
Ordenança núm. 1 
 
 
Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable  
 
 
3. Gaudiran d'una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l'impost els béns 
immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de 
l'energia provinent del sol, sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les 
ordenances municipals. 
 
És requisit indispensable que les instal·lacions  de sistemes per a l'aprofitament 
tèrmic  incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de 
l'Administració competent. 
 
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà per un període de 5 anys i 
es mantindrà, dintre del període concedit, mentre no variïn les circumstàncies 
determinants del seu atorgament. 
 
Per a gaudir d’aquesta bonificació, el subjecte passiu haurà de sol·licitar-la i presentar 
davant la hisenda municipal la següent documentació: 
 

a) Cèdula d'habitabilitat per a aquells immobles en que aquesta sigui imprescindible. 
 

b) Certificat d'homologació dels col·lectors per a les instal·lacions de sistemes per a 
l'aprofitament tèrmic. 

 
c) Còpia de la llicència d'obres de la instal·lació solar o, en el seu defecte, comunicat 

previ d'obres presentat davant l'Ajuntament. 
 

d) Certificat tècnic final de la instal·lació solar emès per l'empresa instal·ladora o pel 
facultatiu, a on consti la data de finalització de la instal·lació i, en el cas dels 
sistemes solar tèrmics la marca, model i contrasenya d'homologació dels 
col·lectors solars, o en el cas dels sistemes solar elèctrics la potència instal·lada. 
 

e) Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera 
indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral. 
 

 
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà per un període de 5 anys i 
es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament. 
 
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament. 
 
Per a gaudir de la bonificació es requerirà que el subjecte passiu l'hagi sol·licitada abans 
que les respectives liquidacions adquireixin fermesa.  
 

 


