
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.ORDENANÇA FICAL REGULADORA DE 

L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ORDENANÇA FICAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE 

BÉNS IMMOBLES. 

 

 

Article primer. 

 

De conformitat amb allò previst en l'article 73 de la Llei 39/88, de 28 de 

desembre, el tipus de gravamen de l'impost sobre bens immobles aplicable en 

aquest municipi queda fixat en els termes que s'estableixen en l'article 

següent. 

 

Article segon.- (modificat Ple 28/09/2014 i 26/11/2014) 

 

1.- El tipus de gravamen de l'impost sobre bens immobles aplicable als bens 

de naturalesa urbana queda fixat en el 0’70 per cent sobre la base imposable 

consistent en el valor dels bens immobles. 

 

2.- El tipus de gravamen de l'impost sobre bens immobles aplicable als bens 

de naturalesa rústica, queda fixat en el 0’70 per cent sobre la base imposable 

consistent en el valor dels bens immobles 

  

 

Article tercer.- Bonificació a famílies nombroses. (modificat Ple         ) 

 

1. Tindran dret a una bonificació en la quota íntegra de l’impost 

corresponent a l’habitatge habitual de la família els subjectes passius 

que, en el moment de la meritació, tinguen la condició de titular de 

família nombrosa, d’acord amb les categories de família nombrosa 

establides per la Llei Autònoma Valenciana, en la quantia i condicions 

que es regulen en este article. 



 

A este efecte, s’entendrà per habitatge habitual la unitat urbana d’ús 

residencial destinada exclusivament a satisfer la necessitat permanent 

d’habitatge del subjecte passiu i la seua família. 

 

Es presumirà que l’habitatge habitual de la família nombrosa és aquella 

en què figuren empadronats els seus membres. 

 

En funció al valora cadastral de la vivenda habitual familiar: 

- Fins 80.000€ 

o Categoria General: 30% de bonificació en la quota íntegra 

o Categoria especial: 90% de bonificació en la quota íntegra 

- De 80.000€ a 100.000€ 

o Categoria General: 20% de bonificació en la quota íntegra 

o Categoria especial: 60% de bonificació en la quota íntegra 

- Superior a 100.000€ 

o Categoria General: 10% de bonificació en la quota íntegra 

o Categoria especial: 30% de bonificació en la quota íntegra 

 

2. Quan hi haja més d’un subjecte passiu com a titular de l’habitatge 

habitual, tots ells hauran d’estar inclosos en el mateix títol de família 

nombrosa que justifique la bonificació. No obstant això, se n’exceptuen 

els supòsits de nul·litat, separació o divorci matrimonial, en els quals 

només es requerirà que es trobe inclòs en el títol de família nombrosa 

el cònjuge que per declaració judicial ferma tinga atribuït l’ús de 

l’habitatge familiar. 

 

3. La bonificació regulada en este article només es podrà aplicar a un 

habitatge per cada títol de família nombrosa. 

 
 

4. En el cas de dos o més persones integrants d’un mateix títol de família 

nombrosa sol·liciten que l’habitatge de què són passiu i en el qual es 

troben empadronats es beneficie de la bonificació, l’Ajuntament 



requerirà tots els sol·licitants perquè opten per escrit per l’únic 

habitatge a què haja d’aplicar-se la bonificació. En cas de no 

presentar-se esta opció per escrit en el termini de deu dies hàbils, 

s’entendrà que desisteixen tots ells del benefici. 

 

Podran constituir habitatge familiar dos o més immobles només quan 

s’acredite que constitueixen una unitat física per estar comunicats 

entre si i destinats únicament i exclusivament a habitatge de la 

família. 

 

5. Per a poder beneficiar-se d’esta bonificació, el sol·licitant haurà d’estar 

empadronat al municipi de Castelló de Rugat i presentar la sol·licitud 

a l’Ajuntament de Castelló de Rugat abans del primer dia del període 

impositiu a partir del qual comence a produir efectes, acompanyada de 

còpia compulsada del títol de família nombrosa, i caldrà identificar-se 

l’immoble per mitjà de la seua referència cadastral. 

 

6. Una vegada atorgat el benefici es prorrogarà, sense que siga necessària 

nova sol·licitud, pels períodes impositius següents en qupe el subjecte 

passiu mantinga la condició de família nombrosa prevista en este 

article, sempre que l’Administració municipal tinga constància de la 

vigència del títol de família nombrosa en data de meritació de l’impost 

corresponent al període impositiu d’aplicació del benefici. En cas 

contrari, el beneficiari haurà d’aportar els justificants corresponents. 

 
 

7. Quan el títol de família nombrosa perda la vigència per caducitat, i 

sempre que es tinga dret a la renovació, el títol renovat o certificat 

acreditatiu d’haver presentat la renovació haurà d’aportar-se fins a la 

data de finalització del termini per a formular recursos contra deutes 

de venciment periòdic i notificació col·lectiva a què es refereix l’article 

14.2.c del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 



La no-presentació de la documentació en termini determinarà la 

pèrdua del dret a la bonificació per a eixe exercici, sense perjudici de 

la possibilitat de recuperar-la per a exercicis successius, sempre que 

s’aporte la documentació esmentada. 

 

8. En canvi de domicili que constituïsca l’habitatge habitual de la família 

nombrosa exigeix la presentació de nova sol·licitud de bonificació. La 

no-presentació en termini de la nova sol·licitud determinarà la pèrdua 

del benefici fiscal respecte de l’immoble que constituïsca el nou 

habitatge habitual familiar. 

 

9. En els supòsits en què algun membre de la unitat familiar que 

constituïsca família nombrosa, i que es beneficie de la bonificació 

regulada en este article, haja de residir temporalment fora del terme 

municipal de Castelló de Rugat per necessitats laborals o altres 

circumstàncies previstes en la legislació de protecció a les famílies 

nombroses, degudament acreditades, mantindrà el dret a la 

bonificació. 

 

 

Disposició final. 

 

La present ordenança fiscal entrarà en vigor el dia de la seua publicació al 

Butlletí Oficial de la província i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de 

gener de 2015, romanent en vigor fins la seua modificació o derogació 

expressa. 

  

 

 


