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ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER ATORGAMENT DE LES 

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES EXIGIDES PER LA LEGISLACIÓ DEL SÒL I 

ORDENACIÓ URBANA. 

 
Art. 1. Fonament legal.  
 
Esta entitat local, d'acord amb allò que s'ha disposat en l'article 106, apartat 1, de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i fent ús de la facultat 
reglamentària que li atribuïx l'article 15, apartat 1, de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals, i conforme a allò que s'ha previst en 
l'article 20 de la mateixa, modificat per la Llei 25/1998, de 13 de juliol, establix la TAXA 
per ATORGAMENT DE LES LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES EXIGIDES PER LA 
LEGISLACIÓ DEL SÒL I ORDENACIÓ URBANA, l'exacció de la qual s'efectuarà amb 
subjecció a allò que s'ha previst en esta Ordenança i en l'Ordenança Fiscal General 
sobre gestió, recaptació i inspecció de tributs locals. 
 
Art. 2. Fet imposable.  
 
El pressupost de fet que determina la tributació per esta taxa el constituïx el següent 
supòsit de realització d'activitat administrativa de competència local: Atorgament de les 
llicències urbanístiques exigides per la legislació del sòl i ordenació urbana, previst en 
la lletra h) de l'apartat 4 de l'article 20 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals. 
 
Art. 3. Subjecte passiu.  
 
1. Són subjectes passius d'esta taxa, en concepte de contribuents, les persones 
físiques i jurídiques, així com les entitats a què es referix l'article 33 de la Llei General 
Tributària, que sol·liciten o resulten beneficiades o afectades per l'activitat que realitza 
l'entitat local, conforme al supòsit que s'indica en l'article anterior. 
 
2. Tindran la condició de substituts del contribuent els constructors i contractistes 
d'obres. 
  
Art. 4. Responsables.  
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 
persones físiques i jurídiques que es refereixen els articles 38 i 39 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 previstos en l'article 40 de la citada Llei. 
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Art. 5. Exempcions, reduccions i bonificacions.  
 
D'acord amb allò que s'ha establit en l'article 9 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, no podran reconéixer-se altres beneficis fiscals que 
els expressament previstos en les normes amb rang de Llei o els derivats de l'aplicació 
de Tractats Internacionals. 
  
Art. 6. Quota tributària.  
 
La quantitat a liquidar i exigir per esta taxa s'obtindrà de l'aplicació de les següents 
normes: 
 

1.1 Llicències Urbanístiques per obres, instal·lacions i construccions en general de 
nova planta, ampliació, reforma o reparació: ..... 1 % P.E.M. (mín. 60,10 euros).  

 
1.2. Llicències per obres de reparació o reforma interior: 
  

1.2.1. Obres que exigeixen presentar projecte ....................... Exempta taxa. 
1.2.2. Obres que no exigeixen presentar projecte ....1 % P.E.M ( mín. 18 €). 

 
2. Obres d'urbanització i infraestructura: ........... 1 % P.E.M.(min. 45,08 euros). 

 
3. Assenyalament d'Alineacions ................................................... 45,08 euros. 

 
4. Obres d'enderrocament: ................................ 1 % P.E.M (min. 45,08 euros). 

 
5. Parcel·lacions i Reparcel·lacions Urbanísticas: .....1 % P.E.M.(min 30,06 euros) 
 
6. Cèdules urbanístiques i informacions relatives al planejament urbanístics: ...........  
 30 euros. 
 
7. Realització de tots aquells actes contemplats en l'article 1 del Reglament de 

Disciplina Urbanística no previstos anteriorment ............................ 30 euros. 
 
8. Realització d'activitats conduents a la modificació del planejament general, així 

com a l'aprovació dels diferents instruments urbanístics (P.A.I., Pla Parcial, Pla 
Especial, etc):........1 % P.E.M. (min. 150,25 euros, més les despeses de 
publicació en Butlletins Oficials i diaris de més difusió).  
 

Art. 7. Meritació.  
 
Esta taxa es meritarà quan se present la sol·licitud que inicie l'actuació o l'expedient 
que origina la seua exacció, que no es realitzarà o tramitarà sense que s'haja efectuat 
el pagament corresponent. 
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Art. 8. Declaració i ingrés.  
 
1. Els interessats en l'obtenció de llicències presentaran l'oportuna sol·licitud amb 
especificació de l'obra o construcció a realitzar, emplaçament, pressupost real de la 
mateixa i projecte tècnic subscrit per facultatiu competent. 
 
2. Les liquidacions de la taxa s'exigiran en règim d'autoliquidació, pel procediment 
d'ingrés directe. El funcionari encarregat del Registre cuidarà, sota la seua personal 
responsabilitat, que tots els documents que es presenten porten units l'imprés 
d'autoliquidació convenientment diligenciat per l'entitat bancària. 
Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l'art. 66 de la Llei de Procediment 
Administratiu, que no vinguen degudament reintegrats, seran admesos 
provisionalment, però no podran donar-les curs sense que s'esmene la deficiència, al fi 
de la qual es requerisca a l'interessat per que, en el termini de deu dies abone les 
quotes corresponents amb l'advertència que, transcorregut dit termini sense efectuar-lo, 
es tindran els escrits per no presentats i serà arxivada la sol·licitud. 
 
3. El pagament dels expressats drets s'efectuarà pels interessats en la Tresoreria 
Municipal o entitat financera col·laboradora, pel que s'expedirà el corresponent 
justificant d'ingrés. 
 
4. Les quotes líquides no satisfetes dins del període voluntari, es faran efectives en via 
de pressa, amb arreglament a les normes del vigent Reglament General de 
Recaptació. 
 
5. Es consideraran partides fallids o crèdits incobrables, aquelles quotes que no hagen 
pogut fer-se efectives pel procediment de pressa, per a la declaració del qual es 
formalitzarà l'oportú expedient, d'acord amb allò que s'ha previst en el citat Reglament. 
 
6. Les llicències concedides s'entendran caducades si, dins dels termes que en cada 
cas s'assenyalen, no s'han iniciat o acabat les obres corresponents. 
  
Art. 9. Infraccions i sancions.  
 
En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries i les sancions que a les 
mateixes corresponguen en cada cas, s'aplicarà allò que s'ha disposat en els articles 
77 i següents de la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i 
desenrotllen, conforme a allò que s'ha establit en l'article 11 de la Llei 39/1988, de 28 
de desembre, reguladora de les hisendes locals. 
 
Article 10. Vigència.  
 
La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 1.999, fins que 
s'acorde la seua modificació o derogació expressa. 
 
Aprovació 
 
Esta ordenança, que consta de deu articles, va ser aprovada pel Ple de la corporació 
en sessió extraordinària celebrada el dia 17 de novembre de 1998. 
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Diligència per fer constar que, aquesta ordenança ha sigut publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de 
la Província núm. 66, de data 19 de març de 1999. 
 
Diligència per fer constar que, aquesta ordenança ha sigut modificada en el seu art. 1 i publicada 
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província núm. 71, de data 23 de març de 2012. 
 


