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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6

REGULADORA DE L’IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Article 1.- Fonament Legal
A l’empara del que disposa l’article 106 en relació als 4,1,b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i els articles 6.1 i 8,1,b) del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 15 al
19 i d’acord amb els articles 100 a 103 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es regula l’aplicació de l’impost
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

Article 2.- Fet Imposable
Constitueix el fet imposable de l’impost l’execució, dins d’aquest terme municipal, de qualsevol
construcció, instal·lació o obra, per la qual sigui necessària l’obtenció de llicència municipal
d’obres, o urbanística, s’hagi obtingut o no, d’acord amb el que estableix la legislació sobre règim
del sòl. Neix el fet imposable amb l’inici de les obres, construccions o instal·lacions.
En concret es troben sotmeses a l’impost les següents construccions, obres i instal·lacions:
a).- Les obres de construcció de tota mena d’edificis de nova planta.
b).- Les obres de reforma de l’estructura d’un edifici o que augmentin o redueixin el seu volum.
c).- Les obres de reforma que modifiquin la distribució interior de l’edifici.
d).- Les que es realitzin en façana i modifiquin l’aspecte exterior de les edificacions.
e).- Les obres d’urbanització, excepte les que es realitzin en funció d’un projecte d’urbanització.
f).- Les obres de parcel·lació de terrenys.
g).- Les obres de moviment de terres.
h).- Les obres de construcció de murs de contenció, pous, obres de captació d’aigua i piscines.
i).- Les obres d’enderrocament d’edificis existents.
j).- Les actuacions de tallada d’arbres que formin massa arbòria de certa importància.
k).- La col·locació de grues torre, ascensors, sínies o altres aparells elevadors.
l).- El canvi o reparació puntual d’elements estructurals.
m).-L’execució o modificació d’obertures que afectin a elements estructurals.
n).- Les obertures de rases de més de 25 metres lineals.

Article 3.- Subjectes Passius
Són subjectes passius d’aquest impost les persones físiques, les jurídiques i els ens als quals es
refereix l’article 35.4 de la Llei General tributària següents :
1.- A títol de contribuent, els titulars o propietaris de les construccions, instal·lacions o obres siguin

o no siguin propietaris del immoble sobre el que es realitzen. S’entén com a propietaris de les
construccions, instal·lacions o obres, als qui suportin les despeses o costos que comporti la seva
realització.

2.- A títol de substitut del contribuent, els que sol·licitin les llicències municipals, o facin les
construccions, les instal·lacions o les obres sense llicència, sempre que les construccions,
instal·lacions o obres, no siguin realitzades pels contribuents.

Article 4.- Base Imposable
El cost real i efectiu de les construccions, instal·lacions i obres.
1.- Base imposable provisional: és el pressupost de les construccions, instal·lacions i obres, objecte

de la llicència, presentat per l’interessat, sempre que estigui degudament visat pel Col·legi
Professional corresponent dins de l’any de la concessió de la llicència. En obres que es
sol·licitin d’acord amb un projecte tècnic d’arquitecte, la base imposable provisional serà el
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pressupost d’execució material segons el càlcul del pressupost de referència establert pel
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.

2.- Base imposable definitiva: es determinarà una vegada s’acabin les obres o al termini de la
llicència, tenint en compte el valor de les construccions, instal·lacions i obres realment
executades, i el seu cost real i efectiu, mitjançant declaració acreditada documentalment pel
tècnic director de l’obra o pel subjecte passiu, comprovada administrativament dintre del període
de la prescripció.

Article 5.- Exempcions
1.- S’eximeix del pagament del present impost, la realització de qualsevol construcció, instal·lació o

obra de la qui siguin propietaris l’Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats locals, que,
estant subjectes a aquest, vagin a ésser destinades directament a carreteres, ferrocarrils, ports,
aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, encara
que la seva gestió es porti a terme per organismes autònoms, tant si es tracta d’obres d’inversió
nova com de conservació.

2.- La Santa Seu, la Conferència Episcopal, les Diòcesis, les Parròquies i altres circumscripcions
territorials gaudeixen d’exempció en aquest impost en aplicació de l’article IV de l’acord entre
l’Estat Espanyol i la Santa Seu sobre Assumptes Econòmics, de 3 de gener de 1979.

Article 6.- Tipus De Gravamen

El Tipus de Gravamen:      3,9%

Per a l’aplicació del tipus de gravamen s’atendrà al que estes vigent en la data de concessió de la
llicència.

Article 7.- Quota
La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.

Article 8.- Bonificacions de la Quota
1.- D’acord amb l’article 103.2.a) del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova

el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals es podrà bonificar la quota de l’impost
a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment
de l’ocupació que justifiquin l’esmentada declaració. Aquesta correspondrà al Ple de la
Corporació i s’acordarà prèvia sol·licitud del subjecte passiu pel vot favorable de la majoria
simple dels seus membres.

2.- De conformitat amb la previsió legal anterior, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols acorda les
bonificacions següents:
a) La realització d’obres que afectin a béns inclosos dins del Catàleg del Patrimoni

Arquitectònic de Sant Feliu de Guíxols podran gaudir d’una bonificació del 95% de la quota
de l’impost. En aquest cas, caldrà que el Subjecte Passiu sol·liciti la bonificació en el
moment de la sol·licitud de la Llicència d’Obres. Aquesta sol·licitud, degudament informada,
s’elevarà al Ple per a la seva aprovació.

b) La realització d’obres per part d’Administracions Públiques o Empreses concessionàries
municipals, podran gaudir d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost. En aquest cas,
caldrà que el Subjecte Passiu sol·liciti la bonificació en el moment de la sol·licitud de la
Llicència d’Obres. Aquesta sol·licitud, degudament informada, s’elevarà al Ple per a la seva
aprovació.
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c) La realització d’obres destinades a la rehabilitació de façanes podran gaudir d’una
bonificació del 95% de la quota de l’impost. En aquest cas, caldrà que el Subjecte Passiu
sol·liciti la bonificació en el moment de la sol·licitud de la Llicència d’Obres. Aquesta
sol·licitud, degudament informada, s’elevarà al Ple per a la seva aprovació.

d) La realització d’obres de rehabilitació d’edificis incloses en programes de rehabilitació
d’habitatges que aprovi l’Ajuntament podran gaudir d’una bonificació del 95% de la quota de
l’impost. En aquest cas, caldrà que el Subjecte Passiu sol·liciti la bonificació en el moment
de la sol·licitud de la Llicència d’Obres i que adjunti justificació de les obres que poden ser
objecte de bonificació i el pressupost detallat de les mateixes. Aquesta sol·licitud
degudament informada, s’elevarà al Ple per a la seva aprovació.

e) La realització d’obres particulars (excloses les empreses de promoció immobiliària, entitats
financeres i, d’acord amb la definició establerta a la Llei 17/2000, de 29 de desembre
d’equipaments comercials, els considerats grans i mitjans establiments comercials)
destinades al desenvolupament d’activitats comercials o industrials que fomentin la nova
ocupació amb contractes indefinits o que hagin incrementat el promig de la seva plantilla de
treballadors amb contractes indefinits, gaudiran amb caràcter general d’una bonificació del
25% de la quota de l’impost, podent ampliar-se fins a un 95% mitjançant acord de
l’Ajuntament en Ple.

- En aquest cas el Subjecte Passiu haurà de sol·licitar la bonificació adjuntant la següent
documentació:

1.-Una memòria de l’activitat que pretén desenvolupar amb una especificació de la
previsió dels llocs de treball de l’activitat a desenvolupar.

2.-Escriptura de constitució o adaptació d’estatuts i modificacions si s’escau registrades
degudament, en cas de persona jurídica i declaració censal en cas de persona física.

3.-DNI del sol·licitant i document públic acreditatiu de poders per actuar com a
representant legal de l’empresa.

4.-Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de seguretat social.
5.-Certificat de no tenir deutes amb l’Administració Local.
6.-Còpia de l’últim rebut de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, si s’escau.
7.-Fotocòpies de les liquidacions de l’impost de societats i de renda corresponents als tres

exercicis anteriors a l’exercici anterior a l’aplicació de la bonificació.
8.-Certificat de la Seguretat Social sobre la plantilla del personal fix corresponents a

l’exercici fiscal de l’any anterior a l’aplicació de la bonificació, i en relació amb
l’exercici fiscal anterior a aquell. En cas de ser empresa de nova creació haurà de
presentar posteriorment la justificació de la plantilla fixa, i en un període no superior a
un any des de la certificació de la finalització de l’obra.

9.-Factures justificatives de les inversions realitzades i que afectin directament al tipus de
bonificació que es demana ( immobilitzat material i immaterial ).

10.- Memòria explicativa, si s’escau , dels projectes que es refereixen els apartats 4 i 5.
11.- Qualsevol altra documentació que consideri adient per justificar les activitats

realitzades.

- Els criteris de referència per valorar seran :

Tram Percentatge
De 5 a 10 Treballadors Fixes 25%
De 11 a 15 Treballadors Fixes 45%
De 16 a 20 Treballadors Fixes 65%
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De 21 a 25 Treballadors Fixes 85 %
A partir de 26 Treballadors Fixes 95 %

3.- S’estableix una bonificació del 50% sobre les obres, construccions i instal·lacions destinades a la
incorporació de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per l’autoconsum.
Aquesta bonificació només s’aplicarà a la part del pressupost d’execució de l’obra que
correspongui a l’obra i la instal·lació dels sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia
solar per l’autoconsum, sempre que el subjecte passiu no estigui obligat a la instal·lació
d’energies renovables.
L’acompliment d’aquests requisits es justificarà amb un informe tècnic elaborat per un
professional competent en la matèria, adjuntant-lo a la sol·licitud de bonificació.

4.- Podran gaudir d’una bonificació del 50% de la quota d’aquest impost, les obres de construcció
d’habitatges de protecció oficial destinats a lloguer.

5.- Podran gaudir d’una bonificació del 25% de la quota d’aquest impost, les obres de construcció
d’habitatges de protecció oficial destinats a la venda. No s’inclouen en aquest supòsit les
construccions d’habitatges de protecció oficial de promoció individual. (d’ús propi).

6.- Les bonificacions esmentades als punts 4 i 5 d’aquest article comportaran la devolució parcial
corresponent (segons el percentatge de bonificació aplicable) de l’import pagat en el seu moment
per aquest impost pel subjecte passiu quan s’acrediti la qualificació definitiva d’habitatge de
protecció oficial. En cas de sol·licitar la desqualificació d’habitatge de protecció oficial, el
sol·licitant de la desqualificació vindrà obligat al pagament de l’import proporcional de la
bonificació que correspongui al seu habitatge.

7.- Per gaudir de les bonificacions esmentades és requisit indispensable haver obtingut prèviament a
l’inici de les obres la corresponent llicència.

8.- De l’aplicació de les bonificacions sobre la quota s’obtindrà la quota bonificada, llevat dels
supòsits dels punts 4 i 5 d’aquest article.

9.- Les bonificacions previstes als punts 3, 4 i 5 d’aquest article són compatibles entre sí.

Article 9.- Deduccions de la Quota
1.- De conformitat amb el que es disposa a l’article 103.3 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de

març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, un cop
atorgades les bonificacions establertes a l’article anterior, l’Ajuntament acorda la deducció
automàtica a la quota íntegra, únicament, de l’import de la taxa per l’atorgament de la Llicència
Urbanística corresponent a la instal·lació, construcció o obra quan es tracti de les següents obres:
a) les que afectin a béns inclosos dins del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de Sant Feliu de

Guíxols
b) les realitzades per part d’Administracions Públiques o empreses concessionàries municipals
c) les destinades a la rehabilitació de façanes
d) les obres particulars (excloses les empreses de promoció immobiliària i entitats financeres)

destinades al desenvolupament d’activitats comercials o industrials que fomentin la nova
ocupació

2.- No seran objecte de deducció els imports pagats en concepte de taxes corresponents a la placa
d’obres, ni la taxa per la llicència de primera ocupació, ni la taxa d’ocupació de via pública, ni la
taxa per tancament de carrer, ni les taxes per obertura de rases, ni qualsevol altre taxa que sigui
d’aplicació a la instal·lació, construcció o obra, que no sigui estrictament la taxa de la llicència
d’obres l’assenyalada al punt 1 d’aquest article.

3.- Per poder gaudir de la deducció esmentada és requisit indispensable haver obtingut prèviament a
l’inici de les obres la corresponent llicència.
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Article 10.- Meritació
L’impost es merita el dia que comença la construcció, instal·lació o obra, encara que no s’hagi
obtingut la corresponent llicència municipal.

Article 11.- Període Impositiu
1.- Es el d’execució de l’obra, o sigui el període que va des del començament fins a l’acabament de

les construccions, obres i instal·lacions que es realitzin, dates que s’han de comunicar a
l’Administració municipal.

2.- Es considerarà com a data de finalització de les obres, en cada supòsit:
a).- La data d’acabament de les obres que acrediti el subjecte passiu mitjançant la certificació de

final d’obra.
b).- La data de termini de la llicència urbanística o d’obres.
c).- La data de sol·licitud de la llicència de primera utilització, o d’utilització efectiva de la

construcció, instal·lació o obra.
d).- La data de desestimació de les obres, si és anterior a la fixada en la llicència municipal.

3.- En el cas de desestimació de les obres es practicarà liquidació definitiva per la part executada, en
la forma prevista en el punt 3 de l’article 13.

4.- En el cas que es reprenguin les obres a les quals s’havia desistit o deixat caducar la llicència
municipal, s’haurà de procedir d’acord amb el que es preveu a l’apartat 2 de l’article 13, per la
part de construccions, obres i instal·lacions que restin per executar, amb l’aplicació del cost
actualitzat i el tipus de gravamen vigent en la nova data de meritació, que serà la de reinici de les
obres.

Article 12.- Règim de Declaració, Autoliquidació i Ingrés
1.- S’estableix el règim d’autoliquidació de l’impost.
2.- Els subjectes passius estaran obligats a presentar declaració - autoliquidació de l’impost en el

moment de sol·licitar la llicència municipal d’obres, segons el model establert per l’Ajuntament,
acompanyant –en cas d’Obres Majors- com a documentació, la Fitxa del Mòdul Bàsic de
Referència.

Article 13.- Liquidació Definitiva
1.- Els subjectes passius hauran de presentar immediatament a la finalització de les obres i, en tot

cas, com a màxim abans de la presentació de la sol·licitud de llicència de 1a ocupació,
declaració tributària en la qual constarà el cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra
realitzada. Es considerarà com a data de l’acabament de les obres la que consti al certificat final
d’obres, quan aquest sigui preceptiu, i en altres casos, la data de caducitat de la llicència
d’obres.

2.- A la vista de les construccions, instal·lacions o obres efectivament realitzades i del cost real i
efectiu de les mateixes, l’Ajuntament, mitjançant l’oportuna comprovació administrativa,
modificarà, si s’escau, la base imposable a què es refereix l’article anterior, i practicarà la
corresponent liquidació definitiva, exigint del subjecte passiu o bé reintegrant-li, segons el cas,
la quantitat que correspongui.

3.- La comprovació administrativa de la base imposable es realitzarà per qualsevol dels mitjans
establerts a l’article 57 de la Llei General Tributària.

Article 14.- Infraccions I Sancions
1.- S’estableix el règim d’autoliquidació de l’impost.
2.- Els subjectes passius estaran obligats a presentar declaració - autoliquidació del impost en el

moment de sol·licitar la llicència municipal d’obres, segons el model establert per l’Ajuntament,
acompanyant –en cas d’Obres Majors- com a documentació, la justificació del pressupost
d’execució material segons el càlcul del pressupost de referència establert pel Col·legi Oficial
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d’Arquitectes de Catalunya; als efectes valdrà fotocòpia de la fitxa col·legial. Aquesta
declaració – autoliquidació tindrà caràcter de liquidació provisional.

Article 14.bis.- Inspecció
El procediment de inspecció es realitzarà d’acord amb el que es preveu a la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, les normes que la desenvolupen i la Ordenança General de Inspecció,
sense perjudici dels convenis de col·laboració que signi l’Ajuntament amb altres entitats o
organismes de l’Administració.
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va signar el 28 d’abril de 2008 conveni de delegació de les
funcions de inspecció del Impost sobre construccions, instal·lacions i obres amb la Diputació de
Girona, que exercirà les funcions delegades per mitjà de XALOC, organisme autònom de la
Diputació.

Article 15.- Remissió Normativa
En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta Ordenança s’aplicarà l’Ordenança
General de Gestió, Recaptació i Inspecció Tributària, la Llei General Tributària i disposicions que
les desenvolupin i complementin.

Disposició Final
Aquesta Ordenança fou aprovada en sessió celebrada el 21 de desembre de 1999, i modificada
posteriorment el 21 de desembre de 2000, el 20 de desembre de 2001, el 26 de setembre de 2002, el
13 de febrer de 2003, el 23 de desembre de 2003, el 21 de desembre de 2004, el 20 de desembre de
2005, 30 de novembre de 2006, 20 de desembre de 2007, el 18 de desembre de 2008 i el 21 de
desembre de 2011 pel Ple de la Corporació. La seva vigència es farà efectiva el mateix dia de la
seva publicació en el BOP i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de 2012. El seu període de
vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva derogació expressa.


