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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.20. REGULADORA DE LA 
TAXA PER LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT 
ADMINISTRATIVA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES 
URBANÍSTIQUES 
 
 
 
Article 1. Fonament i naturalesa 
 
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per 
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
i de conformitat amb el que disposa l’article 20.4 del text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, aprovat pel RDLEG 2/2004, de 5 de març, l’Ajuntament 
establix la taxa per concessió de llicències urbanístiques, que s’ha de regir per esta 
ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen al que preveu l’article 57 del citat 
text refós. 
 
Article 2. Fet imposable 
 
El fet imposable està determinat per l’activitat municipal duta a terme amb motiu de 
l’execucuí d’instal·lacions, construccions i obres, tendnet a verificar si es realitzen 
amb subjecció a les normes urbanístiques, d’edificació i de policia, i que s’ajusten al 
planejament urbanístic vigent. 
 
Article 3. Subjecte passius 
 
1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques, així com 

les entitats a les quals es referix l’article 33 de la Llei General Tributària, que 
siguen propietaris o posseïdors o, si escau, arrendataris dels immobles en els 
quals es projecte dur a terme construccions o instal·lacions o s’executen les 
obres. Així mateix, són subjectes passius els promotors i/o sol·licitants 
d’instruments i documents de planejament i/o gestió urbanística que es tramiten 
a l’Ajuntament.  

 
2. En qualsevol cas, tenen la condició de substituts del contribuent els constructors 

i contractistes de les obres. 
 
Article 4. Responsables 
 
1. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les 

persones físiques i jurídiques a les quals es referix els articles 41 i 42 de la Llei 
General Tributària. 

 
2. En són 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 que indica l’article 40 de la Llei General Tributària. 
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Article 5. Base imposable 
 
Constituïx la base imposable de la taxa el cost real i efectiu de la construcció, la 
instal·lació o l’obra i es considera, a eixos efectes, que eixe cost és el d’execució, és 
a dir, el cost d’execució material declarat als efectes del pagament de l’ICIO. 
 
No formen part de la base imposable l’IVA i els altres impostos anàlegs propis de 
règims especials, les taxes, els preus públics i les altres prestacions patrimonials de 
caràcter públic local, relacionades, si escau, amb la construcció, la instal·lació o 
l’obra, ni tampoc els honoraris de professionals, el benefici empresarial del 
contractista ni qualsevol altre concepte que no integre, estrictament, el cost 
d’execució material. 
 
Article 6. Quota tributària 
 
La quota tributària resulta d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen del 
0,50%. L’import mínim és de 10 €. 
 
Article 7. Exempcions i bonificacions 
 
No se’n concedixen. 
 
Article 8. Meritació 
 
1. La taxa merita i naix l’obligació de contribuir quan s’inicia l’activitat municipal 

que en constituïx el fet imposable. L’activitat es considera iniciada en la data de 
presentació de la sol·licitud oportuna de llicència urbanística o del projecte o 
instrument de planejament i/o gestió urbanística corresponent, si el subjecte 
passiu en formula una. No obstant això, cal el dipòsit previ de l’import. 

2. Quan les obres hagen començat o hagen sigut executades sense haver obtingut 
la llicència oportuna, la taxa merita quan s’inicie, efectivament, l’activitat 
municipal que determine si l’obra en qüestió és o no autoritzable, 
independentment de la iniciació de l’expedient administratiu que es pot instruir 
per a l’autorització de les obres o per a enderrocar-les, si no foren autoritzables. 

 
 
3. L’obligació de contribuir, una vegada nascuda, no es veu afectada de cap 

manera epr la denegació de la llicència sol·licitada o la no aprovació del projecte 
o de l’instrument de planejament i/o gestió urbanística, o per la concessió d’esta 
condicionada a la modificació del projecte presentat, ni per la renúncia o el 
desistiment del sol·licitant una vegada concedida la llicència. 

 
Article 9. Normes de gestió: declaració, autoliquid ació i ingrés 
 
1. La taxa s’exigix en règim d’autoliquidació en el moment de la presentació de la 

sol·licitud de la llicència. L’imprés d’autoliquidació ha de ser formalitzat pels 
servicis d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament o, si escau, mitjançant els servicis 
de tramitació electrònica que l’Ajuntament oferisca en la web. 

2. Una vegada els servicis municipals han comprovat el pagament de 
l’autoliquidació corresponent a través de les entitats col·laboradores, s’ha de 
tramitar la sol·licitud. 

3. El pagament de la taxa no implica la concessió de la llicència urbanística 
corresponent. 
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4. Este ingrés té caràcter de liquidació provisional a reserva de la definitiva que, a 
tenor del que disposa esta ordenança, es puga practicar. 

 
Article 10. Infraccions i sancions 
 
En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries així com a la 
determinació de les sancions que corresponguen per elles, cal aplicar-hi el règim 
regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la completen i la 
despleguen. 
 
Disposició addicional única. Modificació dels prece ptes de l’ordenança i de 
les referències que fa a la normativa vigent, amb m otiu de la promulgació de 
normes posteriors. 
 
Els preceptes d’esta ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques, reproduïsquen 
aspectes de la legislació vigent i d’altres normes de desplegament i aquells que 
remeten a preceptes d’esta ordenança es consideraran automàticament modificats 
i/o substituïts en el moment en què es produïsca la modificació dels preceptes 
legals i reglamentaris dels quals porten causa. 
 
Disposició final única. Entrada en vigor i modifica ció de l’ordenança fiscal 
 
Esta ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província, serà d’aplicació a partir del dia 1 de gener de 2013 i estarà 
en vigor fins que siga modificada o derogada de manera expressa. 
 
 


