
 

EDICTE 

 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia el 09 d’abril de 2021, va derogar  les 

següents ordenances fiscals i municipals i en va aprovar un nou text regulador:  

 

- Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre construccions, instal.lacions i 

obres. 

- Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la Taxa de llicències urbanístiques. 

- Ordenança municipal reguladora de la gestió de residus de la construcció. 

 

Aquest acord fou exposat al públic mitjançant edicte en el tauler d'anuncis d'aquest 

Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 2021-03308 de data 23-

04-2021, i en el portal de transparència d'aquest Ajuntament (www.salomo.cat). Durant el 

termini d’informació pública no s’han presentat les al·legacions, per la qual cosa l’acord ha 

esdevingut definitiu. Es transcriu tot seguit el text definitiu aprovat de les Ordenances fiscals i 

municipal: 

 

 

“ORDENANÇA FISCAL NUMERO 4 

 

REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I 

OBRES 

 

Article 1. Naturalesa i fet imposable. 

 

1. Constitueix el fet imposable de l’Impost la realització, dins del terme municipal, de 

qualsevol construcció, instal·lació o obra per la qual s’exigeix l’obtenció de la 

corresponent llicència d’obres o urbanística, tant si s’ha obtingut o no l’esmentada 

llicència, o per a la que s’exigeix la presentació de declaració responsable o comunicació 

prèvia, sempre que l’expedició de la llicència o l’activitat de control correspongui a aquest 

municipi. 

 

2. Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l’apartat anterior poden 

consistir en: 

a) Obres de construcció d’edificacions i instal·lacions de totes classes de nova planta. 

b) Obres de demolició. 

c) Obres en edificis, tant aquelles que modifiquen la seva disposició interior com el seu 

aspecte exterior. 

d) Les construccions, instal·lacions i obres fetes en la via pública per empreses 

subministradores de serveis públics. 

e) Qualsevol altra acte subjecte a intervenció mitjançant llicència urbanística o 

comunicació prèvia. 

f) Legalització de construccions i instal·lacions preexistents. 

 

Article 2. Subjectes passius. 



 

 

1. Són subjectes passius d’aquest Impost, a títol de contribuents, 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 són els propietaris de la construcció, instal·lació o obra, 

tant si són o no propietaris de l’immoble sobre el qual es realitza aquesta. A aquests 

efectes té la consideració de propietari de la construcció, instal·lació o obra qui suporta les 

despeses o el cost de la seva realització. 

 

2. Tenen la condició de subjectes passius substituts del contribuent els qui sol·liciten les 

corresponents llicències o presentin les corresponents declaracions responsables o 

comunicacions prèvies o bé realitzen la construcció, instal·lació i obra, si aquesta no la 

realitza el subjecte passiu contribuent. El substitut pot exigir del contribuent l’import de la 

quota tributària satisfeta. 

 

3. Els subjectes passius estan obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu 

canvia el seu domicili, està obligat a comunicar-ho a l’Administració competent, 

mitjançant declaració expressa a aquest efecte, i el canvi de domicili no produeix efectes 

davant l’Administració fins a partir del moment de la presentació de l’esmentada 

declaració. No obstant l’Administració pot rectificar el domicili fiscal dels subjectes 

passius mitjançant l’oportuna comprovació . 

 

4. Els subjectes passius que resideixen a l’estranger durant més de sis mesos de cada any 

natural, estan obligats a designar un representant amb domicili al territori espanyol, als 

efectes de les seves relacions amb la Hisenda pública. 

 

 

 

Article 3.  Base imposable, quota i meritació 

 

1. La base imposable d’aquest Impost està constituïda pel cost real i efectiu de la 

construcció, instal·lació o obra, a efectes de la liquidació que es regula a l’article següent. 

S’entén com a cost real i efectiu el cost d’execució material de la construcció, instal·lació 

o obra. No formen part de la base imposable del tribut l’Impost sobre el Valor Afegit i 

impostos anàlegs, taxes i preus públics i resta de prestacions patrimonials de caràcter 

públic local relacionades amb la construcció, instal·lació o obra, ni els honoraris de 

professionals, el benefici empresarial del contractista ni qualsevol altre concepte que no 

integra, estrictament, el cost d’execució material. 

 

En tot cas, forma part de la base imposable el cost de tots els elements necessaris per al 

desenvolupament de l’activitat objecte de la instal·lació o construcció, sempre que figurin 

en el projecte d’obres i no tinguin singularitat o identitat pròpia respecte de la construcció 

o instal·lació realitzades. 

 

2. La quota de l’Impost és la resultant d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen del 

3,5%. En cap cas la quota tributària a pagar serà inferior a 30 €. 



 

 

3. La liquidació provisional a compte es practica quan es formalitzi el tràmit de comunicació 

prèvia o bé es concedeixi la llicència preceptiva o quan, no havent-se sol·licitat, atorgat o 

denegat encara aquesta, s’iniciï la construcció, instal·lació o obra. 

 

Article 4. Liquidació provisional a compte i pagament  

 

1. En els supòsits d’obres subjectes a llicència urbanística, la liquidació provisional a compte 

es gestiona per la modalitat de declaració-liquidació. En el moment de presentació de la 

sol·licitud de llicència de construcció, instal·lació o obra el subjecte passiu ha de presentar 

el projecte i el pressupost d’execució estimat, visat pel Col·legi oficial corresponent en 

aquells casos en que sigui preceptiu. 

 

2. En els supòsits d’obres subjectes al règim de comunicació, la liquidació provisional a 

compte es gestiona per la modalitat d’autoliquidació. Per aquest motiu, els subjectes 

passius d’aquest impost estan obligats a declarar la base imposable i autoliquidar i 

ingressar el deute tributari resultant de conformitat amb aquest article. 

 

3. La base imposable de la liquidació provisional a compte està constituïda pel pressupost de 

la instal·lació, construcció o obra presentat pels interessats. 

 

4. En els supòsits d’obres subjectes a llicència urbanística, l’ingrés del deute tributari 

resultant de la liquidació a la que es fa referència en l’apartat 1 d’aquest article s’haurà de 

fer en els terminis establerts a l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 

General Tributària per al pagament en període voluntari. 

 

5. En els supòsits d’obres subjectes al règim de comunicació, l’autoliquidació a la que fa 

referència l’apartat 2 d’aquest article s’haurà de practicar per part del subjecte passiu en el 

moment de comunicar l’obra i s’haurà d’ingressar l’import resultant a l’Ajuntament o 

mitjançant les entitats col·laboradores autoritzades. 

 

 

 

Article 5. Liquidacions definitives 

 

1. Un cop finalitzada la construcció, instal·lació o obra, l’administració encarregada de la 

gestió del tribut mitjançant l’oportuna comprovació administrativa modificarà, si s’escau, 

la base imposable per la qual s’ha realitzat la liquidació a compte, practicant la liquidació 

definitiva corresponent i exigint del subjecte passiu o reintegrant-li, si s’escau, la quota 

que correspongui. 

 

2. L’administració encarregada de la gestió o de la inspecció pot requerir a les persones 

interessades per tal que aportin, en el termini de 10 dies hàbils, altres documents que 

s’estimen necessaris per a dur a terme la liquidació definitiva de l’Impost; els que no 

atenen als requeriments formulats dins de l’esmentat termini, sense causa que ho 



 

justifiqui, incorren en les infraccions tributàries previstes a la Llei general tributària. 

 

3. No tindran la consideració de liquidacions definitives aquelles que l’Administració 

practiqui abans de la finalització de la construcció, instal·lació o obra, entre d’altres 

aquelles que tinguin per objecte corregir la liquidació provisional efectuada pel 

contribuent o practicar la liquidació provisional en aquells casos en què el contribuent no 

autoliquidi l’impost. 

 

Article 6. Bonificacions i exempcions 

 

No s’aplicaran més bonificacions i exempcions que les legalment establertes. 

 

En concret, s’aplicaran les següents bonificacions: 

 

a) Prèvia sol·licitud del subjecte passiu i l’adopció del corresponent acord, s’aplicarà una 

bonificació del 95% en la quota íntegra de l'impost, en aquelles construccions, instal·lacions u 

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 

aquesta declaració. Aquesta declaració l’haurà d’acordar el Ple de la Corporació, prèvia 

sol·licitud del subjecte passiu, i amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 

 

b) Prèvia sol·licitud del subjecte passiu i l’adopció del corresponent acord, s’aplicarà una 

bonificació del 95% en la quota íntegra de l'impost, en aquelles construccions, instal·lacions u 

obres que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. 

L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per a producció 

de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’administració 

competent. La bonificació prevista en aquest apartat s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, 

en el seu cas, la bonificació a que es refereix l’apartat a) anterior. 

 

c) Prèvia sol·licitud del subjecte passiu i l’adopció del corresponent acord, s’aplicarà una 

bonificació del  50% en la quota íntegra de l'impost en aquelles construccions, instal·lacions u 

obres referents als habitatges de protecció oficial. La bonificació prevista en aquest apartat 

s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el seu cas, les bonificacions a que es refereixen els 

apartats anteriors. 

 

d) Prèvia sol·licitud del subjecte passiu i l’adopció del corresponent acord, s’aplicarà una 

bonificació del 90% en la quota íntegra de l'impost en aquelles construccions, instal·lacions u 

obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats. La bonificació 

prevista en aquest apartat s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el seu cas, les 

bonificacions a que es refereixen els apartats anteriors. 

 

Només les bonificacions dels apartats b) i d) es podran aplicar simultàniament. 

 

Article 7.  Inspecció i recaptació 

 



 

La inspecció i recaptació de l’impost es realitza d’acord amb el que preveu la Llei general 

tributària, les altres disposicions concordants reguladores de la matèria i les disposicions 

dictades per al seu desenvolupament. 

 

Article 8. Infraccions i sancions 

 

En tot el relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les 

sancions que per aquestes corresponen en cada cas, s’aplica el règim regulat en la Llei general 

tributària i en les disposicions que la complementen i desenvolupen.  

 

Disposició Addicional 

 

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o qualsevol altra 

norma de rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost, seran d’aplicació 

automàtica, entenent-se modificat el text d’aquesta Ordenança per la nova disposició. 

 

Disposició Final 

 

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 

celebrada el 09/04/2021 i que ha quedat definitivament aprovada en data 08/06/2021, entrarà 

en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la 

seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no 

modificats, restaran vigents. 

 

 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 

 

TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

 

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 i 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

s’aprovà el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLU, modificat per la Llei 

16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la 

Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica) 

l’Ajuntament estableix la taxa per l’activitat administrativa originada per la concessió o 

denegació 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 o denegar la llicència 

urbanística sol·licitada o si l’acte subjecte a comunicació prèvia  realitzat, o que es pretengui 

realitzar, s’ajusta a les determinacions de la normativa urbanística, el planejament urbanístic i 

les ordenances municipals, conforme el que preveuen els articles 84, 84 bis i 84 ter de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 187 i 187 bis del 

TRLU. 

 

Article 3.- Subjectes passius 

 

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es 

refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, que siguin propietaris o posseïdors o, si 

s'escau, arrendataris dels immobles en què es realitzin les construccions o instal·lacions, o 

s'executin les obres. 

 

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

contractistes de les obres. 

 

Article 4.- Responsables i successors 

 

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 

Llei General Tributària i a l’Ordenança General. 

 

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 

administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 

 

3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones físiques, 

jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a 

l’Ordenança General. 

 

 

 

Article 5.- Base imposable 

 

1. Constitueix la base imposable de la taxa: 

 

a) El cost real i efectiu de l'obra civil, quan siguin: moviments de terra i les esplanacions dels 

terrenys, l’obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals, les obres puntuals 

d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització, la construcció d’edificis de nova 

planta, la intervenció en els edificis ja existents i les obres d’ampliació, reforma, modificació 

o rehabilitació de construccions o instal·lacions existents, la construcció o instal·lació de murs 

i tanques, l’autorització d’obres de manera provisional, la col·locació de cartells i tanques de 

propaganda col·locats de manera visible des de la via pública i la tala de masses arbòries i de 

vegetació arbustiva 

 



 

b) El cost real i efectiu de l'habitatge, local o instal·lació, quan es tracti de la primera 

utilització i ocupació i el canvi d’ús dels edificis i de les instal·lacions, l’autorització d’usos 

de manera provisional, la instal·lació de cases prefabricades i instal·lacions similars, siguin 

provisionals o permanents, la instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, la instal·lació 

d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de 

telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de 

telecomunicacions. 

 

c) El valor que tinguin assignat els terrenys i les construccions a l'efecte de l'impost sobre 

béns immobles, quan es tracti de parcel·lacions urbanístiques, de demolició total o parcial de 

construccions i instal·lacions existents, la constitució o modificació d’un règim de propietat 

horitzontal, simple o complexa, o la formalització d’operacions jurídiques que comporten un 

increment del nombre d’habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament 

privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior. 

 

2. Del cost que s’assenyala en la lletra a) i b) del número anterior se n’exclou el que correspon 

a la maquinaria i a les instal·lacions industrials i mecàniques. 

 

Article 6.- Quota tributària 

 

1. Quan la intervenció municipal es realitza a través de llicència urbanística la quota tributària 

serà del 0,8% sobre el pressupost, amb un mínim de 120 €. 

 

2. Quan la intervenció municipal es realitza mitjançant comunicació prèvia i comprovació 

posterior la quota tributària serà del 0,6% sobre el pressupost, amb un mínim de 25 €. 

 

3. En cas que el sol·licitant hagi formulat desistiment abans de la finalització del procediment 

previst per a la tramitació de la llicència, o de les activitats administratives de control, quan el 

règim d’intervenció sigui el de declaració responsable o el de comunicació prèvia, no es farà 

devolució de l’import de la taxa, sempre que l'activitat municipal s'hagués iniciat 

efectivament. 

 

4. En cas que el sol·licitant formuli pròrroga, es liquidarà el 50% de la taxa meritada 

inicialment. 

 

 

Article 7.- Beneficis fiscals 

 

S’aplicaran les següents bonificacions: 

 

a) Prèvia sol·licitud del subjecte passiu, s’aplicarà una bonificació del 95% en la quota íntegra 

de la taxa, en aquelles construccions, instal·lacions u 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 aquesta declaració.  

 



 

b) Prèvia sol·licitud del subjecte passiu, s’aplicarà una bonificació del 95% en la quota íntegra 

de la taxa de la part del projecte corresponent a aquelles construccions, instal·lacions u obres 

que incorporin instal·lacions de producció d’energia o aprofitament tèrmic a partir de fons 

renovables destinades principalment a autoconsum. L’aplicació d’aquesta bonificació estarà 

condicionada a que aquestes instal·lacions disposin de la corresponent homologació de 

l’administració competent.  

 

c) Prèvia sol·licitud del subjecte passiu, s’aplicarà una bonificació del  50% en la quota 

íntegra de la taxat de la part del projecte corresponent a aquelles construccions, instal·lacions 

u obres referents als habitatges de protecció oficial.  

 

d) Prèvia sol·licitud del subjecte passiu, s’aplicarà una bonificació del 90% en la quota íntegra 

de la taxa de la part del projecte corresponent a aquelles construccions, instal·lacions u obres 

que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats.  

 

e) Prèvia sol ·licitud del subjecte passiu, s’aplicarà una bonificació del 95% per arranjament, 

estuc, pintat o repintat de façanes en obres de reforma o rehabilitació.  

 

Article 8.- Acreditament 

 

1. La taxa s’acreditarà quan s’iniciï la prestació del servei o realització de l’activitat 

municipal. 

 

2. Tanmateix, en el moment de la sol·licitud o comunicació caldrà efectuar el dipòsit previ 

d’una quantia equivalent a l’import, conegut o estimat, de la taxa. 

 

3. Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver sol·licitat la llicència o comunicació 

prèvia corresponent, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï efectivament l'activitat municipal 

conduent a determinar si l'obra en qüestió és autoritzable o no, independentment de l'inici de 

l'expedient administratiu que pugui instruir-se per a l'autorització d'aquestes obres o la seva 

demolició, en el cas que no fossin autoritzables. 

 

4. Una vegada nascuda l'obligació de contribuir, no l'afectaran de cap manera la seva 

denegació, concessió condicionada a la modificació del projecte presentat, ni la renúncia o 

desistiment del sol·licitant després que se li ha concedit la llicència o s’hagi practicat la visita 

de comprovació en el cas de les activitats comunicades. 

 

Article 9.- Declaració 

 

1. Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència d'obres o en realitzar una 

comunicació prèvia en matèria urbanística presentaran, prèviament, la instància corresponent 

en el Registre General i adjuntaran, si s’escau un Projecte subscrit   un certificat expedit per 

tècnic competent, on s’especifiqui de forma detallada la naturalesa de l'obra, el lloc 

d'emplaçament, l’import estimat de l'obra, l'amidament i el destí de l'edifici. 

 



 

2. Quan la llicència o comunicació prèvia de què es tracti sigui per a aquells actes en què no 

s'exigeixi la redacció d'un projecte subscrit per 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 les dades de les quals permetin comprovar el 

seu cost. 

 

3. Si una vegada formulada la sol·licitud de llicència o la corresponent comunicació prèvia es 

modifiqués o ampliés 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 del fet 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 de conformitat amb l’ús autoritzat. Es prendrà com a cost real i 

efectiu dels edificis i les construccions el 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. 

 

Article 10.- Règim de declaració i d’ingrés 

 

1. El dipòsit de la taxa, a què es refereix l’article 8.2 d’aquesta Ordenança s’haurà de 

constituir a la Tresoreria Municipal o a través d’una entitat col·laboradora  i acreditar-se en el 

moment de realitzar la comunicació prèvia. En el supòsit d’actes subjectes a llicència, es farà 

mitjançant liquidació en el moment de concessió de la llicència. 

 

2. Una vegada concloses les obres, les instal·lacions  o les construccions que donen lloc a  

l’activitat administrativa que constitueix el fet imposable de la taxa, els serveis municipals 

podran comprovar el cost real i efectiu de les construccions o de l’activitat urbanística 

realitzada i, a la vista del resultat d’aquesta comprovació, es practicarà la liquidació que 

correspongui. 

 

3. 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. 

 

 

 



 

 

Article 11.- Fiances 

 

Al sol·licitar una llicència d’obra urbanística o realizar la comunicación prèvia, el subjecte 

passiu haurà de constituir una fiança amb la finalitat de garantir el compliment de les 

condicions de la llicència atorgada, la normativa que la regeix i el projecte aprovat, els 

possibles danys a béns de domini públic derivats de la realització de l’obra, així com el 

pagament dels impostos i taxes que comporta la realització de l’obra. 

 

L’import de la fiança es determinarà, amb caràcter general, en funció de la quantia del 

pressupost d’execució material de l’obra, segons el detall que figura tot seguit. No obstant, 

l’Ajuntament podrà acordar l’import d’una fiança en concret, que establiran els Serveis 

Tècnics Municipals, atenent a les característiques o a les condicions particulars d’una llicència 

determinada: 

 

1. Obres amb llicència d’obra: 1% sobre el pressupost d’execució material, amb un mínim de 

750 €. En cas d’obertura de rases per empreses de serveis, la fiança quedarà fixada 

d’acord amb l’informe dels Serveis Tècnics Municipals. 

 

2. Obres d’enderroc: 2% sobre el pressupost, amb un mínim de 2.000 €. 

 

Article 12.- Infraccions i sancions 

 

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 

aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i 

l’Ordenança General. 

 

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. 

 

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. 

 

Disposició final 

 

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 

celebrada el 09/04/2021 i que ha quedat definitivament aprovada en data 08/06/2021, entrarà 

en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província i regirà fins la 

seva modificació o derogació expressa. En cas de modificació parcial, els articles no 

modificats, restaran vigents. 

 

 



 

 

ORDENANÇA MUNICIPAL RELATIVA A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA 

CONSTRUCCIÓ 

 

 

 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS  

 

Article 1r. Objecte 
 

Aquesta Ordenança té per objecte establir el règim jurídic de la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició, sense perjudici de la normativa que resulta d’aplicació. 

 

Article 2n. Àmbit d’aplicació 
 

2.1. La present Ordenança és d’aplicació al terme municipal de Salomó. 

 

2.2. Aquesta Ordenança és aplicable als residus de la construcció i demolició, que es 

generen a les obres de construcció o demolició a les que fa referència l’article 3r. 

 

2.3. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació de la present Ordenança les terres i pedres no 

contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades a la mateixa obra, en una obra diferent 

o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, sempre que es pugui 

acreditar de forma fefaent la seva destinació a reutilització i que s’hagi previst aquesta 

reutilització en l’estudi de gestió i en el pla de gestió de residus de la construcció i demolició. 

 

Article 3r. Definicions 
 

Als efectes d’aquesta Ordenança s’entén per: 

 

3.1. Residu de construcció i demolició: qualsevol substància o objecte de què el seu posseïdor 

o la seva posseïdora es desprèn o tingui la intenció o l’obligació de desprendre- se’n i es 

genera en una obra de construcció o demolició. 

 

3.2. Obra de construcció o demolició: l’activitat que consisteix en: 

 

a) La construcció, rehabilitació, reparació, reforma o demolició d’un bé immoble, com ara 

un edifici, una carretera, un port, un aeroport, un ferrocarril, un canal, una presa, una 

instal·lació esportiva o d’oci, així com qualsevol anàleg d’enginyeria civil. 

 

b) La realització de treballs que modifiquen la forma o substància del terreny o del subsòl, 

com ara excavacions, injeccions, urbanitzacions o altre anàlegs, amb l’exclusió d’activitats a 

les quals sigui aplicable la directiva 2006/21/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 

de març, sobre gestió dels residus d’indústries extractives. 

 



 

Es considera part integrant de l’obra tota instal·lació que hi doni servei exclusiu, i en la 

mesura que el seu muntatge i desmuntatge tingui lloc durant l’execució de l’obra o al final, 

com ara plantes de matxucar, plantes de fabricació de formigó, gravaciment o sòl-ciment, 

plantes de prefabricats de formigó, plantes de fabricació de mescles bituminoses, tallers de 

fabricació d’encofrats, tallers d’elaboració de ferralla, magatzems de materials i magatzems  

de  residus  de  l’obra  mateixa  i  plantes  de  tractament  dels  residus  de construcció i 

demolició de l’obra. 

 

3.3. Obra menor de construcció o reparació domiciliària: obra de construcció o demolició 

en un domicili particular, comerç, oficina o immoble del sector serveis, de senzilla tècnica i 

entitat constructiva i econòmica escassa, que no suposi alteració del volum, de l’ús, de les 

instal·lacions d’ús comú o del nombre d’habitatges i locals, i que no precisa de projecte signat 

per professionals titulats. 

 

3.4. Persona productora de residus de construcció i demolició: 

 

a) La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció 

o  demolició;  en  les  obres  que  no  necessiten  llicència  d’obres,  té  la  consideració  

de persona productora del residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte 

d’una obra de construcció o demolició. 

 

b) La persona física o jurídica que efectua operacions de tractament, de mescla o d’un 

altre tipus, que ocasionen un canvi de naturalesa o de composició dels residus de 

construcció o demolició. 

 

c) La  persona  importadora  o  adquirent  de  residus  de  la  construcció  i  demolició  en 

qualsevol Estat membre de la Unió Europea. 

 

3.5. Persona posseïdora de residus de construcció i demolició: la persona física o jurídica que 

té en el seu poder els residus de construcció i demolició i que no té la condició de gestor o 

gestora de residus. En tot cas, té la consideració de persona posseïdora la persona física o 

jurídica que executa l’obra de construcció o demolició, com ara la persona constructora, els o 

les subcontractistes o els treballadors i treballadores autònomes. En tot cas, no tenen la 

consideració de persona posseïdora de residus de construcció i demolició els treballadors i 

treballadores per compte d’altri. 

 

 

CAPÍTOL II. GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
 

Article 4t. Obligacions de la persona productora de residus de construcció i demolició 
 

4.1.  Quan  la  persona  productora  de  residus  de  construcció  i  demolició  presenta  la 

sol·licitud  de  llicència  d’obres ha de complir amb les següents obligacions: 

 



 

a) Incorporar al projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus, d’acord amb 

allò establert a l’article 4 del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la 

producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 

 

b) Realitzar el dipòsit de garantia de gestió de residus, conforme les determinacions 

establertes al capítol IV de la present Ordenança. 

 

Aquest dipòsit de garantia ha de ser dipositat per la persona productora de residus de la 

construcció o demolició (veure article 3.4 d’aquesta ordenança).  

 

4.2 El dipòsit de garantia de gestió de residus regulat al punt anterior també s’haurà d’aportar 

en el tràmit de comunicació prèvia d’obres, en el següents casos: 

 

 Obres o actuacions que requereixen projecte subscrit per professional competent 

 Obres o actuacions que no requereixen  projecte subscrit per professional competent 

amb un cost d’execució material de la construcció, instal·lació o obra superior a 3.000 

€. 

 Quan per la naturalesa de l’obra, independentment del seu cost, així ho considerin 

necessari els Serveis Tècnics municipals. 

 

4.3. Una vegada finalitzades les obres, la persona productora de residus de construcció i 

demolició té la obligació de presentar a l’Ajuntament el certificat de gestió que fa referència 

l’article 15 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de 

residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 

residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de 

la construcció. 

 

En les obres de titularitat pública que aquest ajuntament sigui el productor -article 4e) segons 

Decret 89/2010, de 29 de juny- el posseïdor (contractista de l’obra) presentarà a l’ajuntament 

el certificat de gestió emès per un gestor autoritzat (certificat amb format unificat) per tal que 

aquest realitzi les comprovacions oportunes sobre la correcta gestió dels residus i procedir al 

seu pagament. 

 

4.4. En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s’hagi previst la 

reutilització de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de 

restauració, condicionament o rebliment, cal que a la llicència d’obres es determini com s’ha 

d’acreditar aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se mitjançant els serveis tècnics 

del mateix Ajuntament o mitjançant empreses acreditades externes i el cost d’aquesta 

acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus. 

 

4.5. El productor/posseïdor haurà d’aplicar la normativa APM/1007/2017, de 10 d’octubre 

sobre normes generals de valorització de materials naturals excavats  per a la seva utilització 

en operacions de reblert i obres diferents a aquelles en les que es van generar, segons aquesta 

normativa dicti pels casos que s’hi contemplen.  

 



 

Article 5è. Obligacions de la persona posseïdora de residus de construcció i demolició 
 

5.1. La persona posseïdora dels residus de construcció i demolició ha de presentar a la 

propietat un pla de gestió que reflecteixi com ha de portar a terme les obligacions que li 

corresponen en relació amb els residus de la construcció i demolició, d’acord amb allò 

establert a l’article 12 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de 

gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió 

dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 

de la construcció. 

 

5.2.  Quan  els  residus  de  construcció  i  demolició  no  es  gestionen  per  la  persona 

posseïdora dels mateixos, aquesta està obligada a lliurar-los a un gestor de residus autoritzat, 

qui emetrà el corresponent certificat referent a les quantitats i residus lliurats i l’entregarà al 

sol·licitant de la llicència d’obres, d’acord amb allò disposat a l’article 15 del Decret 89/2010, 

de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 

 

CAPÍTOL III. INSTAL·LACIÓ, DIPÒSIT I RETIRADA DE CONTENIDORS DE 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ A LA VIA PÚBLICA. 
 

Article 6è. Recollida de residus de la construcció i demolició 

 

El dipòsit de residus de la construcció i demolició a la via pública s’ha d’efectuar per mitjà de 

contenidors o de sacs degudament homologats, que han de comptar amb la preceptiva 

autorització municipal. 

 

Article 7è. Prohibicions 
 

Es prohibeix expressament: 

 

a) L’abandonament i la recollida d’altres residus no especificats a l’article 3r de la present 

Ordenança en els contenidors i sacs, així com també el dipòsit d’aquests residus de las 

construcció en recipients diferents dels contenidors i sacs. 

 

b) Dipositar en els contenidors o en els sacs residus que, tot i procedir de moviments de 

terres, obres de reforma o d’enderrocs d’immobles, siguin caracteritzables com a residus 

especials d’acord amb allò que disposa el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 

c) Dipositar en els contenidors o en els sacs residus que continguin matèries inflamables, 

explosives, nocives o perilloses; siguin susceptibles de putrefacció o de produir olors 

desagradables, i tota mena de materials que, per qualsevol motiu, puguin causar molèsties 

als veïns i vianants. 

 



 

d) Dipositar  mobles,  estris,  trastos  vells  i  qualsevol  altre  material  residual  en  els 

contenidors i sacs que no siguin els provinents directament de la pròpia obra o demolició. 

 

Article 8è. Identificació dels contenidors i sacs 
 

Tots els contenidors i els sacs instal·lats a la via pública hauran de presentar al seu 

exterior de manera perfectament visible: 

 

a) El nom o raó social i telèfon del responsable del sac o del contenidor. 

 

b) El nom o raó social del transportista que ha de recollir el contenidor o el sac, sinó es 

tracta de la mateixa empresa responsable. 

c) Número d’identificació del contenidor o sac. 

 

d) Placa o indicatiu de la llicència municipal. 

 

L’omissió de qualsevol d’aquests requisits comportarà la consideració del sac o contenidor 

com a residu abandonat a la via pública i justificarà per sí mateixa la seva retirada pels serveis 

municipals, amb el cost del transport, dipòsit i disposició del contingut a càrrec, 

solidàriament, del responsable del sac o contenidor, del transportista i de l’usuari, amb 

independència de la sanció que pugui correspondre. 

 

Article 9è. Règim general de col·locació 
 

Cada Ajuntament regularà aquest aspecte en funció de les característiques del seu entorn. 

 

Article 10è. Retirada dels contenidors i sacs 
 

10.1. Els contenidors i sacs hauran de ser retirats quan així s’estableixi per la regulació de 

cada Ajuntament. 

 

No obstant i en qualsevol cas s’ha de procedir a la retirada dels contenidors i sacs quan hagi 

caducat el termini per al qual s’ha atorgat la llicència d’ocupació de la via pública, i en tot cas, 

quan hagi expirat el de la llicència d’obres. 

 

 

CAPÍTOL IV. DETERMINACIÓ, CONSTITUCIÓ I RETORN DEL DIPÒSIT DE 

GARANTIA  

 

Article 11è. Objecte del dipòsit de garantia 

 

Segons estableix el Decret 89/2010, de 29 de juny, el promotor presentarà davant de 

l'ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, un Document d' Acceptació 

que sigui signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació 



 

dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el 

domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió. 

 

El dipòsit té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que 

siguin generats en una obra concreta per la persona productora, s'efectua d'acord amb la 

normativa vigent. 

 

Article 12è. Determinació de l’import del dipòsit de garantia 
 

De conformitat amb el Decret 89/2010, de 29 de juny, l’import del dipòsit de garantia queda 

fixat en la quantia de 11 €/tona de residus previstos en l’ Estudi de Gestió de Residus, amb un 

mínim de 150 euros. Aquest import podrà ésser actualitzat segons preveu la Disposició final 

Primera del Decret 89/2010. 

 

 

 

 

Article 13è . Formes de constitució del dipòsit de garantia 
 

El dipòsit de garantia podrà efectuar-se de la forma en que promotor i gestor de residus 

autoritzat acordin. Un cop realitzat l’ingrés del dipòsit de garantia, el gestor emetrà un 

Document d’Acceptació conforme el promotor li ha realitzat el pagament, i aquest, podrà ser 

presentat davant l’ajuntament en el tràmit de sol·licitud de llicència d’obres.  

 

 

CAPÍTOL V. RÈGIM SANCIONADOR  

 

Article 14è. Infraccions i sancions 
 

Les infraccions a les disposicions d’aquesta Ordenança són sancionades d’acord amb el que 

disposa el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei reguladora dels residus. 

 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

 

Els  titulars  de  les  obres  iniciades  amb  anterioritat  a  l’entrada  en  vigor  d’aquesta 

ordenança, pendents encara de la seva gestió, tot i no haver constituït els dipòsits de garantia 

corresponents, estan obligats a realitzar-la d’acord amb la normativa aplicable i podran ser 

requerits en qualsevol moment per l’Ajuntament per tal que així ho acreditin. 

 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 



 

La present ordenança entra en vigor transcorregut el termini de 15 dies hàbils comptats a 

partir de l’endemà del dia de la publicació de la seva aprovació definitiva, al Butlletí Oficial 

de la Província. “ 

 

 

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar 

recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior 

de justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la seva 

notificació. 

 

Salomó, a la data de la signatura digital 

 

L’Alcalde, 

 

 

 

 

 

 

 

Antoni Virgili Colet 
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