
ORDENANÇA SOBRE IMPOST DE BÉNS IMMOBLES 

DISPOSICIÓ PRELIMINAR

Segons es dedueix del previst en els articles 15.2, 59.1.a) i 60 i següents del Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les  Hisendes  Locals,  l'Ajuntament  de  Manises  exigeix  l'Impost  de  Béns  Immobles
conformement  als  preceptes  de  la  citada  Llei,  disposicions  que  la  desenvolupen  i
complementen, i a les normes establides en aquesta Ordenança.

Art. 1
La naturalesa, fet imposable, supòsits de no subjecció, exempcions, subjecte passiu, base
imposable, base liquidable, quota, meritació, període impositiu i gestió d'aquest impost es
regiran pel previst en els articles 60 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març  pel  qual  s'aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,
disposicions de desenvolupament i complementàries de la Llei, i l'establit en els articles
següents d'aquesta ordenança.

Art. 2 
L'impost es gestiona a partir de la informació continguda en el Padró Cadastral i en els
altres documents expressius de les seues variacions elaborats per la Gerència Territorial
del Cadastre,  de conformitat amb el previst  en l'article 77 apartat  5é del Reial  Decret
Legislatiu 2/2004 (RDL 2/2004), de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, disposicions de desenvolupament i complementàries
de la citada Llei.

Art. 3
Els tipus de gravamen aplicables per l'Ajuntament de Manises a l'empara del previst en
l'art. 72 del RDL 2/2004, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, són
els següents:

a- Sobre béns immobles de naturalesa urbana: 0,664 %
b- Sobre béns immobles de naturalesa rústica: 0,80 %
a- Sobre béns immobles de característiques especials: 1,30 %

En el cas de béns immobles de naturalesa rústica, s'agruparà en un únic rebut les quotes
corresponents al mateix subjecte passiu.

Art. 4 Exempcions
1.- Gaudiran d'exempció els següents béns:



a) Els que sent propietat de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals
estiguen directament afectes a la defensa nacional, la seguretat ciutadana i als serveis
educatius i penitenciaris.
b) Els béns comunals i les muntanyes veïnals en mà comuna.
c) Els de l'Església Catòlica, en els termes previstos en l'acord entre l'Estat espanyol i la
Santa Seu i els de les associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes,
en els termes establits en els respectius acords de cooperació subscrits.
d) Els de la Creu Roja Espanyola.
e) Els immobles als quals siga aplicable l'exempció en virtut de convenis internacionals.
f)  La  superfície  de  les  muntanyes  poblades  amb  espècies  de  creixement  lent
reglamentàriament determinades, el principal aprofitament de les quals siga la fusta o el
suro.
g) Els ocupats per línies de ferrocarril i els edificis destinats a serveis indispensables per a
l'explotació de les esmentades línies.

2.- Així mateix, prèvia sol·licitud a què s'acompanyarà l'acreditació del compliment dels
requisits exigibles per a la seua aplicació, estaran exempts:

a)  Els  béns  immobles  que  es  destinen  a  l'ensenyament  per  centres  docents  acollits,
totalment o parcialment, al règim de concerts educatius, quant a la superfície afectada a
l'ensenyament concertat.
b) Els declarats expressament i individualitzadament monument o jardí històric d'interés
cultural, d'acord  amb la normativa vigent en el moment de la meritació de l'impost.
c)  Els  immobles  destinats  a  centres  sanitaris  de  titularitat  pública,  sempre  que  els
mateixos estiguen directament afectats al compliment de les finalitats específiques dels
referits centres.

L'exempció concedida tindrà efectes des de l'exercici següent al de la data de sol·licitud, i
no tindrà efectes retroactius.

3.- Gaudiran d'exempció els següents immobles:

a) Els de naturalesa urbana, la quota líquida de la qual siga inferior a 6 euros.

b)  Els  de naturalesa rústica,  quan la quota líquida per  tots  els  immobles d'un mateix
subjecte passiu siga inferior a 6 euros.

Article 5 - Bonificacions

1.- Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 en la quota de l'impost, els immobles que
constituesquen  l'objecte  de  l'activitat  de  les  empreses  d'urbanització,  construcció  i
promoció immobiliària i no figuren entre els béns del seu immobilitzat.

El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent
a aquell en què s'inicien les obres fins al posterior a la terminació de les mateixes, sempre
que durant aquest temps es realitzen obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense
que, en cap cas, puga excedir de tres períodes impositius.

A la sol·licitud s'adjuntarà la documentació següent:

• Fotocòpia de l'alta en l'Impost sobre Activitats Econòmiques.



• Certificació  del  tècnic/a  director  de  les  obres  visat  original  pel  col·legi  oficial
competent acreditatiu de la data d'inici de les obres d'urbanització.

• Declaració signada del sol·licitant del que resulte que el o els immoble/s sobre els
que es projecta l'edificació no formen part de l'immobilitzat de l'empresa.

2.- Els habitatges protegits podran gaudir d'una bonificació del 50 per 100 de la quota
durant el termini de cinc anys, comptats des de l'exercici següent al d'atorgament de la
qualificació definitiva.

Aquesta bonificació es concedirà a petició de la persona interessada, i podrà efectuar-se
en qualsevol moment anterior a la terminació dels cinc períodes impositius de durada de
la mateixa i assortirà efectes, si escau, des del període impositiu següent a aquell en què
se sol·licite.

A la sol·licitud s'adjuntarà la següent documentació:
• Fotocòpia del certificat de qualificació definitiva.

El gaudiment d'aquesta bonificació és incompatible amb qualsevol altre benefici fiscal en
l'Impost sobre Béns Immobles que poguera correspondre pel mateix immoble.

3.- Podran gaudir d'una bonificació del 50% de la quota de l'impost, per l'immoble que
constituïsca la seua residència habitual, els subjectes passius que ostenten la condició de
titulars de família nombrosa, sempre que el valor cadastral siga inferior a 150.000 €.

Aquesta bonificació es concedirà a petició de la persona interessada, s'haurà de sol·licitar
abans del 28 de febrer de l'any per al qual se sol·licita, i s'haurà d'acompanyar la següent
documentació:

· Fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa.
· Document que identifique l'immoble per al qual se sol·licita la bonificació i la seua
referència cadastral.

El gaudiment d'aquesta bonificació és incompatible amb qualsevol altre benefici fiscal en
l'Impost  sobre  Béns  Immobles  que  poguera  correspondre  al  subjecte  passiu,  o  a
l'immoble.

La  bonificació  podrà  ser  sol·licitada  per  qui  en  el  desenvolupament  d'un  procés  de
separació o divorci, tinga judicialment assignat l'ús i gaudi de l'habitatge, encara que no en
siga propietari/ària. 

4.- Podran gaudir d'una bonificació del 95 per cent de la quota els béns de naturalesa
rústica de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra.

5. - Bonificació a activitats econòmiques d'especial interès municipal
Gaudiran d'una bonificació de la quota de l'IBI els immobles en els quals es desenvolupen
activitats econòmiques de nova creació que siguen declarades d'especial interès o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment
de l'ocupació.

La bonificació s'atorgarà a sol·licitud dels interessats, sol·licitud a la qual s'acompanyarà
memòria que fonamente la concurrència dels elements que al seu judici fonamenten la
bonificació.



La concessió correspondrà al Ple de la Corporació. L'acord podrà detallar les condicions a
les quals se subjecta l'aprovació, la seua revisió periòdica, i quants altres condicionants es
consideren necessaris.

L'incompliment de les condicions assenyalades en l'acord de concessió, podrà motivar la
revocació de la mateixa, així com decretar el reintegrament de les quotes bonificades no
afectades per prescripció.

La  bonificació  tindrà  una  durada  màxima  de  cinc  anys,  i  s'aplicaran  els  següents
percentatges:

El primer any: el 50 %
El segon:        el 40 %
El tercer:         el 30 %
El quart:          el 20 %
El cinqué:       el 10 %

La bonificació s'aplicarà a partir de la meritació següent a aquell en què se sol·licite.

6.Bonificació a activitats ceràmiques

1.- Gaudiran d'una bonificació del 50 % de la quota de l'IBI els immobles en els quals es
desenvolupen activitats econòmiques de fabricació o venda de ceràmica per tractar-se
d'activitat d'especial interès municipal. 
La  bonificació  s'atorgarà,  a  sol·licitud  dels  interessats,  als  propietaris  dels  immobles
íntegrament dedicats a la venda o fabricació de ceràmica.

En cas que el titular de l'activitat econòmica siga arrendatari del local, podrà sol·licitar el
benefici en nom del propietari, sempre que s'acredite que recau sobre ell l'obligació del
pagament de l'IBI. 

Els obligats al pagament, ja siga en concepte de propietari o d'obligat contractual, hauran
d'estar matriculats en l'AEAT en algun dels següents epígrafs 247.4, 614.3 653.3, 247.5,
fabricació d'aparells sanitaris de pisa, porcellana i gres i 966.9, Altres serveis culturals,
sempre que es referisquen a l'àmbit de la ceràmica (museus, exposicions permanent etc.)
i  dins de la secció segona de les tarifes del  IAE (professionals),  el  grup 861,  pintors,
escultors, ceramistas, artesans, gravadors i similars, sempre que es referisca a activitats
ceràmiques.

Els locals a bonificar hauran de dedicar-se íntegrament a l'activitat ceramista, no podent-
se aplicar el benefici a aquells immobles dedicats parcialment a alguna de les activitats
que justifiquen el  benefici,  ja siga perquè en el  mateix s'exerceixen diverses activitats
econòmiques, ja siga per existir diversos usos en el mateix immoble.

La bonificació  s'aplicarà a partir  de la  meritació  següent  a  aquell  en què se sol·licite.
Exclusivament per a l'exercici  2017, les sol·licituds presentades abans del 31 de març
d'aquest any, entraran en vigor en aqueix mateix exercici.

A la sol·licitud de bonificació s'aportarà: Imprès normalitzat. 
Fotocòpia de l'alta censal en l'AEAT (Model 036)
Indicació de la Referència cadastral de l'immoble o fotocòpia de l'últim rebut de l'IBI
Solament per a inquilins: fotocòpia del contracte d'arrendament.



2.- El cessament o canvi de l'activitat  que va donar dret a la bonificació haurà de ser
comunicada a l'Ajuntament en el termini de 15 dies des que es produïsca. L'incompliment
d'aquesta  obligació,  si  porta  aparellat  el  gaudi  indegut  de  la  bonificació,  constituirà
infracció tributària greu i serà sancionada d'acord amb el que es disposa en l'art. 194 de la
Llei General Tributària 

3.- D'acord amb el que es disposa en l'art. 74 del RDL 2/2004 citat, l'òrgan competent per
a l'atorgament de la bonificació és el Ple de l'Ajuntament, si bé, en virtut de l'acord plenari
de de 6 de juliol de 2015, es delega en la Junta de Govern Local la concessió d'aquests
beneficis fiscals. 

Article 6 

En allò no previst en aquesta Ordenança s'estarà al que es disposa en el RDL 2/2004
citat, Llei General Tributària, Ordenança Fiscal General i d'altres disposicions d'aplicació.

Art. 7.- Divisió de quotes per cotitularidad

1.-  La divisió de quotes de l'impost  a  què es refereix l'article  35.6 de la Llei  General
Tributària se subjectarà al següent règim:

a) Àmbit  d'aplicació:  Qualsevol  supòsit  de  proindiviso en la titularitat  del  dret real  que
origine el fet imposable. No serà aplicable la divisió de quotes, per tant, al règim econòmic
matrimonial de ganancials.
Igualment,  i  d'acord  amb els  articles  61  i  63  del  RDL 2/2004,  Text  Refós  de  la  Llei
Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  no  podran  dividir-se  les  quotes  corresponents  a
l'immoble sobre el qual s'haja constituït un dret d'usdefruit.

b) Iniciació: A instàncies de part, mitjançant sol·licitud a la qual s'haurà d'acompanyar la
següent documentació:

• Fotocòpia del document en què conste la cotitularidad
• Identificació completa de tots els cotitulars i el seu coeficient de participació

Aquesta  documentació,  no  serà  necessària  si  la  cotitularidad  consta  inscrita  en  el
Cadastre Immobiliari. En cas contrari, haurà de sol·licitar-se simultàniament la divisió de
quotes i la inscripció cadastral, requisit sense el qual no s'accedirà a la sol·licitud.

c)  Termini de sol·licitud: Abans de la finalització del període voluntari de pagament del
rebut o liquidació del que es pretenga la divisió. 

2.-  Efectes  de  la  divisió.  L'aprovació  de  la  divisió  de  quotes  motivarà  que  en  les
meritacions successives es dividisquen les quotes tributàries i s'emetran tant rebuts com
cotitulars n'hi haja.

Els rebuts així dividits no podran ser objecte de domiciliació bancària.

Els cotitulars vénen obligats a declarar abans de la finalització de cada exercici, qualsevol



variació en la composició interna de la comunitat, o en els percentatges de participació.
Tals declaracions tindran efectes en la meritació següent a aquell en què es declaren.

3.- No cabrà la divisió quan:

a)  Els  interessats  no  aporten,  o  ho  facen  de  manera  incompleta  la  documentació
assenyalada en l'apartat 1.b. del present article.

b) Alguna de les quotes resultants siga inferior a l'import, per davall del qual procedeix
l'exempció  en  el  pagament  de  l'impost,  que  a  cada  moment  determine  la  present
Ordenança. 

DISPOSICIÓ FINAL. La present ordenança, en la seua actual redacció entrarà en
vigor  l'endemà de la  publicació  del  text  íntegre en el  Butlletí  Oficial  de la  Província  i
romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa..

Aprovació: Aprovada de manera provisional per l'Ajuntament en Ple celebrat en data 26-
09-1989. Publicat provisionalment en el BOP núm. 238 amb data 05-10-1989. Publicat en
diari en data de 19-10-1989. Publicació definitiva en el BOP núm. 304 de data 21-12-
1989. Apareix dictamen de la Comissió d'Hisenda i informe del Servei de Rendes.
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