
 

ORDENANÇA FISCAL NUMERO 3 - REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE 
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES  

  

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, sempre que la seva 
expedició 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. 
 

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 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. 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. 

2. La quota de l’Impost és la resultant d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen. 

3. La liquidació provisional a compte es practica quan es concedeixi la llicència preceptiva o 
quan, no havent-se sol·licitat, atorgat o denegat encara aquella, s’iniciï la construcció, 
instal·lació o obra. 
 

Article 4. Liquidació provisional a compte i pagament 

1. La liquidació provisional a compte es gestiona per la modalitat de declaració-liquidació.  

2. En el moment de presentació de la sol·licitud de llicència de construcció, instal·lació o obra 
el subjecte passiu ha de presentar el projecte i el pressupost d’execució estimat, visat pel 
Col·legi oficial corresponent en aquells casos en que sigui preceptiu. 

3. La base imposable de la liquidació provisional a compte està constituïda pel major d’aquests 
imports: 

a) El pressupost de la instal·lació, construcció o obra presentat pels interessats, sempre 
que aquest hagi estat visat pel Col·legi Oficial corresponent. 

b) El que resulti d’aplicar a la superfície construïda, al volum, o als metres lineals, segons 
es tracti, els mòduls, rectificats si és el cas, per l’aplicació dels coeficients que consten 
a l’annex d’aquesta ordenança. 

4. En els supòsits en què no siguin d’aplicació els corresponents mòduls establerts en la 
present Ordenança, la determinació de la base imposable de la liquidació provisional a compte 
serà l’import del pressupost de la instal·lació, construcció o obra. 

5. 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 finalitzada la construcció, instal·lació o obra, l’administració encarregada de la gestió 
del tribut mitjançant l’oportuna comprovació administrativa modificarà, si s’escau, la base 
imposable per la qual s’ha realitzat la liquidació a compte, practicant la liquidació definitiva 
corresponent i exigint del subjecte passiu o reintegrant-li, si s’escau, la quota que 
correspongui. 

2. 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. 



 

3. No tindran la consideració de liquidacions definitives aquelles que l’Administració practiqui 
abans de la finalització de la construcció, instal·lació o obra(Articles 4 i 5 alternatius si 
l’Ajuntament estableix el règim d’auto-liquidació) 
 

Article 4. Liquidació provisional a compte i pagament 

1. La liquidació provisional a compte es gestiona per la modalitat d’autoliquidació. Per aquest 
motiu els subjectes passius d’aquest impost estan obligats a declarar la base imposable i 
autoliquidar i ingressar el deute tributari resultant de conformitat amb aquest article. 

2. En el moment de presentació de la sol·licitud de llicència de construcció, instal·lació o obra 
el subjecte passiu ha de presentar el projecte i el pressupost d’execució estimat, visat pel 
Col·legi oficial corresponent en aquells casos en que sigui preceptiu. 

3. La base imposable de la liquidació provisional a compte està constituïda pel major d’aquests 
imports: 

a) El pressupost de la instal·lació, construcció o obra presentat pels interessats, sempre 
que aquest hagi estat visat pel Col·legi Oficial corresponent. 

b) El que resulti d’aplicar a la superfície construïda, al volum, o als metres lineals, segons 
es tracti, els mòduls, rectificats si és el cas, per l’aplicació dels coeficients que consten 
a l’annex d’aquesta ordenança. 

4. En els supòsits en què no siguin d’aplicació els corresponents mòduls establerts en la 
present Ordenança, la determinació de la base imposable de la liquidació provisional a compte 
serà l’import del pressupost de la instal·lació, construcció o obra.  

5. L’autoliquidació a la que es fa referència en l’apartat 1 d’aquest article s’haurà de presentar 
dins dels terminis establerts a l’article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària per al pagament en període voluntari. Serà data de còmput de l’inici del termini la 
data de notificació de la resolució de l’atorgament de la llicència de construcció, instal·lació o 
obra o de l’inici de les obres encara que no s’hagi obtingut la corresponent llicència. 
 

Article 5. Liquidacions definitives 

1. Un cop finalitzada la construcció, instal·lació o obra, l’administració encarregada de la gestió 
del tribut mitjançant l’oportuna comprovació administrativa modificarà, si s’escau, la base 
imposable per la qual s’ha realitzat la liquidació a compte, practicant la liquidació definitiva 
corresponent i exigint del subjecte passiu o reintegrant-li, si s’escau, la quota que 
correspongui. 

2. 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. 

3. No tindran la consideració de liquidacions definitives aquelles que l’Administració practiqui 
abans de la finalització de la construcció, instal·lació o obra, entre d’altres aquelles que tinguin 



 

per objecte corregir la liquidació provisional efectuada pel contribuent o practicar la liquidació 
provisional en aquells casos en que el contribuent no autoliquidi l’impost. 
 

Article 6. Bonificacions i exempcions 

No s’aplicaran més bonificacions i exempcions que les legalment establertes. 
 

Article 7. 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 8. 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: La present Ordenança reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres es completa amb l’annex que s’incorpora a la mateixa:  

Annex: Conté els elements necessaris per la determinació de l’obligació tributària, així com 
l’imposició dels elements d’ordenació potestativa acordats per l’Ajuntament. 

Segona: 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 de l'Ajuntament de La Riba, en sessió ordinària del 
dia 29 de setembre de 2011, comença a regir el dia 1 de gener de 2012, i continua vigent 
mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no 
modificats, resten vigents. 

 

 

Nota: 

Es poden establir bonificacions en funció d’obres d’especial interès o utilitat municipal (fins al 
95 per 100), incorporació a l’obra d’elements d’estalvi energètic (fins al 95 per 100), obres 
vinculades a plans de foment de les infrastructures (fins al 50 per 100), construccions 
d’habitatges en règim de protecció oficial (fins al 50 per 100), obres amb supressió de barreres 
arquitectòniques (fins al 90 per 100). 
  



 

 

Annex.  Elements necessaris per la determinació de l’obligació tributària de l’impost 
sobre construccions instal·lacions i obres, així com l’imposició dels elements 
d’ordenació potestativa acordats per l’Ajuntament. 
 

Article. 1. Tipus de gravamen 

Descripció  Tipus de gravamen  

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
(ICIO ) 

3,12% 

Apartat modificat per acord publicat al BOPT núm. 274, de 28-11-2013. 

El tipus de gravamen màxim és del: 4% 

S’aplicarà una bonificació del 95% de la tarifa de l’ICIO a favor de les construccions, 
instal·lacions i obres que suposin rehabilitació, reconstrucció o reforma d’edificis situats en el 
municipi amb una antiguitat superior als 100 anys. 

Aquesta bonificació no afectarà a les obres menors, enteses com aquelles que es tramitin 
d’acord amb l’ordenança municipal reguladora de les mateixes, excepte en el cas que es tracti 
d’obres d’arranjament de façanes. 

 

 

 

DILIGÈNCIA DE SECRETARIA per fer constar que aquest text consolidat de l'ordenança 
municipal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, recull el text 
íntegre i les seves modificacions  aprovades definitivament per l'Ajuntament de La Riba fins al 
dia d'avui. Aquest text no té efectes jurídics, només serveix a títol informatiu. 

La Riba, 5 de setembre de 2016. 

El Secretari-interventor, 
JOSEP GUILLÉN VIÑAS 
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