
    

 

 

 

 

 

 

ORDENANÇA FISCAL NUMERO 6 
REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL· LACIONS I 
OBRES DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA 
 
Article 1. Naturalesa i fet imposable. 
 
1. Constitueix el fet imposable de l’Impost 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: 
 

a) Obres de construcció d’edificacions i instal·lacions de totes classes de nova planta. 
b) Obres de demolició. 
c) Obres en edificis, tant aquelles que modifiquen la seva disposició interior com el 

seu aspecte exterior. 
d) Les construccions, instal·lacions i obres fetes en la via pública per empreses 

subministradores de serveis públics. 
e) Qualsevol altra construcció, instal·lació i obra que requereix llicència urbanística. 
f) Legalització de construccions i instal·lacions preexistents. 
 
Article 2. Subjectes passius. 
 
1. Són subjectes passius d’aquest Impost, a títol de contribuents, les persones 

físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, general tributària, que són els propietaris de la construcció, 
instal·lació o obra, tant si són o no propietaris de l’immoble sobre el qual es realitza 
aquesta. A aquests efectes té la consideració de propietari de la construcció, 
instal·lació o obra qui suporta les despeses o el cost de la seva realització. 

 
2. Tenen la condició de subjectes passius substituts del contribuent els qui sol·liciten 

les corresponents llicències o presentin les corresponents declaracions 
responsables o comunicacions prèvies o bé realitzen la construcció, instal·lació i 
obra, si aquesta no la realitza el subjecte passiu contribuent. El substitut pot exigir 
del contribuent l’import de la quota tributària satisfeta. 

 
3. Els subjectes passius estan obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte 

passiu canvia el seu domicili, està obligat a comunicar-ho a l’Administració 
competent, mitjançant declaració expressa a aquest efecte, i el canvi de domicili no 
produeix efectes davant l’Administració fins a partir del moment de la presentació 
de l’esmentada declaració. No obstant l’Administració pot rectificar el domicili fiscal 
dels subjectes passius mitjançant l’oportuna comprovació . 

 
4. Els subjectes passius que resideixen a l’estranger durant més de sis mesos de 

cada any natural, estan obligats a designar un representant amb domicili al territori 
espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda pública. 

 



    

 

 

 

 

 

 

Article 3.  Base imposable, quota i meritació 
 
1. La base imposable d’aquest Impost està constituïda pel cost real i efectiu de la 

construcció, instal·lació o obra, a efectes de la liquidació que es regula a l’article 
següent. S’entén com a cost real i efectiu el cost d’execució material de la 
construcció, instal·lació o obra. No formen part de la base imposable del tribut 
l’Impost sobre el Valor Afegit i impostos anàlegs, taxes i preus públics i resta de 
prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades amb la construcció, 
instal·lació o obra, ni els honoraris de professionals, el benefici empresarial del 
contractista ni qualsevol altre concepte que no integra, estrictament, el cost 
d’execució material. 
 
En tot cas, forma part de la base imposable el cost de tots els elements necessaris 
per al desenvolupament de l’activitat objecte de la instal·lació o construcció, 
sempre que figurin en el projecte d’obres i no tinguin singularitat o identitat pròpia 
respecte de la construcció o instal·lació realitzades. 

 
La quota de l’Impost és la resultant d’aplicar a la base imposable el tipus de 
gravamen. En el cas que l’import de la quota tributària fos igual o inferior a 4 euros 
no es girarà cap liquidació d’aquest impost. 

 
2. La liquidació provisional a compte es practica quan es concedeixi la llicència 

preceptiva o en el seu cas un cop presentada a l’Ajuntament la comunicació prèvia 
de les obres o quan, no havent-se sol·licitat, atorgat o denegat encara la llicència o 
presentat la comunicació prèvia, s’iniciï la construcció, instal·lació o obra. 

 
Article 4. Liquidació provisional a compte i pagame nt 
 
1. La liquidació provisional a compte es gestiona per la modalitat de declaració-

liquidació.  
 
2. El sol·licitant d’una llicència o la persona que presenti una declaració responsable o 

una comunicació prèvia per a 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 o juntament amb la declaració responsable o la comunicació prèvia, el 
projecte d’obres i el pressupost d’execució material estimat. Aquest pressupost 
haurà d’estar visat pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un 
requisit preceptiu 

 
3. La base imposable de la liquidació provisional a compte es determinarà en funció 

del pressupost presentat per l’obligat tributari, que estirà visat prèviament pel 
col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu 

 
4. L’ingrés del deute tributari resultant de la liquidació a la que es fa referència en 

l’apartat 1 d’aquest article s’haurà de fer en els terminis establerts a l’article 62.2 de 
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària per al pagament en període 
voluntari. 

 
Article 5. Liquidacions definitives 
 



    

 

 

 

 

 

 

1. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes 
comptador des del dia següent a la seva finalització, els subjectes passius hauran de 
presentar davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, a la qual 
podran adjuntar els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost 
consignat. 
 
A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres 
serà la que resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte 
seu, la que consti en el certificat final d’obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres 
casos la de caducitat de la llicència d’obres o la data màxima de finalització de les 
obres que s’hagi establert per als actes subjectes a declaració responsable o la 
comunicació prèvia. 
 
2. En base a la declaració a què es refereix l’apartat anterior o d’ofici, si escau, 
l’Ajuntament practicarà la liquidació corresponent. 
 
Cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s’ordenarà la devolució en el 
termini previst a l’article 31 de la Llei general tributària. 
 
3. Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar, el subjecte passiu haurà 
d’abonar-lo en els terminis establerts a l’article 62 de la Llei general tributària. 
Transcorregut el període voluntari de cobrament sense que s’hagi efectuat l’ingrés del 
deute s’iniciarà el període executiu, que determinarà l’exigència dels interessos de 
demora i dels recàrrecs en els termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei general 
tributària. 
 
4. La liquidació a que es refereix l’apartat 2 no impedirà en cap cas les actuacions de 
verificació de dades, de comprovació limitada o d’inspecció que siguin procedents. 
 
5. Les sol·licituds de devolució, total o parcial, de l’import satisfet a compte de l’impost, 
per no haver iniciat o realitzat totalment la construcció, instal·lació o obra per a la qual 
es va fer el pagament, hauran d’anar acompanyades d’un informe emès pels serveis 
tècnics d’urbanisme de l’Ajuntament, en el qual es faci constar l’acceptació municipal 
de la renúncia total o parcial a l’execució de la construcció, instal·lació o obra, així com 
la valoració de la part realitzada, en els termes previstos a l’article 103.1.b) del Text 
refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 
 
6. L’administració encarregada de la gestió o de la inspecció pot requerir a les 
persones interessades per tal que aportin, en el termini de 10 dies hàbils, altres 
documents que s’estimen necessaris per a dur a terme la liquidació definitiva de 
l’Impost; els que no atenen als requeriments formulats dins de l’esmentat termini, 
sense causa que ho justifiqui, incorren en les infraccions tributàries previstes a la Llei 
general tributària. 
 
7. No tindran la consideració de liquidacions definitives aquelles que l’Administració 
practiqui abans de la finalització de la construcció, instal·lació o obra. 
 
Article 6.- Beneficis fiscals d’aplicació preceptiv a 
 
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, tot i estar subjectes a l’impost, estiguin directament destinades a 
carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions 
i de les seves aigües residuals, encara que la gestió se’n porti a terme per Organismes 
Autònoms, i tant si es tracta d’obres d’inversió nova com de conservació. 
 
Article 7. Beneficis Fiscals de concessió potestati va. 
 
7.1.- A l’empara d’allò previst a l’art. 103.2 apartat a) del TRLRHL aprovat per RDL 
2/2004, de 5 de març, es declararan obres d’especial interès municipal pel Ple 
municipal: 
 
7.1.2.- Les construccions, instal·lacions i obres que de conformitat amb la normativa 
sectorial estiguin subjectes a l’obtenció de llicència urbanística o comunicació prèvia i 
s’hagin de destinar al desenvolupament d’una activitat econòmica de caire industrial, 
comercial o turística, sempre que dites actuacions es vinculen a la creació de nous 
llocs de treball, d’acord amb el barem següent: 
a) Si l’activitat suposa la creació de 1 a 4 nous llocs de treball, s’aplicarà una 
bonificació sobre la quota de l’impost del 50%. 
b) Si l’activitat suposa la creació de 5 a 10 llocs nous de treball, s’aplicarà una 
bonificació sobre la quota de l’impost del 70% 
c) Si l’activitat suposa la creació de més de 10 llocs de treball, s’aplicarà una 
bonificació sobre la quota de l’impost del 95%. 
Per a l’obtenció de dita declaració utilitat municipal i aplicació de la corresponent 
bonificació serà necessari el compliment dels requisits següents: 
 

- El subjecte passiu contribuent  de l’impost ha de ser el titular de l’activitat 
econòmica industrial, comercial o turística que es desenvolupi sobre l’immoble 
objecte de construcció, instal·lació o obra per a la qual se sol·licita la 
bonificació, amb independència de qui sigui el propietari de l’immoble. 

- L’immoble objecte de construccions, instal·lacions i obres per al qual se 
sol·licita la bonificació, ha d’estar radicat en el terme municipal de l’Aldea i ha 
de constituir el centre de treball en el qual s’adopten les mesures de foment. 

- Les contractacions hauran de suposar un increment de la plantilla de l’empresa. 
- El nou personal contractat ha de tenir la condició de desocupat en els sis 

mesos anteriors a la contractació i a més és necessari la inexistència de relació 
laboral durant els 12 mesos anteriors a la data contractació. 

- Les contractacions hauran de ser indefinides i mantenir-se un període de 2 
anys 

 
Per a l’aplicació d’aquesta bonificació serà necessari que el subjecte passiu sol·liciti la 
declaració d’obra d’utilitat municipal per concórrer  circumstàncies de foment de 
l’ocupació, i l’aplicació de la corresponent bonificació per la qual cosa haurà  de 
presentar a l’Ajuntament  una còpia dels pertinents contractes laborals, acompanyats 
de l’alta a la seguretat social, els certificats de desocupació així com altra 
documentació acreditativa de la concurrència dels requisits indicats anteriorment 
respecte les noves contraccions laborals realitzades pel subjecte passiu de l’impost. 
Aquesta documentació justificativa es podrà aportar  fins els quatre mesos següents a 
la finalització de les obres, construccions i instal·lacions que han de destinar-se al 
desenvolupament de l’activitat econòmica de caire  industrial, comercial o turístic. 
 



    

 

 

 

 

 

 

A aquests efectes, es presumirà iuris tantum que la data de finalització de les 
construccions, instal·lacions i obres serà la que consti en el certificat final d’obres, 
quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de la caducitat de les llicències 
d’obres o la data màxima de finalització de les obres que s’hagi previst per als actes 
subjectes a declaració responsable o la comunicació prèvia. 
 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi aportat la documentació justificativa de 
la declaració d’utilitat municipal de l’obra, el subjecte passiu ja no tindrà dret a 
l’obtenció de la mateixa. 
 
En tot cas, per poder gaudir d’aquesta bonificació serà necessari que el subjecte 
passiu sol·liciti la declaració d’utilitat municipal de les obres en el moment de sol·licitar-
se la llicència d’obres o en el moment de presentar la comunicació prèvia, sens 
perjudici que un cop finalitzades les obres i en el termini indicat anteriorment pugui 
aportar la documentació justificativa per a l’obtenció de la declaració d’utilitat pública 
sol·licitada. 
 
Quan es concedeixi la bonificació un cop l’obligat tributari hagi satisfet la liquidació 
provisional, es procedirà d’ofici a la devolució de l’import que correspongui. 
 
Aportada dita documentació el Ple declararà la utilitat municipal de l’obra per raons 
vinculades al foment de l’ocupació i posteriorment s’aplicarà per l’òrgan competent dita 
bonificació, sens perjudici que prèviament s’hagi aprovat la liquidació provisional.  
 
En tot cas, els nous llocs de treball creats s’han de mantenir durant un període 
continuat de 2 anys, des de la data de la declaració d’utilitat municipal, per la qual cosa 
l’Ajuntament podrà realitzar les actuacions inspectores pertinents durant el referit 
període i si aprecia la manca de compliment d’aquest requisit , iniciarà el corresponent 
procediment de devolució d’ingressos de conformitat amb el previst en la normativa 
general tributària, reduint-se l’import de la bonificació aplicant el barem anterior. Per fer 
aquesta comprovació així com d’altres tendents a verificar la concurrència dels 
requisits previstos en aquesta ordenança per poder gaudir d’aquesta bonificació, 
l’Ajuntament podrà demanar  a l’empresa tota aquella documentació que resulti 
suficient per acreditar-ho, com per exemple l’informe de vida laboral de l’empresa, 
informes de plantilla mitja de l’empresa emesos per la Seguretat Social, contractes de 
treball i altra documentació que resulti adequada als presents efectes. 
 
7.2.-  L’Ajuntament de l’Aldea estableix una bonificació del 50% sobre la quota de 
l’impost a favor de les construccions, instal·lacions i obres de remodelació que 
afavoreixin les condicions d’habitabilitat i accés de les persones amb discapacitat física 
o psíquica i les obres d’instal·lació d’ascensors a vivendes ja construïdes. Aqueta 
bonificació només afecta a la part del cost total de les obres que es destinin a afavorir 
les condicions d’habitabilitat i accés d’aquestes persones. 
 
7.3 L’Ajuntament  de l’Aldea estableix una bonificació del 25 % sobre  la quota de 
l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres referents a les vivendes de 
protecció oficial. Per a l’obtenció d’aquesta bonificació el subjecte passiu  haurà 
d’acreditar: 
 

- Que és el propietari de les obres. 



    

 

 

 

 

 

 

- Que la vivenda per la qual demana la bonificació ha de constituir la seva 
vivenda habitual  
 

Si en els cinc anys posteriors a la concessió de la llicència, el sol·licitant deixa de 
destinar la vivenda al seu domicili habitual, haurà de reintegrar l’import de la 
bonificació que se li hagi concedit, tret que concorrin causes de força major que seran 
apreciades per l’Ajuntament. 
 
7.4. L’Ajuntament de l’Aldea estableix una bonificació de fins el 90% per aquelles 
construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporen sistemes d’aprofitament 
tèrmic o elèctric de l’energia solar per a l’autoconsum, sense que en cap cas la 
bonificació superi els 300,00 €. 
 
L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que:  

− Aquestes actuacions no s’integrin en obres o construccions d’abast general ni 
es realitzin als immobles obligatòriament, per prescripció legal.  

− Els col·lectors solars tèrmics disposin de la corresponent homologació per un 
organisme, en el cas d’instal·lacions de producció de calor. 

 
Aquesta bonificació serà concedida per l’òrgan que atorgui la llicència. Per tal de 
gaudir de qualsevol de les bonificacions esmentades, serà necessari que el subjecte 
passiu les sol·liciti, en el moment de presentar la corresponent sol·licitud de llicència o 
comunicació prèvia d’obres, construccions o instal·lacions.  
 
En qualsevol cas, les sol·licituds de bonificacions que es presentin amb posterioritat a 
la sol·licitud de llicència o comunicació, així com amb posterioritat a la finalització de 
les obres, construccions o instal·lacions es consideraran extemporànies.  
 
En cap cas s’atorgarà la bonificació si les construccions, instal·lacions o obres no es 
troben emparades amb la corresponent llicència o comunicat. 
 
7.5. Totes les bonificacions previstes en aquest article han de ser sol·licitades pel 
subjecte passiu de l’impost en el moment de presentar la sol·licitud de llicències 
d’obres o en el seu cas, en el moment de presentar la comunicació prèvia de les 
obres, de manera que no procedirà la concessió de bonificació per aquelles 
construccions, instal·lacions, obres per a les quals  no s’hagi sol·licitat benefici fiscal 
en aquest moment. Aquestes sol·licituds hauran d’anar acompanyades  de la 
documentació acreditativa. 
 
7.6. Les bonificacions previstes en aquesta ordenança no són acumulables. Quan les 
construccions, instal·lacions o obres fossin susceptibles  de ser incloses en més d’un 
supòsit i l’interessat no hagués manifestat cap opció per un o per un altre, s’aplicarà 
aquell al qual correspongui la bonificació d’import  superior. 
 
Article 8. Tipus de gravamen 
 
El tipus de gravamen serà del 3,6 per cent . 
 
Article 9.  Inspecció i recaptació 
 



    

 

 

 

 

 

 

La inspecció i recaptació de l’impost es realitza d’acord amb el que preveu la Llei 
general tributària, les altres disposicions concordants reguladores de la matèria i les 
disposicions dictades per al seu desenvolupament. 
 
Article 10. Infraccions i sancions 
 
En tot el relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les 
sancions que per aquestes corresponen en cada cas, s’aplica el règim regulat en la 
Llei general tributària i en les disposicions que la complementen i desenvolupen.  
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS. 
 
Primera: Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat 
o qualsevol altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost, 
seran d’aplicació automàtica, entenent-se modificat el text d’aquesta Ordenança per la 
nova disposició. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada a l’Aldea en data 30 
de setembre de 2015 començarà a regir, un cop aprovada definitivament, l’endemà de 
la  publicació  íntegra del seu text en el BOP, i continuarà vigent mentre no se n'acordi 
la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats, 
restaran vigents.” 
 
 
 


