
MOCIÓ  QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS  AL PLE DEL 15

D'OCTUBRE DEL 2018 PER APLICAR UNA BONIFICACIÓ DE L'IBI ALS IMMOBLES

AMB SISTEMES D'APROFITAMENT ENERGÈTIC

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Tal com es recull en l'article 74.5 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL), les

ordenances fiscals  d'un municipi  “podran regular  una bonificació  de fins al  50% de la

quota íntegra de l'Impost per als Béns Immobles (IBI) en els què s'hagin instal·lat sistemes

per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol”. 

Segons aquest  article,  “l'aplicació  d'aquesta bonificació  estarà condicionada a que les

instal·lacions  per  a  la  producció  de  calor  incloguin  col·lectors  que  disposin  de  la

corresponent  homologació  per  l'Administració  competent”  i  “els  altres  aspectes

substantius  i  formals  d'aquesta  bonificació  s'especificaran  a  l'ordenança  fiscal

corresponent”,  com per  exemple  acreditar  que  l'immoble  en  qüestió  disposa  d'aquest

sistema d'aprofitament mitjançant l'aportació del projecte o memòria tècnics, del certificat

de  muntatge,  si  s'escau,  i  del  certificat  d'instal·lació  degudament  diligenciada  per

l'organisme autoritzat per la Generalitat de Catalunya.

Així  mateix,  per  a  l'aplicació  d'aquesta  bonificació  hauria  d'identificar-se  la  llicència

municipal o altre acte de control urbanístic que empari la realització de les obres per a

instal·lar el sistema d'aprofitament de l'energia solar. En canvi, no es concedirien aquestes

bonificacions quan la instal·lació d'aquests sistemes sigui obligatòria segons la normativa

específica en la matèria. 

Atès  que  previsiblement  en  breu  aquest  Ajuntament  haurà  de  portar  les  Ordenances

Fiscals a debat  de la  Comissió Informativa corresponent  i  del  Ple,  i  tenint  en compte

l'interès que ha mostrat l'actual equip de govern per l'estalvi i l'eficiència energètica, des

de Ciutadans considerem que la bonificació de l'IBI per als immobles que disposin de

sistemes d'aprofitament energètic pot ser una bona mesura per incentivar l'aposta i l'ús de

les energies renovables per part dels reusencs. A més, la llei així ho permet i es tracta

d'una iniciativa que repercutiria de forma directa en l'economia de les famílies de la nostra

ciutat.



Per això, considerem que la inclusió de bonificacions en l'Ordenança reguladora de l'IBI

per la instal·lació de sistemes d'eficiència energètica pot contribuir a la sostenibilitat del

nostre  municipi,  fent-lo  menys  dependent  energèticament  i  amb  una  major  qualitat

ambiental.

Per tot l'exposat, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents 

ACORDS:

Primer. Que l'equip de govern de l'Ajuntament de Reus obri el debat per a la modificació

de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost de Béns Immobles (IBI) i, en base al que

estableix l'article 74.5 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL), hi inclogui

bonificacions als propietaris en funció de la classificació energètica i per la instal·lació d'un

equip  solar  tèrmic  o  termodinàmic  que  ajudi  a  augmentar  l'eficiència  energètica  de

l'habitatge i a reduir la demanda energètica a la xarxa convencional.

Segon.  Que  la  modificació  d'aquesta  Ordenança  Fiscal  es  porti  a  Ple  abans  de  la

finalització de 2018, per tal que les bonificacions puguin aplicar-se ja en l'impost de 2019.

Reus, 5 d'octubre del 2018
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Portaveu G. M. Ciutadans


