
INCENTIUS FISCALS PER LES
PLAQUES SOLARS

Nova Ordenança núm. 32 reguladora de la Promoció de les

Instal·lacions d’Autoconsum amb Energia Fotovoltaica

    El Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic
(IPCC) ha publicat cinc informes que confirmen l’evidència
dels canvis en el clima i la seva correlació directa amb
l’activitat humana. Es conclou que l’origen de l’escalfament
global i del conseqüent canvi climàtic, avui ja
inqüestionable, és fonamentalment antròpic, amb un rang
de probabilitats superior al 95%. La seva causa principal
és, essencialment, les emissions de gasos amb efecte
hivernacle (GEH) provocats per l’ús creixent, generalitzat i
massificat de combustibles fòssils.

    El municipi de Gimnells i Pla de la Font està compromès
amb la lluita contra el canvi climàtic i en l’endegament
definitiu per poder afrontar la transició energètica,
suposant un dels reptes actuals més importants que
qualsevol societat ha d’afrontar i que exigirà una
transformació profunda dels actuals models energètics i
un compromís ferm i sòlid per part de la ciutadania.

PERQUÈ CAL FOMENTAR LA
TRANSICIÓ ENERGÈTICA? BONIFICACIONS

DE FINS AL 50%
IBI / IAE / ICIO

+ PROCEDIMENT
SIMPLIFICAT



   La regulació del Règim d’Intervenció Municipal sobre
les Instal·lacions d’Autoconsum amb Energia Solar
Fotovoltaica que s’executen en Béns Immobles, situats
al terme municipal de Gimenells i Pla de la Font, així
com les mesures tributaries destinades al seu incentiu.

   Cal destacar que hauran de complir els criteris
d’integració paisatgística continguts al planejament
urbanístic i a les ordenances locals d'edificació.

1. RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA
  De Forma General estan subjectes al Règim de
Comunicació Prèvia les intervencions necessàries per
executar una instal·lació d’autoconsum amb energia
solar fotovoltaica. Així doncs, es fixen aquests Requists:
 

a) Model Normalitzat de Comunicació Prèvia. 

b) Declaració Responsable de l’Empresa Instal·ladora.

c) Memòria Tècnica de la Instal·lació Fotovoltaica.

d) Un Certificat de l’Estabilitat del Forjat on es volen
implantar les Plaques, per tal de justificar la seva
Seguretat Estructural.

e) Pressupost Detallat de la Instal·lació.

f) Document d'acceptació signat per un Gestor de
Residus autoritzat per tal de garantir la correcta
destinació dels Residus separats per tipus.

RESUM DE L'ORDENÇA
Règim de Comunicació Prèvia, Llicència Urbanística i

Procediment de Sol·licitud de les Bonificacions

«L'ENERGIA
SOLAR SERÀ

ESSENCIAL PER
SATISFER LES

CREIXENTS
DEMANDES

ENERGÈTIQUES I
EVITAR EL CANVI

CLIMÀTIC»
 

RAMEZ NAAM

Ajuntament de Gimenells i Pla de la Font

2. RÈGIM DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA
  Restaran subjectes a Llicència Urbanística les
intervencions que, de conformitat amb la Llei
d’Ordenació de l’Edificació, requereixin un projecte i,
en tot cas, les que s’executin en béns sotmesos a règim
de protecció patrimonial cultural o urbanística i les
que es duguin a terme en béns immobles ubicats en
sòl no urbanitzable o sòl urbanitzable no delimitat.

3. BONIFICACIONS FISCALS
  Aquest tipus d'instal·lacions comportaran, Prèvia
Sol·licitud, el gaudi de les següents Bonificacions
Fiscals en la majoría d'Impostos Locals del Municipi: 

a) Quota Urbana IBI: Bonificació total d'un 50% el 1r
any; 40% el 2n; 30% el 3r; 20% el 4rt; i 10% el 5è. 

b) Quota ICIO: Les instal·lacions fotovoltaiques podran
beneficiar-se d'una Bonificació del 50%.

c) Quota IAE: Podran rebre una Bonificació del 30%
aquelles persones subjectes que produeixin o utilitzin
energies renovables o sistemes de congelació. 

   Podreu trobar els Formularis  necessaris referents
a aquests tràmits a la nostra Nova Pàgina Web, dins
la recent estrenada Seu Electrònica, o bé se us
facilitaran a les Oficines de l'Ajuntament de
Gimenells i Pla de la Font.

4. ACCÉS A LA INFORMACIÓ


