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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.5 REGULADORA DE L’IMPOST 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO ) 
 
 

CAPÍTOL I. FET IMPOSABLE 
 
Article 1 
 
1. En constituïx el fet imposable la realització al terme municipal de qualsevol 

construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigisca l’obtenció de la llicència 
d’obra urbanística corresponent o estiga subjecta a declaració responsable, 
sempre que corresponga a este municipi expedir-la. 

 
2. Les construccions, instal·lacions i obres a les quals es referix l’apartat anterior 

podran consistir en: 
 
a) Obres de construcció d’edificacions i d’instal·lacions de tot tipus de nova planta. 
b) Obres d’enderrocament. 
c) Obres en edificis, tant les que en modifiquen la disposició interior com l’aspecte 

exterior. 
d) Alineacions i rasants. 
e) Obres de llanterneria i clavegueram. 
f) Obres en cementeris. 
g) Qualssevol altres construccions, instal·lacions o obres que requerisquen 

llicència d’obres o urbanística. 
 

CAPÍTOL II. SUBJECTES PASSIUS 
 
Article 2 
 
1. Són subjectes passius d’este impost, a títol de contribuents, les persones físiques, 

jurídiques o entitats de l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària, que siguen amos de la construcció, instal·lació o obra, siguen o 
no propietaris de l’immoble sobre el qual es realitze aquella. 
 
Als efectes previstos en el paràgraf anterior té la consideració d’amo de la 
construcció, instal·lació o obra qui suporte els gastos o el cost que en comporte la 
realització. 

 



 
Qualitat i Futur 

AJUNTAMENT DE 

CATARROJA 

 
 

 

 

Camí Reial, 22 - 46470 - Catarroja (València) 
Tel.: 96 126 13 01 Fax: 96 127 08 45 CIF P-4609600-D 

ajuntament@catarroja.es 

www.catarroja.es 

 

2. En el supòsit que la construcció, instal·lació o obra no siga realitzada pel subjecte 
passiu contribuent, té la condició de subjecte passiu substitut qui sol·licite la 
llicència corresponent o realitze la construcció, instal·lació o obra. 
 
Els substitut podrà exigir al contribuent l’import de la quota tributària satisfeta. 

 
CAPÍTOL III. BASE IMPOSABLE, QUOTA I MERITACIÓ 

 
Article 3 
 
1. La base imposable de l’impost està constituïda pel cost real i efectiu de la 

construcció, instal·lació o obra i, a estos efectes, es considera com a tal el cost 
d’execució material d’aquella. 
 
No formen part de la base imposable de l’IVA i altres impostos anàlegs propis de 
règims especials, les taxes, els preus públics i altres prestacions patrimonials de 
caràcter públic local, relacionats amb la construcció, instal·lació o obra, ni tampoc 
els honoraris de professionals, el benefici empresarials del contractista ni qualsevol 
altre concepte que no integre, estrictament, el cost d’execució material. 

 
2. La quota de l’impost és el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de 

gravamen. 
 
3. El tipus impositiu és el 3,96%. 
 
4. L’impost merita en el moment en què comença la construcció, instal·lació o obra, 

encara que no se n’haja obtingut la llicència corresponent. Als efectes d’este 
impost es considera que l’obra ha sigut iniciada quan s’hi concedix la llicència 
municipal corresponent. En el supòsit que no hi haja sol·licitud de llicència, l’impost 
meritarà des del moment en què s’execute qualsevol tipus d’acte material que 
tendisca a la realització del fet imposable. 

 
 

CAPÍTOL IV. GESTIÓ 
Article 4 
 
1. Els subjectes passius estan obligats a presentar a l’Ajuntament la declaració 

d’autoliquidació d’acord amb el model que determine l’Ajuntament, model que ha 
de contindre els elements de relació tributària imprescindibles per a la liquidació 
escaient. 
 
La declaració d’autoliquidació, prèviament abonada, ha d’acompanyar la sol·licitud 
de la llicència, i l’ingrés té la consideració d’ingrés a compte. 
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2. En cap cas s’admet a tràmit una sol·licitud de llicència urbanística o al document 
de declaració responsable, si no s’acredita la presentació i el pagament de 
l’autoliquidació regulada en estes normes. 

 
3. En el cas que la llicència d’obres o urbanística corresponent siga denegada i no 

s’haja realitzat la construcció, instal·lació o obra, els subjectes passius tenen dret a 
la devolució de les quotes satisfetes. 

 
4. Quan siga concedida la llicència preceptiva o quan, sense haver sigut sol·licitada, 

concedida o denegada, s’inicie la construcció, instal·lació o obra, s’ha de practicar 
una liquidació provisional a compte, la base imposable de la qual s’ha de 
determinar: 
 
a) En funció del pressupost presentat per les persones interessades, sempre que 

estiga visat pel col·legi oficial corresponent quan això siga un requisit preceptiu. 
b) Quan no siga preceptiva la presentació del pressupost visat pel col·legi oficial 

corresponent, el constructor o l’empresa constructora que estiga realitzant els 
treballs ha de presentar el pressupost detallat, que ha de ser revisat pels 
tècnics municipals. 

c) En cap cas, els valors unitaris, a fi de determinar la base imposable, poden ser 
inferiors als següents: 

– Vivenda      525,00 €/m2 construïts 
– Nau industrial sense finalitat específica  183,75 €/m2 construïts 
– Nau industrial amb finalitat específica  236,25 €/m2 construïts 
– Planta baixa, traster, cambra i garatge  262,50 €/m2 construïts 
– Distribució interior     288,75 €/m2 construïts 
– Habilitació de local per a activitat 

recreativa, comercial i esbarjo   462,00 €/m2 construïts 
– Habilitació de local per a entitat bancària, 

financera i oficines     519,75 €/m2 construïts 
– Habilitació de nau per a ús específic  131,25 €/m2 construïts 
– Enderroc d’edificis, llevat de naus   26,25 €/m2 construïts 
– Enderroc de naus     15,75 €/m2 construïts 

 
5. En el cas que el projecte siga modificat i/o hi haguera un increment del pressupost, 

s’ha de presentar una autoliquidació complementària per la diferència entre el 
pressupost inicial i el modificat, amb subjecció als requisits i als efectes indicats en 
els apartats anteriors. 

 
6. A la vista de les construccions, instal·lacions o obres efectivament realitzades i del 

seu cost real efectiu, l’Ajuntament, mitjançant la comprovació administrativa 
oportuna pot modificar, si escau, la base imposable a la qual es referix l’apartat 
anterior, practicant la liquidació definitiva corresponent i exigint al subjecte passiu, 
o reintegrant-li, si escau, la quantitat que corresponga. 
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7. El pagament d’este impost en cap cas eximix de l’obligació d’obtindre la llicència 
urbanística municipal en els supòsits en què la llicència siga preceptiva. 

 
8. El subjecte passiu ha de sol·licitar i exposar en el lloc de les obres una placa que 

acredite la llicència d’obres o urbanística atorgada, en la forma, en les condicions i 
amb els requisits reglamentats pel Servici d’Urbanisme i Infraestructures d’este 
Ajuntament. 

 
 

CAPÍTOL V. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS 
 
Article 5 
 
1. Està exempta del pagament de l’impost la realització de qualsevol construcció, 

instal·lació o obra de l’Estat, les comunitats autònomes o les entitats locals que 
estiguen subjecte a l’impost i hagen de ser destinades directament a carreteres, 
ferrocarrials, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de 
les aigües residuals, encara que la gestió siga duta a terme per organismes 
autònoms, tant si es tracta d’obres de nova inversió com si es tracta d’obres de 
conservació. 

 
2. No es reconeixen en este impost altres beneficis fiscal que no siguen els que 

estiguen establits en disposicions amb rang de llei o en tractats o convenis 
internacionals. 

 
 
Article 6 
 
1. 
1.1. Les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès 
o utilitat municipal, per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques, 
gaudiran d'una bonificació en la quota. 
  
1.2. La declaració d'especial interès o utilitat municipal correspon 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 concorrin les circumstàncies indicades 
segons el parer de la corporació. 
  
1.3. La bonificació en la quota serà: 
  
a) D'un 95 per cent per a les construccions, instal·lacions o obres declarades d'interès 
o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials de danys catastròfics 
b) D'un 95 per cent per a les construccions, instal·lacions o obres declarades d'interès 
o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials de rehabilitació integral i nova 
planta, d'obres realitzades en el Sector Nucli Històric. 
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c) D'un 95 per cent per a les construccions, instal·lacions o obres declarades d'interès 
o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials d'obres realitzades per altres 
administracions d'interès local perquè així ho hagi sol·licitat el municipi. 
A aquests efectes s'entendrà que s'ha sol·licitat quan se subscrigui el corresponent 
conveni, o bé, es dedueixi aquesta sol·licitud de qualsevol altre document que obri en 
l'expedient. 
d) D'un 50 per cent per a les construccions instal·lacions o obres declarades d'interès 
o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials d'aluminosi .. 
e) D'un 50 per cent per a les construccions instal·lacions o obres declarades d'interès 
o utilitat municipal per concórrer circumstàncies culturals d'obres de caràcter cultural, 
promogudes per Associacions culturals sense ànim de lucre i destinades al 
desenvolupament de la seva pròpia activitat. 
f) D'un 50 per cent per a les construccions instal·lacions o obres declarades d'interès o 
utilitat municipal per concórrer circumstàncies historicoartístiques de Rehabilitació 
d'immobles inventariats com immobles protegits en el Pla General d'Ordenació 
Urbana. 
g) D'un 95 per 100 per a les construccions, instal·lacions o obres que es realitzen 
sobre habitatges que tinguen un ús social i siguen gestionades per Organismes 
Públics o per l'Ajuntament de Catarroja a través de Fundacions, Testamentaries i 
Herències. 
Per a açò el sol·licitant haurà d'acreditar l'ús social de l'habitatge i serà el Ple de 
l'Ajuntament qui l'atorgue tal com estableix la present Ordenança Fiscal. 
  
 
S'entén "Sector Nucli Històric" als immobles situats dins de la següent delimitació: 
             Nord: C / Constitució, c / Casetes d'Isidoro, C / Alqueria 
             Sud: C / Sagasta - C / Terol 
             Aquest: Av Ronda Est. 
             Oest: Avda Camí Reial, a excepció dels immobles que donin façana a aquesta 
avinguda. 
  
1.4. Aquesta delimitació comprèn els següents Carrers: 
  
Cod. Tipus Descripció  
    5      carrer     AIRE 
  15      carrer     ALBAL,  fins números impars, 5   pars, 14.      
  40      carrer     ALQUERIA, números pars                  
  70      carrer     ATENEO MERCANTIL,  fins nombres:  impars, 25,  pars, 42 
  90      carrer     BARCELONA 
165       carrer     CANOVAS 
170       carrer     CANYA 
180       carrer     CASALET 
185       carrer     CASETES DE ISIDORO nombres impars 
195       carrer     CERVANTES 
205       carrer     CONSTITUCION, números pars del  4 al 18 
215       carrer     CORTES 
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245       carrer     DOCTOR MOLINER 
295       carrer     FONT, fins a nombre impars, 41, pars, 46 
370       carrer     IGLESIA 
390       carrer     JOSE CHUST 
395       carrer     JOSE MANUEL IZQUIERDO 
400       carrer     JUAN DOMINGO 
405       carrer     JUAN PARRAS,  fins nombres  impars, 31,  pars, 20 
410       carrer     JUAN PRIM 
420       plaça      LLOTGETA 
435       carrer     MAESTRO SERRANO 
470       carrer     MIGUEL MARTI 
475       carrer     MORERAS 
505       carrer     NAVARRA 
510       carrer     NOU 
540       carrer     PEIX 
550       plaça      PINTOR RIBERA 
555       carrer     PINTOR SOROLLA núm. 1 i 3 
560       carrer     PLACETES 
590       carrer     REINA 
595       av.          RONDA ESTE 
600       carrer     SABADELL 
605       carrer     SAGASTA 
610       carrer     SALVADOR GINER 
630       carrer     SAN PEDRO 
655       carrer     TARRASA 
660       carrer     TERUEL 
680       plaça      VELLA  
 
2. 
 
2.1. Una bonificació del 30% en la quota de l’impost per a les construccions, 

instal·lacions o obres referents a les vivendes de protecció oficial. 
 
Esta bonificació és rogativa i es concedix, si escau, amb la sol·licitud prèvia del 
subjecte passiu. 
 

2.2. Als efectes previstos anteriorment, el subjecte passiu ha d’aportar la 
documentació següent: 
 
– Document acreditatiu del pagament de l’ICIO corresponent a la construcció 

sobre la qual se sol·licita la bonificació. 
– Cèdula de qualificació definitiva de VPO de l’obra en qüestió. 

 
2.3. La bonificació prevista en este paràgraf s’aplica a la quota que resulta d’aplicar, 

si escau, les bonificacions a les quals es referixen els punts anteriors. 
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3. 
 
3.1. Una bonificiació del 90% en la quota de l’impost a les construccions, instal·lacions 

o obres que afavorisquen de manera especial les condicions d’accés i 
d’habitabilitat de les persones amb discapacitat, així com la supressió de barreres 
arquitectòniques. 
 
Esta bonificació és rogativa i es concedix, si escau, amb la sol·licitud prèvia del 
subjecte passiu. 

 
3.2.  Als efectes contemplats anteriorment el subjecte passiu haurà de presentar   

sol·licitud de bonificació en què s'identifique la llicència d'obres concedides o la 
resolució declarant l'eficàcia de la declaració responsable. 

 
Esta bonificació queda reservada a les construccions, instal·lacions o obres 
realitzades a les vivendes que ja existixen. 
 
En cap cas s’aplica a les de nova planta. 

 
3.3. Esta bonificació només s’aplica sobre la porció de la base imposable constituïda 

per part de la construcció, instal·lació o obra destinada a afavorir especialment les 
condicions d’accés i d’habitabilitat de les persones amb discapacitat, així com la 
supressió de barreres arquitectòniques. 

 
3.4. La bonificació prevista en este paràgraf s’aplica a la quota que resulta d’aplicar, si 

escau, les bonificacions a les quals es referixen els punts anteriors. 
 
 
4. Bonificació per instal·lacions d'aprofitament elèctric de l'energia provinent del sol. 
  
       Gaudiran d'una bonificació del 95 per 100 sobre la quota les construccions, 

instal·lacions i obres d'aprofitament d'energia solar fotovoltaica per a instal·lacions 
d'autoconsum connectades a la xarxa. 

  
Aquesta bonificació serà pregada i concedida sobre la base dels següents criteris: 
  
-     Se sol·licitarà després d'haver satisfet l'impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres que corresponga. 
-   Aquesta bonificació quedarà condicionada al fet que els sistemes d'aprofitament 

solar per a la generació d'electricitat dispose de la corresponent homologació de 
l'Administració competent. 

-    No es concedirà aquesta bonificació quan la implantació d'aquests sistemes siga 
obligatòria a tenor de la normativa específica en la matèria, ni en nova 
construcció. 

-   Per a tindre dret a aquesta bonificació haurà d'aportar la memòria tècnica del 
disseny, certificat de l'instal·lador autoritzat o projecte elèctric i factura de la 
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instal·lació. També haurà d'aportar un desglossament del pressupost en el qual es 
determine raonadament el cost que suposa la construcció, instal·lació o obra a la 
qual es refereix aquest supòsit. 

-     Aquesta bonificació serà incompatible amb la resta de les detallades en la present 
Ordenança. 

 
CAPÍTOL VI. INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ 

 
Article 6 
 
La inspecció i la recaptació de l’impost es realitza d’acord amb el que preveu la Llei 
General Tributària i les altres lleis de l’Estat que regulen la matèria, així com les 
disposicions dictades per a desplegar-les. 
 
 

CAPÍTOL VII. INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Article 7 
 
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 motiu  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 2010 i estarà en 
vigor fins que siga modificada o derogada de manera expressa. 
 
 
 
(Modificada per acord plenari 29/10/2020) 


