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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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de la Reestructuració Bancària, S.A., o per les entitats constituïdes per aquesta per a complir amb el seu objecte social, als fons
d’actius bancaris, a què es refereix la disposició addicional dècima de la Llei 9/2012, de 14 de novembre.
No es meritarà l’impost per les aportacions o transmissions que es produeixin entre els citats Fons durant el període de temps
de manteniment de l’exposició del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària als Fons, previst en l’apartat 10 d’aquesta
disposició addicional dècima.
En la posterior transmissió dels immobles s’entendrà que el nombre d’anys al llarg dels quals s’ha posat de manifest l’increment
de valor dels terrenys no s’ha interromput per causa de la transmissió derivada de les operacions previstes en aquest apartat.
ARTICLE 3. SUBJECTES PASSIUS
1. És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:
a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment limitatius del domini a títol
lucratiu, la persona física o jurídica, o l’entitat a que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que adquireixi el
terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real que es tracti.
b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment limitatius del domini a títol
onerós, la persona física o jurídica, o l’entitat a que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que transmeti el
terreny, o que constitueixi o transmeti el dret real que es tracti.
2. En els supòsits a que es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut del
contribuent, la persona física o jurídica, o l’entitat a que es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que adquireixi
el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real que es tracti, quan el contribuent sigui una persona física
no resident a Espanya.
ARTICLE 4. 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
WUDQVPHWUDQDOHVSHUVRQHVRHQWLWDWVTXHVXFFHHL[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
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
concretes 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’ha comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les sanciones.
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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 5. BENEFICIS FISCALS DE CONCESSIÓ OBLIGATÒRIA I QUANTIA FIXA
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència de la constitució i la
transmissió de qualsevol dret de servitud.
7DPEpHVWDQH[HPSWVG·DTXHVWLPSRVWHOVFRUUHVSRQHQWVLQFUHPHQWVGHYDORUTXDQO·REOLJDFLyGHVDWLVIHUDTXHOOUHFDLJXL
sobre les persones o entitats següents:
a) Aquest Municipi, l’Estat, la Comunitat Autònoma i altres Entitats locals a les quals pertany o que estiguin integrades en
aquest municipi, així com llurs Organismes autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de la Comunitat
Autònoma i de dites entitats locals.
E /HVLQVWLWXFLRQVTXHWLQJXLQODTXDOLÀFDFLyGHEHQqÀTXHVRGHEHQqÀFRGRFHQWV
c) Les Entitats gestores de la Seguretat Social i les Mutualitats de Previsió Social regulades pel Text refós de la Llei d’ordenació
i supervisió dels segurs privats, aprovat per Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre.
d) Els titulars de concessions administratives revertibles respecte als terrenys afectes a aquestes.
e) La Creu Roja Espanyola.
f) Les persones o entitats a favor de les quals se’ls hagi reconegut l’exempció en tractats o convenis internacionals.
3. Gaudiran d’exempció els increments de valor que es posin de manifest imposables anteriors a aquesta data, relatius a les
transmissions realitzades en ocasió de la dació en pagament de l’habitatge habitual del deutor hipotecari o garant d’aquest,
per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca constituïda sobre l’habitatge, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol
DOWUDHQWLWDWTXHGHPDQHUDSURIHVVLRQDOUHDOLW]LO·DFWLYLWDWGHFRQFHVVLyGHSUpVWHFVRFUqGLWVKLSRWHFDULV$TXHVWEHQHÀFL
ÀVFDOWDPEpVHUjG·DSOLFDFLyDOHVWUDQVPLVVLRQVGHO·KDELWDWJHKDELWXDOTXHDPEHOVUHTXLVLWVFLWDWVVLJXLQUHDOLW]DGHV
com a conseqüència d’execucions hipotecaries, judicials o notarials.
No resultarà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmitent, o qualsevol altre membre de la seva unitat
IDPLOLDU GLVSRVL G·DOWUHV EpQV R GUHWV HQ TXDQWLD VXÀFLHQW SHU VDWLVIHU OD WRWDOLWDW GHO GHXWH KLSRWHFDUL L HYLWDU OD YHQGD GH
O·KDELWDWJH (V SUHVXPLUj HO FRPSOLPHQW G·DTXHVW UHTXLVLW 1R REVWDQW VL DPE SRVWHULRULWDW HV FRPSURYpV HO FRQWUDUL HV
procedirà a girar la liquidació tributària corresponent.
$DTXHVWVHIHFWHVHVFRQVLGHUDUjKDELWDWJHKDELWXDODTXHOOHQTXHKDJLÀJXUDWHOFRQWULEXHQWGHIRUPDLQLQWHUURPSXGD
durant, almenys, els dos anys anteriors a la
transmissió o des del moment de l’adquisició si l’esmentat termini fos inferior als dos anys.
5HVSHFWHDOFRQFHSWHG·XQLWDWIDPLOLDUV·HVWDUjDOTXHV¶HVWDEOHL[HQOD/OHLGHGHQRYHPEUHGHO·LPSRVWVREUHOD
UHQGDGHOHVSHUVRQHVItVLTXHVLGHPRGLÀFDFLySDUFLDOGHOHVOOHLVGHO·LPSRVWVREUHVRFLHWDWVVREUHODUHQGDGHQRUHVLGHQWVL
sobre el patrimoni. A aquests efectes, s’equipararà el matrimoni amb la parella de fet.
Respecte aquesta exempció, no resultarà d’aplicació el que s’estableix en l’article 9.2 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals.
La concurrència dels requisits previstos anteriorment l’haurà d’acreditar el transmitent davant l’administració tributaria
municipal.
ARTICLE 6. BENEFICIS FISCALS DE CONCESSIÓ POTESTATIVA O QUANTIA VARIABLE
(QOHVWUDQVPLVVLRQVGHWHUUHQ\VUHDOLW]DGHVDWtWROOXFUDWLXSHUFDXVDGHPRUWV·DSOLFDUDQOHVVHJHQWVERQLÀFDFLRQV
4XDQO·DGTXLUHQWVLJXLXQGHVFHQGHQWGHOÀQDWGHSULPHUJUDXRDGRSWDW
D 6LpVPHQRUGHDQ\VLDGTXLUHL[O·KDELWDWJHKDELWXDO
E 6LWpDQ\VRPpVLDGTXLUHL[O·KDELWDWJHKDELWXDO
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2ª.- Quan l’adquirent sigui el cònjuge del causant:

a) Si adquireix l’habitatge habitual


75

3ª.- Quan els adquirents siguin els ascendents de primer grau:

a) Si adquireix l’habitatge habitual


75

(OFRQFHSWHGHKDELWDWJHKDELWXDOVHUjHOGHÀQLWVHJRQVODQRUPDWLYDGHO·,PSRVWVREUHODUHQGDGHOHVSHUVRQHVItVLTXHV
(Q TXDOVHYRO FDV SHU WHQLU GUHW D O·HVPHQWDGD ERQLÀFDFLy FDOGUj TXH O·DGTXLUHQW PDQWLQJXL OD SURSLHWDW R HO GUHW UHDO GH
gaudiment sobre l’immoble durant els tres anys següents a la mort del causant, llevat que l’adquirent mori dintre d’aquest
termini.
El no-compliment del requisit previst al paràgraf anterior determinarà que el subjecte passiu hagi de satisfer la part de
O·LPSRVW TXH KDJXpV GHL[DW G·LQJUHVVDU FRP D FRQVHTqQFLD GH OD ERQLÀFDFLy SUDFWLFDGD L HOV LQWHUHVVRV GH GHPRUD HQ HO
termini d’un mes a partir de la transmissió de l’immoble, presentant a l’efecte la corresponent autoliquidació.
(OVVXEMHFWHVSDVVLXVKDXUDQGHVROÃOLFLWDUODERQLÀFDFLyDTXqHVUHIHUHL[DTXHVWDSDUWDWMXQWDPHQWDPEODGRFXPHQWDFLyTXHKR
MXVWLÀTXLGLQVGHOWHUPLQLHVWDEOHUWSHUDSUHVHQWDUO·DXWROLTXLGDFLyRGHFODUDFLyDO·DSDUWDWGHO·DUWLFOHG·DTXHVWD2UGHQDQoD
ARTICLE 7. BASE IMPOSABLE
1. La base imposable d’aquest impost està constituïda per l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana manifestat
en el moment de l’acreditament i experimentat al llarg d’un període màxim de vint anys.
2. Per determinar l’import de l’increment real del valor, hom aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de l’acreditament
HOSHUFHQWDWJHUHVXOWDQWGHPXOWLSOLFDUHOSHUFHQWDWJHDQXDODSOLFDEOHDFDGDFDVFRQFUHWÀ[DWDO·DUWLFOHG·DTXHVWD2UGHQDQoD
pel nombre d’anys al llarg dels quals s’ha manifestat l’increment del valor.
3. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu valor, al temps de l’acreditament d’aquest
LPSRVWHOTXHWLQJXLQÀ[DWHQDTXHVWPRPHQWDOVHIHFWHVGHO·,PSRVWVREUH%pQV,PPREOHV
1R REVWDQW TXDQ HO YDORU VLJXL FRQVHTqQFLD G·XQD 3RQqQFLD GH YDORUV TXH QR UHÁHFWHL[L PRGLÀFDFLRQV GH SODQHMDPHQW
aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar provisionalment aquest impost d’acord amb el mateix. En aquests casos, en
OD OLTXLGDFLy GHÀQLWLYD V·DSOLFDUj HO YDORU GHOV WHUUHQ\V REWLQJXW FRQIRUPH DOV SURFHGLPHQWV GH YDORUDFLy FROÃOHFWLYD TXH
s’instruïssin, referit al moment del meritament. Quan aquesta data no coincideixi amb la data d’efectivitat dels nous valors
FDGDVWUDOVDTXHVWVHVFRUUHJLUDQDSOLFDQWHOVFRHÀFLHQWVG·DFWXDOLW]DFLyTXHFRUUHVSRQJXLQHVWDEOHUWVDO·HIHFWHHQOHV/OHLVGH
Pressupostos Generals de l’Estat.
4XDQHOWHUUHQ\HQFDUDTXHVLJXLGHQDWXUDOHVDXUEDQDHQHOPRPHQWGHOPHULWDPHQWGHO·LPSRVWRLQWHJUDWHQXQEpLPPREOH
GHFDUDFWHUtVWLTXHVHVSHFLDOVQRWLQJXLÀ[DWYDORUFDGDVWUDOHQDTXHOOPRPHQWRVLHQWLQJXpVQRFRQFRUGLDPEHOGHODÀQFD
UHDOPHQWWUDQVPHVDDFRQVHTqQFLDG·DTXHOOHVDOWHUDFLRQVTXHSHUOHVVHYHVFDUDFWHUtVWLTXHVQRHVUHÁHFWHL[LQHQHO&DGDVWUH
RHQHOSDGUyGHO·,PSRVWVREUHEpQVLPPREOHVFRQIRUPHDOHVTXDOVV·KDJLG·DVVLJQDUHOYDORUFDGDVWUDOO·DMXQWDPHQWSRGUj
SUDFWLFDUODOLTXLGDFLyTXDQHOGLWYDORUFDGDVWUDOVLJXLÀ[DWUHIHULQWO·HVPHQWDWYDORUDOPRPHQWGHO·DFUHGLWDFLy
4. En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per determinar l’import de l’increment de
valor cal prendre la part del valor del terreny proporcional als valors dels drets esmentats, calculat mitjançant l’aplicació de
OHVQRUPHVÀ[DGHVDO·HIHFWHHQO·LPSRVWVREUHWUDQVPLVVLRQVSDWULPRQLDOVLDFWHVMXUtGLFVGRFXPHQWDWVLHQSDUWLFXODUGHOV
preceptes següents:
A) Usdefruit
D (OYDORUGHO·XVGHIUXLWWHPSRUDOHVUHSXWDUjSURSRUFLRQDODOYDORUGHOVEpQVDUDyGHOSHUSHUFDGDSHUtRGHG·XQDQ\
sense que mai excedeixi el 70 per cent.
E (QHOVXVGHIUXLWVYLWDOLFLVHVFRQVLGHUDTXHHOYDORUpVLJXDODOSHUFHQWGHOYDORUWRWDOGHOWHUUHQ\VLO·XVXIUXFWXDULWp
PHQ\VGHYLQWDQ\VPLQRUDQWDPHVXUDTXHO·HGDWDXJPHQWDHQODSURSRUFLyGHO·SHUFHQWPHQ\VSHUFDGDDQ\PpVDPEHO
límit mínim del 10 per cent del valor total.
c) Si l’usdefruit constituït a favor d’una persona jurídica s’estableix per un termini superior a trenta anys o per temps
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LQGHWHUPLQDWV·KDGHFRQVLGHUDUÀVFDOPHQWXQDWUDQVPLVVLyGHSOHQDSURSLHWDWVXEMHFWDDFRQGLFLyUHVROXWzULD
B) Ús i estatge
(OYDORUGHOVGUHWVUHDOVG·~VLHVWDWJHpVHOTXHUHVXOWDG·DSOLFDUDOSHUFHQWGHOYDORUGHOWHUUHQ\VREUHHOTXHV·KDQLPSRVDU
les regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.
C) Nua propietat
(OYDORUGHOGUHWGHODQXDSURSLHWDWV·KDGHÀ[DUG·DFRUGDPEODGLIHUqQFLDHQWUHHOYDORUGHO·XVGHIUXLW~VRHVWDWJHLHOYDORU
cadastral del terreny.
D) Altres drets reals
Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s’imputaran pel capital, preu o valor que les parts haguessin pactat al
constituir-los, si fos igual o major que el que resulti de la capitalització a l’interès legal de la renda o pensió anual, o aquest si
aquell fos menor.
 (Q OD FRQVWLWXFLy R WUDQVPLVVLy GHO GUHW D HOHYDU XQD R PpV SODQWHV VREUH XQ HGLÀFL R XQ WHUUHQ\ R GHO GUHW D FRQVWUXLU
sota el sòl, sense que això pressuposi l’existència d’un dret real de superfície, el quadre de percentatges anuals, previst a
l’article 8 d’aquesta Ordenança, s’aplicarà sobre la part del valor cadastral que representi, respecte a aquest valor, el mòdul
GH SURSRUFLRQDOLWDW À[DW HQ O·HVFULSWXUD GH WUDQVPLVVLy R VL QR Q·KL KD HO TXH UHVXOWL G·HVWDEOLU OD SURSRUFLy FRUUHVSRQHQW
HQWUHODVXSHUItFLHRYROXPGHOHVSODQWHVSHUFRQVWUXLUHQHOVzORHOVXEVzOLODWRWDOLWDWGHVXSHUItFLHRYROXPHGLÀFDWVXQFRS
construïdes aquestes plantes.
(QFDVTXHQRV·HVSHFLÀTXLHOQRPEUHGHQRYHVSODQWHVFDOGUjDWHQLUVHSHUWDOG·HVWDEOLUQHODSURSRUFLRQDOLWDWDOYROXP
Pj[LPHGLÀFDEOHVHJRQVHOSODQHMDPHQWYLJHQW
6. En els supòsits d’expropiació forçosa, el percentatge corresponent s’ha d’aplicar sobre la part del justipreu que correspongui
DOYDORUGHOWHUUHQ\OOHYDWTXHHOYDORUFDGDVWUDODVVLJQDWDO·HVPHQWDWWHUUHQ\IRVLQIHULRUHQDTXHVWFDVSUHYDOGUjDTXHVW~OWLP
sobre el justipreu.
(QFDVGHVXEVWLWXFLRQVUHVHUYHVÀGHwFRPLVRVLLQVWLWXFLRQVVXFFHVVzULHVIRUDOVFDODSOLFDUOHVQRUPHVGHWULEXWDFLyGHO
GUHWG·XVGHIUXLWOOHYDWTXHO·DGTXLUHQWWLQJXLODIDFXOWDWGHGLVSRVDUGHOVEpQVHQDTXHVWVXSzVLWFDOGUjOLTXLGDUO·LPSRVWSHO
domini ple.
4XDQHVPRGLÀTXLQHOVYDORUVFDGDVWUDOVFRPDFRQVHTqQFLDG·XQSURFHGLPHQWGHYDORUDFLyFROÃOHFWLYDGHFDUjFWHUJHQHUDO
es prendrà, a efectes de la determinació de la base imposable d’aquest impost, com a valor del terreny, l’import que resulti
d’aplicar als nous valors cadastrals la reducció del 40 per 100.
$TXHVWDUHGXFFLyQRVHUjG·DSOLFDFLyDOVVXSzVLWVHQHOVTXqHOVYDORUVFDGDVWUDOVUHVXOWDQWVGHODPRGLÀFDFLyDTXHHVUHIHUHL[
HOSDUjJUDISULPHUVLJXLQLQIHULRUDOVYLJHQWVÀQVDOHVKRUHV
El valor cadastral reduït no podrà en cap cas ser inferior al valor cadastral del terreny abans del procediment de valoració
col·lectiva de caràcter general.
ARTICLE 8. TIPUS DE GRAVAMEN I QUOTA
1. D’acord al que preveu l’article 107.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per determinar l’import de l’increment real s’aplicarà sobre el valor del terreny en el moment
de l’acreditament el percentatge que resulti del quadre següent:
D
E
F
G

3HUDOVLQFUHPHQWVGHYDORUJHQHUDWVHQXQSHUtRGHGHWHPSVFRPSUqVHQWUHXQLFLQFDQ\VHO
3HUDOVLQFUHPHQWVGHYDORUJHQHUDWVHQXQSHUtRGHGHWHPSVGHÀQVDGHXDQ\V
3HUDOVLQFUHPHQWVGHYDORUJHQHUDWVHQXQSHUtRGHGHWHPSVGHÀQVDTXLQ]HDQ\V
3HUDOVLQFUHPHQWVGHYDORUJHQHUDWVHQXQSHUtRGHGHWHPSVGHÀQVDYLQWDQ\V

2. La quota tributària serà el resultat d’aplicar a la base imposable els següents tipus:
a)
E
F
G

Període de 1 a 5 anys ................................ 
3HUtRGHÀQVDDQ\V ............................... 
3HUtRGHÀQVDDQ\V ............................... 
3HUtRGHÀQVDDQ\V ............................... 
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ARTICLE 9. PERIODE DE GENERACIÓ I ACREDITAMENT
1. L’impost s’acredita:
a) Quan es transmet la propietat del terreny, sigui a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de mort, en la data de la
transmissió.
b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la data en què tingui lloc la constitució
o la transmissió.
(OSHUtRGHGHJHQHUDFLypVHOWHPSVGXUDQWHOTXDOV·KDIHWSDOqVO·LQFUHPHQWGHYDORUTXHJUDYDO·LPSRVW3HUDODVHYD
determinació hom prendrà els anys complets transcorreguts entre la data de l’anterior adquisició del terreny de què es tracti
o de la constitució o transmissió igualment anterior d’un dret real de gaudi limitatiu del domini sobre aquest i la data de
realització del nou fet imposable, sense considerar les fraccions d’any.
3. Als efectes del que es disposa en l’apartat anterior es considerarà com a data de la transmissió:
a) En els actes o els contractes entre vius, la de l’atorgament del document públic i, quan es tracti de documents privats, la de
la seva presentació davant l’ajuntament.
b) En les transmissions per causa de mort, la de defunció del causant.
4. El període de generació no podrà ser inferior a un any.
ARTICLE 10. NUL·LITAT DE LA TRANSMISSIÓ
1. Quan es declari o es reconegui per resolució judicial o administrativa fermes que ha tingut lloc la nul·litat, la rescissió o
la resolució de l’acte o el contracte determinant de la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real
de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de l’impost pagat, sempre que aquest acte o contracte no
OLKDJXpVSURGXwWHIHFWHVOXFUDWLXVLTXHUHFODPLODGHYROXFLyHQHOWHUPLQLGHTXDWUHDQ\VGHVTXHODUHVROXFLyYDVHUIHUPD
HQWHQHQWVHTXHH[LVWHL[HIHFWHOXFUDWLXTXDQQRHVMXVWLÀTXLTXHHOVLQWHUHVVDWVKDJLQG·HIHFWXDUOHVGHYROXFLRQVUHFtSURTXHVD
què es refereix l’article 1.295 del Codi Civil. Encara que l’acte o el contracte no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o la
resolució es declara per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l’impost, no hi haurà lloc per a cap devolució.
2. Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no s’escaurà la devolució de l’impost pagat
i es considerarà com un acte nou sotmès a tributació. Com a tal mutu acord, s’estimarà l’avinença en acte de conciliació i
l’assentiment a la demanda.
(QHOVDFWHVRHOVFRQWUDFWHVHQHOVTXDOVKLKDJLDOJXQDFRQGLFLyODVHYDTXDOLÀFDFLyHVIDUjG·DFRUGDPEOHVSUHVFULSFLRQV
FRQWLQJXGHVHQHO&RGL&LYLO6LIRVVXVSHQVLYDO·LPSRVWQRHVOLTXLGDUjÀQVTXHDTXHVWDQRHVFRPSOHL[L6LODFRQGLFLyIRV
resolutòria, l’impost s’exigirà, a reserva, quan la condició es compleixi, de fer-se la devolució oportuna, segons la regla de
l’apartat primer.
ARTICLE 11. RÈGIM DE GESTIÓ
/DGHFODUDFLySHUDODOLTXLGDFLyGHO·LPSRVWSHUSDUWGHO·DGPLQLVWUDFLypVODIRUPDGHJHVWLyJHQHUDOGHOWULEXWTXHVXSRVD
l’obligació del subjecte passiu de declarar les dades a l’ajuntament dins els terminis establerts a l’apartat 7 d’aquest article.
2. La declaració s’ha de formalitzar segons el model que l’ajuntament ha determinat, on s’hi contindran els elements de la
relació tributària imprescindibles per practicar o comprovar la liquidació corresponent.
&DOSUHVHQWDUXQDGHFODUDFLySHUDFDGDVFXQDGHOHVÀQTXHVRGUHWVWUDQVIHULWVÀQVLWRWHQHOFDVTXHV·KDJLIRUPDOLW]DWOD
transmissió en un sol instrument, fent-hi constar expressament la referència cadastral.
4. Quan hi hagi diverses persones obligades al pagament de l’impost, es podrà practicar liquidació per la totalitat de la quota
a nom de qualsevol d’elles, o practicar tantes autoliquidacions com subjectes passius hi hagin.
5. A la declaració esmentada s’hi adjuntaran els documents on hi constin els actes o els contractes que originin la imposició,
FRPWDPEpHOVMXVWLÀFDQWVGHOVHOHPHQWVWULEXWDULVQHFHVVDULVSHUSUDFWLFDUODOLTXLGDFLyFRUUHVSRQHQWLHOVTXHDFUHGLWLQOHV
H[HPSFLRQVLERQLÀFDFLRQVTXHHVVROÃOLFLWLQ
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6. La declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des de la data en què es produeixi l’acreditament de
l’impost:
a) Quan es tracti d’actes “inter vivos”, el termini serà de trenta dies hàbils.
E 4XDQHVWUDFWLG·DFWHVSHUFDXVDGHPRUWHOWHUPLQLVHUjGHVLVPHVRVSURUURJDEOHVÀQVDXQDQ\DVROÃOLFLWXGGHOVXEMHFWH
passiu.
,QGHSHQGHQWPHQWGHOTXHHVGLVSRVDHQO·DSDUWDWSULPHUG·DTXHVWDUWLFOHWDPEpHVWDQREOLJDWVDFRPXQLFDUDO·DMXQWDPHQW
la realització del fet imposable en els mateixos terminis que els subjectes passius:
a) En els supòsits contemplats en la lletra a) de l’article 3.1 d’aquesta ordenança, sempre que s’hagin produït per negoci jurídic
entre vius, el donant o la persona que constitueix o que transmet el dret real de què es tracti.
b) En els supòsits contemplats en la lletra b) de l’article 3.1, l’adquirent o la persona a favor de la qual es constitueixi o es
transmeti el dret real de què es tracti.
(OVQRWDULVWDPEpHVWDUDQREOLJDWVDUHPHWUHDO·DMXQWDPHQWGLQVGHODSULPHUDTXLQ]HQDGHFDGDWULPHVWUHXQDUHODFLy
o índex comprensiu de tots els documents que han autoritzat en el trimestre anterior, i en els que s’hi continguin els fets,
els actes o els negocis jurídics que posin de relleu la realització del fet imposable d’aquest impost, amb excepció dels actes
G·~OWLPDYROXQWDW7DPEpHVWDUDQREOLJDWVDUHPHWUHGLQVGHOPDWHL[WHUPLQLXQDUHODFLyGHOVGRFXPHQWVSULYDWVFRPSUHQVLXV
GHOVPDWHL[RVIHWVDFWHVRQHJRFLVMXUtGLFVTXHHOVKDJLQHVWDWSUHVHQWDWVSHUDFRQHL[HPHQWLOHJLWLPDFLyGHÀUPHV(OTXH
HVSUHYHXHQDTXHVWDSDUWDWV·HQWpQVHQVHSHUMXGLFLGHOGHXUHJHQHUDOGHFROÃODERUDFLyHVWDEOHUWHQOD/OHL*HQHUDO7ULEXWjULD
Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents que autoritzin sobre el termini dins el qual estan
obligats a presentar declaració per l’impost, i sobre les responsabilitats per la manca de presentació de declaracions.
ARTICLE 12. RECÀRRECS D’EXTEMPORANEÏTAT I SANCIONS
6LO·LQJUpVRODSUHVHQWDFLyGHODGHFODUDFLyRGHO·DXWROLTXLGDFLyV·HIHFWXHQXQFRSWUDQVFRUUHJXWHOWHUPLQLSUHYLVWDO·DUWLFOH
11.7 d’aquesta ordenança, sense requeriment previ de l’ajuntament, s’aplicaran els recàrrecs següents:
5HFjUUHF~QLFGHORSHUFHQWTXDQV·HIHFWXwUHVSHFWLYDPHQWGLQVGHOVWUHVVLVRGRW]HPHVRVVHJHQWVDOÀQDOGHGLW
termini. En aquests supòsits s’exclouen l’interès de demora i les sancions.
5HFjUUHFGHOSHUFHQWTXDQV·HIHFWXwGHVSUpVGHOVPHVRVVHJHQWVDOYHQFLPHQWGHOWHUPLQLOHJDOSHUDIHUKR(QDTXHVW
supòsit, s’exigiran els interessos de demora pel període transcorregut des de el dia següent al termini dels 12 mesos posteriors
DODÀQDOLW]DFLyGHOWHUPLQLHVWDEOHUWSHUDODSUHVHQWDFLyÀQVDOPRPHQWHQTXHHVSUDFWLTXLO·DXWROLTXLGDFLy
/DPDQFDG·LQJUpVHQHOVWHUPLQLVHVWDEOHUWVHQDTXHVWD2UGHQDQoDGHOGHXWHWULEXWDULTXHUHVXOWDULDGHO·DXWROLTXLGDFLy
FRUUHFWDGHO·LPSRVWFRQVWLWXHL[XQDLQIUDFFLyWULEXWjULDWLSLÀFDGDDO·DUWLFOHGHOD/OHL*HQHUDO7ULEXWjULDTXHHVTXDOLÀFDUj
i sancionarà segons disposa l’esmentat article.
3. La manca de presentació de forma completa i correcta de les declaracions i documents necessaris perquè es pugui practicar
ODOLTXLGDFLyG·DTXHVWLPSRVWFRQVWLWXHL[XQDLQIUDFFLyWULEXWjULDWLSLÀFDGDDO·DUWLFOHGHOD/OHL*HQHUDO7ULEXWjULDTXHHV
TXDOLÀFDUjLVDQFLRQDUjVHJRQVGLVSRVDO·HVPHQWDWDUWLFOH
 /D VDQFLy PtQLPD pV GHO  SHU  GH OHV TXDQWLWDWV TXH KDJXHUHQ GHL[DW G·LQJUHVVDUVH 1R REVWDQW DL[z O·HVPHQWDGD
sanció es reduirà en un 30 per 100 quan el subjecte infractor manifesti la seva conformitat amb la proposta de regularització
que se li formuli.
/DVDQFLyLPSRVDGDHVUHGXLUjWDPEpHQXQVLHVUHDOLW]DO·LQJUpVWRWDOGHODVDQFLyGLQVGHOSHUtRGHGHSDJDPHQW
voluntari, sempre no es presenti sol·licitud de fraccionament o ajornament de pagament i que no s’interposi recurs o reclamació
contra la liquidació o la sanció.
6. La resta d’infraccions tributaries que es puguin cometre en els procediments de gestió, inspecció i recaptació d’aquest
LPSRVW HV WLSLÀFDUDQ L VDQFLRQDUDQ G·DFRUG DPE HO TXH SUHYHX OD /OHL *HQHUDO 7ULEXWjULD L O·2UGHQDQoD JHQHUDO GH JHVWLy
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.
ARTICLE 13. RÈGIM DE NOTIFICACIÓ I INGRÉS
(OVzUJDQVGHJHVWLyWULEXWjULDFRUUHVSRQHQWVKDQGHSUDFWLFDUOHVOLTXLGDFLRQVG·DTXHVWLPSRVWOHVTXDOVV·KDQGHQRWLÀFDU
íntegrament al subjecte passiu, tot indicant-hi els terminis de pagament i els recursos procedents.
/HVQRWLÀFDFLRQVV·KDQGHSUDFWLFDUHQHOGRPLFLOLDVVHQ\DODWHQODGHFODUDFLy1RREVWDQWDL[zODQRWLÀFDFLyHVSRWOOLXUDUHQ
mà, amb caràcter general, al mandatari portador de la declaració.
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3. Quan es practiqui la liquidació en base a les dades rebudes per l’Ens gestor, per un mitjà diferent de la declaració dels
REOLJDWVWULEXWDULVHVQRWLÀFDUjDO·DGUHoDFRQHJXGDSHUO·DGPLQLVWUDFLy
4XDOVHYROQRWLÀFDFLyTXHV·KDJLLQWHQWDWHQHOGDUUHUGRPLFLOLGHFODUDWSHOFRQWULEXHQW PHQWUHQRVHQ·KDJLMXVWLÀFDWHOFDQYL 
pVHÀFDoHQGUHWDPEFDUjFWHUJHQHUDO
/·LQJUpVV·HIHFWXDUjDOHVHQWLWDWVFROÃODERUDGRUHVGLQVGHOVWHUPLQLVHVWDEOHUWVDO·DUWLFOHGHOD/OHL*HQHUDO7ULEXWjULD
ARTICLE 14. 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&RPDUFDOGHOD6HOYDHVWDEOLUjHOVFLUFXLWVDGPLQLVWUDWLXVPpVDGLHQWVSHUDFRQVHJXLUODFROÃODERUDFLyGH1RWDULV
L5HJLVWUDGRUVGHOD3URSLHWDWHQRUGUHDFRQqL[HUSXQWXDOPHQWOHVPRGLÀFDFLRQVGHWLWXODULWDWGRPLQLFDOLFRQVHTHQWPHQW
practicar les liquidacions corresponents. Així mateix, possibilitarà la presentació d’autoliquidacions per internet, per part dels
interessats i dels gestors tributaris, que actuaran en règim de col·laboració social.
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.
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.
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