € 

Si el PEM és més gran 
a 6.000€, la quota es 
correspon amb l'1% 
del pem, i fins a un 
màxim de 279,95€.  

D3 CP03 

Obres superficials interiors 
(reparació o canvi de 
paviment, enrajolat, 
muntatge o canvi de 

fusteries interiors, 
col·locació o canvi de fals 
sostre) que no comportin 

modificació de la distribució, 
en edificis AMB catalogació 

genèrica o específica, 
sempre que les obres no 

afectin els elements objecte 
de la protecció. 

56,30 € 

Si el PEM és més gran 
a 6.000€, la quota es 
correspon amb l'1% 
del pem, i fins a un 
màxim de 279,95€.  

D3 CP05 

Obres superficials interiors 
(reparació o canvi de 
paviment, enrajolat, 
muntatge o canvi de 

fusteries interiors, 
col·locació o canvi de fals 
sostre) que no comportin 

modificació de la distribució 
en edificis SENSE 

catalogació genèrica o 
específica. 

56,30 € 

Si el PEM és més gran 
a 6.000€, la quota es 
correspon amb l'1% 
del pem, i fins a un 
màxim de 279,95€.  

D3 CP06 

Obres superficials interiors 
(reparació o canvi de 
paviment, enrajolat, 
muntatge o canvi de 

fusteries interiors, 
col·locació o canvi de fals 
sostre) que no comportin 

modificació de la distribució, 
en edificis AMB catalogació 

genèrica o específica, 
sempre que les obres no 

afectin els elements objecte 
de la protecció. 

56,30 € 

Si el PEM és més gran 
a 6.000€, la quota es 
correspon amb l'1% 
del pem, i fins a un 
màxim de 279,95€.  
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DOCUMENTA
CIÓ  

CODI 
TIPUS 

D'OBRA 
TIPUS DOBRA QUOTA GENERAL 

D1/D2/D3/P C/L Descripció 
QUOTA 
MÍNIMA 

INCREMENT EN LA 
QUOTA 

D2 C07 

C06 per alçades inferiors o 
igual a 6 metres, sense 

ocupació d'espai públic ni 
afectació d'elements 

catalogats. 

101,85 €   

D2 C10 

Construcció o modificació 
de tanques de solar, sempre 

que no comporti ocupació 
d’espai públic. 

101,85 €   

D2 C15 

Construcció de tanques 
provisionals de protecció 
d’obres de solars, sempre 
que no comporti ocupació 
d’espai de domini públic. 

101,85 €   

D2 C18 
Instal·lació d’equips d’aire 

condicionat  (en àmbit 
domèstic).  

101,85 €   

D2 CP07 

Instal·lació d’elements 
identificadors de locals: 

rètols, tendals i els altres 
previstos a l’Ordenança 
Municipal de Publicitat o 

instal·lació d’aire 
condicionat al local. 

101,85 €   

D2 L22(B) 

Construcció o modificació 
de tanques / murs 

perimetrals en edificació 
aïllada amb afectació de 

vialitat o que comporti 
ocupació d’espai públic. 

101,85 €   

D2 L23(B) Tala d’arbres. 101,85 € 
La quota mínima 

s’incrementarà en 5€/u 
a partir del 2n arbre. 

D2 L24(B) 

Construcció i/o col·locació 
de tanques provisionals de 
protecció d’obres  sempre 
que comportin ocupació de 

l’espai públic. 

101,85 € 

L’import de la quota es 
correspon a l’import 
resultant d’aplicar 

4,60€ x ml.  

 
 
 
 

DOCUMENTA
CIÓ  

COD
I 

TIPU
S 

D'O
BRA 

TIPUS DOBRA QUOTA GENERAL QUOTA REDUÏDA 
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D1/D2/D3/P C/L Descripció 
QUOTA 
MÍNIMA 

INCREM
ENT EN 

LA 
QUOTA 

QUOT
A 

MÍNIM
A 

INCREME
NT EN LA 
QUOTA 

D1 C00 

Reformes interiors que 
comportin canvis de 

distribució amb 
AFECTACIÓ 

ESTRUCTURAL 
PUNTUAL (excepte en 
els àmbits tipològics A, 
B, C, que es tramitarà 
com a autorització). 

279,95 € 

L’import 
de la 

quota es 
correspo

n a 
l’import 

resultant 
d’aplicar 
4,45€ x 

m2 

50,95 € 

L’import 
de la 

quota es 
correspon 
a l’import 
resultant 
d’aplicar 
3,17€ x 

m2 

D1  C01 

Reformes interiors que 
comportin canvis de 
distribució SENSE 

AFECTACIÓ 
ESTRUCTURAL 

(excepte en els àmbits 
tipològics A, B, C, que es 

tramitarà com a 
autorització). 

279,95 € 

L’import 
de la 

quota es 
correspo

n a 
l’import 

resultant 
d’aplicar 
4,45€ x 

m2 

50,95 € 

L’import 
de la 

quota es 
correspon 
a l’import 
resultant 
d’aplicar 
3,17€ x 

m2 

D1 C04 Construcció de piscines. 279,95 €       

D1 C05 

Construcció de 
construccions auxiliars 

d’una planta, definides a 
l’art. 253.1 de la 

Modificació de les 
Normes Urbanístiques 

de Sant Cugat del 
Vallès, que no suposin 

l’elaboració d’un projecte 
tècnic, d’acord amb la llei 

d’ordenació de 
l’edificació. 

279,95 € 

L’import 
de la 

quota es 
correspo

n a 
l’import 

resultant 
d’aplicar 
4,45€ x 

m2 

50,95 € 

L’import 
de la 

quota es 
correspon 
a l’import 
resultant 
d’aplicar 
3,17€ x 

m2 

Enderroc de 
construccions auxiliars 
d’una planta, definides a 
l’art. 253.1 de la 
Modificació de les 
Normes Urbanístiques 
de Sant Cugat del 
Vallès, que no suposin 
l’elaboració d’un projecte 

279,95 €  39,95 €  

D1 C06 

Obres de conservació o 
reparació menor en 

façanes (no a carrer) o 
cobertes sense ocupació 

d'espai públic, ni 
afectació d'elements 

catalogats per alçades 

279,95 €   50,95 €   
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superiors a 6 metres (en 
edificis amb catalogació 
A,B, C en tots els casos 
el règim és autorització) 

D1 C11 

Construcció o 
modificació de murs 

perimetrals amb 
contenció en edificació 
aïllada que facin front a 
carrer, sense afectació 

de vialitat i sense 
modificació del terreny 
natural, sempre que no 

comporti ocupació 
d’espai públic. 

279,95 €   50,95 €   

D1 C12 

Col·locació de rètols a 
les cobertes dels edificis 
i en façanes i els altres 
previstos a l’Ordenança 
Municipal de Publicitat. 

279,95 €       

D1 C13 

Col·locació de cartelleres 
publicitàries previstes a 
l’Ordenança Municipal 

de Publicitat.   

279,95 €       

D1 C14 

Instal·lació de mitjans 
auxiliars de la 

construcció d’obres 
(bastides, casetes 

provisionals d'obres, 
muntacàrregues, sitges, 

aparells elevadors), 
sempre que no 

comportin ocupació 
d’espai públic. 

279,95 €   50,95 €   

D1 C17 

A. Instal·lació de serveis 
de subministrament 

d’energia, estalvi 
d’aigua, de sanejament, 

de telefonia (com per 
exemple equips de 

captació d’energia solar 
o equips de depuració 

d’aigües grises). 

279,95 €   

   

D1 

T147 B. Instal·lació o 
modificació de serveis de 

subministrament 
d’energia, gas, aigua, 

telefonia, i similars, que 
comportin l’execució 

d’obres a la via pública 

279,95 € 

   

D1 C20 
Actuacions d’urgència de 

reforç estructural de 
caràcter provisional fins 

279,95 €   50,95 €   
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a la intervenció definitiva 
(apuntalar); actuacions 
d’urgència de protecció 
de façanes, mitgeres i 

d’altres elements 
constructius. 

D1 C22 

Modificacions no 
substancials de la 

llicència d’obra, d’acord 
amb l’art. 76 del Decret 
64/2014 de 13 de maig. 

279,95 € 

L’import 
de la 

quota es 
correspo

n a 
l’import 

resultant 
d’aplicar 
4,45€ x 

m2 

50,95 € 

L’import 
de la 

quota es 
correspon 
a l’import 
resultant 
d’aplicar 
3,17€ x 

m2 

D1 
CP0

1 

Reformes interiors que 
comportin canvis de 

distribució (excepte en 
els àmbits tipològics A, 
B, C, que es tramitarà 
com a autorització). 

279,95 € 

L’import 
de la 

quota es 
correspo

n a 
l’import 

resultant 
d’aplicar 
4,45€ x 

m2 

50,95 € 

L’import 
de la 

quota es 
correspon 
a l’import 
resultant 
d’aplicar 
3,17€ x 

m2 

D1 
CP0

4 

Reformes interiors que 
comportin canvis de 

distribució (excepte en 
els àmbits tipològics A, 
B, C, que es tramitarà 
com a autorització). 

279,95 € 

L’import 
de la 

quota es 
correspo

n a 
l’import 

resultant 
d’aplicar 
4,45€ x 

m2 

50,95 € 

L’import 
de la 

quota es 
correspon 
a l’import 
resultant 
d’aplicar 
3,17€ x 

m2 

D1 
L20(
B) 

Construcció de piscines 
que comportin 
plataformes 

d’anivellament que 
modifiquin les cotes 
naturals de terreny 
definitiu amb una 

variació de fins a 50 cm. 

279,95 €      

D1 
L25(
B) 

Instal·lació de mitjans 
auxiliars de la 

construcció d’obres 
(bastides, 

muntacàrregues, sitges, 
aparells elevadors) 

sempre que aquestes 
actuacions comportin 
ocupació de l’espai 

279,95 €   50,95 €   
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públic. 

D1 
L26(
B) 

Instal·lació de grues 
torre. 

279,95 €   50,95 €   

 
 

DOCU
MENTA

CIÓ 
TÈCNI

CA 

CO
DI 
TIP
US 
D'O
BRA 

TIPUS DOBRA QUOTA GENERAL QUOTA REDUÏDA 

D1/D2/
D3/P 

C/L Descripció 
QUOTA 
MÍNIMA 

INCREMEN
T EN LA 
QUOTA 

QUOTA 
MÍNIMA 

INCREMEN
T EN LA 
QUOTA 

P 
L01(
A) 

Obres de nova construcció 
que, d’acord amb la 

legislació sobre ordenació 
de l’edificació, requereixen 
l’elaboració d’un projecte 

tècnic. 

574,35 € 

L’import de 
la quota es 
correspon a 

l’import 
resultant 
d’aplicar 

7,25€ x m2 

334,35€ 

L’import de 
la quota es 
correspon a 

l’import 
resultant 
d’aplicar 

5,97€ x m2 

P 
L02(
A) 

La instal·lació de cases 
prefabricades o 

instal·lacions similars ja 
siguin provisionals o 

permanents (mòbil-home, 
oficina de vendes de 

promocions d’habitatges, 
barracons, quioscos, etc) 

dins de parcel·les 
privades. 

574,35 € 

L’import de 
la quota es 
correspon a 

l’import 
resultant 
d’aplicar 

7,25€ x m2 

334,35€ 

L’import de 
la quota es 
correspon a 

l’import 
resultant 
d’aplicar 

5,97€ x m2 

P 
L03(
A) 

Enderrocs totals o parcials 
de les edificacions que, 
d’acord amb la legislació 

sobre ordenació de 
l’edificació, requereixen 

l’elaboració d’un projecte 
tècnic. 

344,65 €   104,65€   

P 
L04(
A) 

Obres que comportin un 
canvi d’ús a residencial. 

344,65 € 

L’import de 
la quota es 
correspon a 

l’import 
resultant 
d’aplicar 

4,45€ x m2 

104,65€ 

L’import de 
la quota es 
correspon a 

l’import 
resultant 
d’aplicar 

3,17€ x m2 

P 
L05(
A) 

Reforma o rehabilitació 
amb modificació de l’ús 

principal de l’edifici. 
344,65 € 

L’import de 
la quota es 
correspon a 

l’import 
resultant 
d’aplicar 

104,65€ 

L’import de 
la quota es 
correspon a 

l’import 
resultant 
d’aplicar 



    

12 
OF 12   Ple 16/12/2019 
 

4,45€ x m2 3,17€ x m2 

P 
L06(
B) 

Instal·lació d’elements 
publicitaris no previstos en 
l’Ordenança Municipal de 

Publicitat i/o que 
requereixin d’informe 

pertinent de la  Comissió 
Tècnica Assessora de 

Publicitat i Protecció del 
Paisatge Urbà. 

344,65 €       

P 
L07(
B) 

Intervenció que afecti  
únicament els fonaments o 

l’estructura de l’edifici. 
344,65 € 

L’import de 
la quota es 
correspon a 

l’import 
resultant 
d’aplicar 

4,45€ x m2 

104,65€ 

L’import de 
la quota es 
correspon a 

l’import 
resultant 
d’aplicar 

3,17€ x m2 

P 
L08(
A) 

Intervenció global en 
l’edifici que produeixin una 
variació de la composició 
general exterior de l’edifici 

344,65 € 

L’import de 
la quota es 
correspon a 

l’import 
resultant 
d’aplicar 

4,45€ x m2 

104,65€ 

L’import de 
la quota es 
correspon a 

l’import 
resultant 
d’aplicar 

3,17€ x m2 

P 
L09(
B) 

Obres per a la instal·lació 
d’ascensor. 

344,65 € 

L’import de 
la quota es 
correspon a 

l’import 
resultant 
d’aplicar 

4,45€ x m2 

104,65€ 

L’import de 
la quota es 
correspon a 

l’import 
resultant 
d’aplicar 

3,17€ x m2 

P 
L10(
A) 

Obres que comportin 
increment del nombre 

d’habitatges, establiments 
o altres elements 

susceptibles 
d’aprofitament privatiu 

independent. 

344,65 € 

L’import de 
la quota es 
correspon a 

l’import 
resultant 
d’aplicar 

4,45€ x m2 

104,65€ 

L’import de 
la quota es 
correspon a 

l’import 
resultant 
d’aplicar 

3,17€ x m2 

P 
L11(
A) 

Increment de volum o 
sostre edificable en edificis 

existents (que no 
comportin 

fonamentacions) 

344,65 € 

L’import de 
la quota es 
correspon a 

l’import 
resultant 
d’aplicar 

4,45€ x m2 

104,65€ 

L’import de 
la quota es 
correspon a 

l’import 
resultant 
d’aplicar 

3,17€ x m2 
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P 
L12(
B) 

Obres de reforma o 
rehabilitació d’entitats 
edificades que afectin 

l’estructura o els 
fonaments i/o la coberta 

i/o la façana sense 
variació de volum ni 

sostre. 

344,65 € 

L’import de 
la quota es 
correspon a 

l’import 
resultant 
d’aplicar 

4,45€ x m2 

104,65€ 

L’import de 
la quota es 
correspon a 

l’import 
resultant 
d’aplicar 

3,17€ x m2 

P 
L13(
B) 

Canvi de coberta inclinada 
a terrassa o terrat i a 

l’inrevés. 
344,65 €   104,65€   

P 
L14(
A) 

Obres que tinguin caràcter 
d’intervenció total en 
edificis o bé obres de 
caràcter parcial que 
afectin els elements 

identificats com a objecte 
de la protecció en 

catalogació específica 
(tipus A, B, C).   

344,65 € 

L’import de 
la quota es 
correspon a 

l’import 
resultant 
d’aplicar 

4,45€ x m2 

104,65€ 

L’import de 
la quota es 
correspon a 

l’import 
resultant 
d’aplicar 

3,17€ x m2 

P 
L15(
B) 

Obres que tinguin caràcter 
d’intervenció total en 

edificis amb catalogació 
tipus D o bé obres de 
caràcter parcial que 

afectin a façanes de carrer 
o als elements identificats 

com a objecte de la 
protecció amb catalogació 

tipus D. 

344,65 € 

L’import de 
la quota es 
correspon a 

l’import 
resultant 
d’aplicar 

4,45€ x m2 

104,65€ 

L’import de 
la quota es 
correspon a 

l’import 
resultant 
d’aplicar 

3,17€ x m2 

P 
L16(
B) 

Obres de conservació o 
reparació menor en 
façanes o cobertes, 

execució i/o reparació 
d’arrebossats, d’aplacats 
i/o pintats en edifici,  i/o 
execució d'envà pluvial 

amb catalogació 
específica (tipus A, B, C). 

344,65 €   104,65€   

P 
L17(
B) 

Obres que impliquin 
rebaixos en el subsòl en 
edificis amb catalogació 
específica (en tipus A, B, 

C, G, H, I). 

344,65 € 

L’import de 
la quota es 
correspon a 

l’import 
resultant 
d’aplicar 

4,45€ x m2 

104,65€ 

L’import de 
la quota es 
correspon a 

l’import 
resultant 
d’aplicar 

3,17€ x m2 

P 
L18(
B) 

Obres de reforma interior 
amb canvis de distribució 

que afectin edificis en 
catalogació específica 

(tipus A, B, C). 

344,65 € 

L’import de 
la quota es 
correspon a 

l’import 
resultant 
d’aplicar 

4,45€ x m2 

104,65€ 

L’import de 
la quota es 
correspon a 

l’import 
resultant 
d’aplicar 

3,17€ x m2 
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P 
L19(
B) 

Moviments de terres amb 
variació de rasants 
respecte dels perfils 
naturals del terreny. 

344,65 €   104,65€   

P 
L21(
B) 

Construcció de murs de 
contenció o talussos per a 

fer explanacions de 
terrenys. 

344,65 €   104,65€   

P 
L32(
B) 

Modificacions substancials 
de la llicència d’obra 

d’acord amb l’article 35 i 
33.2 del Decret 64/2014, 

de 13 de maig, del 
Reglament de protecció de 
la legalitat urbanística de 

Catalunya.   

344,65 € 

L’import de 
la quota es 
correspon a 

l’import 
resultant 
d’aplicar 

4,45€ x m2 

104,65€ 

L’import de 
la quota es 
correspon a 

l’import 
resultant 
d’aplicar 

3,17€ x m2 

 
 

Usos provisionals i actuacions en sòl no urbanitzable 

P/D1 L27(A) 
Usos i obres provisionals de l’article 53 del 

Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 

La quota és la 
que es 

correspongui 
d’acord amb el 
tipus d’obra de 
què es tracti, en 
aplicació dels 

punts anteriors, 
incrementada en 

un 20%.  

P/D1 L28(A) 
Obertura, modificació i pavimentació de 

camins. 

La quota és la 
que es 

correspongui 
d’acord amb el 
tipus d’obra de 
què es tracti, en 
aplicació dels 

punts anteriors, 
incrementada en 

un 20%. 

P/D1 L29(A) Actuacions en sòl no urbanitzable. 

La quota és la 
que es 

correspongui 
d’acord amb el 
tipus d’obra de 
què es tracti, en 
aplicació dels 

punts anteriors, 
incrementada en 
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un 20%. 

    
 
 
 
 
 

Legalitzacions 

D1/D2/D3 C21 
Legalitzacions d’actuacions que corresponguin 
a aquest tràmit T225 ( règim de comunicació 

prèvia ). 

La quota és la 
que es 

correspongui 
d’acord amb el 
tipus d’obra de 
què es tracti, 

incrementada en 
un 100%.  

P/D1/D2 L30(B) 
Legalitzacions d’actuacions que corresponguin 

a aquest tràmit ( règim de llicències). 

La quota és la 
que es 

correspongui 
d’acord amb el 
tipus d’obra de 
què es tracti, 

incrementada en 
un 100%. 

P/D1/D2 L31(B) 

Els actes i les obres que s’han de dur a terme 
en compliment d’una ordre d’execució o de 

restauració, si d’acord amb la legislació sobre 
ordenació de l’edificació, requereixen 

l’elaboració d’un projecte tècnic. 

La quota és la 
que es 

correspongui 
d’acord amb el 
tipus d’obra de 
què es tracti, 

incrementada en 
un 20%. 

 
 
 
 

2) LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ O DIVISIÓ HORITZONTAL 

2.1.Llicència de parcel·lació 

2.1.1 Llicència de parcel·lació 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 € 
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2.1.2. Llicència de parcel·lació 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 € 

2.2.Llicència de constitució i/o modificació d’un règim de propietat horitzontal 

-Quota base
 

279,00 € 

-Per cada unitat (habitatge, local, nau industrial)
30,00 € 

 

 
 
 

3) COMUNICACIONS PRÈVIES DE PRIMERA OCUPACIÓ / LLICÈNCIA DE PRIMERA 
OCUPACIO PARCIAL 

S'aplicarà el 50% de la de la quota vigent de les obres que es corresponguin en la data de 

sol·licitud / comunicació prèvia de la primera ocupació.  

 

4) ORDRES D’EXECUCIÓ  

4.1 Procediment d’ordres d’execució: 

-Sense requeriment de documentació tècnica 158,91€ 

-Amb requeriment de documentació tècnica al propi expedient 317,91€ 

4.2. Procediments d’ordres d’execució en via d’execució forçosa subsidiària 

-Amb documentació tècnica 530,90 € 

-Sense documentació tècnica 194,10 € 
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4.3 Expedient contradictori de ruïna 

-Declaració de ruïna mitjançant expedient de caràcter contradictori 600,00 € 

-Declaració de ruïna sense expedient  de caràcter contradictori 300,00 € 

5) PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA  

5.1. Per la tramitació de procediments de protecció de la legalitat urbanística  397,98 € 

5.2.Per tramitació de procediments de protecció de la legalitat urbanística 

d’expedients de Disciplina Urbanística arxivats en via d’execució forçosa, 

sense adjudicació d’obres formalitzada amb tercers 

  1.900,00 € 

 

 

5.3. Per la tramitació d’expedients en via d’execució forçosa subsidiària, amb 

adjudicació d’obres formalitzada amb tercer 
  2.800,00 € 

 

6) PER INFORMES / CERTIFICATS RELATIUS A LA CONCURRÈNCIA 
D’EXPEDIENTS DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. 

185,00 € 

 
 

7) ALTRES 

7.1 Tramitació de llicència de gual per ml o fracció   
            

   28,30 €  
  

7.2 Llicència per reserva d'aparcament, per ml o fracció    
            

   13,40 €  
  
7.3 Construcció de quioscos i barraques per una sola vegada i m²., amb 
un mínim de 10 m²   

            
   28,30 €  

 
 
7.4 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 € 

 
 
7.5 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:  
 - 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 € 
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7.6 Tramitació de projectes de reajustaments d’alineacions i rasants:  
 - Per cada ml d’alineació objecte de reajustament 25 €/ml 
 - Import mínim 575,45 € 
  
7.7 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 € 
  
7.8 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 € 
  
7.9 Tramitacions derivades de les Entitats Urbanístiques 
Col·laboradores 

 

1. Estatuts i bases d’actuació  750 € 
2. Transformació en juntes de conservació 500 € 
  
7.10 Tramitació de projectes de taxació conjunta  
   P = S + (( N + N’) x 80€)  
      S = 1000 €  
      N = Número de titulars de drets reals  
      N’ = Número de finques  
 
7.11 Canvi de titularitat d'expedient: 
 

 

 - En habitatges unifamiliars           48,85 € 
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 - En habitatges plurifamiliars          292,70 € 
 - En altres edificis        375,65 € 
 

8) TARIFA MINIMA 
 
 

    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. 
 
        9) PRÓRROGUES 
 
1. Pròrroga del termini d’inici o finalització   
 
a) 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 pendent d’executar.  
 
b)  2a. Pròrroga i següents......50 % de la taxa de llicència d'obres vigent en la data de sol·licitud 
de la pròrroga i que correspongui a l'obra pendent d’executar.  
 
2.Tarifa mínima  
 
La quota mínima de la taxa per pròrrogues d’obres serà de 137,00 €. 
 
      10) ALTRES SUPÒSITS DE REDUCCIÓ DE LA QUOTA 
  
En el cas d’obres subjectes al règim d’intervenció administrativa de llicència / autorització, pel cas 
d’arxiu del procediment per desistiment o caducitat, el càlcul de la taxa es farà aplicant els 
percentatges següents  sobre la quota tributària general o reduïda que es correspongui 
corresponent de les establertes en l’article 5:  
 
a) Un 5%, si no consta emès a l’expedient cap informe. 
b) Un 40%, si consten emesos un o més informes a l’expedient i la persona interessada no 
ha rebut cap notificació durant la tramitació del procediment.  
c) Un 80%, si consten emesos  un o més informes a l’expedient i la persona interessada ha 
rebut alguna notificació durant la tramitació del procediment.  
  
En el cas d’obres subjectes al règim de comunicació prèvia, el càlcul de la tarifa es farà aplicant 
el percentatge sobre la quota tributària general o reduïda que es correspongui corresponent de 
les establertes en l’article 5:  
 
Un 5%, si la comunicació prèvia s’acaba deixant sense efecte a manca d’aportació de tots els 
documents preceptius i necessaris per la seva correcta formalització o si es renuncia a l’exercici 
de l’activitat abans d’efectuar-se la visita d’inspecció.  
  
Si l’arxiu del procediment és per denegació, la tarifa es calcularà aplicant un percentatge sobre la 
quota tributària general o reduïda que es correspongui corresponent de les establertes en l’article 
5, en funció dels informes que hagin estat emesos en l’expedient, en proporció  del 20%, d’acord 
amb l’escala següent: 
 
 
a) Per un informe emès, un 20% 
b) Per dos informes emesos, un 40% 
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c) Per tres informes emesos, un 60% 
d) Per quatre informes emesos, un 80% 
 
En cap cas la quota resultant de multiplicar un coeficient per m2 o lineal conforme la present 
Ordenança podrà excedir del  cost  de l’activitat municipal, tècnica o administrativa realitzada. 

 
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, s’entendrà iniciada la dita activitat en la data de 
presentació de la sol·licitud que iniciï el corresponent procediment o en la data de presentació 
de la comunicació prèvia si el subjecte passiu la formula expressament.  
 
2.En el cas de procediments de protecció de la legalitat urbanística, ordre d’execució i ruïna, la 
taxa s’acreditarà quan es dicti la resolució d’iniciació del procediment, ordinari i/o d’execució, 
amb independència de la taxa que pugui derivar-se del procediment que pugui instruir-se per la 
legalització / enderroc o execució de les obres que s’ordenin.  
 
3. Excepcionalment, en el cas de les llicències d’obres i les comunicacions prèvies d’obres, si 
l’arxiu del procediment es produeix per desistiment, en el cas del règim d’intervenció 
administrativa d’autorització / llicència, o per renúncia, en el cas dels règims de comunicació 
prèvia, motivat en un error en el règim de tramitació, sempre i quan l’interessat hagi sol·licitat o 
presentat l’autorització o la comunicació prèvia que es correspongui en el moment del 
desistiment / renúncia del tràmit iniciat per error, no es liquidarà cap taxa pel tràmit efectuat per 
error. 
 
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 
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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. 
 
5. En el cas de la llicència relativa a la primera utilització i ocupació parcial dels edificis i les 
construccions a que fa referència l’article 187.1 d) del  Text refós de la Llei d’urbanisme de 
Catalunya, 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    
 
La taxa serà liquidada per l’Administració o per l’Organisme de Gestió Tributària que tingui 
delegada la gestió i/o recaptació. La liquidació es notificarà al contribuent, o al substitut del 
contribuent i s’haurà de satisfer en els períodes fixats a l’article 62.2 de la Llei General 
Tributària. 
 
 
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 
 
Aquesta modificació parcial de l’Ordenança fiscal aprovada pel ple en sessió celebrada en data 
16 de desembre de 2019 entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020 i continuarà vigent mentre 
no s’acordi la modificació o derogació. Els articles no modificats continuaran vigents. 
 

 
  Vist i plau 

 
     L’ALCALDESSA                                                                     LA SECRETÀRIA GENERAL 
 
 
 
 
 
  


