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Ordenances Fiscals 2020
Aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Granollers 23/12/2019

OF 1.1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. Article 6 Bonificacions, apartats 9 i 10
Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra de l'impost, i durant un
període de cinc anys, els béns immobles destinats a habitatge 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.

OF 1.3 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES. Article 7.
Bonificacions
De conformitat amb l'article 103.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, gaudiran de bonificació les
construccions, instal·lacions i obres següents: b) Bonificació del 95 per cent sobre el
pressupost de les obres de la instal·lació de captació solar tèrmica i/o fotovoltaica

OF 1.2 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. Article 4. Exempcions i
bonificacions
Tindran dret a una bonificació: b) Els vehicles, en funció de la etiqueta ambiental que tinguin
(Zero i ECO), gaudiran d’una bonificació del 75 % sobre la quota de l’impost, durant
dos anys i del 50 % durant tres anys, comptats a partir de l’any següent al de la data de 
matriculació. 



En base als models ICAEN, Associació Nacional d’Autoconsumidors i els Consells
Comarcals d’Osona i el Vallès Occidental, l’Ajuntament de Granollers es
planteja adoptar determinats beneficis fiscals a l’IBI, l’ICIO i l’IAE,
orientats a promocionar l’estalvi energètic i les energies renovables en el sector
domèstic, comercial i industrial.

Aquestes bonificacions es basen en dos models desenvolupats per l’Institut 
Català de l’Energia (ICAEN) i l’Associació Nacional d’Autoconsumidors
(ANA) i estan recollides dins les possibilitats permeses per la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. 

S’ha encarregat un estudi per analitzar la repercussió econòmica d’aquestes 
bonificacions.  

L’objectiu principal de l’estudi és quantificar la repercussió econòmica que 
comportarà l’aplicació de les bonificacions anteriors en la recaptació
pressupostària municipal del període comprés entre 2021 i 2025. 



Principals modificacions 

IBI: inclusió d’habitatges plurifamiliars, sector comercial i industrial; import de 
la bonificació en funció de la potència instal·lada; bonificació màxima sense 
superar el valor del 50% de la quota íntegra de l’impost. Tb instal·lacions 
legalitzades davant Generalitat de Catalunya en data anterior a l’entrada en 
vigor de l’ordenança, quan no excedeixi de 2 anys. 

ICIO: bonificació aplicable només sobre la part del PEM de la instal·lació; tipus
obres instal·lació proposades: solar FV i tèrmica, recàrrega VE i rehabilitació 
energètica. 

IAE: nova bonificació. Ús o producció energia a partir d’instal·lacions 
aprofitament energies renovables o sistemes de cogeneració. 

En general, no procedirà cap bonificació quan la instal·lació del 
sistemes per a l’aprofitament d’energies renovables siguin obligatòries 
d’acord amb la normativa específica. 



Tramitació d’obres

Durant el 2020 l’Ajuntament ha incorporat els preceptes del Decret Llei 16/2019 
sobre la subjecció de les instal·lacions solars FV al règim de comunicació 
prèvia. 

Les que s’implantin:

a) Sobre la coberta de les edificacions i altres construccions auxiliars d'aquestes, incloses les 
pèrgoles dels aparcaments de vehicles, quan les instal·lacions no superin el metre d'alçada des de 
la coberta plana o, en cas de coberta inclinada, quan els captadors o els panells s'hi ubiquin 
adossats en paral·lel.

b) Als espais de les parcel·les en sòl urbà, no ocupatsper les edificacions i altres construccions
auxiliars d'aquestes, quan les instal·lacions es destinin a reduir la demanda energètica de 
l'edificació i no superin el metre d'alçada des de la rasant del sòl ni comportin una ocupació de 
la parcel·la superior al 25% de la seva superfície no edificable.

Amb caràcter general, l’interessat pot executar l’obra des del moment de la 
presentació de la comunicació prèvia.



Tramitació d’obres

És un aspecte determinant per a la futura viabilitat de la instal·lació, definir 
mínimament la documentació a presentar per a la sol·licitud de la 
comunicació prèvia i les excepcions en el cas d'instal·lacions solars FV
(segons annexes model ordenança autoconsum ICAEN).

Annex 1: model sol·licitud comunicació prèvia
Annex 2: model Declaració responsable empresa
Annex 3: model Memòria tècnica
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/autoconsum/autoconsum-
fotovoltaic/

Les instal.lacions de producció d’energia mitjançant panells fotovoltaics que no 
s’ajustin a les condicions anteriors (la resta), hauran de tramitar llicència 
urbanística que autoritzi les obres.


