ORDENANCA FISCAL NUM. 4. REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
Article 6e.- Beneficis fiscals de concessio potestativa o quantia variable
1. Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin com a consequencia de les
transmissions de bens que es trobin dins del perimetre delimitat com Conjunt Historic Artistic, o hagin estat declarats
individualment d’interes cultural, segons l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni historic espanyol,
o en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural catala, quan els seus propietaris o titulars de drets reals
acreditin que han realitzat al seu carrec obres de conservacio, millora o rehabilitacio en aquests immobles.
Per a poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldra acreditar que les obres de conservacio o rehabilitacio dels
immobles han estat financades pel subjecte passiu i que la despesa efectivament realitzada en el periode dels ultims
5 anys, no ha estat inferior al 50 per cent del valor cadastral assignat a l’immoble en el moment del meritament de
l’impost.
Per tal que els bens urbans ubicats dins del perimetre delimitatiu dels conjunts historics, que hi estiguin globalment
integrats, pugin gaudir d'exempcio han de comptar amb una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i han d'estar
catalogats, d’acord amb la normativa urbanistica, com a objecte de proteccio integral en els termes que preveu la
normativa de patrimoni historic i cultural.
2. Es concedira una bonificacio del 95 per cent de la quota de l’Impost, en les transmissions de terrenys, i en la
transmissio o constitucio de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin a l'habitatge habitual del
causant realitzades a titol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els
conjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants.
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residencia on figuri empadronat el causant. No obstant,
s'entendra que l'habitatge no perd el caracter d'habitual a efectes d'aquesta bonificacio, quan la baixa en el padro
hagi estat motivada per causes de salut suficientment acreditades.
L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar conjuntament com a l’habitatge
habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix edifici o complex urbanistic.
En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificacio caldra que l'immoble adquirit, en el moment de la defuncio
del causant, no estigues total o parcialment cedit a tercers.
Article 8e.- Tipus de gravamen, quota i percentatge de reduccio del valor cadastral
1. D'acord al que preveu l'article 107.4 del Text refos de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc, per determinar l'import de l'increment real s'aplicara sobre el valor del terreny
en el moment de l'acreditament el percentatge que resulti del quadre seguent:
a) Per als increments de valor generats en un periode de temps compres entre un i cinc anys: 3,11.
b) Per als increments de valor generats en un periode de temps de fins a deu anys: 2,8.
c) Per als increments de valor generats en un periode de temps de fins a quinze anys: 2,7.
d) Per als increments de valor generats en un periode de temps de fins a vint anys: 2,59.
2. La quota sera el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de 27 per cent.
3. Com a consequencia del procediment de valoracio col・lectiva de caracter general, i a efectes de la determinacio
de la base imposable d’aquest impost, s'aplicara als nous valors cadastrals dels terrenys el percentatge de reduccio
del 50 per cent.
Aquesta reduccio no sera d’aplicacio als suposits en els que els valors cadastrals resultants de la modificacio a que
es refereix el paragraf anterior siguin inferiors als vigents fins aleshores.
El valor cadastral reduit no podra en cap

