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ORDENANÇA REGULADORA PER A LA DETERMINACIÓ DE LA QUOTA 

TRIBUTÀRIA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. 

 
Art. 1. Fonament i Règim 
 
1. L'Impost regulat en aquesta Ordenança, es regirà pels articles del 61 al 78 de la Llei 
39/88, de 28 de desembre, i les disposicions per les quals es desenvolupen, si bé, 
respecte de la quota, caldrà ajustar-se al que s'estableix en els articles següents. 
 
2. De conformitat amb allò disposat en l'article 15.2 de la Llei 39/88, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, i fent ús de les facultats concedides 
pels articles 63, 73, 74 i 75 de l'esmentada Llei amb vista a la fixació de la quota de 
gravamen de l'Impost sobre Béns Immobles, s'estableix aquesta Ordenança fiscal 
redactada segons el que disposa el número 2 de l'article 16 de la repetida Llei. 
 
Art. 2. Determinació de la quota tributària 
 
El tipus de gravamen de l'Impost sobre Béns Immobles queda fixat en els termes 
següents: 
 
 

Béns 
Urbans 

Béns 
Rústics 

 
Béns de 
característiques 
especials 

 
1) Tipus de gravamen fixat 
basant-se en l'article 73.1 i 73.2 de la 
Llei 39/1988 
 

 
 
       0.68 
 

             
 
        0.80     

  
 
       1.3 

 
Art. 3. Bonificacions 
 
1. Bonificacions en la quota íntegra de l’impost de béns immobles, a favor dels 
subjectes passius que ostenten la condició de titulars de família nombrosa, a meritar al 
període impositiu d’aplicació i respecte als immobles que constituïsquen el seu 
habitatge habitual. 
 

- Família nombrosa de 3 fills 25 % en la quota íntegra. 
- Família nombrosa de 4 o més fills 30 % de la quota íntegra. 

 
2. Bonificació del 30 % de la quota íntegra de l’Impost a favor dels béns immobles 
urbans ubicats en àrees o zones del municipi que, conforme a la legislació i 
planejament urbanístic, corresponen a assentaments de població singularitzats per la 
seua vinculació o preeminència d’activitats primàries de caràcter agrícola, ganader, 
forestal, pesquer o anàlogues i que disposen d’un nivell de serveis de competència 
municipal, infraestructures o equipaments col·lectius inferior al municipi, sempre que les 
seues característiques econòmiques aconsellen una especial protecció.  
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Disposició final 
 
Una vegada s'efectue la publicació del text íntegre de la present Ordenança en el 
Butlletí Oficial de la Província entrarà en vigor, amb efecte d'1 de gener del 2009 i 
continuarà la seua vigència fins que s'acorde la seua modificació o derogació. 
 
La modificació de la present ordenança aprovada per acord plenari de data 29 de maig 
de 2014, publicada en el BOP núm. 179 de data 30 de gener de 2014, entrarà en vigor 
a partir de l’1 de gener de 2015.  
 
Diligència per fer constar que, aquesta modificació ha sigut publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de 
la Província núm. 311 de data 31 de desembre de 2008. 
 


