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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2

REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Article 1.- Fonament Legal
La present Ordenança Fiscal s’estableix a l’empara de les disposicions de l’article 106 en relació al
4,1,b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i els articles 6.1 i
8,1,b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya; 15 al 19 i 60 al 77 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el Real Decret
legislatiu 1/2004, de 5 de març pel que se aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.

Article 2.- Fet Imposable
1. Constitueix el fet imposable de l’Impost la titularitat dels següents drets sobre els béns de

naturalesa rústica i urbana i sobre els immobles de característiques especials
a).- D’una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics a

què estiguin afectes.
b).- D’un dret real de superfície.
c).- D’un dret real d’usdefruit.
d).- D’un dret real de propietat.

2. La realització del fet imposable que correspongui entre els definits en l’apartat anterior per
l’ordre que s’hi estableix determinarà la no subjecció del immoble a la resta de modalitats s’hi
preveuen.

3. A efectes d’aquest impost tindrà la consideració de béns immobles rústics, de béns immobles
urbans i d’immobles de característiques especials, els definits amb aquesta terminologia a les
normes reguladores del Cadastre Immobiliari.

4. En cas de què un mateix immoble es trobi localitzat a diferents termes municipals s’entendrà, a
efectes d’aquest impost, que pertanyi a cadascun d’ells per la superfície que ocupi en el respectiu
terme municipal.

5. No estaran subjectes a aquest impost:
 Les carreteres, camins i resta de vies terrestres i el béns de domini públic marítim - terrestre

i hidràulic, sempre que siguin d’aprofitament públic i gratuït.
 Els següents béns immobles propietat dels municipis en que estiguin ubicats:

a).- Els de domini públic afectes a l’ús públic.
b).- Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l’Ajuntament,

excepte quan es tracti d’immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació.
c).- Els béns Patrimonials, exceptuats igualment els cedits a tercers mitjançant

contraprestació.
6. Aquest impost grava el valor dels bens immobles a què es refereixen els apartats anteriors.

Article 3.- Subjecte Passiu
1.- Són Subjectes Passius, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les entitats a

què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària, que ostentin la titularitat del dret que,
en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d’aquest impost.
En el supòsit de concurrència de diversos concessionaris sobre un mateix immoble de
característiques especials, serà substitut del contribuent el que hagi de satisfer un major cànon.

2.- El que es disposa en l’apartat anterior serà d’aplicació sense perjudici de la facultat del Subjecte
Passiu de repercutir la càrrega tributària suportada conforme a les normes de dret comú.
L’Ajuntament repercutirà la totalitat de la quota líquida del impost als qui, no reunits la condició
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Subjectes Passius del mateix, facin ús mitjançant contraprestació dels seus béns demanials o
patrimonials.
Igualment el Substitut del Contribuent podrà repercutir sobre la resta de concessionaris la part
de la quota líquida que els correspongui en proporció als cànons que hagin de satisfer cadascun
d’ells.

Article 4.- Responsables
1.-En els supòsits de transmissió de propietat de béns immobles per qualsevol causa, els adquirents

respondran amb els esmentats béns del pagament dels deutes tributaris.
2.- En els supòsits de modificació en la titularitat dels drets reals d’usdefruit o de superfície sobre

els béns immobles gravats, el nou usufructuari o superficiari respondrà del pagament dels deutes
tributaris i dels recàrrecs pendents per aquest impost.

3.- Responen solidàriament de les obligacions tributàries totes les persones que siguin causants
d’una infracció tributària o que col·laborin a cometre-la.

4.- En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixin el fet
imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte dels esmentats drets quedaran afectes al
pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes previstos a l’article 79 de la Llei
General Tributària. A aquests efectes, els notaris sol·licitaran informació advertiran als
compareixents sobre els deutes pendents per l’Impost sobre Béns Immobles associats al immoble
que es transmet.

5.- Responen solidàriament de la quota d’aquest impost, i en proporció a les seves respectives
participacions, els copartíceps o cotitulars de les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
General Tributària si figuren inscrits al Cadastre Immobiliari. En cas de no figurar inscrits, la
responsabilitat s’exigirà per parts iguals en tot cas.

Article 5.- Exempcions
1.- Gaudiran d’exempció els béns següents:

a).- Els que, essent propietat de l’Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats
Locals, que estiguin directament afectats a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i
penitenciaris, així com els de l’Estat afectes a la defensa nacional. Igualment els Centres
Sanitaris Públics, sempre que estiguin afectats als seus fins específics.

b).- Els monts poblats amb espècies de creixement lent, de titularitat pública o privada en el
sentit previst a l’article 62.1.f) del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

c).- Així mateix, els monts no previstos a l’apartat anterior, respecte a la part repoblada de les
finques en els termes establerts a l’article 62.2.c) del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

d).- Els de l’Església Catòlica, en els termes de l’Acord entre l’Estat espanyol i la Santa Seu
sobre afers econòmics.

e).- Els de les Associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, amb les que
s’estableixin els acords de cooperació que preveu l’article 16 de la Constitució, en els
termes del corresponent acord.

f).- Els que siguin propietat de la Creu Roja Espanyola.
g).- Els que siguin propietat de Governs estrangers i estiguin destinats a la seva representació

diplomàtica o consular o als seus organismes oficials, sempre que hi hagi reciprocitat o
d’acord amb els Convenis Internacionals en vigor.

h).- Els que pertanyin a Organismes o Entitats que gaudeixin de l’exempció d’acord amb els
Convenis Internacionals en vigor.

i).- Els ocupats per línies de ferrocarrils i els edificis destinats a serveis indispensables per a
l’explotació de les esmentades línies. En conseqüència, no estaran exempts els
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establiments d’hostaleria, espectacles, comercials i d’esbarjo, les cases destinades a
vivendes dels treballadors, les oficines de la Direcció ni les instal·lacions fabrils.

j).- Els que hagin estat declarats, de forma expressa i individualitzada, monument o jardí
històric d’interès cultural en els termes previstos a l’article 62.2.b) del Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.

k).- Els béns de naturalesa urbana que tinguin una base imposable inferior a 600,00 euros, i
els béns de naturalesa rústica, quan la base imposable de la totalitat de béns rústics d’un
mateix subjecte passiu sigui inferior a 3.000,00 euros. Aquests límits queden subjectes a
les modificacions que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de cada any pugui
establir.

l).- Els centres docents privats acollits al règim de concerts educatius, sempre que
mantinguin la seva condició de centres total o parcialment concertats.

m).- Les Fundacions i Associacions declarades d’utilitat pública que compleixin amb els
requisits establerts en la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions.

2.- Les exempcions han de ser sol·licitades pel subjecte passiu de l’impost que, en tot cas, no pot
al·legar analogia per estendre l’abast més enllà dels termes estrictes.

3.- L’efecte de la concessió d’exempcions comença a partir de l’exercici següent a la data de la
sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu.

Article 6.- Valor Cadastral, Base Imposable i Base Liquidable
1.- El valor cadastral dels béns immobles estarà integrat pel valor cadastral del sòl i el valor

cadastral de les construccions, i es calcularà per la Direcció General de Cadastre d’acord amb el
que disposa el Real Decret legislatiu 1/2004, de 5 de març pel que se aprova el text refós de la
Llei del Cadastre Immobiliari i els articles 67 a 70, inclosos, del Real Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals , i en
les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

2.- La base imposable d’aquest impost estarà constituïda pel valor cadastral dels béns immobles,
que es determinarà, notificarà i serà susceptible d’impugnació d’acord amb les normes
reguladors del Cadastre Immobiliari.

3.- La base liquidable d’aquest impost serà el resultat de practicar a la base imposable la reducció a
que es refereixen els articles 67 a 70 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Article 7.- Tipus de Gravamen, Quota Íntegra i Quota Líquida
1.- El tipus de gravamen serà el 1,0111% quan es tracti de béns de naturalesa urbana i el 0,72%

quan es tracti de béns de naturalesa rústica.
En cas d’aprovació definitiva dels pressupostos generals de l’Estat abans de la confecció del
padró corresponent, l’Ajuntament adaptarà el tipus de gravamen perquè en cap cas la quota
resultant superi el 3,4% respecte a la de l’exercici anterior

2.- La quota íntegra de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.
3.- La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra amb l’import de les bonificacions previstes

legalment.

Article 8.- Bonificacions a la Quota Integra
1.- Essent competència de l’Ajuntament el reconeixement de les bonificacions previstes, les

sol·licituds per acollir-s’hi hauran de ser presentades a l’Administració municipal, davant la qual
caldrà indicar les circumstàncies que les originin o justifiquin.

2.- En el supòsit de noves construccions, que constitueixin l’objecte de l’activitat d’empreses
d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, i no figurin entre els béns del seu
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immobilitzat, gaudiran d’una bonificació d’un 50% en la quota íntegra de l’impost, sempre que
així es sol·liciti pels interessats ABANS de l’inici de les obres.

3.- El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a
aquell en el qual s’iniciïn les obres fins al posterior a l’acabament de les mateixes, sempre que
durant aquest temps es realitzin obres d’urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap
cas, pugui excedir de tres períodes impositius.

4.- Per poder gaudir de la bonificació a la quota prevista al paràgraf anterior, caldrà que els
interessats presentin la corresponent declaració tributària en el termini de dos mesos ABANS del
començament de les obres, i a la vegada acreditin els següents extrems:
a) Que les noves construccions constitueixin l’objecte de les empreses, mitjançant fotocòpia dels

seus estatuts socials, l’Impost sobre Activitats Econòmiques corresponent o qualsevol altre
mitjà de prova.

b) Certificació de que els immobles de què es tracti no figurin entre els béns de l’immobilitzat de
les empreses promotores, mitjançant el balanç de situació tancat el 31 de desembre de l’últim
exercici, certificació del censor jurat de comptes o qualsevol altre mitjà de prova.

c) Un cop sol·licitada la bonificació, els interessats hauran d’acreditar la data de l’inici de les
obres d’urbanització o construcció de què es tracti, mitjançant certificació del seu Tècnic
Director, visat pel Col·legi Oficial competent.

Aquesta bonificació serà incompatible amb qualsevol altre bonificació prevista a l’ordenament
jurídic vigent.

5.- Gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota íntegra de l’impost, durant els tres períodes
impositius següents al de l’atorgament de la qualificació definitiva, les vivendes de protecció
oficial, i les que resultin equiparables d’acord amb la normativa autonòmica. Aquesta bonificació
es concedirà a sol·licitud de l’interessat, la qual es podrà fer en qualsevol moment anterior a la
finalització dels tres períodes impositius de la seva durada i serà efectiva, donat el cas, des del
període següent al que es va demanar.

6.- Podran gaudir d’una bonificació del 10% en la quota íntegra de l’impost, els subjectes passius
que ostentin la condició de titulars de famílies nombroses o monoparentals que estiguin
empadronats a Sant Feliu de Guíxols. Aquesta bonificació es limita a l’immoble que sigui la
residència habitual de la família nombrosa o monoparental, i sempre que els ingressos de la
unitat de convivència siguin inferiors a 2,8 de l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència
publicat per la Generalitat de Catalunya) i que cap membre de la unitat de convivència sigui
propietari d’altres béns immobles, ni de saldos bancaris dels quals, la suma del saldo mig
ponderat anual de tots els comptes, superi  2,7 vegades l’IRSC anual.
En la corresponent sol·licitud de bonificació, el subjecte titular de la família nombrosa haurà
d’acreditar el compliment d’aquests requisits mitjançant la presentació dels següents documents:
a) Últim rebut d’Impost sobre Béns Immobles
b) Certificat del Padró Municipal
c) Títol de família nombrosa o monoparental expedit pel Departament d’Acció Social i

Ciutadania de la Generalitat de Catalunya
d) Declaració d’ingressos de l’any anterior, sigui a través de la Declaració de Renda o presentant

l’autorització de tots els membres majors de 16 anys que composen la unitat de convivència
per tal que l’Ajuntament pugui sol·licitar el certificat d’ingressos a l’Agència Tributària de
l’últim exercici de què disposi, certificats de béns i de saldos bancaris de tots els membres de
la unitat de convivència.

Les persones que gaudeixin d’aquesta bonificació estaran obligats a notificar qualsevol canvi en
les circumstàncies que varen motivar el seu atorgament: canvi d’habitatge, canvi del nombre de
membres que integren la unitat de convivència o increment dels ingressos econòmics per sobre
de 2,8 de l’IRSC anual.
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Aquesta bonificació es sol·licitarà anualment per l’interessat en instància adreçada a l’Alcalde i
acompanyada de la documentació acreditativa assenyalada. L’Àrea Bàsica de Serveis Socials de
l’Àrea de Benestar Social tramitarà i gestionarà l’expedient administratiu mitjançant proposta a
l’Alcaldia.
Aquesta bonificació és compatible amb la resta de bonificacions establertes en aquesta
ordenança.

7.- Es concedirà, durant els tres anys següents a la instal·lació de sistemes per l’aprofitament tèrmic
o elèctric de l’energia solar, sempre que aquella sigui compatible amb les normes urbanístiques
del Pla General, una bonificació del 20% en la quota íntegra de l’Impost sobre Béns Immobles
corresponent a l’habitatge en el què es faci la instal·lació.
Per tal de gaudir d’aquesta bonificació, amb la sol·licitud s’haurà d’adjuntar una separata del
projecte de construcció, relativa al sistema d’aprofitament tèrmic instal·lat, en el qual, el tècnic
competent o empresa autoritzada per a la instal·lació, signi que la instal·lació ha estat projectada
per a cobrir un mínim del 60% de la demanda energètica d’aigua calenta sanitària.
Aquesta bonificació no serà aplicable en aquells projectes posteriors a la data d’aprovació del
pròxim decret de la Generalitat on serà d’obligat compliment la instal·lació de sistemes
d’aprofitament tèrmic en les noves construccions.
Per Decret de l’Alcaldia es desenvoluparan els requisits necessaris per poder gaudir de la
bonificació assenyalada en aquest article pels casos que es trobin fora de l’àmbit d’aplicació de
l’esmentat decret de la Generalitat.

8.- Són d’aplicació a la concessió de bonificacions les previsions contingudes en els punts 2 i 3 de
l’article 5 d’aquesta Ordenança.

Article 9.- Període Impositiu i Meritació
1.- El període impositiu coincideix amb l’any natural.
2.- L’impost es merita el primer dia de l’any.
3.- Els fets, actes i negocis que hagin de ser objecte de declaració o comunicació davant del

Cadastre Immobiliari, tindran efectivitat en la meritació d’aquest impost immediatament
posterior al moment en que produeixen efectes cadastrals. L’efectivitat de les inscripcions
cadastrals resultants dels procediments de valoració col·lectiva i de determinació del valor
cadastral dels béns immobles de característiques especials coincidirà amb la prevista a les
normes reguladores del Cadastre Immobiliari.

Article 10. – Competències de l’Ajuntament
És competència de l’Ajuntament la realització de les funcions següents de gestió tributària de
l’impost:

a).- La realització i pràctica de les liquidacions que condueixin a la determinació dels deutes
tributaris, emissió dels documents cobradors, i confecció del Padró o Matrícula Fiscal.

b).- La concessió i denegació d’exempcions i bonificacions.
c).- La resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
d).- La resolució dels recursos que els contribuents interposin contra actes i acords referents als

apartats a), b) i c) anteriors.
e).- Les actuacions que tinguin per objecte l’assistència i informació al contribuent en relació a

les matèries compreses en aquest apartat.
f).- La resta d’actuacions que hagin estat objecte de conveni o delegació per part de la Gerència

Territorial del Cadastre.

Article 11.- Gestió de l’Impost
1.- L’impost es gestiona a partir de la informació continguda en el Padró cadastral, que es formarà

anualment i estarà configurat per les dades referents als béns immobles, subjectes passius i valors
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cadastrals, separant els de cada classe. L’esmentat Padró el formarà anualment la Gerència
Territorial del Cadastre i estarà a disposició del públic en aquest Ajuntament. El padró de
l’impost referent als bens de naturalesa urbana contindrà, a més, la referència cadastral i la base
liquidable de l’impost. Les dades del padró anual hauran de figurar en les llistes cobratòries,
documents d’ingrés, justificants de pagament i en els rebuts d’Impost sobre Béns Immobles.

2.a).- Les declaracions d’alta, en el cas de noves construccions, o en el cas d’alteracions d’ordre
físic o econòmic en els béns immobles, es formalitzaran en els models d’imprès que s’aprovin
per resolució de la Direcció General del Gerència Territorial del Cadastre, i davant dels serveis
perifèrics de l’esmentat organisme. No obstant el que disposa el paràgraf anterior, la presentació
de les esmentades declaracions podrà fer-se en aquest Ajuntament, el qual les remetrà sense cap
més tràmit, amb la documentació complementària que faciliti la seva gestió, a la Gerència
Territorial del Gerència Territorial del Cadastre.

2.b).- En el cas d’alteracions d’ordre jurídic les declaracions es formalitzaran en el model o de la
manera que estableixi l’Ajuntament en coordinació amb el Gerència Territorial del Cadastre.

3.- Els terminis de presentació de les declaracions esmentades seran els següents:
a).- En el supòsit d’altes per noves construccions o de declaracions per altres variacions d’ordre

físic, dos mesos comptats a partir del dia següent al de la data d’acabament de les obres.
b).- En el supòsit de declaracions per variacions de naturalesa econòmica, dos mesos comptats a

partir del dia següent al de l’atorgament de l’autorització administrativa de la modificació de
l’ús o destí que es tracti.

c).- En el supòsit de variacions d’ordre jurídic, dos mesos comptats a partir del dia següent a la
data de l’escriptura pública o document en què es formalitzi la variació de què es tracti.
S’eximeix a l’interessat d’aquesta obligació quan l’acte o negoci suposi exclusivament la
transmissió del domini de béns immobles i es formalitzi en escriptura pública o es sol·liciti la
seva inscripció en el Registre de la Propietat en el termini de 2 mesos des de l’acte o negoci
del que es tracti.

4.- Les referències fetes a les alteracions d’ordre físic, econòmic i jurídic s’entendran fetes als fets,
actes o negocis susceptibles de incorporació al Cadastre Immobiliari que es regulen d’acord amb
el RD. 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es desenvolupa el text refós de la Llei del Cadastre
Immobiliari.

Article 12.- Inspecció
La inspecció es realitzarà d’acord amb el que preveuen la Llei General Tributària i les normes que
la desenvolupen i complementen, així com les disposicions que al efecte estableixi l’Ordenança
General de Gestió, Inspecció i Recaptació, sense perjudici dels convenis de col·laboració que signi
l’Ajuntament amb altres entitats o organismes de l’Administració.

Article 13.- Recaptació
1.- El període de cobrament en via voluntària per als rebuts de padró notificats col·lectivament per

edicte es durà a terme durant el termini fixat en el calendari de cobrament de tributs que aprovarà
anualment l’Ajuntament.

2.- Les liquidacions fora de padró hauran de ser satisfetes en via voluntària en els terminis indicats
en la seva notificació d’acord amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

3.- Les quotes de diversos béns rústics d’un mateix Subjecte Passiu s’agruparan en un sol document
de cobrament.

Article 14.- Infraccions i Sancions
1.- Les infraccions i sancions es regiran pel que preveuen els articles 178 i següents de la Llei

General Tributària i les disposicions que els desenvolupen i complementen.
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2.- La falta de presentació de les declaracions esmentades a l’article 11.3 d’aquesta Ordenança serà
considerada com infracció tributària d’acord amb l’establert a l’article 192 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària.

Article 15.- Recursos Administratius
Contra els actes de gestió tributària, competència de l’Ajuntament, els interessats podran formular
recurs de reposició previ al contenciós - administratiu dins del termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la seva notificació expressa o des de l’exposició pública dels padrons corresponents.

Disposició Transitòria
D’acord amb les disposicions transitòries de la 1ª a la 4ª el Real Decret legislatiu 1/2004, de 5 de
març pel que se aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, la classificació de béns
immobles tindrà efectivitat des de l’1 de gener de 2006 i la descripció dels béns immobles
continguda al Cadastre es mantindrà fins que tingui lloc la pràctica d’una posterior d’acord amb la
nova Llei de Cadastre.
La determinació del valor cadastral de béns immobles rústics d’acord amb la nova Llei de Cadastre,
queda en suspens fins que per Llei s’estableixi la data de la seva aplicació.

Disposició Final
Aquesta Ordenança fou aprovada en sessió celebrada el 21 de desembre de 1999, i modificada
posteriorment el 21 de desembre de 2000, el 20 de desembre de 2001, el 26 de setembre de 2002, el
13 de febrer de 2003, el 23 de desembre de 2003, el 21 de desembre de 2004, el 20 de desembre de
2005, 30 de novembre de 2006, 20 de desembre de 2007, 18 de desembre de 2008, el 30 de
setembre de 2010 i el 21 de desembre de 2011 pel Ple de la Corporació. La seva vigència es farà
efectiva el mateix dia de la seva publicació en el BOP i serà aplicable a partir del dia 1 de gener de
2012. El seu període de vigència es mantindrà fins que s’esdevingui la seva modificació o la seva
derogació expressa.


