Incentius fiscals a la Transició Energètica
Resum Ordenances Fiscals SPT 2020
L’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, en el marc del Pla de Transició Energètica va aprovar els següents
incentius inclosos a les Ordenances Fiscals del municipi per a 2020. Aquests incentius s’emmarquen dins
dels marges que estableix el marc legal vigent.

Deduccions en l’Impost als Béns Immobles (IBI)
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable.
(...)
2. En general gaudiran d’una bonificació del 50% de l’IBI durant un període de tres anys per
a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per autoconsum d’acord als criteris
establerta a l’ordenança per la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia
fotovoltaica en el municipi de Sant Pere de Torelló.
En el cas d’instal·lacions col·lectives de més de tres consumidors la bonificació serà del
30%. Aquesta bonificació es limitarà al màxim del 5% dels contribuents, d’acord a l’ordre
correlatiu per data d’entrada de les sol·licituds i fins a un màxim de 1.000,00 € anuals
per contribuent.
En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació d’autoconsum
amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als elements comuns, la
bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per cadascun dels habitatges vinculats.
En qualsevol cas, la bonificació màxima per un immoble no superarà el valor del 50% de
la quota íntegra.
Aquesta bonificació s’aplicarà durant 3 anys consecutius, a comptar des de la primera
liquidació posterior a la presentació de la sol·licitud.

(...)
Article 8.- Normes de gestió.

(...)
2. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 5:
(...)
2.2 El termini d’aplicació de la bonificació de l’apartat 2 s’iniciarà en el període impositiu
següent a l’any de concessió de la bonificació per part de l’Ajuntament i tindrà una durada
de 3 períodes impositius.
Per tenir dret a aquesta bonificació, caldrà presentar a l’ajuntament la sol·licitud de
bonificació, d’acord a la ordenança per la promoció de les instal·lacions d’autoconsum
amb energia fotovoltaica, abans del termini de 6 mesos a comptar des de la data que

figuri en el document que acrediti que la instal·lació està executada i legalitzada davant
de la Generalitat.
Un cop estigui en marxa el sistema municipal de comptabilitat energètica, la posada en
marxa de l’abocament de dades al sistema serà també requisit previ a la sol·licitud de
bonificació.
Mentre el sistema municipal de comptabilitat energètica no estigui en funcionament serà
requisit per a l’atorgament de la bonificació assumir el compromís d’abocar la informació
sobre generació i consum elèctrics, a requeriment de l’Ajuntament, al futur sistema de
comptabilitat energètica municipal.
Aquest compromís quedarà expressat en el mateix document de sol·licitud de bonificació
a què fa referència l’ordenança per l’impuls de les instal·lacions d’autoconsum amb
energia fotovoltàica. Oportunament es redactarà un full d’especificacions tècniques del
contingut i forma en què haurà de preveure’s la transferència d’aquestes dades. El
sistema de captació i enregistrament de dades de la instal·lació fotovoltaica haurà de ser
descrit a la Memòria tècnica. En el moment en què s’activi l’esmentat sistema de
seguiment, l’ajuntament ho notificarà al beneficiari, el qual haurà de facilitar-ho en un
termini màxim de tres mesos. L’incompliment d’aquest compromís significarà la pèrdua
dels beneficis de les bonificacions fiscals. Les dades transferides seran exclusivament
utilitzades per l’Ajuntament amb finalitats estadístiques i seran objecte d’estricta
protecció.

Impost sobre construccions, instal•lacions i obres
(...)
Article 2n.- Actes subjectes.
Entre d’altres, estan subjectes a aquest impost les construccions, les instal·lacions i les
obres següents:
(...)
c) La construcció, la instal·lació, la modificació i la reforma de parcs eòlics, aerogeneradors i
instal·lacions fotovoltaiques.

(...)
Article 6è.- Beneficis fiscals de concessió potestativa.
(...)
5. Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost a favor de les
construccions, instal·lacions o obres per implantar energies renovables per a l’autoconsum
elèctric mitjançant plaques solars fotovoltaiques d’acord a allò estipulat a l’ordenança per la
promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica.
És condició indispensable per a rebre la present bonificació que el projecte prevegi el
sistema de monitoratge de la instal·lació i l’abocament de les dades de producció al
sistema municipal de comptabilitat energètica.

Aquesta bonificació s’aplicarà només sobre la part del Pressupost d’Execució Material
(PEM) corresponent a la instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.
6. Es concedirà una bonificació del 20 per cent de la quota de l’impost a favor de la
construcció d’edificis sostenibles o obres per
convertir edificis existents en edificis
sostenibles.

Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria
d’urbanisme
(...)
Article 7 - Beneficis fiscals
(...)
4. Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent en la quota tributaria, aquelles obres l’objecte
de les quals sigui la instal·lació i/o promoció d’energies renovables.
(...)
6. Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota tributària a favor de les llicències
o comunicacions de construccions, instal·lacions o obres per implantar energies renovables
per a l’autoconsum elèctric mitjançant plaques solars fotovoltaiques.
7. Es concedirà una bonificació del 20 per cent de la quota tributària a favor de les llicències
o comunicacions de construcció d’edificis sostenibles o obres per convertir edificis existents
en edificis sostenibles.

(...)

Impost sobre vehicles de tracció mecànica
(...)
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable.
(...)
2. S’estableix una bonificació del 75 per cent per als vehicles elèctrics purs. No s’aplicarà
aquesta bonificació als turismes elèctrics purs de més de 30 cavalls fiscals. Serà condició
indispensable per a l’atorgament de la bonificació assumir el compromís de facilitar als
serveis tècnics municipals, en cas de ser requerits, el quilometratge anual a efectes
d’estadística. En cas de no facilitar les dades un cop requerida la bonificació serà revocada
per a l’exercici següent.

