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ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 

INSTAL·LACIONS I OBRES. 

 
 
I. NATURALESA I FET IMPOSABLE. 
 
Art. 1. L'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres és un tribut indirecte on el fet 
imposable està constituït per la realització, dins del terme municipal, de qualsevol 
construcció, instal·lació o obra en què s'exigisca obtenció de la corresponent llicència 
d'obres o urbanística, s'haja obtingut o no dita llicència, sempre que la seua expedició 
corresponga a l'Ajuntament de la imposició. 
 
Art. 2. No es troben subjectes a l'impost, la realització en el terme municipal de 
construccions, instal·lacions i obres per a les que no siga exigible llicència d'obres o 
urbanística. 
 
II. SUBJECTES PASSIUS I RESPONSABLES DEL TRIBUT 
 
Art. 3. Són subjectes passius d’aquest impost a títol de contribuent, les persones 
físiques i jurídiques; les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que 
mancant de personalitat jurídica constituïsquen una unitat econòmica o un patrimoni 
separat, susceptible d'imposició; propietaris dels immobles sobre els quals es realitzen 
les construccions, instal·lacions o obres, sempre que siguen amos de les obres; en els 
altres casos, es considerarà contribuent a qui ostente la condició d'amo de l'obra. 
 
Art. 4. 1. Té la consideració de subjectes passius substituts del contribuent, els qui 
sol·liciten les corresponents llicències o realitzen les construccions, instal·lacions o 
obres, si no foren els propis contribuents. 
 
2.- Respondran de les obligacions tributàries les persones físiques i jurídiques que es 
refereixen els arts. 38 i ss. de la Llei General Tributària. 
 
III. BASE IMPOSABLE, QUOTA I MERITACIÓ 
 
Art. 5. La base imposable de l'impost està constituïda pel cost real i efectiu de la 
construcció, instal·lació o obra. 
 
Art. 6. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de 
gravamen. 
 
Art. 7. El tipus de gravamen serà el 2,5 %. 
 
Art. 8. L'impost s'esdevinga en el moment d'iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, 
encara quan no s'haja obtingut la corresponent llicència. 
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IV. NORMES DE GESTIÓ 
 
Art. 9. 1. Al sol·licitar la preceptiva llicència, s'acompanyarà a la sol·licitud, pressupost 
de les construccions, instal·lacions o obres, per a les que se sol·licite. 
 
2. Quan el citat pressupost haguera sigut visat pel Col·legi Oficial corresponent, com 
ocorre en tots els casos d'obres majors i obres de reforma, es determinarà la base 
imposable en funció del seu import.  
 
3. En el cas de les altres obres, construccions i instal·lacions, per a les quals no es 
dispose de pressupost visat pel Col·legi Oficial corresponent per no ser això exigible, la 
base imposable es fixarà pel contribuent, d'acord amb els pressupostos o projectes que 
dispose, o bé, de forma estimativa; estimació en tot cas a supervisar pels serveis 
tècnics municipals, que es pronunciaran sobre la mateixa mitjançant l'informe 
corresponent. 
 
4. S'estableix el sistema d'autoliquidació per a la recaptació d’aquest impost, 
d’autoliquidació a practicar en imprés que proporcionarà l'Administració municipal. 
 
Art. 10. 1. Quan se sol·licite la llicència preceptiva, s'hi acompanyarà el corresponent 
justificant d'haver efectuat l'ingrés de la quota tributària. 
2. Els subjectes passius de l'impost, per a dur a terme la confecció de l'imprés 
d'autoliquidació, podran sol·licitar del Negociat de Rendes i Exaccions corresponent, 
l'ajuda precisa per a la confecció material de tal autoliquidació. 
 
Aquest servei, serà gratuït en tot cas, i la liquidació a què es referisca, pendent de 
comprovació administrativa, mantindrà el seu caràcter de provisional a tots els efectes.  
 
3.- Al finalitzar les construccions, instal·lacions o obres, a la vista de les efectivament 
realitzades i del seu cost real i efectiu, l'Ajuntament mitjançant comprovació 
administrativa, modificarà, en el seu cas, la base imposable a què es refereix l'apartat 
anterior practicant la corresponent liquidació definitiva, i exigint del subjecte passiu o 
reintegrant-li, en el seu cas, la quantitat que corresponga. 
 
4.- Tal liquidació definitiva, es practicarà pels serveis municipals, i per a la determinació 
del cost real i efectiu de les construccions, instal·lacions i obres, pels serveis tècnics de 
l'Ajuntament, es tindran en compte, en tot cas, els criteris i normes establertes per a la 
seua aplicació pel Col·legi Oficial corresponent. 
 
Art. 11. El subjecte passiu, ja siga a títol de contribuent o com a substitut, haurà de 
presentar declaració de fi de la construcció, instal·lació o obra, a l'Ajuntament, on farà 
constar el Cost real i efectiu de la Construcció, Instal·lació o Obra corresponent. Els 
citats impresos de declaració seran proporcionats per l'Ajuntament. 
 
Art. 12. Tots els responsables tributaris, queden subjectes a les actuacions de 
comprovació i investigació dels serveis tècnics municipals, i en tot cas a les actuacions 
que dins de la seua competència desenvolupe la Inspecció de tributs d'acord amb la Llei 
General Tributària, i altres disposicions aplicables. 
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V. RESPONSABILITAT PER INFRACCIONS TRIBUTÀRIES 
 
Art. 13. En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a la imposició 
de les sancions corresponents, s'estarà a allò que s'ha disposat en els arts. 77 i ss. de 
la Llei General Tributària i disposicions complementàries. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present Ordenança, aprovada per l'Ajuntament Ple, regirà a partir del dia 1r de gener 
de 1999, i continuarà vigent fins a la seua modificació o derogació expressa, 
començant-se a aplicar a partir del dia següent a la seua publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província. 
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