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25. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA 

DIRECCIÓ I INSPECCIÓ D'OBRES MUNICIPALS. 

Data última modificació: 29 de Juny de 2010 - BOP 152 

Article 1.- Fonament. 

Fent ús de les facultats reconegudes en els articles 106 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de 

Règim Local i 20.b) del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, aprovat per Reial 

Decret Legislatiu 2/2004, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'este text legal, 

l'Ajuntament de Simat de la Valldigna establix la taxa per la prestació del servici de direcció i 

inspecció d'obres municipals. 

Article 2.- Fet imposable. 

Constituïx el fet imposable de la taxa la realització, pel personal tècnic municipal o contractat a 

este efecte per l'Ajuntament, dels treballs facultatius de direcció i inspecció d'obres municipals que 

siguen executades per mitjà del corresponent contracte administratiu d'obra, siga quina siga la forma 

utilitzada per a la seua adjudicació.   

Article 3.- Subjectes passius. 

Són subjectes passius contribuents de la taxa regulada en esta ordenança les persones físiques o 

jurídiques que siguen contractistes adjudicataris d'obres municipals. 

Article 4.- Meritació. 

La taxa es meritarà en el moment d'expedició de les corresponents certificacions de l'obra 

executada. 

Article 5.- Base imposable. 

La base imposable de la taxa està constituïda pel preu cert de l'obra realment executada, 

corresponent als successius fragments de l'obra adjudicada, reflectit en les respectives certificacions 

d'obres. En el cas que s' expedirà una única certificació de l'obra, la base imposable estarà constituïda 

igualment pel preu cert de l'obra realment executada. Per preu cert de l'obra o certificació s'entén 

l'import líquid de l'obra o certificació, excloent-ne l'IVA., Gastos generals i benefici industrial, açò 

és; el pressupost d'execució material. 

Article.6.- Tipus de gravamen i quota tributària. 

La quota tributària serà la que resulte d'aplicar a la base imposable determinada d'acord amb el que 

disposa a l'article anterior els següents tipus de gravamen: 

 

Epígraf A) Coeficient pla de seguretat i coordinador de seguretat 

 

PEM FINS A (EUROS) TIPUS DE GRAVAMEN 

25.000 0,720 % 

35.000 0,675% 
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55.000 0,630% 

110.000 0,585% 

220.000 0,540% 

440.000 0,495% 

1.100.000 0,450% 

1.800.000 D'ARA EN AVANT 0,405% 

 

Epígraf B) Direcció d'obra realitzada per titulat superior (arquitecte, enginyer,...) 

 

PEM FINS A (EUROS) 

Direcció d'obra 

realitzada per titulat 

superior (arquitecte, 

enginyer ...) 

Direcció d'obra 

realitzada per titulat 

superior (arquitecte, 

enginyer ...) 

25.000 2,40 % 2,40 % 

35.000 2,25% 2,25% 

55.000 2,10% 2,10% 

110.000 1,95% 1,95% 

220.000 1,80% 1,80% 

440.000 1,65% 1,65% 

1.100.000 1,50% 1,50% 

1.800.000 D'ARA EN AVANT 1,35% 1,35% 

En este epígraf es liquidaran tantes quotes com a tècnics intervinguen en la direcció de l'obra amb 

un límit mínim de 250 €.   

La quota tributària total serà el resultat de sumar les quotes resultants dels dos epígrafs que figuren 

en este article. 

Article 7.- Exempcions i bonificacions. 

De conformitat amb el que preveu a l'article 9-1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova 

el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, no es reconeixeran altres beneficis fiscals que 

aquells expressament previstos en les lleis o que deriven de l'aplicació de tractats internacionals.   

Article 8.- Liquidació i ingrés. 

El pagament de la taxa es realitzarà, per mitjà d' autoliquidació practicada pel subjecte passiu, dins 

dels 30 dies naturals següents a l'aprovació de la corresponent certificació d'obra, a través dels 

comptes bancaris municipals o en la Tresoreria municipal, tenint en compte dins del mateix termini, 

podrà instar-se la compensació de la quota tributària amb el pagament de la corresponent certificació 

o d'altres del mateix subjecte passiu que es troben pendents de pagament. 

Article 9.- Normes subsidiàries. 
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En allò no previst en esta ordenança, s'aplicarà l'ordenança fiscal general de gestió, recaptació i 

inspecció de tributs locals i la resta de disposicions generals. 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. 

La taxa regulada en la present ordenança es meritarà respecte de les obres adjudicades després de 

l'entrada en vigor de l'ordenança. Igualment es meritarà respecte de l'obra que siga certificada després 

de l'entrada en vigor de l'ordenança, encara que l'adjudicació del contracte s' haja realitzat amb 

anterioritat, sempre que el corresponent plec de condicions contemple expressament la subjecció a la 

taxa. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança, que va ser aprovada pel Ple d'este Ajuntament en sessió celebrada el dia 1 

de març de 2010, entrarà en vigor i començarà a aplicar-se a partir del dia que es publique en el 

Butlletí Oficial de la Província, romanent en vigor fins que s'acorde la seua modificació o la seua 

derogació expressa. 


