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Proposta de modificació de I'art. 5 de I'Ordenanga fiscal núm. I que regula l'impost
per als béns immobles afegint I'apartat 6, amb la qual s'aprova I'establiment de
d'una bonificació del 25% de la quota íntegra de l'impost per als béns immobles
en els quals s'hagin instal.lat sistemes per a I'aprofitament térmic o eléctric de
I'energia provinent del sol.

Ordenanga fiscal núm. 1 que regula I'impost per als béns immobles:

"Article 5. Bonificacions.

O.Gaudiran d'una bonificació del 25o/o de la quota íntegra de I'impost per als béns
immobles en els quals s'hagin instal'lat sistemes per a l'aprofitament térmic o eléctric de
I'energia provinent del sol. L'aplicació d'aquesta bonificació estará condicionada a que
les instal'lacions per a producció de calor incloguin col.lectors que disposin de la
corresponent homologació per I'Administració competent.

Tenen dret a sol'licitar la bonificació els subjectes passius per aquest impost de tots
immobles en els quals s'hagin instal'lat sistemes per a I'aprofitament térmic o eléctric de
I'energia provinent del sol, ja siguin instal'lacions anteriors a I'establiment de la present
bonificació com també instal. lacions posteriors.

El termini de duració de la bonificació será de de cinc anys es comenga a comptar des
de I'exercici següent a la data de la sol.licitud i sempre que aquesta siguicompatible
amb la normativa urbanística vigent al municipi i I'immoble disposi de llicéncia
urbanística. Excepcionalment durantel2023 es podrá gaudir de la bonificació, sempre
que iquan es produeixi la presentació de la sol'licitud entre del dia següent de la
publicació de I'aprovació provisional i el 28 de febrer de 2O23 i que s'acrediti que es
tracta d'instal'lacions en funcionament amb anterioritat a l'1 de gener de 2023.

Per tal de gaudir de I'esmentada bonificació caldrá complir les següents condicions:

DESCRIPCIO BONtFICACTO TERMINI CONDICIONS
lnstal.lació de
sistemes per a
I'aprofitament
térmic o eléctric
de I'energia
orovinent del sol

25 o/o 5 anys
Poténcia eléctrica mínima
instal'lada per bé immoble,
5kw

La persona interessada haurá de presentar la sol'licitud conesponent entre el dia 1 de
gener i el 31 de desembre de I'exercici anterior a aquell en qué hagi de produir
efectes la bonificació. Excepcionalment, per tal de poder gaudir durant el 2023 de la
bonificació, s'hauran de presentar les sol'licituds entre el dia següent de la publicació de
l'aprovació provisional fins al 28 de febrer de 2023.
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srcNAT ELEC?RóNICA!4ENT PER :
Marc Lablador Farre - DNI r, (SIG) el di"a O2/1I/2O22 a les 14:57:36
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Dita sol.licitud haurá d'anar acompanyada de la documentació que requereix els serveis
técnics de I'ajuntament, la qual és la següent:

- Pressupost d'execució material.

- Comunicació Ambiental.

- Declaració responsable per part de I'empresa instal'ladora.

- Per una instal'lació fotovoltaica de poténcia de fins a 10 kW, memória técnica on es
defineixin les característiques de la instal'lació, signada per I'empresa instal'ladora. En
cas de més de 10kW o la poténcia que determini la normativa vigent, caldrá projecte
técnic.

- Contracte amb el gestor de residus.

- Assumeix per part deltécnic competent.

- Llicéncia urbanística.

- Documentació acreditativa de la posada en funcionament de la instal'lació.

- Altra documentació necessária requerida pel técnic municipal en compliment de la
normativa vigent.

Per tal de poder gaudir de la bonificació és necessari I'informe favorable técnic
municipal."
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