
 

   
  

ORDENANÇA REGULADORA
DE LA TAXA DE LLICÈNCIES URBANISTIQUES

Article 1r. Fonament i naturalesa

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 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la Taxa per llicències urbanístiques, que es
regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al previngut en l'article 57 del
citat text legal.

Article 2n. Fet imposable

1.- Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tècnica i administrativa, tendent a
verificar  si  els  actes  d'edificació  i  ús  del  sòl  que  hagen  de  realitzar-se  en  el  terme  municipal,
s'ajusten a les normes urbanístiques, d'edificació i policia previstes en la Llei del Sòl i en el Pla
General d'Ordenació Urbana d'aquest municipi, i la realització d'activitats administratives de control
en els supòsits d'obres incloses en l'àmbit de l'Ordenança municipal de la declaració responsable per
a l'execució d'obres.

“Igualment  constitueix  el  fet  imposable  l'activitat  municipal,  tècnica  i  administrativa  tendent  a
verificar la compatibilitat amb l'ordenació urbanística i territorial dels actes d'edificació i ús del sòl
als  quals  es  refereix  l'art.  81  de  la  Llei  Reguladora  de  l'Activitat  Urbanística  de  la  Comunitat
Valenciana, Llei 6/94 de 15 de novembre”.

Així doncs, constitueix fet imposable l'activitat tècnica i administrativa definida més amunt relativa
a:
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  mesures  estés  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) PLANEJAMENT I/O GESTIÓ URBANÍSTICA
I.1. Plans parcials/ Pla de reforma interior.
I.2. Plans especials.
I.3. Estudis de detall.
I.4. Projectes de reparcel·lació.
I.5. Projectes d'urbanització o d'infraestructura.

AJUNTAMENT DE MANISES. Pl. del Castell 1 – 46940 Manises (València). Tel. 961545116 Fax. 961520453 www.manises.es



 

   

F) PARCEL.LACIÓ, SEGREGACIÓ I DIVISIÓ MATERIAL DE FINQUES
G).-  DECLARACIONS  DE  VERIFICACIÓ  DE  CONFORMITAT  AMB  EL  PLANEJAMENT
URBANÍSTIC
H) LLICÈNCIA D'INSTAL·LACIÓ DE CARTELLS O TANQUES PUBLICITÀRIES
I) LLICÈNCIES DE PRIMERA OCUPACIÓ D'EDIFICACIONS, LOCALS, ETC.
J) LLICÈNCIES DE SEGONA OCUPACIÓ I POSTERIORS OCUPACIONS.

Article 3r. Subjecte passiu 

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 siguen propietaris o posseïdors, o, si escau,
arrendataris  dels  immobles  en  els  quals  projecte  realitzar-se  o  es  realitzen  les  construccions  o
instal·lacions o s'executen les obres, i en general els qui realitzen alguns dels supòsits contemplats
com a fet imposable.

Així  mateix  seran subjectes  passius  els  promotors  i/o  sol·licitants  d'instruments  i  documents  de
planejament i/o gestió urbanística que es tramiten davant l'Ajuntament.

2.- En tot cas, tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i contractistes de les
obres.

Article 4t. Responsables

1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu, les persones físiques
i jurídiques a què es refereixen els articles 42 de la Llei General Tributària.

2.- Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats  i els síndics, interventors o
liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que
assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.

Article 5é

1. Base imposable, base liquidable, tipus de gravamen i quota tributària.

I.- Epígrafs A) B) C) i D) de l'article 2 de l'Ordenança :
La base imposable de la taxa serà el cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, tant per
a les obres majors com per a les menors i altres epígrafs que constitueixen el fet imposable, amb les
excepcions que es contemplen més endavant. No formen part de la base imposable l'IVA, i altres
impostos anàlegs propis de règims especials, ni tampoc les taxes, preus públics i altres prestacions
patrimonials  de  caràcter  públic  local  relacionades  amb  aquestes  construccions,  instal·lacions  o
obres, ni tampoc els honoraris professionals, el benefici  empresarial,  el pressupost de seguretat i
salut, ni qualsevol altre concepte que no integre estrictament el pressupost d'execució material.

La base liquidable resultarà d'aplicar a la base imposable les reduccions que legalment pogueren
establir-se.
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Quota tributària: Es determinarà aplicant a la base imposable el tipus impositiu del 2 %. L'import
mínim serà en tot cas de 30 €”.

II.- Epígraf I) de l'article 2 de l'ordenança:
La Base imposable estarà constituïda per expedient tramitat i en els casos en què s'estableix quota
fixa més quota variable, els metres quadrats o el pressupost d'execució a què es referisca l'actuació
segons siga l'epígraf que corresponga i que es detallen en la determinació de la quota tributària.

Quota tributària: Serà la quantitat resultant de l'aplicació conjunta de la quantitat fixa assenyalada en
l'apartat a) més la quantitat resultant d'aplicar la tarifa de l'apartat b).

Plans Parcials i Pla de reforma integral:
a) Per cada expedient 3.400 €
b) Per cada m2 a partir de 50.000        0,02 €

Plans especials:
Per cada expedient 2.500 €

Estudi de detall:
Per cada expedient 1.000 €

Projectes de reparcel·lació:
a) Per cada expedient 3.600 €
b) Per cada m2 a partir de 50.000 de        0,02 €

                superfície resultant

Projectes d'urbanització o d'infraestructura:
a) Per cada expedient 1.500 €
b) Per cada 6.000 € de cost del pressupost        

                d'execució        6 €

III.- Epígraf F) de l'article 2 de l'Ordenança:
L  a base imposable   estarà constituïda per l'expedient tramitat.
Quota tributària:  Serà la quantitat  resultant de l'aplicació de la quantitat  fixa assenyalada en els
apartats a) i/o b).

Per cada expedient de parcel·lació, segregació i divisió material
a) 210,35 € en sòl urbà.
b) 90,15 € en sòl no urbanitzable.

IV.- Epígraf G) de l'article 2 de l'Ordenança:
La base imposable de la taxa serà el cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, tant per
a les obres majors com per a les menors i altres epígrafs que constitueixen el fet imposable, amb les
excepcions que es contemplen més endavant. No formen part de la base imposable l'IVA, i altres
impostos anàlegs propis de règims especials, ni tampoc les taxes, preus públics i altres prestacions
patrimonials  de  caràcter  públic  local  relacionades  amb  aquestes  construccions,  instal·lacions  o
obres, ni tampoc els honoraris professionals, el benefici  empresarial,  el pressupost de seguretat i
salut, ni qualsevol altre concepte que no integre estrictament el pressupost d'execució material.
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Quota tributària: Es determinarà aplicant a la base imposable el tipus impositiu de l'1,5 %.

V.- Epígraf H) de l'article 2 de l'Ordenança:
La base imposable la constituirà l'expedient tramitat.

Quota  tributària:  Serà  la  quantitat  resultant  de  l'aplicació  de  la  quantitat  fixa  assenyalada  a
continuació:

Per cada expedient tramitat 100 €.

VI.- Epígraf I) de l'art. 2 de l'Ordenança:

La base imposable la constituirà l'expedient tramitat.

La quota tributària serà la quantitat fixa de 50 €.

VII .- Epigrafe J) de l'art. 2:
La base imposable la constituirà l'expedient tramitat.
La quota tributària serà la quantitat fixa de 30  €.

2. En cas de desistiment formulat pel sol·licitant amb anterioritat a la concessió de la llicència, el
tipus impositiu a aplicar serà el 50 % de l'assenyalat en els números anteriors, sempre que l'activitat
municipal s'haguera iniciat efectivament.

Quan l'obra es trobe inclosa en l'àmbit de l'Ordenança municipal de declaració responsable per a
l'execució d'obres, el desistiment motivarà la devolució de l'import de la taxa satisfet,  llevat que
l'obra s'haguera iniciat, o que hagueren començat les activitats de control a què es refereix l'article
2n de la present Ordenança. En aquests casos el tipus impositiu es reduirà en un 50 %.
En els casos en què no s'aplica tipus impositiu sinó un altre tipus de tarifa, la reducció del 50 %
s'aplicarà a la quota resultant.

Article 6é. Exempcions i bonificacions

No es concedirà cap exempció ni bonificació en l'exacció de la taxa,  que no estiga reconeguda
expressament per llei.

Article 7é. Meritació

1.-  Es  reportarà  la  taxa  i  naix  l'obligació  de  contribuir  quan  s'inicie  l'activitat  municipal  que
constitueix el seu fet imposable. A aquests efectes, s'entendrà iniciada aquesta activitat en la data de
presentació  de  l'oportuna  sol·licitud  de  llicència  urbanística,  si  el  subjecte  passiu  formulara
expressament aquesta.

2.-  L'obligació  de  contribuir,  una  vegada  nascuda,  no  es  veurà  afectada  de  cap  manera  per  la
denegació de la llicència sol·licitada o per la concessió d'aquesta condicionada a la modificació de
projecte presentat, ni per la renúncia o desistiment del sol·licitant una vegada concedida la llicència.
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Article 8é. Declaració

1.- Les persones interessades en l'obtenció d'una llicència  d'obres presentaran,  prèviament,  en el
Registre General l'oportuna sol·licitud,  acompanyant  certificat  visat  pel col·legi oficial  respectiu,
quan fóra necessari per les característiques de l'obra, amb especificació detallada de la naturalesa de
l'obra i lloc d'emplaçament, on es faça constar l'import benvolgut de l'obra, mesures i la destinació
de l'edifici.

2.- Quan es tracte de llicència per a aquells actes en què no siga exigible la formulació de projecte
subscrit per tècnic competent, a la sol·licitud s'acompanyarà un pressupost de les obres a realitzar,
així com una descripció detallada de la superfície afectada, nombre de departaments, materials a
emprar i, en general, de les característiques de l'obra o acte les dades del qual permeten comprovar
el cost d'aquells.

En qualsevol  cas,  siga quin siga  el  tipus  de llicència  es farà  constar  en l'autoliquidació  i  en la
sol·licitud de llicència, 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.

 3-.  En  el  cas  de  sol·licitud  de  llicència  per  a  instal·lació  de  cartells  o  tanques  publicitàries,
l'interessat presentarà juntament amb la sol·licitud i el justificant del pagament de l'autoliquidació,
plànol detallat de l'emplaçament i característiques dels elements a instal·lar. En aquest sentit, s'estarà
al que es disposa en l'ordenança municipal sobre publicitat.

Article 9é. Gestió

1-. Autoliquidació i liquidació provisional

 a)  Autoliquidació.  La  taxa  s'exigirà  pel  sistema d'autoliquidació,  i  el  seu   imprés  el facilitarà
l'Ajuntament.

L'interessat presentarà, juntament amb la sol·licitud a què es refereix l'art.  8é, justificant d'haver
ingressat  l'import  de  l'autoliquidació,  sense  el  qual  no  s'iniciaran  els  tràmits  de  concessió  de
llicència.

Igualment l'interessat 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.
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b)  Liquidació  provisional.  Quan  no havent-se  sol·licitat,  concedit  o  denegat  encara  la  llicència
preceptiva,  s'inicie  la  construcció,  instal·lació  o obra,  es  practicarà  una liquidació  provisional  a
compte.

c)  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 constituïsca 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.

2-. Liquidació definitiva

Una vegada finalitzada la construcció, instal·lació o obra, tenint en compte el seu cost real i efectiu
i/o  el  seu  ajust  al  projecte  presentat,  l'Administració  municipal,  mitjançant  comprovació
administrativa, modificarà, si escau, la base imposable, i practicarà la liquidació definitiva i exigirà o
reintegrarà al subjecte passiu la quantitat que corresponga.

Les liquidacions definitives es notificaran en forma legal amb indicació de lloc, termini i forma de
pagament, així com dels recursos procedents, òrgans d'interposició i terminis dels mateixos.

Article 10é. Infraccions i sancions

En tot  allò relatiu  a  la  qualificació  d'infraccions  tributàries,  així  com de les  sancions  que a les
mateixes corresponga en cada cas, s'estarà al que es disposa en els articles 178 i següents de la Llei
General Tributària.

DISPOSICIÓ FINAL.- La present modificació entrarà en vigor i començarà a aplicar-se l'endemà
de la publicació del text íntegre de l'Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província, 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 20-03-1991. 
Publicació definitiva en BOP núm.  171 a data 20-07-1991
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Modificacions:
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Acord plenari aprovació provisional: 21-10-1991
Publicació BOP aprovació definitiva: núm.  310 31-12-1991
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Acord plenari aprovació provisional: 10-03-1994
Publicació BOP aprovació definitiva: núm.  156 04-07-1994

2002
Acord plenari aprovació provisional: 28-01-2002
Publicació BOP aprovació definitiva: núm.  104 03-05-2002

2003
Acord plenari aprovació provisional: 27-02-2003
Publicació BOP aprovació definitiva: núm.  118 20-05-2003

2004
Acord plenari aprovació provisional: 29-04-2004
Publicació BOP aprovació definitiva: núm.  177 27-07-2004

2005
Acord plenari aprovació provisional: 24-02-2005
Publicació BOP aprovació definitiva: núm.  156 04-07-2005

2006
Acord plenari aprovació provisional: 29-12-2005
Publicació BOP aprovació definitiva: núm.  49 27-02-2006

2010
Acord plenari aprovació provisional: 26-11-2010
Publicació BOP aprovació definitiva: núm.  25 31-01-2011 

2011
Ple. Aprovació provisional 27/12/2011
Publicació BOP def. i text modificació núm.  51 29-02-2012

2013
Ple. Aprovació provisional 25/01/2013
Publicació BOP def. i text modificació núm.  74 28-03-2013 
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