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ORDENANCA FISCAL NÚM. 4 

 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 

INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
Article 1.- Fet imposable 
 
1. Constitueix el fet imposable de l'impost la realització, dintre del terme municipal, de 
qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual hom exigeixi l'obtenció de la 
Ilicència d'obra urbanística corresponent, s'hagi obtingut o no aquesta Ilicència, 
sempre que la seva expedició correspongui a aquest municipi. 
 
2. Les construccions, instal·lacions o obres a què es refereix l'apartat anterior podran 
consistir en: 
 
A) Obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de tota mena de nova planta. 
B) Obres de demolició. 
C) Obres en edificis, siguin aquelles que modifiquen !a seva disposició interior com les 
que modifiquen el seu aspecte exterior. 
D) Alineacions i rasants. 
E) Obres de fontaneria i de clavegueram. 
F) Obres en cementiris. 
G) Qualssevulla altres construccions, instal·lacions o obres que requereixin Ilicència 
d'obra urbanística. 
 
Article 2.- Subjectes passius 
 
1. Son subjectes passius d'aquest impost, a títol de contribuent, les persones físiques 
o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, els 
propietaris deis immobles sobre els que es realitzin les construccions, instal·lacions o 
obres sempre que siguin propietaris de les obres. En els altres casos, es considerarà 
contribuent el qui tingui la condició de propietari de l’obra. 
 
2. Tenen la consideració de subjectes passius substituts del contribuent els qui 
sol·licitin les Ilicències corresponents o realitzin les construccions, les instal·lacions o 
les obres, si no eren els mateixos contribuents. 
 
Article 3.- Base imposable, quota i acreditament 
 
1. La base imposable d'aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la 
construcció, la instal·lació o l'obra. 



 
2. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar la base imposable al tipus de 
gravamen. 
 
3. El tipus de gravamen serà el 2,25 %. 
 
4. L'import 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 4.- Gestió 
 
1. Quan es concedeixi la llicència preceptiva es practicarà una liquidació provisional i 
la base imposable es determinarà en funció del pressupost presentat pels interessats, 
sempre que aquest bagues estat visat pel Col·legi Oficial corresponent. Si no fos així, 
la base imposable la determinaran els tècnics municipals, d'acord amb el cost estimat 
del projecte. 
 
2. A la vista de les construccions, les instal·lacions o les obres realitzades 
efectivament i del seu cost real efectiu, l'Ajuntament, mitjançant la comprovació 
administrativa corresponent, podrà modificar, si és el cas, la base imposable a què es 
refereix l'apartat anterior, i practicarà la liquidació definitiva corresponent, i exigirà del 
subjecte passiu o li reintegrarà, si és el cas, la quantitat que correspongui. 
 
Article 5.- Inspecció i recaptació 
 
La inspecció i la recaptació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que preveu la Llei 
General Tributaria, les altres Lleis de l'Estat reguladores de la matèria i les 
disposicions dictades per al seu desenvolupament. 
 
Article 6é. Infraccions i sancions 
 
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de 
les sancions que els corresponguin en cada cas, hom aplicarà el règim regulat en la 
Llei General Tributaria i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen. 
 
Article 7è. Bonificacions. 
 
El Ple de l’Ajuntament, prèvia petició del subjecte passiu, podrà concedir una 
bonificació de la quota de l’impost en aquelles obres que concorrin les circumstàncies 
següents: 
 
a) Obres majors de rehabilitació d’immobles de notable valor cultural inventariats a tal 
efecte NSP o POUM, es concedeix un 30% de bonificació. 
 
b) En la construcció d’Habitatges de Protecció Oficial un 30%, quan el promotor sigui 
una administració pública o una fundació sense ànim de lucre. 
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c) Obres majors que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels 
discapacitats, es concedirà una bonificació proporcional al seu grau de discapacitat 
legalment reconeguda. 
 
d) Obres de nova instal·lació i/o ampliació d’activitats econòmiques que fomentin la 
creació de llocs de treball, es regiran pel següent barem: Els subjectes passius que 
tinguin o creïn a Vilanova de Bellpuig més de 2 llocs de treball un 20% de bonificació, 
entre 3 i 5 llocs de treball un 25% de bonificació i més de 6 llocs de treball un 30% de 
bonificació. 
 
Aquesta declaració correspondrà al Ple de la Corporació, prèvia sol·licitud per part del 
subjecte passiu, amb el vot favorable de la majoria dels seus membres. 
 
e) Disposen d’una bonificació del 95 % de la quota de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres aquelles que incorporin sistemes per l’aprofitament tèrmic i 
elèctric de l’energia provinent del sol, sempre i quan no en vinguin obligats en el marc 
normatiu vigent o en les ordenances municipals. 
 
Aquesta bonificació s’aplicarà només sobre la part del cost imputable a la construcció, 
instal·lació i obra destinada a la instal·lació d’autoconsum amb energia solar. 
 
S’aplicarà en el moment del pagament de l’Impost, prèvia comprovació per part de 
l’ajuntament que les obres es corresponen amb les d’una instal·lació d’autoconsum 
amb energia solar, prèvia presentació del document tècnic corresponent.” 
 
Així mateix, i atès que es pretén fomentar el manteniment de façanes, s’estima adient 
incloure un apartat f) a l’article 7è redactat de la següent manera: 
 
f) Disposen d’una bonificació del 95 % de la quota de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres l'arranjament de façanes o el seu pintat, entenent-se per façana 
a aquest efectes qualsevol parament exterior d’un edifici sempre i quan estigui 
confrontada en un carrer, plaça o jardí públics, així com les parets mitjaneres vistes. 
Caldrà indicar el color amb que es pintarà la façana  
 
En els casos d'arranjament de façanes o el seu pintat en els quals la liquidació de 
l’ICIO conjuntament amb la Taxa per llicències urbanístiques regulada en l’Ordenança 
Fiscal núm. 26 en resulti un import igual o inferior a tres euros, en aplicació del principi 
d’economia, no es posaran al cobrament. 
 
Article 8è.- Exempcions 
 
Està exempta del 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 subjecta a l'impost, vagi a ser directament destinada a 
carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions 
i de les seves aigües residuals, encara que la seva gestió es dugui a terme per 
organismes autònoms, tant si es tracta d'obres d'inversió nova com de conservació. 
 
Disposició final 
 
Aquesta ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província (o de la comunitat autònoma uniprovincial) i ) i serà aplicable a 
partir del dia 1 de gener de 1990. El seu període de vigència es mantindrà fins que 
s'esdevinguin la seva modificació o derogació expresses. 
 
Aquesta Ordenança que consta de 8 articles i una disposició final va ser aprovada per 
l’Ajuntament en sessió extraordinària celebrada a 25 d’agost de 1989. 
 
La Secretària        Vist i Plau 
Eva Torné i Vallverdú      L’alcaldessa 
         M. Dolors Pascual Miquel  
 
 
 
 
 
D I L I G È N C I A.- Per a fer constar que la modificació de la present Ordenança, que 
consta de 8 articles i una disposició final va ser aprovada pel Ple de l’ajuntament en 
sessió del dia 12 de novembre de 2021 i publicada íntegrament en el BOP núm. 252, 
de data 31 de desembre de 2021, al tauler de l’Ajuntament i  a l’e-tauler de la web 
municipal. 
 
 
La Secretària, 
 
 

 
 
Eva Torné i Vallverdú 
Vilanova de Bellpuig, 31de desembre de 2021 
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