
 

 
PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL (3.3) REGULADORA DE LES TAXES PER SERVEIS 

URBANÍSTICS - INCLUSIÓ INFORME DE PREVI DE PATRIMONI 
 

INFORME JUSTIFICATIU TÈCNIC I ECONÒMIC 
 

 

INTRODUCCIÓ 
 

Des de la Direcció d’Arquitectura Urbana i Patrimoni de la Gerència de l’Arquitecte en Cap es 

proposa la inclusió com a fet imposable en l’ordenança fiscal 3.3 relativa a les Taxes per serveis 

urbanístics de l’elaboració dels informes previs de patrimoni (IPP). 
 
Aquests informes validen les intervencions arquitectòniques en bens inclosos en el Catàleg del 

Patrimoni Arquitectònic Històrico-artístic. Prèvia consulta al Departament de Patrimoni 

Arquitectònic, Històric i Artístic, es determina la seva necessitat i han d’incorporar-se a la 

documentació a presentar per a la posterior obtenció de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica, 

necessari per presentar la sol·licitud de llicència o comunicat d’obres. 

 

 
MODIFICACIÓ TEXT ORDENANÇA FISCAL 
 
La inclusió de la realització d’aquest informes a l’ordenança fiscal suposa la modificació de 

l’annex en l’epígraf 1.5,  afegint el següent text: 

 

 Informe previ de patrimoni                                                     65 € 
 

 

 

CÀLCUL QUOTA EXIGIBLE: COSTOS I PREVISIÓ DE RECAPTACIÓ 
 
Per determinar la quota exigible dels informes de patrimoni previ (IPP) es presenta el quadre 

adjunt justificatiu dels costos de recursos necessaris per a la seva elaboració: 

 

Recursos hores Preu 
mig/hora 

Cost (€) 

Tècnic Superior del Departament de Patrimoni Arquitectònic 

Històric i Artístic (A1) (nivells 22, 24, 26) 
2 35,59  71,18 

   

Cost total     70, 34 

 
I pel qual es considera establir la quota exigible de  65 €. 
 

 

 

 

 



Actualment el nombre aproximat d'informes que es redacten anualment és de 3.000 i per tant

la previsió de majors ingressos és el resultat de multiplicar el nombre d'informes redactats pel

import de la taxa proposada:

Nombre informes anuals: 3.000 informes.

Taxa proposada: 65 /informe.

Total majors ingressos previstos: 195.000 /any.
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