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AJUntAment d’AiGUAViVA 

Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per 
a l’exercici de 2020 

el Ple de l’ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el 21 d’oc-
tubre del 2019, va aprovar provisionalment la modificació de les Or-
denances fiscals per a l’exercici 2020 següents: 

- Ordenança fiscal núm. 03, reguladora de l’Impost sobre béns im-
mobles. 
- Ordenança fiscal núm. 04. Reguladora de l’Impost sobre construc-
cions, instal·lacions
 i obres. 

no havent-se presentat reclamacions durant el període d’exposició 
pública, l’acord d’aprovació provisional esdevé definitiu, d’acord 
amb el que l’article 178.1c del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim Local 
de Catalunya. 

De conformitat amb el que preveu l’article 178.2 del Decret Legis-
latiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, es publica el text íntegre 
de les modificacions introduïdes, que començaran a regir a partir de 
l’ú de gener de 2020 i que es mantindran vigents mentre no s’acordi 
la seva modificació o derogació. 

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, podeu inter-
posar recurs contenciós administratiu davant la sala Contenciós 
administrativa del Tribunal superior de Justícia de Catalunya en 
el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la seva publi-
cació al Butlletí Oficial de la Província de Girona. No obstant això, 
podeu exercitar qualsevol altre recurs que considereu procedent. 

1. mODIFICaCIÓ De L’OrDenanÇa FIsCaL nÚm. 03, reGu-
LaDOra De L’ImPOsT sOBre BÉns ImmOBLes:

s’afegeix a  l’article 2.2,  d’exempcions,  un nou  punt (e): 

“e) els centres sanitaris de titularitat pública, la titularitat dels quals 
correspongui a l’estat, la Comunitat autònoma o les entitats Locals 
i pertanyin a una o vàries de les categories següents: 
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-  Hospitals públics gestionats per la seguretat social. 
-  Centres d’assistència primària, d’accés general. 
-  Garatge d’ambulàncies pertanyents als centres que gaudeixen 

d’exempció”

S’afegeix l’article 5, de Bonificacions,  el nou apartat 5.2 correspo-
nent a bonificacions de concessió potestativa: 

“5.2 De concessió potestativa:

a) Gaudiran d’una bonificació de fins a un 50% sobre la quota ín-
tegra els béns immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum 
per a aprofitaments elèctric amb energia solar fotovoltaica que 
compleixin les condicions establertes en els apartats següents: 

a.1) en el cas de les instal·lacions elèctriques d’autoconsum que 
estiguin contemplades en la Llei del Sector Elèctric, la bonifica-
ció serà d’aplicació només als béns immobles que tinguin instal-
lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica d’una 
potència elèctrica instal·lada major o igual al 30% de la potèn-
cia elèctrica contractada de l’immoble que sigui alimentat amb 
aquesta instal·lació. en el cas que la instal·lació d’autoconsum 
alimenti diversos béns immobles, es tindrà en compte la suma 
de les potències contractades per cadascun dels béns immobles. 

a.2) en el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una 
instal·lació d’autoconsum fotovoltaica per subministrar electrici-
tat als elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quo-
ta íntegra per cadascun dels habitatges vinculats sempre  que la 
instal·lació solar fotovoltaica tingui com a mínim una potència 
elèctrica instal·lada major o igual al 30% de la potència elèctrica  
dels serveis comuns. 
En qualsevol cas, la bonificació màxima per un immoble no su-
perarà el valor del 50% de la quota íntegra. 

a.3) Aquesta bonificació s’aplicarà durant 5 anys consecutius, a 
comptar des de la primera liquidació posterior a la presentació 
de la sol·licitud. 

a.6) Per tenir dret a aquesta bonificació, caldrà presentar a l’ajun-
tament la sol·licitud de bonificació 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 la Genera-
litat. 
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a.7) L’aplicació de la bonificació quedarà condicionada a l’apro-
vació  d’aquesta per part de l’ajuntament.  La sol·licitud norma-
litzada que es presentarà signada pel titular de l’Impost sobre 
béns Immobles, o si s’escau pel seu representant legal, i inclourà 
les dades personals de la persona titular de l’IBI, les dades de 
l’immoble, la potència elèctrica de la instal·lació, la potència elèc-
trica contractada de l’immoble, junt amb un informe de l’empre-
sa instal·ladora que acrediti el compliment de la condició tècnica 
de que  la potència elèctrica instal·lada d’autoconsum amb ener-
gia solar sigui major o igual al 30% de la potència elèctrica con-
tractada de l’immoble.  També s’adjuntarà una còpia de l’admis-
sió de la comunicació prèvia de les obres i dels documents que 
acreditin que la instal·lació està executada i legalitzada davant la 
Generalitat de Catalunya.”

2. mODIFICaCIÓ De L’OrDenanÇa FIsCaL nÚm. 04, reGu-
LaDOra De L’ImPOsT sOBre COnsTruCCIOns, InsTaL.La-
CIOns I OBres:

S’afegeix l’article 8, de Bonificacions, un nou  apartat (1.c): 
“ c) Les construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorpo-
rin sistemes per l’aprofitament elèctric de l’energia solar dispo-
sen d’una bonificació del 95%. 
Aquesta bonificació s’aplicarà només sobre la part del Pressu-
post d’execució material (Pem) corresponent a la instal·lació 
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica. 
Aquesta bonificació s’aplicarà en el moment del pagament de 
l’Impost, prèvia comprovació per part de l’ajuntament que les 
obres es corresponen amb les d’una instal·lació d’autoconsum 
d’energia solar fotovoltaica. “

aiguaviva, 12 de desembre de 2019 

Josep Pinsach riera 
alcalde  


