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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 - IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
ARTICLE 1. FET IMPOSABLE
/·,PSRVWVREUHFRQVWUXFFLRQVLQVWDOÃODFLRQVLREUHVpVXQWULEXWPXQLFLSDOLQGLUHFWHFRQVWLWXHL[HOIHWLPSRVDEOHGHO·,PSRVW
la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per la qual s’exigeix l’obtenció de
la corresponent llicència d’obres o urbanística, tant si s’ha obtingut o no l’esmentada llicència, o per a la que s’exigeix la
presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre que l’expedició de la llicència o l’activitat de control
correspongui a aquest municipi.
2. Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l’apartat anterior poden consistir en:
D 2EUHVGHFRQVWUXFFLyG·HGLÀFDFLRQVLLQVWDOÃODFLRQVGHWRWHVFODVVHVGHQRYDSODQWD
b) Obres de demolició.
F 2EUHVHQHGLÀFLVWDQWDTXHOOHVTXHPRGLÀTXHQODVHYDGLVSRVLFLyLQWHULRUFRPHOVHXDVSHFWHH[WHULRU
d) Les construccions, instal·lacions i obres fetes en la via pública per empreses subministradores de serveis públics.
e) Les obres i/o usos provisionals, regulades per l’apartat 2 de l’article 58 de la Llei del Sòl.
f)Els moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplens, llevat que aquests actes estiguin detallats i
SURJUDPDWVFRPDREUHVSHUH[HFXWDUHQXQSURMHFWHG·XUEDQLW]DFLyRHGLÀFDFLyDSURYDWRDXWRULW]DW
g) Qualsevol altra construcció, instal·lació i obra que requereix llicència urbanística.
h) Legalització de construccions i instal·lacions preexistents
ARTICLE 2. SUBJECTES PASSIUS
1. Són subjectes passius d’aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix
l’article 35.4 de la Llei General Tributària que siguin propietaris de la construcció, instal·lació o obra de què es tracti, siguin o
no propietaris de l’immoble en què es fa.
Als efectes previstos en el paràgraf anterior tindrà la consideració de propietari de la construcció, instal·lació o obra qui
suporti les despeses o el cost que comporti la seva realització.
2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no sigui feta pel subjecte passiu contribuent, tindran la condició de
subjectes passius substituts d’aquell els qui sol·licitin les corresponents llicències o realitzin les construccions, instal·lacions
o obres.
Els substituts podran exigir del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta.
3. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol.
L’esmentada designació haurà de comunicar-se a l’ajuntament en el moment de sol·licitar la preceptiva llicència d’obra o
urbanística, o abans de l’inici de la construcció, la instal·lació o l’obra.
ARTICLE 3. SUCCESSORS I RESPONSABLES
1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es transmetran als hereus i legataris, amb les
limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a l’adquisició de l’herència.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no estiguin liquidats.
No es transmetran les sancions.
2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades es transmetran
DOVVRFLVFRSDUWLFLSDQWVRFRWLWXODUVTXHTXHGDUDQREOLJDWVVROLGjULDPHQWÀQVHOVOtPLWVVHJHQWV
a) Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes pendents.
b) Quan legalment s’hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els correspongui.
Podran transmetre’s els deutes acreditats en la data d’extinció de la personalitat jurídica de la societat o entitat, encara que
no estiguin liquidats.
3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació, es
WUDQVPHWUDQDOHVSHUVRQHVRHQWLWDWVTXHOHVVXFFHHL[LQRVLJXLQEHQHÀFLjULHVGHO·RSHUDFLy
4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària,
HQ FDV GH GLVVROXFLy GH OHV PDWHL[HV HV WUDQVPHWUDQ DOV GHVWLQDWDULV GHOV EpQV L GUHWV GH OHV IXQGDFLRQV R DOV SDUWtFLSV R
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cotitulars de dites entitats.
5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals es refereixen els apartats 2, 3,
4 del present article s’exigiran als successors d’aquelles.
6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:
D /HVTXHVLJXLQFDXVDQWVRFROÃODERULQDFWLYDPHQWHQODUHDOLW]DFLyG·XQDLQIUDFFLyWULEXWjULD/DVHYDUHVSRQVDELOLWDWV·HVWpQ
a la sanció.
b) Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, en proporció a les seves
respectives participacions.
c) Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d’explotacions econòmiques, per les obligacions tributàries
contretes per l’anterior titular i derivades del seu exercici.
S’exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.
7. Respondran subsidiàriament del deute tributari els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no
KDJXHVVLQUHDOLW]DWHOVDFWHVQHFHVVDULVGHODVHYDLQFXPEqQFLDSHUDOFRPSOLPHQWGHOHVREOLJDFLRQVWULEXWjULHVÀQVHOVOtPLWV
següents:
a) Quan s’han comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les sancions.
b) En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades que es trobin pendents en la data de
cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de
pagament.
8. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes i d’acord amb el procediment previst a la Llei general tributària.
ARTICLE 4. BENEFICIS FISCALS D’APLICACIÓ PRECEPTIVA
Està exempta de pagament de l’impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra de la qual sigui propietari
l’Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals que, estant subjectes a l’Impost, vagin a ser directament destinades
a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, tot i
que la seva gestió es porti a terme per Organismes Autònoms, i tant si es tracta d’obres d’inversió nova com de conservació.
ARTICLE 5. BENEFICIS FISCALS DE CONCESSIÓ POTESTATIVA
 (V FRQFHGLUj XQD ERQLÀFDFLy GHO  GH OD TXRWD GH O·LPSRVW D IDYRU GH OHV FRQVWUXFFLRQV LQVWDOÃODFLRQV R REUHV TXH
siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o
GHIRPHQWGHO·RFXSDFLyTXHKRMXVWLÀTXLQ
Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable
de la majoria simple dels seus membres, quan concorri alguna de les circumstàncies següents:
a) Les obres d’arranjament i embelliment de façanes, parets, envans al descobert, i en general qualsevol obra d’aquest
WLSXV TXH DIHFWL HOHPHQWV H[WHULRUV VL HV IDQ GLQV GHOV WHUPLQLV L OHV FRQGLFLRQV À[DGHV OHV RUGHQDQFHV PXQLFLSDOV
G·HGLÀFDFLy
E  /HV REUHV LQWHULRUV GHOV HGLÀFLV L FRQMXQWV LQFORVRV HQ HO &DWjOHJ DSURYDW GH SURWHFFLy G·HGLÀFLV L FRQMXQWV
KLVWRULFRDUWtVWLFVSUHYLVWHVHQODFRUUHVSRQHQWÀW[DGHOFDWjOHJH[FHSWHOHVREUHVG·DPSOLDFLy
c) Les obres que es realitzin per a la reparació d’immobles afectats per patologies estructurals (aluminosi, carbonatació
o similar), previ informe dels Serveis Tècnics Municipals.
/HV VROÃOLFLWXGV SHU DO UHFRQHL[HPHQW GHOV EHQHÀFLV ÀVFDOV UHJXODWV HQ DTXHVW DUWLFOH V·KDQ GH SUHVHQWDU MXQWDPHQW DPE
l’autoliquidació regulada a l’apartat 1 de l’article 8è d’aquesta ordenança i hauran d’anar acompanyades de la documentació
acreditativa.
El termini de resolució dels expedients corresponents serà de sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud.
3RGUDQJDXGLUG·XQDERQLÀFDFLyGHOHQODTXRWDtQWHJUDGHO·LPSRVWDTXHOOHVFRQVWUXFFLRQVLQVWDOÃODFLRQVXREUHVTXH
DIDYRUHL[LQOHVFRQGLFLRQVG·DFFpVLKDELWDELOLWDWGHOVGLVFDSDFLWDWVDPEOHVFRQGLFLRQVVHJHQWV
a) El subjecte passiu ha de ser el promotor de la construcció, instal·lació o obra.
&DVGHWUDFWDUVHG·XQDFRPXQLWDWGHSURSLHWDULVQRPpVV·DSOLFDUjODERQLÀFDFLyVREUHODSDUWTXHFRUUHVSRQJXLSDJDUDOYHt
amb mobilitat reduïda.
b) La construcció, instal·lació o obra ha de consistir en la rehabilitació de l’habitatge habitual, en aquella part del projecte que
correspongui a l’eliminació de barreres arquitectòniques.
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F 3HUJDXGLUG·DTXHVWDERQLÀFDFLyFDODFUHGLWDUODFRQGLFLyGHPRELOLWDWUHGXwGDSHUSDUWG·DOJXQGHOVPHPEUHVUHVLGHQWV
DO·KDELWDWJHREMHFWHGHOHVREUHVRLQVWDOÃODFLRQVDWUDYpVGHOVFRUUHVSRQHQWVGRFXPHQWVGHOHVDGPLQLVWUDFLRQVS~EOLTXHV
competents
3RGUDQJDXGLUG·XQDERQLÀFDFLyGHOHQODTXRWDtQWHJUDGHO·LPSRVWDTXHOOHVFRQVWUXFFLRQVLQVWDOÃODFLRQVXREUHV
UHIHUHQWVDOVKDELWDWJHVGHSURWHFFLyRÀFLDO/DERQLÀFDFLySUHYLVWDHQDTXHVWDSDUWDWV·DSOLFDUjDODTXRWDUHVXOWDQWG·DSOLFDU
HQHOVHXFDVOHVERQLÀFDFLRQVDTXHHVUHIHUHL[HQHOVDSDUWDWVDQWHULRUV
3RGUDQJDXGLUG·XQDERQLÀFDFLyGHODIDYRUGHOHVREUHVGHUHIRUPHVHQHGLÀFLVH[LVWHQWVGHOHVLQVWDOÃODFLRQVHQ
OHVTXDOVV·LQFRUSRULQVLVWHPHVSHUO·DSURÀWDPHQWWqUPLFRHOqFWULFGHO·HQHUJLDVRODUVLVWHPHVSHUO·DSURÀWDPHQWG·HQHUJLHV
DOWHUQDWLYHVFRPVyQODHzOLFDLODJHRWqUPLDDL[tFRPVLVWHPHVTXHSHUPHWLQO·HVWDOYLG·DLJXD/·DSOLFDFLyG·DTXHVWDERQLÀFDFLy
estarà condicionada a què les instal·lacions s’ajustin a les homologacions corresponents i avalades per tècnic competent. Les
LQVWDOÃODFLRQVV·KDQGHUHDOLW]DUFRPDPLOORUDGHOFRQMXQWGHOHGLÀFL
$TXHVWDERQLÀFDFLyQRPpVV·DSOLFDUjDODSDUWGHOSUHVVXSRVWG·H[HFXFLyGHO·REUDLODLQVWDOÃODFLyGHOVVLVWHPHVG·DSURÀWDPHQW
WqUPLFRHOqFWULFGHO·HQHUJLDVRODUSHUO·DXWRFRQVXPRVLVWHPHVSHUO·DSURÀWDPHQWG·HQHUJLHVDOWHUQDWLYHVFRPVyQODHzOLFDLOD
geotèrmia, així com sistemes que permetin l’estalvi d’aigua, i sempre que el subjecte passiu no estigui obligat a la instal·lació
d’energies renovables
3HUJDXGLUG·DTXHVWDERQLÀFDFLyV·KDXUjGHSUHVHQWDUHOFHUWLÀFDWG·KRPRORJDFLyGHOVFROÃOHFWRUVLFzSLDGHOSURMHFWHWqFQLF
TXHDFRPSDQ\DVROÃOLFLWXGGHODOOLFqQFLDHOTXDOKDG·LQFORXUHODLQVWDOÃODFLyGHOVLVWHPDSHUO·DSURÀWDPHQWWqUPLFRHOqFWULF
de l’energia solar i alternatives i del sistema per l’estalvi d’aigua.
(QHOVXSzVLWGHFRQFXUUqQFLDGHPpVG·XQDERQLÀFDFLyQRPpVV·DSOLFDUjODPpVDOWDGHWRWHV
/HVERQLÀFDFLRQVQRV·DSOLFDUDQDOHVREUHVUHVSHFWHGHOHVTXDOVV·KDJLLQVWDWODOHJDOLW]DFLy
ARTICLE 6. BASE IMPOSABLE, QUOTA I ACREDITAMENT
/DEDVHLPSRVDEOHG·DTXHVWLPSRVWHVWjFRQVWLWXwGDSHOFRVWUHDOLHIHFWLXGHODFRQVWUXFFLyODLQVWDOÃODFLyRO·REUD6·HQWpQ
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, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades,
en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o obra.
- Els honoraris de professionals.
- Les despeses generals contemplades a l’article 131.1.a) del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
3~EOLTXHVTXHHVÀ[HQHQXQSHUFHQWDWJHGHO
(OEHQHÀFLHPSUHVDULDOGHOFRQWUDFWLVWDHOTXDOTXHGDÀ[DWHQXQSHUFHQWDWJHGHO
2. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.
3. L’impost s’acredita en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o l’obra, encara que hom no hagi obtingut la
llicència corresponent.
ARTICLE 7. TIPUS DE GRAVAMEN
El tipus de gravamen serà el 3 per 100.
ARTICLE 8. RÈGIM DE DECLARACIÓ I INGRÉS
1. S’estableix la declaració/liquidació com a forma de gestió de la liquidació provisional a compte que es merita quan s’hagi
REWLQJXWODOOLFqQFLDSUHFHSWLYDRTXDQV·KDJLQLQLFLDWOHVFRQVWUXFFLRQVLQVWDOÃODFLRQVRREUHVVHQVHREWHQLUODFRQVHTHQWPHQW
HOVXEMHFWHSDVVLXKDXUjGHGHFODUDUODEDVHLPSRVDEOHGHWHUPLQDUODTXRWDLLQJUHVVDUODHQHOVWHUPLQLVÀ[DWVHQDTXHVWDUWLFOH
2. El sol·licitant d’una llicència per realitzar les construccions, instal·lacions o obres que constitueixen el fet imposable de
l’impost haurà de presentar en el moment de la sol·licitud el projecte i el pressupost d’execució material estimat. Aquest
SUHVVXSRVWKDXUjG·HVWDUYLVDWSHO&ROÃOHJL2ÀFLDOFRUUHVSRQHQWTXDQDL[zFRQVWLWXHL[LXQUHTXLVLWSUHFHSWLX
3. La quota resultant de la liquidació provisional que s’efectuï quan l’interessat sol·liciti la llicència, no serà inferior a l’import
que resulti d’aplicar el tipus impositiu a la base imposable determinant-se aquesta en funció del pressupost presentat pels
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LQWHUHVVDWVVHPSUHTXHHOPDWHL[KDJLHVWDWYLVDWSHO&ROÃOHJL2ÀFLDOFRUUHVSRQHQW4XDQHOYLVDWQRFRQVWLWXHL[LXQUHTXLVLW
preceptiu dita base es determinarà en funció dels mòduls que, per a cada tipus d’obres o instal·lacions, s’estableixen a l’annex
GHODSUHVHQWRUGHQDQoDRTXDQDL[zQRUHVXOWLIDFWLEOHREpHOSUHVVXSRVWSUHVHQWDWSHUO·LQWHUHVVDWVLJXLG·XQLPSRUWVXSHULRU
en funció d’aquest.
/DTXRWDUHIHULGDDO·DQWHULRUDSDUWDWTXHWLQGUjFDUjFWHUG·LQJUpVDFRPSWHV·KDXUjGHIHUHIHFWLYDGHVGHOPRPHQWHQ
què es sol·liciti la llicència d’obres, conjuntament amb el dipòsit de la taxa per l’activitat administrativa de la seva expedició.
(OWHUPLQLSHUIHUO·LQJUpVGHODTXRWDSURYLVLRQDOGHO·,&,2FRQFORXGLHVQDWXUDOVGHVSUpVGHODQRWLÀFDFLyGHODFRQFHVVLy
de la llicència d’obres.
4XDQHVPRGLÀTXLHOSURMHFWHGHODFRQVWUXFFLyLQVWDOÃODFLyRREUDLKDJXpVLQFUHPHQWGHOVHXSUHVVXSRVWXQFRSDFFHSWDGD
OD PRGLÀFDFLy SHU O·DMXQWDPHQW HOV VXEMHFWHV SDVVLXV KDXUDQ GH SUHVHQWDU GHFODUDFLyOLTXLGDFLy FRPSOHPHQWjULD SHU OD
GLIHUqQFLD HQWUH HO SUHVVXSRVW LQLFLDO L HO PRGLÀFDW DPE VXEMHFFFLy DOV WHUPLQLV UHTXLVLWV L HIHFWHV LQGLFDWV HQ HOV DSDUWDWV
anteriors.
6. Quan, sense haver-se sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva, s’iniciï la construcció, instal·lació o obra,
l’ajuntament practicarà una liquidació provisional a compte. La base imposable es determinarà d’acord amb el pressupost
SUHVHQWDWSHUO·LQWHUHVVDWSHUSUzSLDLQLFLDWLYDRDUHTXHULPHQWGHO·DMXQWDPHQWLYLVDWSHO&ROÃOHJL2ÀFLDOFRUUHVSRQHQWTXDQ
DL[zFRQVWLWXHL[LXQUHTXLVLWSUHFHSWLXREpVHJRQVHOVtQGH[RPzGXOVTXHFRQVWHQDO·DQQH[DDTXHVWD2UGHQDQoDHQHOV
termes previstos a l’apartat 3 anterior.
8QFRSÀQDOLW]DGHVOHVFRQVWUXFFLRQVLQVWDOÃODFLRQVXREUHVHQHOWHUPLQLG·XQPHVFRPSWDWDSDUWLUGHOGLDVHJHQWDODVHYD
terminació, els subjectes passius hauran de presentar davant l’ajuntament declaració del cost real i efectiu d’aquelles, així com
dels documents que considerin oportuns, a efectes d’acreditar l’expressat cost.
 (Q EDVH D OD GHFODUDFLy D TXq HV UHIHUHL[ O·DSDUWDW DQWHULRU R G·RÀFL VL HVFDX O·DMXQWDPHQW LQLFLDUj OD FRPSURYDFLy
DGPLQLVWUDWLYDSHUWLQHQWLPRGLÀFDUjVLSURFHGHL[ODEDVHLPSRVDEOHSURYLVLRQDOSUDFWLFDQWODOLTXLGDFLyFRUUHVSRQHQW
6LGHODOLTXLGDFLySUDFWLFDGDUHVXOWpVXQLPSRUWDLQJUHVVDUHOVXEMHFWHSDVVLXKDXUjGHIHUHIHFWLXHOVHXSDJDPHQWHQHOV
terminis establerts en l’article 62 de la Llei General Tributària. Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que
V·KDJLHIHFWXDWO·LQJUpVV·LQLFLDUjHOSHUtRGHH[HFXWLXTXHGHWHUPLQDUjO·H[LJqQFLDGHOVLQWHUHVVRVGHGHPRUDLGHOVUHFjUUHFVHQ
els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei general tributària.
&DVTXHGHODOLTXLGDFLyUHVXOWpVXQLPSRUWDUHWRUQDUV·RUGHQDUjODGHYROXFLyHQHOWHUPLQLSUHYLVWDO·DUWLFOHGHOD/OHL
General Tributària.
ARTICLE 9. ACTUACIONS INSPECTORES I RÈGIM SANCIONADOR
1. La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu en la Llei general tributària i en les
disposicions dictades per al seu desenvolupament.
2. Les infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció i recaptació d’aquest impost es
WLSLÀFDUDQLVDQFLRQDUDQG·DFRUGDPEHOTXHHVSUHYHXDOD/OHLJHQHUDOWULEXWjULDLDO·2UGHQDQoDJHQHUDOGHJHVWLyLQVSHFFLy
i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
ARTICLE 10. GESTIÓ PER DELEGACIÓ
1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en el Consell Comarcal de la Selva,
les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer l’administració delegada.
 (O &RQVHOO &RPDUFDO GH OD 6HOYD HVWDEOLUj HOV FLUFXLWV DGPLQLVWUDWLXV PpV DGLHQWV SHU DFRQVHJXLU OD FROÃODERUDFLy GH OHV
RUJDQLW]DFLRQV UHSUHVHQWDWLYHV GHOV VXEMHFWHV SDVVLXV DPE HO À GH VLPSOLÀFDU HO FRPSOLPHQW GH OHV REOLJDFLRQV IRUPDOV L
materials derivades d’aquelles, o els procediments de liquidació o recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme el Consell Comarcal de la Selva s’ajustaran al que
preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió
dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als Municipis de la comarca de la Selva que han delegat les seves
facultats en el Consell Comarcal.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL
0RGLÀFDFLyGHOVSUHFHSWHVGHO·RUGHQDQoDLGHOHVUHIHUqQFLHVTXHIDDODQRUPDWLYDYLJHQWDPEPRWLXGHODSURPXOJDFLyGH
normes posteriors
(OVSUHFHSWHVG·DTXHVWD2UGHQDQoDÀVFDOTXHSHUUDRQVVLVWHPjWLTXHVUHSURGXHL[LQDVSHFWHVGHODOHJLVODFLyYLJHQWLDOWUHV
normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament
PRGLÀFDWVLRVXEVWLWXwWVHQHOPRPHQWHQTXqHVSURGXHL[LODPRGLÀFDFLyGHOVSUHFHSWHVOHJDOVLUHJODPHQWDULVGHTXqSRUWHQ
causa.
DISPOSICIÓ FINAL
La vigència d’aquesta Ordenança es farà efectiva el mateix dia de la seva publicació en el BOP i serà aplicable a partir del
GLDGHJHQHUGH(OVHXSHUtRGHGHYLJqQFLDHVPDQWLQGUjÀQVTXHV·HVGHYLQJXLODVHYDPRGLÀFDFLyRODVHYDGHURJDFLy
expressa.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
ARTICLE 1. FET IMPOSABLE
/·,PSRVWVREUHO·LQFUHPHQWGHYDORUGHOVWHUUHQ\VGHQDWXUDOHVDXUEDQDpVXQWULEXWPXQLFLSDOLGLUHFWHHOIHWLPSRVDEOHGHO
qual el constitueix l’increment de valor que experimentin els terrenys de naturalesa urbana i que es manifesti a conseqüència
de la transmissió de la propietat per qualsevol títol o de la constitució o transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu
del domini, sobre els terrenys esmentats.
2. El títol a què es refereix l’apartat anterior podrà consistir en:
a) Negoci jurídic “mortis causa”.
b) Negoci jurídic “inter vivos”, sigui de caràcter onerós o gratuït.
c) Alienació en subhasta pública o altra forma d’execució forçosa.
d) Expropiació forçosa.
ARTICLE 2. ACTES NO SUBJECTES
No estan subjectes a aquest Impost:
/·LQFUHPHQWGHYDORUTXHH[SHULPHQWLQHOVWHUUHQ\VTXHWLQJXLQODFRQVLGHUDFLyGHU~VWLFVDHIHFWHVGHO·,PSRVWVREUH%pQV
Immobles. En conseqüència amb això està subjecte l’increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la
FRQVLGHUDFLyG·XUEDQVDHIHFWHVGHO·HVPHQWDW,PSRVWVREUH%pQV,PPREOHVDPELQGHSHQGqQFLDTXHHVFRQWHPSOLQRQRFRP
a tals en el Cadastre o en el Padró d’aquell.
(VWjVXEMHFWHDO·LPSRVWO·LQFUHPHQWGHYDORUTXHH[SHULPHQWLQHOVWHUUHQ\VLQWHJUDWVHQHOVEpQVLPPREOHVFODVVLÀFDWVFRPGH
FDUDFWHUtVWLTXHVHVSHFLDOVDHIHFWHVGHO·,PSRVWVREUH%pQV,PPREOHV
/HVDSRUWDFLRQVGHEpQVLGUHWVUHDOLW]DWVSHOVFzQMXJHVDODVRFLHWDWFRQMXJDOOHVDGMXGLFDFLRQVTXHHVYHULÀTXLQDOVHXIDYRU
i en el seu pagament i les transmissions que hom faci als cònjuges en pagament dels seus havers comuns.
/HVWUDQVPLVVLRQVGHEpQVLPPREOHVHQWUHFzQMXJHVRDIDYRUGHOVÀOOVFRPDFRQVHTqQFLDGHOFRPSOLPHQWGHVHQWqQFLHV
en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, amb independència del règim econòmic matrimonial.
1RHVPHULWDUjO·LPSRVWHQRFDVLyGHOHVDSRUWDFLRQVRWUDQVPLVVLRQVGHEpQVLPPREOHVHIHFWXDGHVDOD6RFLHWDWGH*HVWLy
d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, S. a. regulada en la disposició addicional setena de la Llei 9/2012, de
14 de novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit, que se li hagin transferit, d’acord amb el que s’estableix
en l’article 48 del Reial decret 1559/2012, de 15 de novembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de les societats de gestió
d’actius.
No es produirà la meritació de l’impost en ocasió de les aportacions o transmissions realitzades per la Societat de Gestió
d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària, S. a., a entitats participades directa o indirectament per aquesta Societat
en almenys el 50 per cent del capital, fons propis, resultats o drets de vot de l’entitat participada en el moment immediatament
anterior a la transmissió, o com a conseqüència d’aquesta.
No es meritarà l’impost en ocasió de les aportacions o transmissions realitzades per la Societat de Gestió d’Actius Procedents
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