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Modificació parcial de la disposició transitòria de l’Ordenança fiscal 1 

Impost sobre el Bens Immobles per a l’exercici 2020.    
 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs 
locals. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble 
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 

comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Verificat que, en relació al l’Impost sobre Bens Immobles l’ajuntament podrà regular 
una bonificació de fins el 50 per cent de la quota íntegra de l’impost per als bens 
immobles en els que s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric 
de l’energia provinent del sòl conforme al que preveu l’article 74.5 del text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vist que en aplicació d’aquest article el ple en sessió plenària de data 25 d’octubre 
de 2018 va aprovar provisionalment la següent bonificació: 
 

“Gaudiran d’una bonificació de fins el 50 per cent de la quota els habitatges en què s’instal·lin sistemes 

per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provenint del sol, amb les següents especificitats: 
- ... 
- Les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica gaudiran d’un 50 % de bonificació. 

- ... 
- S’aplicarà durant els cinc exercicis següents a la data de sol·licitud de bonificació i no pot tenir efecte 
retroactiu. 
- ...” 

 
Vist que aquesta modificació va esdevenir definitiva amb la seva publicació al BOPB 
de 28 de desembre de 2018. 
 
Vista l’aplicació que s’està fent en virtut del que disposa la disposició transitòria 
d’aquesta ordenança, no de la bonificació aprovada per a l’exercici 2019 sinó per a 
l’exercici 2020, limitant a 300 € la bonificació del 50%. 
 
Entenent que aquesta aplicació no s'ajusta a la voluntat expressada en aquell ple 
d’aprovar una bonificació per a promoure un canvi en benefici de contribuir a la 
transició energètica i disminuir l'emergència climàtica que patim de tal manera que, 

qui poses una instal·lació fotovoltaica a la seva llar gaudis d'una bonificació del 50% 
de l'IBI durant els cinc anys següents, com tothom -regidors i veïns- va entendre. 
 
Fet que entenem que va ser decisiu per a que molt veïns prenguessin decisions 
d'inversió instal·lacions d’aprofitament solar fotovoltaic que potser altrament no 
haguessin pres incrementant així la producció d'energia renovable just al punt del 
seu consum i dinamitzant el sector d'activitat de les energies renovables.  
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Es proposa al Ple l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
 
Primer.- Acordar que en la propera modificació de les Ordenances fiscals de l’IBI per 
l’exercici 2021, s’adaptin per eliminar el topall de 300€ de bonificació per les 
instal·lacions d’energia solar fotovoltaica instal·lades i registrades durant el període 
1 de Gener a 31 de Desembre de 2019. 

 
Segon.-Acordem ampliar una anualitat la bonificació per aquells subjectes que hagin 
realitzat les instal·lacions fotovoltaiques durant el 2019. La bonificació s’ajustarà 
minorant l’import bonificat durant el 2020. 
 
Tercer.- Comprometre´s que els grups municipals  que votin  afirmativament la 
moció a treballar per assolir aquests objectius i a mantenir vigents els canvis/i o 

efectes que es promouen durant la vigència del termini fixat en les ordenances així 
com durant l’ampliació que se’n derivi de l’estudi esmentat en l’acord 2 de la moció. 
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