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AJUNTAMENT DE PRATS I SANSOR 
 

Ordenança Fiscal núm. 5 
 
 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES 
 
Article 1r. Disposició General. 
 
D'acord amb allò que estableixen els articles 15.1 i 59.1 DEL Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, i de conformitat amb els articles 100 al 103, ambdós inclusivament, de 
l'esmentat text legal, aquest Ajuntament estableix l'Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres. 
 
Article 2r. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de l'impost la realització, dintre del terme municipal, de 
qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual hom exigeixi l'obtenció de la 
llicència d'obra o urbanística corresponent, s'hagi obtingut o no aquesta llicència, 
sempre que la seva expedició correspongui a aquest municipi. 
 
Les construccions, instal·lacions i obres a què es refereix l'apartat anterior podran 
consistir en: 
 
a) Obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de tota mena de nova planta. 
b) Obres d'ampliació d'edificis i instal·lacions de tota mena, ja existents. 
c) Obres de modificació o de reforma que afectin l'estructura dels edificis i 
instal·lacions de tota mena ja existents, excepte rehabilitació de façanes ( com 
obres d’arrebossat, pintura i mosaic) i obres destinades a la supressió de barreres 
arquitectòniques. 
d) Obres que modifiquin la disposició interior dels edificis, sigui quin sigui el seu 
ús. 
e) Obres que hagin d'efectuar-se amb caràcter provisional a què es refereix 
l'apartat 2 de l'article 58 de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana. 
f) Obres d'instal·lació, modificació o acceptació de serveis públics i l'obertura de 
rases en la via pública o en terrenys del comú. 
g) Obres derivades de parcel·lacions urbanístiques, els moviments de terres, com 
desmunts, explanacions, excavacions i terraplenat llevat que aquests actes 
estiguin detallats i programats com a obres per executar en un projecte 
d'urbanització o edificació aprovat oi autoritzat. 
h) La demolició de les construccions, llevat dels casos declarats de ruïna 
imminent. 
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i) Les obres de tancament de vocació de permanència dels solars o dels terrenys 
rústics o urbans. 
j) La modificació objectiva de l'ús dels edificis i instal·lacions en general. 
k) Les instal·lacions subterrànies dedicades a aparcament, activitats industrials, 
mercantils o professionals, serveis públics o qualsevol altre ús al qual es destini el 
subsòl. 
l) Les instal·lacions referents a activitats industrials, comercials, de serveis o 
professionals. 
m) I en general, qualsevol altre construcció, instal·lació o obra que requereixi 
llicència urbanística d'acord amb la legislació, plans, normes i ordenances 
municipals. 
 
Article 3r. Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones 
físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General 
Tributària, que siguin propietaris de la construcció, instal·lació o obra, siguin o no 
propietaris de l’immoble en què es fa. 
 
Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de 
la construcció, instal·lació o obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la 
seva realització. 
 
2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui feta pel subjecte 
passiu contribuent, tindran la condició de subjectes passius substituts d’aquell els 
qui sol·licitin les corresponents llicències o realitzin les construccions, instal·lacions 
o obres. Els substituts podran exigir del contribuent l’import de la quota tributària 
satisfeta. 
 
3. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un 
representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de 
comunicar-se a l’Ajuntament en el moment de sol·licitar la preceptiva llicència 
d’obra o urbanística o abans de l’inici de la construcció, la instal·lació o l’obra. 
 
Article 4t. Exempcions i bonificacions 
 

1. Estarà exempt del pagament d'aquest impost, la realització de qualsevol 
construcció, instal·lació i obra, les quals en siguin propietaris l'Estat, les 
Comunitats Autònomes o les Entitats Locals, que estan subjectes a 
l'Impost, vagin a ser directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, 
obres hidràuliques, sanejament de poblacions i a les seves aigües 
residuals, tot i que la seva gestió es porti a terme per Organismes 
Autònoms, i tant si es tracta d'obres de nova inversió com de conservació, 
d'acord amb allò que preveu l'art. 29.2 de la Llei 5/1990, de 29 de juny 
sobre mesures en matèria pressupostària, financera i tributària. 
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2. Prèvia sol·licitud de l¡’obligat al pagament i l’adopció del corresponent acord 
del Ple de l’Ajuntament, s’estableix una bonificació del 90% de la quota 
íntegra de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que 
tinguin per objecte la realització de construccions o instal·lacions 
declarades d’especial interès o utilitat municipal, perquè hi concorren 
circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment del treball. 
 

3. Les construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporin sistemes 
per l’aprofitament elèctric de l’energia solar disposen d’una bonificació del 
75% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Aquesta bonificació s’aplicarà només sobre la part del Pressupost 
d’Execució Material (PEM) corresponent a la instal·lació d’autoconsum amb 
energia solar fotovoltaica. 
 
Aquesta bonificació s’aplicarà en el moment del pagament de l’Impost, 
prèvia comprovació per part de l’ajuntament que les obres es corresponen 
amb les d’una instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica. 

 
 
Article 5è. Base imposable, quota i acreditament 
 
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la 

construcció, instal·lació u obra, i s’entèn per tal, a aquests efectes, el cost 
d’execució material d’aquells.  

 
     No formen part, en cap cas, de la base imposable, el benefici industrial del 
contractista, les despeses generals i els honoraris professionals; així com tampoc 
l’impost sobre el valor afegit, ni les taxes, preus públics i altres prestacions 
patrimonials de caràcter públic relacionades amb les construccions, instal·lacions 
o obres esmentades, els quals en cap cas seran deduïbles de la quota. 
 
2. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de 
gravamen. 
 
3. El tipus de gravamen serà del 4,00 per cent (4%) 
 
4. L'impost s'acredita en el moment d'iniciar-se la construcció, la instal·lació o 
l'obra, encara que hom no hagi obtingut la llicència corresponent 
 
Article 6è. Normes de gestió. 
 
1.- Quan es concedeixi la llicència d’obres preceptiva o quan encara no s’hagi 
sol·licitat, concedit o denegat la llicència d’obres esmentada, s’iniciï la 
constraucció, instal·lació o obra, es practicarà una liquidació provisional i la base 
imposable es determinarà  d’acord amb la més gran de les quantitats 
determinades segons els següents procediments: 
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a) Segons el pressupost presentat pels interessats, sempre que aquest hagi estat 
visat pel col·legi oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu. 
 
b) Segons els índex o mòduls establerts per part del Serveis Tècnics Municipals 
que figuren en l’annex. 
 
2. L'Ajuntament, un cop acabades les obres, podrà efectuar les comprovacions i 
investigacions necessàries per verificar el cost real i efectiu de les construccions, 
instal·lacions i obres realitzades que constitueix la base imposable de l’impost, i 
practicar, si s’escau, les liquidacions per regularitzar la situació tributària que tindrà 
caràcter de liquidació definitiva. Correspon a la Inspecció Municipal d’ofici o a 
suggeriment d’altres, la realització de totes aquestes actuacions i els procediments 
per la correcció de les eventuals infraccions tributàries. 
 
3. Un cop finalitzada la construcció instal·lació o obra, i tenint en compte el cost 
real i efectiu d’aquesta, l’Ajuntament mitjançant l’oportuna comprovació 
administrativa, modificarà si escau, la base imposable a que es refereix l’apartat 
anterior practicant-hi la corresponent liquidació definitiva, i exigint al subjecte 
passiu o reintegrant-li, si escau, la quantitat que correspongui, tot això avanç de 
procedir a la concessió de la llicència de primera ocupació quan sigui procedent. 
 
Article 7è. Inspecció i recaptació 
 
1. La inspecció,  la comprovació i la recaptació  de l'impost es realitzaran d'acord 
amb el que es preveu en la Llei General Tributària i en les disposicions dictades 
per al seu desenvolupament. 
 
Article 8è. Infraccions i sancions 
 
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació 
de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom aplicarà el règim regulat 
en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i la 
desenvolupen. 
 
Disposició final 
 
En tot allò no regulat explícitament, s'atendrà a l’Ordenança Fiscal General i 
Disposicions Legals vigents. 
 
Aquesta Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia de la publicació en el butlletí 
Oficial de la Província i serà aplicable a partir de l'1 de gener del 2006. El seu 
període de vigència es mantindrà fins que n'esdevinguin la modificació o la 
derogació expresses. 
 

ANNEX  DE MÒDULS-VALORS-INDEXS 
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1) edificacions tradicionals ceretanes ....................................................... 700,00€ m2 
2) garatges o serveis en planta soterrani ................................................. 420,00€m2 
3) magatzems, naus o semblants ............................................................ 350,00€m2 
4) granges, quadres o semblants ..............................................................150,00€m2 
5) edificacions aïllades destinades a habitatges unifamiliars 

de més de 200 m2 construïts ...............................................................1.000,00€m2 
6) edificacions aïllades destinades a habitatges unifamiliars 

fins a 200 m2 construïts .......................................................................   900,00€ m2 
7) edificacions parejades destinades a habitatge unifamiliar ....................  850,00€ m2 
8) edificacions hoteleres o semblants ........................................................ 700,00€ m2 
9) habitatge de protecció oficial .......................................................                 * 
10) construccions i instal·lacions no especificades ............................                ** 
 
 
 
 
 
* aquest tipus d’habitatges es valorarà segons el que especifiqui la legislacio vigent 
** es valoraran segons el cost real de les mateixes que valorarà l’oficina tècnica municipal 
segons criteris objectius. 
 
 
MODIFICACIONS 
 
- Aprovació definitiva publicada al BOP núm.:   36 del dia 25.03.2003 
- Aprovació definitiva publicada al BOP núm.: 179 del dia 31.12.2005 
- Aprovació definitiva publicada al BOP núm.: 173 del dia 23.09.2013 
- Aprovació definitiva publicada al BOP núm.: 251 del dia 30.12.2021 


