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2.5. ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 

INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
 
Article 1r. Fet imposable 
1. Constituïx el fet imposable de l'impost, la realització, dins del terme municipal, de qualsevol 

construcció, instal·lació o obra per a la qual s'exigisca l’obtenció de la llicència d'obres o 
urbanística corresponent, s'hi haja obtingut o no la dita llicència, o per a la qual s'exigisca la 
presentació d’una declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que l'expedició de la 
llicència o l'activitat de control corresponga a este municipi. 

 
2. Les construccions, instal·lacions o obres a què es referix l'apartat anterior, podran 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 les que modifiquen la seua disposició interior com el seu 

aspecte exterior. 
d) Obres de lampisteria i clavegueram. 
e) Obres en cementeris i domini públic municipal 
f) Qualssevol altres construccions, instal·lacions o obres que requerisquen de llicència 

d'obra o urbanística, o per a la qual s'exigisca la presentació d’una declaració 
responsable o comunicació prèvia. 

 
Article 2n. Subjectes passius 
1. Són subjectes passius d'este impost, a títol de contribuents, les persones físiques, persones 

jurídiques o entitats de l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, 
que siguen propietaris de la construcció, la instal·lació o l’obra, siguen o no propietaris de 
l'immoble sobre el qual es realitze esta. 
Tenint en compte el paràgraf anterior, tindrà la consideració de propietari de la construcció, la 
instal·lació o l’obra qui suporte les despeses o el cost que comporte la seua realització. 

2. En el cas que la construcció, la instal·lació o l’obra no siga realitzada pel subjecte passiu 
contribuent, tindran la condició de subjectes passius substituts del contribuent els que 
sol·liciten les llicències corresponents, els que presenten les declaracions responsables o 
comunicacions prèvies corresponents, o els que realitzen les construccions, instal·lacions o 
obres. 
El substitut podrà exigir del contribuent l'import de la quota tributària satisfeta. 

 
Article 3r. Base imposable, quota i meritació 
1. La base imposable d'este impost està constituïda pel cost real i per l’efectiu de la 

construcció, la instal·lació o l’obra. 
A estos efectes, es considerarà com a tal el pressupost d'execució material que s'indique en 
el projecte tècnic visat pel col·legi oficial corresponent, sempre que esta quantitat siga 
superior a la resultant de l'aplicació dels criteris que s'exposen en l'annex 1 de la present 
Ordenança, que tindrà el caràcter de mínima. Així mateix, per mitjà d'un informe tècnic també 
es podrà revisar el pressupost d'execució material del projecte per a casos no expressament 
pronosticats en el dit annex. 
No formen part de la base imposable l'Impost sobre el Valor Afegit i la resta d'impostos 
anàlegs propis de règims especials, les taxes, els preus públics i la resta de prestacions 
patrimonials de caràcter públic local relacionades, si s’escau, amb la construcció, la 
instal·lació o l’obra; ni tampoc els honoraris professionals, el benefici empresarial del 
contractista, ni qualsevol altre concepte que no integre, estrictament, el cost d'execució 
material. 
(Modificació aprovada pel Ple, en sessió realitzada el 7 de novembre de 2003) 

2. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar el tipus de gravamen a la base imposable. 
3. El tipus de gravamen serà del 4 per cent. 
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4. L'impost es merita en el moment d'iniciar-se la construcció, la instal·lació o l’obra, encara que 
no s'hi haja obtingut la llicència corresponent. 

 
Article 4t. Exempcions i bonificacions 
1. Està exempta del pagament de l'Impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació o 
obra de què siga amo l'Estat, les comunitats autònomes o les entitats locals, que estigen 
subjectes a esta i vagen a ser directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, 
aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seues aigües residuals, 
encara que la seua gestió es duga a terme per organismes autònoms, tant si es tracta d'obres 
d'inversió nova com de conservació. 
 
Article 5é. Normes de gestió 
1r) La pesona sol·licitant de la llicència preceptiva, de la declaració responsable, o de la 

comunicació prèvia haurà de presentar en el moment de la sol·licitud el projecte i el 
pressupost d'execució estimat, degudament visat pel col·legi professional competent, que 
contindrà els elements imprescindibles per a la liquidació de l'impost. 

2n) Quan es concedisca la llicència preceptiva, es presente la declaració responsable o la 
comunicació prèvia; o quan, sense haver-se sol·licitat, concedit o denegat encara esta o 
presentades estes, s'inicie la construcció, la instal·lació o l’obra, es practicarà una liquidació 
provisional a compte. 

3r) De conformitat amb l'article 103.5 de la llei d'hisendes locals la sol·licitud de la llicència 
d'obres, s’haurà d'adjuntar còpia de la carta de pagament de la Taxa per expedició de 
Llicència urbanística. 

4t) En el cas que la llicència d'obres o urbanística corresponent siga denegada, els subjectes 
passius tindran dret a la devolució de les quotes satisfetes. 

5é) A la vista de les construccions, instal·lacions o obres efectivament realitzades i del cost real 
efectiu d’estes, l'Ajuntament, per mitjà de l'oportuna comprovació administrativa o a instància 
del particular justificada, d'acord amb els mitjans de prova i els requisits fixats en la legislació 
vigent, podrà modificar si s’escau la base imposable, practicar la corresponent liquidació 
definitiva i exigir al subjecte passiu el reintegrament, si s’escau, de la quantitat que hi 
corresponga. 

 
Article 6é: Inspecció i recaptació 
La inspecció i recaptació de l'impost es realitzarà d'acord amb el que disposa la Llei general 
tributària i en les altres lleis de l'estat reguladores d’esta, així com en les disposicions dictades 
per al seu desplegament. 
 
Article 7é. Infraccions i sancions 
En tot el que es referix a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la determinació 
de les sancions que hi corresponguen en cada cas, s'aplicarà el règim regulat en la Llei general 
tributària i en les disposicions que la complementen i desenvolupen. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el dia que es publique en el Butlletí Oficial de la 
Província i romandrà en vigor fins a la seua modificació o derogació expressa. 
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ANNEX I 

 
El pressupost d'execució material mínim de les obres es determinarà com a resultat de 
multiplicar el mòdul de preu mínim (mpm), que establix el Col·legi Oficial d'Arquitectes, pel 
coeficient corrector, o coeficients, que s'acompanyen en virtut del tipus de construcció. 
 
L’mpm s'actualitzarà automàticament segons siga modificat pel Col·legi Oficial d'Arquitectes. En 
el cas que el dit mpm deixara d'actualitzar-se per este col·legi professional, s'aniria renovant 
anualment aplicant l’IPC corresponent. 
(Modificació aprovada pel Ple en sessió realitzada el 7 de novembre de 2003) 
 
Els coeficients correctors a aplicar seran els següents: 
 
EDIFICIS D’HABITATGES EN ALTURA 
Coef. General (per municipi)    1,05 
Per altura inferior a 4 plantes    0,95 
Per altura entre 4 i 12 plantes (inc.)    1,00 
Per altura entre 12 i  20 plantes (inc.)    1,10 
Per altura superior a 20 plantes    1,20 
Per tipus ord. edif. oberta o volum. específica  1,10 
Per tipus ord. edif. tancat o tip. històrica  1,00 
Per règim d'hab. en protecció oficial   0,90 
Per habitatges lliures     1,20 
 
EDIFICIS D’HABITATGES AÏLLATS, APARIATS I EN FILERA 
Coef. General (per municipi)     1,20 
Per tipologia aïllada o apariada    1,05 
Per tipologia en filera     0,95 
Per sup. const. fins a 75 m2/hab.    0,90 
Per sup. const. entre 75 fins a  115 m2/hab.   1,05 
Per sup. const. entre 115 fins a 200 m2/hab.   1,20 
Per sup. const. entre 200 fins a 300 m2/hab.   1,30 
Per sup. const. superior a 300 m2/hab.    1,40 
 
EDIFICIS INDUSTRIALS 
Nau magatzem sense instal·lacions específiques 0,40 
Nau amb instal·lacions de condicionament  0,60 
 
EDIFICIS D'OFICINES I COMERÇOS 
Locals diàfans      0,70 
Locals amb planta distribuïda    1,10 
Locals amb instal·lacions especials   1,35 
Edificis d'espectacles i esplai    1,65 
Mercats i supermercats     1,00 
 
OBRES DE DEMOLICIÓ    0,02 
 
APARCAMENTS I GARATGES 
Sobre rasant      0,50 
Subterrani      0,60 
 
EDIFICIS HOTELERS 
Per a hotel d’n estrelles     1,2+((n-1)²/10) 
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OBRES D'URBANITZACIÓ DE PARCEL·LA 
Piscines        0,90 
Resta superfície lliure       0,05 
 
OBRES D'URBANITZACIÓ DE CARRERS    0,20 
 
En el cas que un projecte continga espais destinats a diversos usos (soterranis a garatges, 
plantes baixes per a locals i pisos per a habitatges), s'aplicaran estos coeficients separadament 
per a cada cas. Així mateix, si l'actuació implica la demolició d'una edificació, la nova 
construcció i urbanitzacions s'aplicaran cada un dels apartats corresponents. 
(Modificació aprovada pel Ple en sessió realitzada el 7-06-2001) 
 
 
 

ÚLTIMA MODIFICACIÓ: PLE 17/01/13 - BOP NÚM. 103, DE 03/06/13 
 
 


