
ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST 
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Article 1r 

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es
disposa en els articles 15 a 19 i 60 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de maig de 2004, text
refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals,  aquest Ajuntament estableix  l'impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la
qual atenen allò previngut en els articles100 a 103 de la citada Llei 2/2004.

Article 2n. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de l'impost, la realització, dins del terme municipal, de qualsevol
construcció, instal·lació o obra per a la qual s'exigesca obtenció de la corresponent llicència d'obra o
urbanística,  s'haja  obtingut  o  no  aquesta  llicència,  o  per  a  la  qual  s'exigesca  presentació  de
declaració responsable o comunicació prèvia sempre que l'expedició de la llicència o l'activitat de
control corresponga a aquest municipi.

2. Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l'apartat anterior, podran consistir en:

A) OBRES MAJORS.- S'entendrà per obra major qualsevol obra d'edificació, adequació, 
rehabilitació, reforma, nova implantació d'elements a l'edificació, modificació o reforç estructural, 
alteració de composició de façana i unes altres per a les quals siga preceptiu el corresponent 
projecte tècnic visat pel col·legi oficial corresponent.

B) OBRES MENORS: Les que per la seua escassa entitat o facilitat d'execució no necessiten de 
l'esmentat projecte tècnic, però sí de pressupost i mesuraments estesos per professional competent 
autoritzat, si escau.

C) OBRES DE DEMOLICIÓ, CONDICIONAMENT DE PARCEL·LES ( jardins, piscines etc.).

D) MODIFICACIÓ DE LLICÈNCIES D'OBRES A INTRODUIR DURANT L'EXECUCIÓ DE 
LES MATEIXES, que tindran la consideració d'obra major o menor segons els casos, d'acord amb 
l'exposat en els epígrafs anteriors.

E) Qualssevol altres construccions, instal·lacions o obres que requeresquen llicència urbanística.

Article 3r. Subjectes passius

1.-Són subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuents, les persones físiques, jurídiques o
les  entitats  a  què es  refereix  l'art.  35.4  de  la  Llei  General  Tributària,  que  siguen  amos  de  les
construccions, instal·lacions o obres, siguen o no propietaris de l'immoble sobre el qual es realitze
aquella.



2.  Tenen  la  condició  de  subjectes  passius  substituts  del  contribuent  els  qui  sol·liciten  les
corresponents llicències o presenten les corresponents declaracions responsables o comunicacions
prèvies, o els qui realitzen les construccions, instal·lacions o obres. El substitut podrà exigir del
contribuent l'import de la quota tributària satisfeta.
A l'efecte  del  previst  en  el  paràgraf  anterior  tindrà  la  consideració  d'amo  de  la  construcció,
instal·lació o obra qui suporte les despeses o el cost que comporte la seua realització.

Art. 4t.- Base imposable, tipus impositiu, quota i meritació

La base imposable de l'impost serà el cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, i
s'entén per tal a aquests efectes el cost d'execució material d'aquella, tant per a obres majors com
per a les menors i d'altres epígrafs que constituesquen el fet imposable. No formen part de la base
imposable l'IVA, i altres impostos anàlegs propis de règims especials, ni tampoc les taxes, preus
públics  i  d'altres  prestacions  patrimonials  de  caràcter  públic  local  relacionades  amb  aquestes
construccions, instal·lacions o obres, ni tampoc els honoraris professionals, el benefici empresarial
del contractista, les despeses d'urbanització, el pressupost de seguretat i salut, ni qualsevol altre
concepte que no integre estrictament el cost d'execució material.
La concreció dels supòsits en què la base imposable es determina a través de mòduls o índexs 
s'estableix en l'article 5é de la present ordenança.

2. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.

3. El tipus de gravamen serà el 4 %.

S'estableix un tipus de gravamen reduït del 3.2 % per a la zona denominada àrea central, segons
plànol que acompanya l'Ordenança.

4. L'impost es reporta en el moment d'iniciar-se la construcció, instal·lació o l'obra, encara quan no
s'haja obtingut la corresponent llicència.

Article 5é - Gestió

I. Autoliquidació i liquidació provisional

a) Autoliquidació. L'impost s'exigirà pel sistema d'autoliquidació, mitjançant imprés que facilitarà
l'Ajuntament. L'interessat o la interessada podrà presentar juntament amb la sol·licitud de llicència,
declaració responsable  o  comunicació  prèvia,  i  altres  documents  que  requeresca  el  Servei
d'Urbanisme, el justificant del pagament de l'impost. No obstant açò, no serà necessari el pagament
previ del mateix perquè l'Ajuntament inicie els tràmits de concessió de llicència. En aquest cas,
l'autoliquidació haurà de presentar-se en el termini màxim de 30 dies a comptar des de la meritació
de l'impost; açò és, des de l'inici de les obres.
Igualment la persona interessada haurà de presentar autoliquidació en el termini d'un mes a comptar
des  de  la  terminació  de  les  obres,  en  el  cas  que  el  cost  real  i  efectiu  de  les  construccions,
instal·lacions i obres realment realitzades fóra superior al declarat en l'autoliquidació inicial.
La base imposable d'aquesta segona autoliquidació serà la diferència entre el cost real i efectiu de
les obres realment realitzades i el declarat en l'autoliquidació inicial.
L'incompliment dels terminis assenyalats es considerarà infracció tributària i portarà aparellada la
corresponent sanció.
L'autoliquidació tindrà el caràcter de provisional.



b) Liquidació provisional. Quan es concedesca la llicència preceptiva o es presente la declaració 
responsable o la comunicació prèvia, o quan no havent-se sol·licitat, concedit o denegat encara 
aquella o presentant aquestes, s'inicie la construcció, instal·lació o obra, es practicarà una liquidació
provisional a compte

c) Determinació de la base imposable.
En  les  autoliquidacions  i/o  liquidacions  provisionals  d'obres  majors  es  determinarà  la  base
imposable en funció de les següents dades per aquest ordre i de forma subsidiària:

a) Pressupost presentat pels interessats, sempre que el mateix haguera sigut visat pel col·legi oficial
corresponent quan açò constituesca un requisits preceptiu. La base imposable serà la suma dels
pressupostos d'execució material de tots els projectes necessaris per a la completa definició de la
construcció, instal·lació o obra.

b) En defecte d'açò, s'aplicaran els següents mòduls:

Construccions d'habitatges  405,68 euros /metre quadrat

Construccions de baixos i soterranis
Aixecament de planta diàfana (*)

202,84 euros/metre quadrat

Naus industrials 210,35 euros./metre quadrat

(*) sempre que es limite a construcció d'estructura i tancament de façanes, sense distribució interior 
de cap tipus.

II. Liquidació definitiva

Una vegada finalitzada la construcció, instal·lació o obra i tenint en compte el seu cost real i efectiu,
l'Ajuntament,  mitjançant  comprovació  administrativa,  modificarà  si  escau  la  base  imposable,  i
practicarà la  liquidació  definitiva  exigint  o  reintegrant  al  subjecte  passiu  la  quantitat  que
corresponga.
La liquidació definitiva serà notificada en forma legal amb indicació del lloc, termini i forma de
pagament, així com dels recursos procedents, òrgans d'interposició i terminis dels mateixos.
En qualsevol cas, qualisevol tipus de llicència que siga, es farà constar en l'autoliquidació i en la 
sol·licitud de llicència, declaració responsable o comunicació prèvia, segons com pertoque, la 
referència cadastral de l'immoble (construcció o solar, o, si escau, polígon i parcel·la). Si es tractara 
de solars que no tingueren referència cadastral individualitzada, es farà constar la del solar original.

Article 6é - Bonificacions de la quota

D'acord amb l'establit en l'art. 103.2, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
s'estableixen les següents bonificacions de la quota, a favor de les construccions, instal·lacions o
obres  que siguen declarades  d'especial  interés o utilitat  municipal  per  concórrer  circumstàncies
socials, culturals, historicoartístiques o de foment de l'ocupació que justifiquen tal declaració. La
declaració de les circumstàncies  esmentades, que porten aparellada la bonificació correspondrà al
Ple de la Corporació, que l'aprovarà per majoria simple dels seus membres,  i  requerirà en tot cas,
sol·licitud prèvia del subjecte passiu. 



La sol·licitud haurà de presentar-se dins del termini per a practicar l'autoliquidació de l'impost, i
interromprà aquest termini fins que es notifique la concessió o denegació de la mateixa, moment a
partir del qual s'iniciarà el termini d'ingrés de l'autoliquidació amb la quota bonificada o no, segons
haja  sigut  l'acord  de  l'Ajuntament  en  Ple.  Si  l'acord  és  de  concessió  de  la  bonificació,  haurà
d'aportar juntament amb l'exemplar de l'autoliquidació destinat al Servei d'Urbanisme una còpia de
l'acord de concessió.

Si ingressada l'autoliquidació, i sol·licitada la bonificació corresponent, aquesta es concedira,  el
subjecte passiu tindrà dret a la devolució de la part que corresponga.

La  sol·licitud  de  bonificació  haurà  d'acompanyar-se  d'una  memòria  justificativa  de  les
circumstàncies concurrents per les quals es considera creditor a la bonificació.
Les bonificacions de la quota seran les següents:

CONCEPTE PERCENTATGE DE
BONIFICACIÓ

Obres  en  col·legis  públics,  ja  siguen de  nova  planta  o  de  reforma o
rehabilitació 

95 %

Obres que els propietaris hagen de realitzar com a conseqüència de la
declaració  legal  de  ruïna  causada  per  patologies  constructives  o
estructurals en els següents supòsits:
a)  Edificis  catalogats:  obres  d'intervenció  i  execució  de  mesures
precautòries de seguretat
b) Edificis no catalogats: obres de rehabilitació o demolició, així com
mesures precautòries de seguretat

80 %

Obres en habitatges afectats per patologies constructives i  estructurals
derivades de tals patologies en els supòsits tant de conservació com de
rehabilitació, reforma, intervenció en edificis catalogats i demolició
En  els  supòsits  que  en  virtut  de  les  patologies  enunciades,  fóra
necessària la demolició de l'edifici, la bonificació, en cap cas s'aplicaria
a les obres de nova planta que pogueren alçar-se en els solars resultants

75 %

D'acord amb l'establit en l'art. 103.2 d) del TRDL 2/2004, s'estableix una
bonificació  de  la  quota  a  favor  de  les  construccions  de  nova  planta
d'habitatges protegits, en règim de promoció pública o privada.

Els subjectes passius que es consideren creditors d'aquesta bonificació
ingressaran  mitjançant  l'autoliquidació,  l'import  total  que  resulte  de
l'aplicació de les normes contingudes en aquesta ordenança, i hauran de
sol·licitar  la  devolució  de  l'import  de  la  bonificació  una  vegada
obtinguda la qualificació definitiva d'habitatges protegits  de promoció
pública o privada.

20 %



Article 7é - Inspecció i recaptació

La inspecció i  recaptació de l'impost es realitzaran d'acord amb  allò previst  en la Llei  General
Tributària i  en les altres lleis  de l'Estat  reguladores de la matèria,  així com en les disposicions
dictades per al seu desenvolupament.

Article 8é- Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la determinació de les
sancions que per les mateixes corresponguen en cada cas, s'aplicarà el  règim regulat en la Llei
General Tributària i en les disposicions que la complementen i desenvolupen.

DISPOSICION FINAL 

La present Ordenança fiscal, amb l'actual redacció entrarà en vigor i començarà a aplicar-se 
l'endemà de la publicació en el Boletín Oficial de la Provincia, del text íntegre,i  romandrà en vigor 
fins a la seua modificació o derogació expresses.

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