
IMPOST SOBRE  L’INCREMENT  DEL VALOR DELS TERRENYS DE 

NATURALESA URBANA. 

 

ORDENANÇA FISCAL. 

 

Article 1r. Fet imposable: 

 

Constitueix el fet imposable de l’impost l’increment de valor que experimenten els 

terrenys de naturalesa urbana, en els termes establerts a l’article 104 del Reial decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 

les hisendes locals. 

 

Article 2n. Exempcions. 

 

1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a 

conseqüència dels actes assenyalats a l’article 105 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 

2. Així mateix, gaudiran d’exempció aquells increments de valor que, tot i no haver-se 

manifestat com a conseqüència dels actes assenyalats a l’article 105 del RDL 2/2004, la 

quota líquida resultant sigui igual o inferior a sis euros. 

 

Article 3r. Subjectes passius: 

 

1. Són subjectes passius de l’impost els que com a tal assenyala l’article 106 del Reial 

Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

 

2. Malgrat el que disposa l’apartat anterior, quan siguin varis els obligats al pagament, 

la liquidació podrà notificar-se a qualsevol d’ells, que estarà obligat a satisfer-la si no 

sol·licita la seva divisió, per a la qual cosa serà indispensable que el sol·licitant en 

faciliti còpia dels documents que acreditin l’existència de més d’un obligat i als quals hi 

constin les dades personals, domicili de la resta d’obligats al pagament, així com la 

proporció en que cada un d’ells participi en el domini o dret que es transmeteixca. 

 



Article 4t. Base imposable: 

 

1. La base imposable d’aquest impost està constituïda per l’increment real del valor dels 

terrenys de naturalesa urbana segons el que estableix l’article 107 del RDL 2/2004. 

 

2. A aquests efectes, hom aplicarà, sobre el valor cadastral dels terrenys en el moment 

de l’acreditació de l’impost, els percentatges següents, multiplicats pel nombre d’anys 

transcorreguts entre la data d’adquisició del terreny i la de transmissió: 

 

PERÍODE ENTRE TRANSMISSIONS PERCENTATGE PER NÚMERO 

D’ANYS 

ENTRE UN I CINC ANYS 2,7% 

FINS A 10 ANYS 2,5% 

FINS A 15 ANYS 2,6% 

FINS A 20 ANYS 2,7% 

 

Article 5è. 

 

En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi, limitatius del domini, sobre 

terrenys de naturalesa urbana, el percentatge corresponent s’aplicarà sobre la part del 

valor definit en l’article anterior que representi, quant al mateix, el valor dels drets 

esmentats, calculat segons les regles següents: 

 

A) En el cas de constituir-se un dret d’usdefruit temporal, el seu valor equivaldrà a un 2 

per cent del valor cadastral del terreny per cada any de la seva durada, i no pot excedir 

del 70 per cent d’aquest valor cadastral. 

 

B) Si l’usdefruit fos vitalici, el seu valor, en el cas que l’usufructuari tingués menys de 

vint anys, serà equivalent al 70 per cent del valor cadastral del terreny, i aquesta 

quantitat minorarà en un 1 per cent per cada any que passi d’aquesta edat, fins al límit 

mínim del 10 per cent del valor cadastral esmentat. 

 

C) Si l’usdefruit s’estableix a favor d’una persona jurídica per un termini indefinit o 

superior a trenta anys, es considerarà com una transmissió de la propietat plena del 

terreny subjecta a condició resolutòria, i el seu valor equivaldrà al 100 per cent del valor 

cadastral del terreny usufructuat. 



 

D) Quan es transmeti un dret d’usdefruit que ja existeix, els percentatges expressats en 

les lletres A), B) i C) anteriors s’aplicaran sobre el valor cadastral del terreny al temps 

d’aquesta transmissió. 

 

E) Quan es transmeti el dret de nua propietat, el seu valor serà igual a la diferència entre 

el valor cadastral del terreny i el valor de l’usdefruit, calculat segons les regles anteriors. 

 

F) El valor dels drets d’ús i habitació serà el que en resulti d’aplicar al 75 per cent del 

valor cadastral dels terrenys sobre els que es constitueixin aquests drets, les regles 

corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos. 

 

G) En la constitució o la transmissió de qualssevol altres drets reals de gaudi limitadors 

del domini, diferents dels que estan enumerats en les lletres A, B), C), D), i F) d’aquest 

article i en el següent, es considerarà com el seu valor, als efectes d’aquest impost: 

 

a) El capital, preu o valor pactat quan es constitueixen, si era igual o major que el 

resultat de la capitalització a l’interès bàsic del Banc d’Espanya de la seva renda o 

pensió anual. 

 

b) Aquest darrer, si aquell fos menor. 

 

Article 6è. 

 

En la constitució o la transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o 

terreny o del dret a realitzar la construcció sota terra sense que impliqui l’existència 

d’un dret real de superfície, el percentatge corresponent s’aplicarà sobre la part del valor 

cadastral que representi, en relació al mateix, el mòdul de proporcionalitat fixat en 

l’escriptura de transmissió o, en el seu defecte, el que en resulti d’establir la proporció 

entre la superfície o el volum de les plantes que s’han de construir en alçada o en subsòl 

i la superfície total o el volum edificats una vegada que aquelles s’han construït. 

 

Article 7è. Quota tributària: 

 



La quota d’aquest impost serà la que resulti d’aplicar a la base imposable el tipus del 20 

% (cal tenir en compte que el tipus no pot excedir del 30 per 100). 

 

Article 8è. Bonificacions de la quota tributària. 

 

S’estableix una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’impost en les transmissions 

de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitatius del 

domini, realitzades a títol lucratiu a favor dels cònjuges, o a favor dels descendents o 

ascendents en primer grau 

 

Per gaudir d’aquesta bonificació, els subjectes passius hauran d’acompanyar, a la 

declaració regulada a l’article 110.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la 

sol·licitud de bonificació, a la que s’adjuntarà certificat d’empadronament que acrediti 

que la finca per a la qual es demana el benefici fiscal constitueix el seu habitatge 

habitual. 

 

Article 9è. Inspecció i recaptació: 

 

La inspecció i la recaptació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu en la 

Llei General Tributària, en les altres lleis de l’Estat reguladores de la matèria i en les 

disposicions dictades per al seu desenvolupament. 

 

Article 10è. 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 Tributària i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen. 

 

Article 11è.- Remissió normativa. 

 

En tot allò que no estigui especialment previst en aquesta ordenança s’aplicaran les 

normes que regulen el present impost, la Llei General Tributària, el Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 

les hisendes locals i les disposicions que les desenvolupin i complementin. 



 

Disposició addicional. 

 

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat o altra 

norma de rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost seran d’aplicació 

automàtica dins l’àmbit d’aquesta Ordenança. 

 

Disposició final 

 

La present Ordenança entrarà en vigor a partir de la publicació de la seva aprovació 

definitiva i del text íntegre d’aquesta en el BOP, i en tot cas, amb efectes des de l’1 de 

gener de 2014, si la publicació fos anterior. 

 

L’Alcalde. 

José Miguel Barranca Alborch 

 

 

 


