ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable
5. Els béns immobles, tant de naturalesa urbana com rústega, que tinguin instal·lacions d’autoconsum
amb energia solar fotovoltaica gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost sobre béns
immobles. L’import de la bonificació no podrà excedir de les quantitats de la següent taula en funció de la
potència instal·lada de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum:

En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum per
subministrar electricitat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per a
cadascun dels habitatges vinculats.
El termini d’aplicació d’aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a la data que
figuri en el document que acrediti que la instal·lació està executada i legalitzada davant la Generalitat, i
sense que, en cap cas, pugui excedir de 5 períodes impositius.
Les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum que disposin de l’acreditació de la seva legalització davant
de la Generalitat de Catalunya en data anterior a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança poden presentar
la sol·licitud pertinent sempre i quan no excedeixi de 2 anys. En aquest supòsit el termini d’aplicació
d’aquesta bonificació regulat en el paràgraf anterior s’iniciarà en el període impositiu de l’exercici 2020 i
finalitzarà l’exercici 2024.
Als efectes d’aquesta Ordenança s’entendrà per:

Instal·lació fotovoltaica d’autoconsum:
a) Qualsevol instal·lació elèctrica d’autoconsum que estigui contemplada en la Llei del Sector Elèctric.
b) Qualsevol instal·lació elèctrica aïllada de la xarxa, entesa com aquella instal·lació en la qual no existeix
en cap moment capacitat física de connexió elèctrica amb la xarxa de transport o distribució, ni directament
ni indirecta o a través d’una instal·lació pròpia o aliena.

Potència elèctrica instal·lada a les instal·lacions fotovoltaiques:
a) La potència màxima de l’inversor, o la suma de les potències màxims dels inversors, al seu cas.
En cas que l’habitatge sigui nou, si la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum serveix per justificar la
contribució solar mínima que exigeix el Codi Tècnic de l’Edificació, no se li podrà aplicar aquesta bonificació.

