PROPOSTA D’ACORD PER MODIFICAR L’ORDENANÇA NÚM. 4, REGULADORA
DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA

En relació l’Ordenança núm. 4, reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana, atès l’informe de secretaria sobre el procediment a
seguir i la legislació aplicable, i havent seguit la tramitació establerta legalment, es
proposa al Ple que adopti els següents
Acords:
1. Modificar l'article 4 d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactat de la manera
següent:
« Article 4t. Exempcions, reduccions i bonificacions
1. Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a
conseqüència de:
a) Les aportacions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal, les
adjudicacions que es verifiquin al seu favor i en el seu pagament i les transmissions
que hom faci als cònjuges en pagament dels seus havers comuns.
b) La constitució i la transmissió de qualsevol drets de servatge.
c) Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, com a
conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o
divorci matrimonial.
d) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com Conjunt
Històric Artístic, o hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons
l’establert en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol quan els
seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres
de conservació, millora o rehabilitació en aquests immobles. Per a poder gaudir
d’aquest benefici fiscal caldrà acreditar que les obres de conservació o rehabilitació
dels immobles han estat finançades pel subjectes passiu o els seus ascendents, fins el
primer grau, i que la despesa efectivament realitzada en el període dels últims cinc
anys, no ha estat inferior al deu per cent del valor cadastral assignat a l’immoble en el
moment del meritament de l’impost.
2. També estan exempts d'aquest impost els corresponents increments de valor quan
la condició de subjecte passiu recaigui sobre les persones o entitats següents:
a) L'Estat, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i altres Entitats locals a les quals
pertany aquest Ajuntament, així com llurs organismes autònoms de caràcter
administratiu.

b) Aquest municipi i les entitats locals que hi estan integrades o que en formin part, a
més dels seus organismes autònoms de caràcter administratiu.
c) Les institucions que tinguin la qualificació de benèfiques o de benèfico-docents.
d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i de mutualitats de previsió social
regulades per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d’Ordenació i Supervisió dels Segurs
Privats.
e) Les persones o entitats a favor de les quals se'ls hagi reconegut l'exempció en
tractats o convenis internacionals.
f) Els titulars de concessions administratives revertibles quant als terrenys afectes a
aquestes.
g) La Creu Roja Espanyola.

3. D’acord amb l’establert a l’article 108.4 del RD 2/2004, de 5 de març, s’estableix una
bonificació de fins al 50% de la quota 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 per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges o
parelles de fet i els ascendents i adoptants. Per fer efectiva l’esmentada bonificació el
subjecte passiu aportarà el corresponent document públic d’acceptació d’herència.
4. S’estableix una bonificació del 50% de la quota de l’impost, en les transmissions de
terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitatius del domini,
realitzades mitjançant donació universal o definició a favor dels descendents i
adoptats, els cònjuges o parelles de fet i els ascendents i adoptants.
5. A l’efecte del gaudiment d’aquestes bonificacions, s’equipara el cònjuge a qui
hagués conviscut amb el causant amb anàloga relació d’afectivitat i acrediti en aquest
sentit, en virtut de certificat expedit a l’efecte, la seva inscripció en el Registre d’Unions
de Fet corresponent.

2. Modificar la disposició final d’aquesta Ordenança, que ha de quedar redactada de la
manera següent:
«Disposició final
Aquesta ordenança s’aplicarà a partir de dia 1 de gener de 2020 i serà vigent fins que
es modifiqui o derogui.»

3. Sotmetre aquesta modificació de l'Ordenança municipal a informació pública i
audiència de les persones interessades, amb la publicació en el butlletí oficial de la
Província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant el termini de 30 dies, perquè
puguin presentar reclamacions o suggeriments, que han de ser resolts per la
corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat,
s’ha de considerar aprovada definitivament sense la necessitat d'acord exprés del Ple.

