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2.3   IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
 
 
CAPÍTOL I. FONAMENT LEGAL 

 
Article 1 
 
D’acord amb els articles 15 i 59.2 de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i de conformitat amb allò previst en els articles 100 a 103 de 
la mateixa Llei, s’acorda establir l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
 
CAPÍTOL II. FET IMPOSABLE 

 
Article 2 
 
1. L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut municipal indirecte, el fet imposable 
del qual el constitueix la realització, dintre del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o 
obra, per a la qual s’exigeixi l’obtenció de la corresponent llicència d’obres o urbanística, s’hagi 
obtingut o no aquesta llicència, o per a la qual s’exigeixi la presentació de declaració responsable o 
comunicació prèvia, sempre que l’expedició de la llicència o l’activitat de control correspongui a 
l’Ajuntament. 
 
2. Les construccions, instal·lacions i obres a què es refereix l’apartat anterior són les descrites a 
l’Ordenança municipal de llicències urbanístiques. 
 
 
CAPÍTOL III. SUBJECTES PASSIUS 

 
Article 3 
 
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, de la instal·lació o de l’obra, siguin o no propietaris dels immobles sobre els quals es 
realitzen aquestes. 
 
Als efectes previstos en el paràgraf anterior, té la consideració de propietari de la construcció, de la 
Instal·lació o de l’ obra qui suporti les despeses o el cost que comporti la seva realització. 
 
2. En el supòsit que la construcció, la instal·lació o l’obra no sigui realitzada pel subjecte passiu 
contribuent, tenen la consideració de subjectes passius substituts els qui sol·licitin les corresponents 
llicències, o presentin les corresponents declaracions responsables o comunicacions prèvies, o 
realitzin les construccions, instal·lacions o obres. 
 
 
CAPÍTOL IV. EXEMPCIONS 

 
Article 4 
 
Estan exempts del pagament de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, la realització de 
qualsevol construcció, instal·lació i obres els propietaris de les quals siguin: l’Estat, les comunitats 
autònomes o les entitats locals que, estant subjectes a l’impost, vagin directament destinades a 
carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i aigües 
residuals, tot i que la seva gestió es porti a terme per organismes autònoms i es tracti tant d’obres 
d’inversió nova com de conservació. 
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CAPÍTOL V. BONIFICACIONS 

 
Article 5 
 
1.  L’Ajuntament bonificarà fins a un 95% de la quota de l’impost en favor de les construccions, 
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal, perquè hi concorren 
circumstàncies socials, culturals, històriques o de foment de treball. Es consideraran declarats 
d’especial interès o utilitat municipal només les obres o instal·lacions que siguin executades per 
iniciativa pública o per entitats sense ànim de lucre, amb les quals l’Ajuntament tingui algun acord o 
conveni.  
 
La graduació de la bonificació es farà entre el 0% i el 95% per decret d’alcaldia d’acord amb la 
valoració concreta de les circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de 
l’ocupació, tenint en compte l’oportunitat i els interessos de la ciutat i de la població. 
 
En qualsevol cas, la graduació de la bonificació tindrà en compte el volum de població que es 
beneficiï de l’obra o instal·lació de què es tracti, així com qualsevol altre criteri d’interès municipal 
específic que hi concorri i que es vulgui aplicar en aquell cas concret. 
 
Aquesta bonificació s’haurà de sol·licitar per instància, aportant els informes corresponents que 
justifiquen el percentatge de bonificació sol·licitat, i que s’hauran d’ajustar als que preveu aquesta 
ordenança. 
 
La bonificació s’haurà de sol·licitar, en qualsevol cas, abans de la finalització de l’obra. Si la sol·licitud 
s’efectua en un moment posterior a l’inici de l’obra, és a dir, quan s’hagi meritat la liquidació 
provisional de l’impost, no s’interromprà el procediment de recaptació de la liquidació i el subjecte 
passiu tindrà dret, si s’escau, a la devolució d’ingressos indeguts corresponent. 
 
2. De conformitat amb l’article 103.2, lletra B) de la Llei d’hisendes locals, l’Ajuntament bonificarà fins 
el 95% de la quota de l’impost, les construccions, instal·lacions i obres, en què s’incorporin sistemes 
per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar o altres energies alternatives quina incorporació 
no sigui obligada per la normativa vigent. Aquesta bonificació s’aplicarà sobre el cost de l’obra 
concreta que fomenti l’estalvi energètic. 
 
3. L’Ajuntament bonificarà fins un 90% de la quota de l’impost en favor de les construccions, 
instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat de les persones amb 
minusvalidesa. Aquesta bonificació s’aplicarà sobre l’import de l’obra necessària per a afavorir aquest 
accés i habitabilitat. 
 
No caldrà l’acreditació del grau de minusvalidesa en els casos en què les construccions i 
instal·lacions o obres siguin per a l’adaptació de bany per a millorar l’accessibilitat de persones que 
tinguin 65 o més anys. 
 
4. L’Ajuntament bonificarà el 60% de la quota de l’impost per les construccions, instal·lacions i obres 
dutes a terme pel trasllat de les activitats econòmiques que s’hagin vist obligades a ser traslladades 
amb motiu del desenvolupament urbanístic d’un sector, sempre que aquesta bonificació s’hagi 
contemplat en la valoració de la indemnització corresponent segons el projecte de reparcel·lació o 
instrument equivalent. Aquesta bonificació serà del 90% en cas de manteniment o increment dels 
llocs de treball en l’empresa, llevat que hi hagi un pacte entre l’empresa i els sindicats, fruit d’una 
negociació derivada d’una situació econòmica adversa per a l’empresa. 
 
5. L’Ajuntament bonificarà un 95% de la quota de l’impost en favor de les obres de restauració i 
conservació, de qualitat, dels elements catalogats pel Pla Especial del Catàleg del Patrimoni 
Arquitectònic (A, B, C, D, E, F i G). L’objectiu és el foment de la restauració i la conservació, de 
qualitat, d’aquests elements, per l’increment del pressupost d’obra que representa restaurar i 
conservar elements catalogats amb intervencions de qualitat superior a l’estàndard. 
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Per a poder tenir dret a la bonificació, caldrà demanar-la expressament i conjunta amb la sol·licitud de 
la llicència d’obres, aportant: 
 

 Instància de sol·licitud 

 Pressupostos detallats : 
-  del cost estàndard de l’actuació. 
- del cost de major qualitat de l’actuació que es portarà a terme, a fi i efecte de justificar el 
sobrecost de l’actuació. Sobre aquest pressupost de major qualitat s’aplicarà la bonificació. 

 
Amb l’atorgament de la llicència i l’informe favorable del Servei de Llicències i Disciplina d’Obres i 
d’Activitats (el qual inclourà l’import que escau bonificar), el Servei d’Ingressos generarà la liquidació 
provisional de l’ICIO bonificat, que esdevindrà definitiva en el moment que s’hagi comprovat que les 
obres han estat executades amb la qualitat predefinida. En el supòsit d’haver-se executat les obres 
segons les previsions que justificaven la bonificació, es girarà una liquidació complementària de l’ICIO 
no susceptible de bonificació. 
 
6. L’Ajuntament bonificarà el 50% de la quota de l’impost (amb un límit de 1.000 euros) en favor de les 
obres d’adequació de locals de negoci, on s’instal·li una nova activitat, per raó d’especial interès 
municipal en la reactivació econòmica de la ciutat. Aquest benefici s’aplicarà per obres finalitzades 
durant l’exercici en curs. Una vegada acreditat el compliment de les condicions es procedirà a la 
devolució de la part bonificada. 
 
Podran demanar aquest benefici fiscal els emprenedors autònoms, les microempreses (amb un 
màxim de cinc treballadors/es), les cooperatives i les empreses d’economia social. 
 
Només serà bonificada la part del pressupost destinada a les obres d’adequació de locals de negoci 
per a noves activitats per raó d’especial interès municipal en la reactivació econòmica de la ciutat. 
 
La present bonificació és incompatible amb la subvenció regulada a les bases de subvencions del 
projecte “Aixequem persianes”, per a l’impuls i la reactivació socioeconòmica de les zones de la Llei 
de barris. 
 
7. Gaudiran d’un 95% de bonificació de l’impost les construccions, instal·lacions i obres 
d’infraestructures de càrrega de vehicles a motor elèctrics en garatges col·lectius, aplicada sobre el 
cost total de la suma de l’obra civil i maquinària. 
 
A aquests efectes, es declaren aquestes construccions, instal·lacions i obres d’interès municipal per 
ser executades a iniciativa pública o per entitats sense ànim de lucre amb les quals l’Ajuntament 
tinguin algun acord o conveni.  
 
En aquest supòsit, la quota de la taxa per l’obtenció de la corresponent llicència d’obres es deduirà de 
la quota íntegra d’aquest impost. 
 
8. Gaudiran d’un 75% de bonificació de la quota íntegra de l’impost per a les construccions, 
instal·lacions o obres de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, així com les d’un nombre de 
punts de recàrrega que excedeixin l’obligatorietat. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà 
condicionada a què les instal·lacions disposin de la corresponent homologació per l’administració 
competent, així com la seva incorporació no sigui obligada per la normativa vigent. 
 
L’aplicació d’aquesta bonificació restarà condicionada a l’acceptació per part de l’Ajuntament de la 
comunicació d’obra menor corresponent. 

 
La bonificació haurà de ser sol·licitada per l’interessat en el termini de tres meses posteriors a la 
inscripció de la instal·lació en el Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de 
Catalunya (RITSIC), acreditant la comunicació municipal d’obres, el certificat d’inscripció en el RITSC 
i les factures acreditatives de la inversió econòmica realitzada. No procedirà la bonificació quan la 
instal·lació dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics siguin obligatòries d’acord amb la normativa 
específica en la matèria. 

 



5 

 

En cap cas la quantitat de la bonificació serà superior al cost econòmic de la instal·lació. 
 
La bonificació prevista en aquest paràgraf s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el seu cas, les 
bonificacions a què se refereixen els punts anteriors. 
 
CAPÍTOL VI. BASE IMPOSABLE, TIPUS DE GRAVAMEN, QUOTA I ACREDITACIÓ 

 
Article 6 
 
1. La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, 
instal·lació o obra. I s’entén com a tal, a aquests efectes, el cost d’execució material d’aquesta. 
No formen part de la base imposable l’impost sobre el valor afegit i la resta d’impostos anàlegs propis 
de règims especials, les taxes, els preus públics i la resta de prestacions patrimonials de caràcter 
públic local relacionades, si escau, amb la construcció, instal·lació o obra, ni tampoc els honoraris de 
professionals, el benefici empresarial del contractista ni qualsevol altre concepte que no integri, 
estrictament, el cost d’execució. 
 
2. El tipus de gravamen serà del  4 %. 
 
3. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar el tipus de gravamen a la base imposable. 
 
4. L’impost merita en el moment d’iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, encara que no s’hagi 
obtingut la corresponent llicència municipal. 
 
 
 
CAPÍTOL VII –GESTIÓ I LIQUIDACIÓ 

 
Article 7 
 
En els casos en què es concedeixi la llicència preceptiva o es presenti la declaració responsable o 
comunicació prèvia, o quan, no havent-se sol·licitat, concedit o denegat encara aquella o presentat 
les comunicacions prèvies o declaracions responsables, s’iniciï la construcció, instal·lació o obra, es 
practicarà una liquidació provisional a compte. 
 
La base imposable sobre la qual es calcula la liquidació provisional es determina mitjançant l’aplicació 
dels mòduls de l’article 9 d’aquesta Ordenança o del pressupost visat pel col·legi oficial, quan aquest 
sigui un requisit preceptiu,  amb valors iguals o superiors als resultants dels mòduls.  
 
En cas d’haver iniciat les obres sense haver-se sol·licitat, concedit o denegat la llicència o presentat la 
comunicació prèvia o declaració responsable, la liquidació provisional a compte, resultant de la 
declaració tributària  presentada en posterioritat,  s’entendrà extemporània als efectes de l’art. 27 de 
la Llei General Tributària 58/2003, de 18 de desembre. En aquest cas la data en que s’entén meritat 
el tribut serà la que resulti  provada d’inici de les obres i en defecte de prova la data de l’acta de 
comprovació per l’Administració o de la denúncia de tercer. 
 
Les modificacions en el decurs de la construcció, obra o instal·lació, comporten per part del subjecte 
passiu del impost, l’obligació de realitzar una nova declaració a compte complementària de la inicial al 
moment d’assabentar a l’Ajuntament de la modificació del projecte. L’Ajuntament practicarà una nova 
liquidació complementària prenent en consideració el pressupost modificat amb valors iguals o 
superiors als resultants del mòduls.  
 
 
Article 8.- Comprovació 
 
Un cop finalitzada la construcció, instal·lació o obra, i tenint en compte el seu cost real i efectiu, 
mitjançant l’oportuna comprovació administrativa, l’Ajuntament modificarà, en el seu cas, la base 
imposable a què es refereix l’apartat anterior practicant la corresponent liquidació definitiva i ex igint 
del subjecte passiu o reintegrant-li, en el seu cas, la quantitat que correspongui. 
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Per la comprovació del cost real i efectiu de les obres a que fa referència l’apartat anterior, el subjecte 
passiu està obligat a presentar, a requeriment de l’Administració, la documentació en què quedi 
reflectit aquest cost, com el pressupost definitiu, les certificacions d’obra, els contractes d’execució, la 
comptabilitat de l’obra, la declaració d’obra nova i la resta de documents que, a judici de la inspecció, 
puguin considerar-se com a vàlids per a la determinació del cost real. Si no s’aporta aquesta 
documentació o la presentada no és completa o no se’n pugui deduir el cost, la comprovació 
administrativa es pot realitzar per qualsevol dels mitjans previstos en l’article 57 de la Llei general 
tributària. 
 
En els casos en què no s’hagi sol·licitat la llicència i s’hagin realitzat les obres, l’Ajuntament ha de 
realitzar la liquidació a compte un cop tingui coneixement de les obres o les instal·lacions iniciades, a 
la qual és d’aplicació els terminis d’ingrés establerts al Reglament general de recaptació i la Llei 
general tributària. 
 
 
Article 9.- Liquidacions i autoliquidacions a compte 
 
L’import sobre el qual es calculen les liquidacions i/o autoliquidacions provisionals a compte es 
determina d’acord amb la quantitat més alta resultant dels procediments següents:  
 
1. La base imposable sobre la qual es calculen les liquidacions i/o autoliquidacions provisionals a 
compte es determina d’acord amb la quantitat més alta resultant del pressupost presentat per 
l’interessat, sempre que aquest estigui visat pel col·legi oficial corresponent, quan sigui requisit 
necessari el visat, o de l’import determinat per aplicació dels mòduls establerts segons el tipus 
d’actuació definits en l’apartat tres d’aquest article. 
 
2. No és d’aplicació  el previst al punt anterior a les obres de reforma subjectes a comunicació prèvia 
sense documentació tècnica, la base imposable de les quals serà el pressupost d’execució material 
presentat per l’interessat. 
 
3. Els mòduls a aplicar segons el tipus d’actuacions són els següents:  
 
a) Actuacions subjectes a llicència d’obres o a comunicació prèvia, el producte de P x T x R x m² 
afectats per l’actuació, essent – 
 
P, el valor de construcció estimat. 
 
Els valors corresponents són els següents:  
 

P (VALOR DE CONSTRUCCIÓ ESTIMAT) PREU/€ M² 

Per a usos definits, edificis d'habitatges unifamiliars i plurifamiliars, sobre i 
sota rasant; i  locals comercials i administratius amb ús definit 

779,76 

Per a locals comercials i oficines sense ús definit, edificis ús industrial, edifici 
d’aparcaments, locals i magatzems industrials sense ús 

584,82 

Per a construccions auxiliars o annexes (us traster i cobert), piscines 
descobertes 

487,35 

Per a soterrani d’ús industrial  i aparcament col·lectiu 536,085 

T (COEFICIENT CORRECTOR) VALORS 
FIXOS 

En edificis entre mitgeres 1 

En edificis en cantonada 1,1 

En edificis aïllats 1,2 
 
R, coeficient corrector, no aplicable a les obres de nova planta, segons la tipologia de la reforma o de 
la rehabilitació 
 

VALORS FIXOS PREU 

per a rehabilitacions o reformes integrals, conservant exclusivament les 0,95 € 
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façanes 

per a reformes o rehabilitacions que afectin elements estructurals 0,75 € 

per a reformes i rehabilitacions que no afectin elements estructurals, però sí 
instal·lacions i envans 

0,55 € 

per a reformes i rehabilitacions que no afectin ni elements estructurals, ni 
instal·lacions, ni envans.  

0,35 € 

 
 
 
Mòduls per obres concretes 
 

1. REFORMA DE BANY / CUINA 
 
Càlcul del pressupost segons mòduls:   
 

A. MÒDUL BÀSIC 777,35 € / m
2
 

B. COEFICIENT REDUCTOR SEGONS TIPUS DE REFORMA  

Reforma que afecta instal·lacions 0,55 

Reforma que no afecta instal·lacions 0,35 

C. SUPERFÍCIE DEL BANY I/O LA CUINA _ M
2
 

 
Pressupost segons mòdul:    A x B € 

 
2. COL·LOCACIÓ DE PAVIMENT SOBRE UN PAVIMENT EXISTENT 

 
Càlcul del pressupost segons mòduls:   
 

 
B. SUPERFÍCIE DE PAVIMENT SUPERFÍCIE EN  M

2
 

 
Pressupost segons mòdul:    A x B € 

 
3. ACABATS DE FAÇANA 

 
Càlcul del pressupost segons mòduls:   
 

A. MÒDUL BÀSIC € / M
2
 

Pintat fins a 3 metres d’alçada 10 

Arrebossat i pintat fins a 3 metres d’alçada 30 

Estucat amb monocapa fins a 3 metres d'alçada 20 

Pintat de façanes de més de 3 metres d’alçada         10 €/m²+10 € / 50m² 
(mitjans) 

Arrebossat i pintat de més de 3 metres d’alçada 30 €/m²+10 €/50m² 
(mitjans) 

Estucat amb monocapa de més de 3 metres d'alçada 20 €/m²+10 €/50m² 
(mitjans) 

 
B. SUPERFÍCIE DE FAÇANA SUPERFÍCIE EN  M

2
 

 
Pressupost segons mòdul:    A x B € 

 

A. MÒDUL BÀSIC € / M
2
 

Paviment de parquet sintètic 15 

Paviment de parquet tarima de fusta de faig o roure 42 

Paviment de gres 24 
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b) Actuacions subjectes a llicència d’enderroc, el producte de P x m

2
 afectats per l’actuació, essent P, 

el valor d’enderroc estimat. 
 
Els valors corresponents de  P són = 65,79 euros/m

2
 

 
c) Actuacions subjectes a llicència per alteració del medi rural, el producte de P x m

3
 de terres 

afectats per l’actuació, essent P, el valor de manipulació del metre cúbic de terres estimat. 
 
Els valors corresponents de P són = 4,45 euros/m

3
 

 
d) Actuacions subjectes a llicència d’instal·lació de rètols, tendals, aparells d’aire condicionat i altres 
elements visibles des de la via pública, el pressupost de la instal·lació realitzat per un instal·lador 
acreditat. 
 
e) Obres de canalització per empreses de subministrament: (per metre) 
 

OBRES PREU/ML/€ 

Rases en vorera de panot/lloses 56,39 

Rases en vorera de paviments de lloses pedra 117,05 

Rases en vorera sense pavimentar 39,53 

 
Treballs que s’inclouen: 
 
Rases en vorera de panot/lloses inclòs demolició paviment, càrrega i transport de runa, cànon 
d’abocador, excavació mecànica o manual de rasa fins a 60cm ample x 100cm fondo, rebliment 
de sorra amb un gruix 20cm, reblert de terres seleccionades, piconatge al 95% pm, càrrega i 
transport sobrant terres, cànon abocador, base de formigó HM-15 de 10cm gruix i paviment de 
panot 20x20x4 sobre 3cm de morter M-40b rejuntat amb beurada de ciment pòrtland. 
 

Rases en vorera de paviments de lloses pedra inclòs demolició de paviment, càrrega i transport 
de runa, cànon de l’abocador, excavació mecànica o manual de rasa fins a 60cm ample x 
100cm fondo, rebliment de sorra amb un gruix 20cm, reblert de terres seleccionades, piconatge 
al 95% pm, càrrega i transport sobrant terres, cànon abocador, base de formigó HM-15 de 
10cm gruix i paviment de lloses pedra sobre morter M-40b. 
 
Rases en vorera sense pavimentar, càrrega i transport de runa, cànon de l’abocador, excavació 
mecànica o manual de rasa fins a 60cm ample x 100cm fondo, rebliment de sorra amb un gruix 
de 20cm, reblert amb terres seleccionades, piconatge al 95% pm, càrrega i transport del 
sobrant de terres, cànon de l’abocador, base formigó 15cm gruix HM-15 vibrat i reglejat 

 
OBRES PREU/ML/€ 

Rases en calçada de llambordes 146,09 

Rases en calçada asfaltada 96,78 

Rases en calçada de lloses pedra 168,35 

Rases en calçada sense pavimentar 47,22 

 
Treballs inclosos: 
 
Rases en calçada de llambordes inclòs demolició de paviment, càrrega i transport de runa, 
cànon de l’abocador, excavació mecànica o manual de rasa fins a 80cm ample x 100cm fondo, 
rebliment de sorra amb un gruix de 20cm, reblert amb terres seleccionades, piconatge al 95% 
pm, càrrega i transport del sobrant de terres, cànon de l’abocador, base de formigó HM-20 de 
20cm de gruix i paviment de llambordes. 
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Rases en calçada asfaltada inclòs demolició de paviment, càrrega i transport de runa, cànon de 
l’abocador, excavació mecànica o manual de rasa fins a 80cm ample x 100cm fondo, rebliment 
de sorra amb un gruix de 20cm, reblert amb terres seleccionades, piconatge al 95% pm, 
càrrega i transport del sobrant de terres, cànon de l’abocador, base de formigó HM-20 de 20cm 
de gruix i paviment mescla bituminosa en calent D-12. 
 

Rases en calçada de lloses pedra inclòs demolició de paviment, càrrega i transport de runa, 
cànon de l’abocador, excavació mecànica o manual de rasa fins a 80cm ample x 100cm fondo, 
rebliment de sorra amb un gruix de 20cm, reblert amb terres seleccionades, piconatge al 95% 
pm, càrrega i transport sobrant terres, cànon de l’abocador, base de formigó HM-20 de 20cm 
de gruix i paviment de lloses pedra fins a 6cms gruix. 
 

Rases en calçada sense pavimentar, càrrega i transport de runa, cànon de l’abocador, 
excavació mecànica o manual de rasa fins a 60cm ample x 100cm fondo, rebliment de sorra 
amb un gruix de 20cm, reblert amb terres seleccionades, piconatge al 95% pm, càrrega i 
transport del sobrant de terres, cànon de l’abocador, base formigó HM-20 de 20cm de gruix 
vibrat i reglejat 
 
 

OBRES PREU/ML/€ 

Serveis canalitzats elèctrics tub polietilè 125 mm 5,66 

Serveis canalitzats elèctrics tub polietilè 160 mm 7,27 

Serveis canalitzats elèctrics conductor BT 37,55 

Serveis canalitzats elèctrics línia de mitja tensió (MT) 55,68 

 
Treballs inclosos: 
 
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l’exterior, de 125 
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l’impacte de 28 J, 
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada. 
 
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l’exterior, de 160 
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l’impacte de 40 J, 
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada. 

 
Conductor BT d’alumini designació UNE VV 0.6/1 KV, tetrapolar de secció 3x240 mm2+120 
mm2, col·locat en tub. 

 
Línia de mitja tensió (MT) de composició 3x1x240 mm2, constituïda per cables unipolars de 
designació UNE RHZ1 12/20 kV de 240 mm2 de secció, amb conductor d’alumini, aïllament de 
polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta 
exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), soterrada. 
 

OBRES PREU/ML/€ 

Serveis de gas PE 100, de 63 mm 15,47 

Servei de gas PE 100, de 110 mm 23,77 

Servei de gas PE 100, de 200 mm 97,24 

 
Treballs inclosos: 
 
Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió  
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa. 

 
Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió  
nominal, sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa. 
 
Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió  
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nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa. 
 
 
 
 
 

OBRES PREU/ML/€ 

Serveis de telecomunicacions dos tubs 160 mm 19,49 

Serveis de telecomunicacions quatre tubs 125 mm 29,25 

Serveis de telecomunicacions quatre tubs 160 mm 35,01 

Serveis de telecomunicacions sis tubs 125 mm 38,32 

 
Treballs inclosos: 
 
Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de 
doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I, col·locat al fons de 
la rasa. 
 
Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, 
de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, col·locat al fons 
de la rasa. 
 
Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, 
de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, col·locat al fons 
de la rasa. 
Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de 
doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I, col·locat al fons de 
la rasa. 
 

A la vista de les obres realitzades, els Serveis tècnics, mitjançant la comprovació administrativa 
corresponent, poden modificar la base imposable de l’impost, practicant la liquidació definitiva segons 
els paràmetres anteriors. 
 
L’impost liquidat només es retorna si concorren les següents circumstàncies: 
 
- Quan s’ha sol·licitat expressament. 
- En cas de desistiment o renúncia a la llicència obtinguda. 
- Quan la construcció, l’obra o la instal·lació no ha estat executada. 
- En tots aquells supòsits contemplats a la normativa reguladora del procediment de devolució 
d’ingressos indeguts de naturalesa tributària. 
 
 
 
CAPÍTOL VIII. INSPECCIÓ, INFRACCIONS I SANCIONS 

 
Article 10 
 
La inspecció i la comprovació de l’impost s’han de realitzar d’acord amb el que es preveu en la Llei 
general tributària i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament. 
 
 
Article 11 
 
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries, així com en la determinació de les 
sancions que per aquestes infraccions corresponguin en cada cas, s’ha d’aplicar el règim regulat en la 
Llei general tributària i en el Reial Decret 2063/2004, de 15 d’octubre, pel que es desenvolupa el 
règim sancionador tributari.  
 
La manca de presentació de les declaracions o els documents assenyalats a l’article 8è d’aquesta 
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Ordenança, la presentació fora de termini previ requeriment de l’Administració tributària o la 
presentació de forma incompleta o incorrecta, constitueixen infraccions tributàries. 
 
 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

 
1. Els preceptes d’aquesta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes 
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts en el moment en què es 
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
2. Si es modifiqués l’abast jurídic de les llicències d’obres o urbanístiques de competència municipal, 
aquesta Ordenança també serà aplicable a totes les construccions, instal·lacions i obres que passin 
del règim d’intervenció al de comunicació prèvia o al de declaració responsable. 
 
 
DISPOSICIONS FINALS 

 
Primera. En tot allò que no preveu aquesta ordenança i que no la contradigui s’aplica l’Ordenança 
fiscal general. 
 
Segona. Aquesta ordenança va començar a regir l’1 de gener de 2001 i continua vigent mentre no 
s’acordi la derogació o modificació. 
 
Tercera.- La darrera modificació ha estat la de l’art. 5.8 amb efectes a partir de l’1 de gener de 2023. 
 
 


