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l) La realització de qualssevol altres actes establerts pels plans d’ordenació, per la 
normativa urbanística o per les ordenances que estiguin subjectes a llicència municipal 
sempre que es tracti de construccions, instal·lacions o obres. 
 
Article 3.- Subjectes passius. Successors i responsables. 
 
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 58/2003, de 17 de 
desembre, general tributària, que siguin propietaris de la construcció, instal·lació o obra 
de què es tracti, 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 del contribuent els qui 
sol·licitin les corresponents llicències o presentin les corresponents declaracions 
responsables o comunicacions prèvies o els que 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. Aquesta designació haurà de comunicar-se a 
l’Ajuntament al moment de sol·licitar la preceptiva llicència d’obres o urbanística o de 
presentar la declaració responsable o comunicació prèvia i, en qualsevol cas, abans de 
l’inici de la construcció, la instal·lació o l’obra. 
 
Art. 3bis. Successors i responsables 
 
1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es 
transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil pel 
que fa a l’adquisició de l’herència. 
 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no 
estiguin liquidats. 
 
No es transmetran les sancions. 
 
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica 
dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran 
obligats solidàriament fins els límits següents: 
 
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes 
pendents. 
 
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que 
els correspongui. 
 
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica 
de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats. 
 
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o 
dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que les succeeixin o 
siguin beneficiàries de l’operació. 
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També gaudiran d’una bonificació del 95% sobre la quota de l’impost les següents 
construccions, instal·lacions, i obres: 
 
a) Les obres d’embelliment de façanes que es realitzin per millorar l’estètica de l’edifici i 

l’entorn. 
b) Les obres que es realitzin específicament per a la supressió de barreres arquitectòniques. 
c) Els increments de pressupost  de les actuacions atribuïdes a mesures d’estalvi energètic i 

energies renovables. 
Les obres de construcció d’habitatges o edificis amb un altre ús que comporti demanda 
d’aigua calenta sanitària que incloguin sistemes de captació, utilització d’energia solar 
activa de baixa temperatura, instal·lacions de plaques fotovoltaiques per la generació 
d’energia elèctrica i reciclatge d’aigües grises i pluvials, sempre que el pressupost de la 
instal·lació es justifiqui mitjançant el corresponent projecte tècnic i que l’ús d’aquests 
sistemes no sigui d’obligat compliment segons la legislació vigent. L’import de la 
bonificació s’aplicarà sobre el cost de la instal·lació. 

d) L’eliminació d’elements i construccions considerades fora d’ordenació del Pla General 
d’Ordenació Urbana. 

e) Per a les finques incloses en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la sessió de data 
de 10 de novembre de 2010 : 

 

 Finques amb protecció integral ........................... 95% 

 Finques amb protecció tipològica o de façana ........ 75% 

 Altres supòsits de finques afectades pel catàleg .... 50% 

f) Per a les finques incloses en el pla especial urbanístic del nucli antic de Celrà ( aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en data 20 d’abril de 2007 
i seva refosa, en sessió plenària de data 18 de setembre de 2007). 

Casc antic (*) ...................................................35% 

(*) Bonificació per aquelles obres de rehabilitació que no suposin un augment de 
volumetria d’edificis de més de 50 anys situats al c/ Cabanya (en el seu tram de les 
cases velles, entre la Crta. Palamós i el Torrent Vermell), el Casc Antic (comprès entre 
els carrers Orriols, Balmes, Pujada d’en Prat, dels Àngels, Pou Vilà, Travessera del Pou 
Vilà, Baixada de la Doma, Avenir i Ronda de Baix i Plaça Cors). 

 
3. Gaudiran d'una bonificació del 10% (etiqueta energètica A) i del 5% (etiqueta 
energètica B) en la quota de l'Impost, aquelles obres de nova construcció o rehabilitació 
que presentin l'etiqueta energètica en fase de projecte. El compliment d'aquests requisits 
es justificaran en el propi projecte d'edificació visat, apte per la sol·licitud de llicència 
d'edificació, sense perjudici de la final comprovació del compliment d'aquests requisits per 
part dels tècnics de l'Ajuntament, una vegada finalitzada l'obra, moment en el que s'haurà 
de presentar el certificat d'eficiència energètica d'edificis de l'ICAEN.  
En el supòsit d'incompliment d'aquests requisits donarà lloc a que el subjecte passiu pagui 
l'import de la bonificació gaudida indegudament, més els corresponents interessos de 
demora. 
 
4. Gaudiran d’una bonificació del 90% les obres de rehabilitació que es realitzin per afavorir 
les condicions d’accés i habitabilitat de les persones discapacitades. 
 
5. Una bonificació del 50% a favor de les construccions, instal·lacions i obres referents als 
habitatges de protecció oficial. 
Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el seu cas, les bonificacions a 
què es refereixen els apartats anteriors. 
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1. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen. 
 
2. S’exigirà al sol·licitant de la llicència el pagament de 12,00€ en concepte de despeses 

d’atorgament de la placa informativa d’obres per a llicències d'obres majors. 
 
Art. 9è. Meritament. 
 
L’impost es merita en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o l’obra, encara que 
no se n’hagi sol·licitat o obtingut la llicència o no s’hagi presentat la declaració responsable o 
comunicació prèvia corresponents. 
 
Art. 10è. Període impositiu. 
 
1- És 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. 
Els actes subjectes al règim de comunicació prèvia poden iniciar les obres/actuacions un cop 
transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de la presentació de la documentació pertinent, 
sense que s'hagi notificat a  la persona interessada cap deficiència o subsanació d'esmenes a 
la documentació presentada. 
 
2- Es considera com a data de finalització de les obres: 
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 desistiment de les obres, si és anterior  a la fixada en la llicència municipal. 
 
3- En el cas de desestimen de les obres es practicarà liquidació definitiva per la part 
executada, en la forma prevista en l'article següent. 
 
4- En el cas que es reemprenguin les obres a les que s'havia desistit o deixat caducar la 
llicència municipal, s'haurà de procedir d'acord amb el que es preveu en l'apartat 2 de 
l'article següent, per la part de construccions, obres i instal·lacions que restin per executar, 
amb l'aplicació del cost actualitzat i el tipus de gravamen vigents en la nova data de 
meritació, que serà la de reinici de les obres. 
 
Art. 11è. Règim de declaració i ingrés. 
 

1. S’estableix el règim de liquidació de l’impost. 
2. Els subjectes passius estaran obligats a sol·licitar la liquidació de l’impost i haurà 

de contenir els elements tributaris imprescindibles per la liquidació de l’impost així 
com la identificació precisa de la parcel·la cadastral o immoble on es realitzin o 
s’hagi d’efectuar la construcció, obra o instal·lació. 

3. Acabades les obres s’haurà de comunicar a l’Administració municipal les 
construccions, instal·lacions i obres realment executades, que pot coincidir o no 
amb la inicial. 

4. Una vegada comprovades les liquidacions definitives per l’Administració es 
reclamarà o retornarà la diferència que resulti. 

5. El sol·licitant d’una llicència per a realitzar les construccions, instal·lacions o obres 
que constitueixen el fet imposable de l’impost haurà de presentar en el moment de 
la sol·licitud, el projecte d’obres i el pressupost d’execució material estimat. Aquest 
pressupost haurà d’estar visat pel Col·legi Oficial corresponent quan això 
constitueixi un requisit preceptiu. 
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Art. 13è. Infraccions i sancions. 
Es consideraran infraccions específiques d'aquest impost la no presentació de les 
declaracions liquidacions al començament i a l'acabament de les obres, el que aquestes 
resultin incorrectes, i el no fer l'ingrés dintre el termini d'un mes d’haver començat les obres. 
Es procedirà segons el que preveu la Llei General Tributària i l'Ordenança General de Gestió, 
Recaptació i Inspecció Tributària. 
 
Art. 14è. 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. 
 
Art. 15è. Vigència. 
Aquesta ordenança entrarà en vigència el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la 
província i continuarà vigent mentre no s'aprovi la seva modificació o derogació. 
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Rehabilitació integral d’un edifici conservant exclusivament les 
façanes. 

0,90 

Reformes que afectin elements estructurals. 0,70 
Reformes que no afectin elements estructurals. 
Rehabilitació de façanes amb substitució de fusteria o tancaments 
(Aplicat a la superfície de façana). 

0,50 

Reformes de poca entitat que no afectin elements estructurals ni 
instal·lacions. 
Rehabilitació de façanes sense substitució de tancaments (Aplicat a 
la superfície de façana). 

0,30 

Canvis de coberta exclusivament (sense modificació distribució) 0,40 
 
NOTA: Aquests coeficients no cal que siguin multiplicadors dels de nova planta. 
 
1.3. Treballs d’urbanització i obra civil: 
 

 Ct 
Moviments de terres i infraestructura. 1,10 
Superficials complementaris. 1,00 
Piscines i obres sota-rasant. 1,10 

 
2. NIVELL D’EQUIPAMENTS I ACABATS (Cq) 
 

NIVELL MITJÀ D’EQUIPAMENT I ACABATS Cq 
Nivell superior a l’estàndard d’ús. 1,20 
Nivell estàndard segons ús. (mínim obligatori en 
edificis d’habitatges, també en garatges 
d’habitatges unifamiliars). 

1,00 

Nivell inferior a l’estàndard d’ús. (aplicable a 
locals, naus i magatzems sense ús definit o que 
requereixen una actuació posterior) 

0,80 

 
 
3. COEFICIENT D’ÚS (Cu) 
 
3.1. Edificació: 
 

USOS Cu 
Arquitectura monumental. Cines. Discoteques. Hotels de 5 
estrelles. Museus. Teatres. 

3,00 

Clíniques i Hospitals. 2,80 
Balnearis. Biblioteques. Estacions de tren. Facultats i Escoles 
Universitàries. Hotels de 4 estrelles. Presons. Saunes. Terminals 
marítimes i aèries. 

2,60 

Laboratoris. 2,40 
Clubs de reunió. Hotels de 3 estrelles. 2,20 
Cafeteries. Centres mèdics. Edificis d’oficines. EGB-BUP i FP. 
Hotels de 2 estrelles. Locals bancaris. Pavellons esportius coberts. 
Residències universitàries. Restaurants. Habitatges > 200 m². 

2,00 

Asils. Dispensaris. Estacions d’autobusos. Hostals. Hotels d’1 
estrella. Parvularis. Pensions. Habitatges < 50 m². Habitatges 
entre 200 m² i 150 m². 

1,80 

Bars. Escorxadors. Habitatges entre 150 m² i 100 m². 1,60 
Vestuaris. Habitatges entre 100 m² i 50 m². 1,40 
Edificis d’aparcaments i garatges amb equipament. 1,20 
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Cg: Coeficient geogràfic. A Celrà li correspon 0,95.  
 
Ct: Coeficient corrector que pondera la tipologia de la construcció, instal·lació o obra. 
 
Cu: Coeficient corrector que pondera l’ús projectat. 
 
Pr: Pressupost de referència, que serà la suma de les valoracions parcials. 
 
1. COEFICIENT TIPOLÒGIC (Ct) 
 

TIPOLOGIA DE L’EDIFICACIÓ Ct 
Edificacions en zones de casc antic. 0,30 
Edificacions entre mitgeres. 0,20 
Edificacions aïllades. 0,10 

 
2. COEFICIENT D’ÚS (Cu) 
 

USOS Cu 
Altures de menys de 10 metres. 0,10 
Altures de més de 10 metres. 0,15 
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  - neteja de teulat i canals   15     
  e) Tanques         
  - Tanca amb postes i tela metàl·lica 28       
  - Tanca amb 1 i o filades de bloc i tela metàl·lica 144       

VI  Altres actuacions urbanístiques         
  a)     Estables          
  1.       Tala d’arbres       80 
  2.    Instal·lació d'antenes de telefonica mòbil   64     
  3.       Moviment de terres     5   
  4.       Tancament de terrenys: alineament, llindars 106       
  b)        Provisionals         
  1.       Obertura de rases i cales i posterior replè 77       
  2.       Tancat d’obres i solars 32       
  3.       Instal·lació de maquinària (grues, etc.)       1.610 

VII Obres a la via pública         

  
a) Metre quadrat d’aixecat i reconstrucció de vorera, i transport 
de sobrants a abocador, en pas de vehicles   130     

  

b) Metre lineal d’aixecat i reinstal·lació de vorada rebaixant-lo, 
en pas de minusvàlids i vehicles, i  transport de sobrants a 
abocador 416       

  
c) Metre cúbic d’excavació en rasa a mà,  més posterior farcit i 
compactació de rases i nivellament de l’explanació 

    120   

  
d) Formació d'embornal, excavació en rasa a mà, més 
posterior connexió, marc i reixa       500 

            
      
 
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l’Ordenança i de les referències 
que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
 
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. 
 
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. 
 
 
 
 


