
  

 
 
 
ORDENANÇA REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES ( aprovada per acord plenari de data 31 d'octubre d'1.989 
( BOP nº 310, de data 29 de desembre d'1.989 ) i modificada entre uns altres per acord 
plenari de data 24 de juliol de 2.003 ( BOP nº 200, de data 16 de setembre de 2.003 ), per 
acord plenari de data 5 de febrer de 2.004 ( BOP nº 106, de data 5 de maig de 2.004 ) per 
acord plenari de data 30 de desembre de 2.004 ( BOP nº 50, d'1 de març de 2.005 ), per 
acord plenari de data 28 de desembre de 2007 (BOP nª 127, de data 29 de maig de 2008) 
 
Fonament legal 
 
 
Article 1º.- Aquest Ajuntament de conformitat amb l'article 106-1 de la Llei 7/1.985, de 
2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i fent ús de la facultat reglamentària 
que l'atribueix l'article 15-1 de la Llei 39/1.988, de 28 de desembre, Reguladora de les 
Hisendes Locals , estableix l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres previst en 
l'article 60-2 d'aquesta Llei, l'exacció de la qual s'efectuarà amb subjecció al que es 
disposa en aquesta Ordenança i en l'Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i 
recaptació de tributs. 
 
 
Naturalesa del tribut 
 
 
Article 2º.- El tribut que es regula en aquesta Ordenança té la naturalesa d'impost 
indirecte. 
 
Fet imposable  
 
 
Article 3º.- El fet imposable està constituït per la realització, dins del terme municipal, 
de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s'exigisca l'obtenció de la 
corresponent llicència d'obres o urbanística, s'haja obtingut o no aquesta llicència, sempre 
que la seua expedició corresponga a l'Ajuntament de la imposició. 
 
 
Subjectes passius 
 
 
Article 4º. Són subjectes passius d'aquest impost: 
 
 
a) 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 amos de la 
construcció, instal·lació o obra, siguen o no propietaris de l'immoble sobre el qual es 
realitze aquella. 
 
Als efectes previstos 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. 
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b) En el cas que la construcció, instal·lació o obra no siga realitzada pel subjecte passiu 
contribuent tindran la condició de subjectes passius substituts del contribuent els qui 
sol·liciten les corresponents llicències o realitzen les construccions, instal·lacions o obres. 
El substitut podrà exigir del contribuent l'import de la quota tributària satisfeta. 
 
Exempcions, reduccions i bonificacions 
 
 
Article 5º. 
 
 
1. D'acord amb l'establit en l'art. 9 del RDL 2/ 2.004, de 5 de març, pel qual s'aprova al 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals no podran reconèixer-se altres 
beneficis fiscals en els tributs locals que els expressament previstos en les normes amb 
rang de llei o els derivats de l'aplicació dels tractats internacionals. 
 
2. De conformitat amb el art 104-2 del RDL 2/ 2.004, de 5 de març, pel qual s'aprova al 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals està exempta del pagament de 
l'impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra de la qual siga amo 
l'Estat, les comunitats autònomes o les entitats locals, que estant subjecta a l'impost, vaja 
a ser directament destinada 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. 
 
3. Es concedirà una bonificació de fins al 95 per 100 a favor de les construccions, 
instal·lacions o obres que siguen declarades d'especial interès o utilitat municipal per 
concórrer circumstàncies socials, culturals històric artístiques o de foment de l'ocupació 
que justifiquen tal declaració.  
 
En tot cas s'entendrà que existeix causa social que justificarà la concessió de la bonificació 
en el cas d'obres que tinguen per objecte la reparació d'habitatges o edificis amb 
problemes d’aluminosis o altres patologies de la construcció. 
 
 
Correspondrà el Ple de la Corporació la declaració que faculta la concessió del benefici 
fiscal així com el percentatge a reconèixer dins del màxim legal i s'acordarà prèvia 
sol·licitud del subjecte passiu amb el vot favorable de la majoria simple dels seus 
membres. 
 
A aquest efecte, els subjectes passius que pretenguen el reconeixement de la bonificació 
hauran d'instar l'atorgament de la declaració d'especial interès o utilitat municipal 
acompanyant a la sol·licitud memòria justificativa que es donen les circumstàncies que 
permeten la declaració. 
 
 
Així mateix la declaració d'especial interès o utilitat municipal, podrà venir referida a una 
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part de les construccions, instal·lacions o obres contingudes en un projecte únic. En tal 
cas la bonificació en la quota vindrà referida proporcionalment, a la quota de l'impost 
corresponent a tal declaració. 
 
4. Es concedirà una bonificació del 50% en la quota de l'impost del favor de les 
construccions, instal·lacions o obres en les quals s'incorporen sistemes per a 
l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar que cobrisquen fins al 50% de les 
necessitats de l'habitatge. L'aplicació d'aquesta bonificació estarà condicionada al fet que 
les instal·lacions per a producció de calor incloguen col·lectors que disposen de la 
corresponent homologació de l'Administració competent. 
 
 
Es concedirà una bonificació del 75% en la quota de l'impost del favor de les 
construccions, instal·lacions o obres en les quals s'incorporen sistemes per a 
l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar que cobrisquen fins al 75% de les 
necessitats de l'habitatge. L'aplicació d'aquesta bonificació estarà condicionada al fet que 
les instal·lacions per a producció de calor incloguen col·lectors que disposen de la 
corresponent homologació de l'Administració competent. 
 
La concessió de les bonificacions indicades es realitzarà a sol·licitud del subjecte passiu 
havent d'acompanyar a la sol·licitud la documentació tècnica justificativa que els sistemes 
d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar incorporats cobreixen les necessitats de 
l'habitatge/s fins als límits necessaris per a obtenir les bonificacions previstes i previ 
informe favorable dels serveis tècnics municipals que podran sol·licitar la documentació 
complementària que consideren necessària per a l'acreditació del compliment dels 
requisits necessaris per a la concessió de les bonificacions. 
 
No seran aplicable aquestes bonificacions quan la implantació d'aquests sistemes siga 
obligatòria per venir imposada pel Codi Tècnic de l'Edificació o una altra normativa 
específica en la matèria. 
 
La bonificació prevista en aquest paràgraf s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si escau, 
la bonificació al fet que es refereix l'apartat 3 anterior. 
 
5. Es concedirà una bonificació de fins al 50% en la quota de l'impost a favor de les 
construccions, instal·lacions o obres referents als habitatges protegits que es 
construïsquen en àrees no destinades pel planejament municipal vigent a la construcció 
d'aquest tipus d'habitatges. 
 
Per al reconeixement de la bonificació indicada, els subjectes passius de l'impost hauran 
d'instar la seua concessió en la corresponent petició de llicència urbanística, o en tot cas, 
abans del seu atorgament, acompanyant el document de qualificació provisional atorgat 
sobre aquest tema per la Conselleria d'Urbanisme i Habitatge. 
 
Per a la corresponent comprovació administrativa durant el termini de gestió tributària de 
l'impost de construccions, instal·lacions i obres, deuran els subjectes passius aportar la 
qualificació definitiva referida als beneficis dels habitatges protegits; en cas contrari, es 
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procediria a rectificar la liquidació efectuada amb la bonificació girant una liquidació 
complementària per la quantia del benefici inicialment reconegut. 
 
6. Es concedirà una bonificació de fins al 50% d'acord amb l'escala que s'arreplega a 
continuació en funció dels ingressos de la unitat familiar del subjecte passiu a favor de 
les construccions, instal·lacions o obres que afavorisquen les condicions d'accés i 
habitabilitat dels discapacitats i persones majors de 65 anys. 
 
 

Ingressos unitat familiar                 % Bonificació 
Fins a 10.000 €  50% 
Fins a 12.500 € 40 % 
Fins a 15.000 € 30 % 
Fins a 17.500 € 20 % 
Fins a 20.000 € 10 % 

 
 
S'entenen per ingressos familiars els corresponents als membres de la unitat familiar 
computant-se com a ingressos i membres integrants de la mateixa aquells que assenyala 
la Llei Reguladora de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques i el seu Reglament 
de desenvolupament. 
 
 
A aquests efectes, haurà de presentar-se fotocòpia compulsada de l'última declaració de 
la renda efectuada en la AEAT o, si escau, certificat de no presentació de la mateixa.  
 
En cas de no haver-se efectuat declaració de la renda per estar exempt de presentar-la el 
sol·licitant, s'adjuntaran els següents documents: 
 
 
1) Justificant de la pensió o salari que es perceba mitjançant certificació expedida per 
l'Administració o empresa per a la qual treballe o per l'entitat o Administració d'on 
provinguen els ingressos percebuts. 
 
2) Declaració jurada de no percebre altres ingressos que els assenyalats en la certificació 
presentada. 
 
A més de l'anterior documentació, els serveis municipals corresponents podran sol·licitar 
la documentació complementària que estimen oportuna a l'efecte de la comprovació dels 
ingressos del sol·licitant. 
 
La bonificació arreplegada en aquest apartat es concedirà a sol·licitud del subjecte passiu 
en el moment de la sol·licitud de la corresponent llicència d'obra o, en tot cas, abans de 
l'inici de la construcció, instal·lació o obra i haurà d'acompanyar-se de la documentació 
al fet que fa referència l'apartat anterior justificativa dels ingressos del sol·licitant de la 
bonificació 
La bonificació prevista en aquest paràgraf s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si escau, 
les bonificacions al fet que es refereixen els paràgrafs anteriors. 
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7. Les bonificacions regulades en els apartats 3 i 5 aquest article no són compatibles amb 
cap altra i per tant no podran gaudir-se simultàniament. En cas que una construcció, 
instal·lació o obra poguera acollir-se a diverses d'aquestes bonificacions, l'interessat haurà 
d'optar per la qual desitja que li siga aplicable, entenent-se en cas d'indicar-se més d'una 
que es tria aquella a la qual s'atribuïsca major percentatge de bonificació. No obstant açò, 
la denegació respecte d'alguna d'elles no impedirà el gaudi de qualssevol unes altres, 
sempre que així se sol·licite i s'acompanye a aquest efecte la documentació corresponent.” 
 
Base imposable 
 
 
Article 6º.- La base imposable de l'impost està constituïda pel 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. 
 
No formen part de la base imposable l'Impost sobre el Valor Afegit i altres impostos 
anàlegs propis de règims especials, les taxes, preus públics i altres prestacions 
patrimonials de caràcter públic local relacionades, si escau, amb la construcció, 
instal·lació o obra, ni tampoc els honoraris de professionals, el benefici empresarial del 
contractista ni qualsevol altre concepte que no integre, estrictament, el cost d'execució 
material. 
 
Quota tributària 
 
 
Article 7º.- La quota tributària d'aquest impost s'obtindrà aplicant a la base imposable el 
tipus de gravamen del 3,5 % amb un mínim de quota de divuit euros. 
 
Esdevinc 
 
Article 8º.- L'impost es reporta en el moment d'iniciar-se la construcció, instal·lació o 
obra, encara quan no s'haja obtingut la corresponent llicència. 
 
Normes de gestió 
 
Article 9º.- Quan es concedisca la llicència preceptiva o quan, no havent-se sol·licitat, 
concedit o denegat encara aquesta llicència preceptiva, s'inicie la construcció, instal·lació 
o obra, es practicarà una liquidació provisional a compte, determinant-se la base 
imposable segons s'estableix en l'annex I de la present Ordenança i d'acord amb els 
mòduls i coeficients establits en el mateix. 
 
Article 10º.- L'Ajuntament comprovarà el cost real de les construccions, instal·lacions o 
obres efectivament realitzades i a resultes d'açò, podrà modificar la base imposable al fet 
que es refereix l'article anterior, practicant la corresponent liquidació definitiva i exigint 
del subjecte passiu o reintegrant-li, si escau, la quantitat que corresponga. 
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Vigència  
 
Article 11º.- La present Ordenança assortirà efectes a partir del dia 1 de gener d'1.990 i 
seguirà en vigor en exercicis successius en tant no s'acorde la seua modificació o 
derogació 
 
Annex I 
 
En relació a l'establit en l'art. 9 de la present Ordenança i a l'efecte de la pràctica de la 
liquidació provisional a compte per a la determinació de la base imposable s'estarà a la 
resultant de la següent fórmula: 
 
 
Base imposable = La seua x 0,75M X C 
 
La seua = Superfície útil 
 
Es computarà com a superfície útil la destinada a l'ús específic més els elements comuns 
i el 50% de les terrasses o balconades cobertes no tancats lateralment. 
Les plantes baixes, magatzems i garatges o cambras es valoraran com a mínim al 50% del 
preu resultant per a cada tipus d'obra. 
 
En els treballs d'habilitació de baixos o cambras, així com en les obres de reforma, la 
valoració mínima serà la del 55% del resultant del tipus. 
 
Les obres d'urbanització es valoraran d'acord amb el quadre de preus de l'edificació de 
l'Institut Valencià de l'Edificació vigent en el moment de sol·licitar la llicència o 
aprovació del projecte. 
 
Les obres no incloses en cap dels tipus de l'annex II, es valoraran d'acord amb el quadre 
de preus de l'Institut Valencià de l'Edificació vigent en el moment de la sol·licitud de la 
llicència d'obres. 
 
 
M: Mòdul d'habitatges protegits, vigent en el moment de sol·licitar la llicència d'obres. 
 
C: Coeficient, segons el tipus d'obra, obtingut d'acord amb l'establit en l'annex II. 
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Annex II 
 
Relació del coeficient a aplicar a la fórmula per a determinar el cost de l'obra, establit en 
l'Annex I, segons el tipus d'obra. 
 
 _____________________________________________________________ Coeficient 
Habitatges en bloc  ............................................................................................................ 1 
Unifamiliars  ................................................................................................................... 1,5 
Naus Industrials  ............................................................................................................. 0,5 
Oficines, esbarjo, espectacles 
Comprats  ........................................................................................................................ 0,8 
Recreatius ....................................................................................................................... 0,8 
Plantes Distribuïdes ........................................................................................................ 0,9 
Tendes ............................................................................................................................. 0,9 
Sales de Jocs ................................................................................................................... 1,1 
Instal·lacions especials ................................................................................................... 1,2 
Espectacles...................................................................................................................... 1,6 
Bancs .............................................................................................................................. 1,8 
Hosteler 
Hotels .............................................................................................................................. 1,2 
Bars, restaurants, cafeteries ............................................................................................ 1,2 
Docents, religiosos funeraris 
 
Docents ........................................................................................................................... 1,3 
Nínxols (per unitat) ....................................................................................................... 0,75 
Panteons ............................................................................................................................. 3 
Esportius 
Pistes xicotetes ................................................................................................................ 0,2 
Camps grans ................................................................................................................. 0,05 
Piscines ........................................................................................................................... 0,3 
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