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Assumpte:  Proposta de modificació de les ordenances fiscals de 2021 núm. 1.1. (IBI) 1.4 (IAE) i 2.1 
(ICIO) per a la bonificació de sistemes d'aprofitament tèrmic  o elèctric de l'energia solar 
amb caràcter voluntari. 

1 Antecedents 

L’Ajuntament de Barcelona, davant la situació greu i urgent que viu la ciutat en relació al clima, declara 
l’Emergència Climàtica a la ciutat incrementant l’ambició i accelerant l’acció per aconseguir reduir el 
50% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle al 2030 respecte als valors de l’any 1992. Això 
implica reduir de l’ordre de 1.950.000 tones de gasos d’efecte hivernacle 

Per assolir aquesta reducció d’emissions la ciutat es planteja 7 grans canvis de model i 2 adaptacions. Un 
dels canvis de model contemplats és el canvi de model energètic, on l’increment de la generació 
renovable i local és una de les principals línies d’actuació a treballar a la ciutat. 

Barcelona, tot i ser una ciutat densa i construïda, amb una trama urbana complexa, té molt recurs solar 
per aprofitar. En aquest sentit, a la Declaració d’Emergència Climàtica, es recull l’objectiu d’incorporar 
l’any 2025 10 MWp d’energia fotovoltaica i 7 MW de solar tèrmica en els edificis residencials i terciaris 
privats, oferint, des de l’àmbit públic facilitats per assolir aquests objectius.  

Dintre d’aquestes facilitats, es proposa la reinterpretació de la normativa i alleugeriment de tràmits, 
alhora que potenciar els incentius econòmics com ara subvencions, bonificacions fiscals (IBI, ICIO, IAE) o 
altres mecanismes de finançament per tal de fer realitat el creixement que s’ha plantejat de la generació 
a la ciutat i que aquesta esdevingui una quotidianitat. 

2 Exposició de motius 

Des de l'any 2000 l'Ajuntament disposa d'una regulació sobre l'obligatorietat d'implantació de sistemes 
solars en edificis de nova construcció o rehabilitació integral, que inclou des de l'any 2011 els sistemes 
solars fotovoltaics, a més dels sistemes solars tèrmics. Aquesta és coneguda com l'ordenança solar de 
Barcelona, recollida dins el títol 8 de l'Ordenança de Medi Ambient de Barcelona (OMA). 

La normativa solar únicament aplica a les noves construccions i, com s’ha dit, Barcelona és una ciutat 
altament construïda, pel que, per assolir els objectius abans exposats, resulta necessari impulsar la 
generació solar als edificis existents, mitjançant  l'impuls de diferents mecanismes, com ara els incentius 
econòmics i la millora dels processos administratius. 

En aquest sentit, l’experiència en la tramitació de les sol·licituds de les bonificacions durant els anys 
anteriors, recollida tant dels tècnics municipals com dels interessats, ha permès detectar la conveniència 
de proposar una revisió del text que regula les bonificacions per tal de garantir: 

a) la claredat de l’àmbit i condicions de bonificació, definint amb claredat els casos que es 
consideren inclosos dins d’àmbit d’aplicació de les bonificacions dels diferents tributs 

b) la disposició d’uns condicionants que vetllin per l’ús adequat i equitatiu de la bonificació i el 
compliment de la normativa vigent, 

c) la simplicitat i l’eficiència en les sol·licituds, revisant la relació dels documents que s’han 
d’aportar com a justificació d’aquests condicionants 
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En aquest sentit, es considera que no és necessari cap informe preceptiu de l’Agència d’Energia 
per a l’atorgament de les bonificacions de l’ICIO, atès que les actuacions d’implantació de solars 
fotovoltaiques voluntàries es tramiten pel règim de Comunicat. Només poden tenir caràcter 
obligatori per OMA si s’engloben dins d'actuacions d'obres majors, com ara construccions de 
nova planta o rehabilitació integral d’un edifici. 

3 Objectius de la revisió 

En coherència amb els  motius exposats, resulta justificat revisar: 

l’apartat 8 de l’article 9è de l’ordenança fiscal núm. 1.1. reguladora de l’impost sobre bens 
immobles (IBI), 

l’apartat 5 de l’article 7è de l’ordenança fiscal núm. 1.4. reguladora de l’impost sobre activitats 
econòmiques (IAE), 

l’apartat 4 de l’article 7è de l’ordenança fiscal núm. 2.1. reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres (ICIO), 

per tal que s'assoleixin els següents objectius: 

a) Esclarir l’àmbit d’aplicació, condicionants i  documentació justificativa a presentar en qualsevol 
tipus d'instal·lació solar i 

b) simplificar el procés de sol·licitud i revisió eliminant informes tècnics que no siguin necessaris 

4 Proposta de revisió 

La proposta de revisió que s’annexa1 en aquest informe, incideix en els següents aspectes per tal de 
satisfer els requisits i objectius enunciats: 

4.1 Àmbit d’aplicació i abast de les bonificacions: 

a) A totes tres ordenances es mantenen els usos admesos a l’àmbit d’aplicació i l’abast de les 
respectives bonificacions, definits a les ordenances de 2020: 

50% de l’IBI durant 3 anys, 

50% de l’IAE durant 2 anys i 

95% de l’ICIO. 

b) En el cas de l’ordenança fiscal 1.1. (IBI), s’ha afegit la definició dels usos considerats com a 
habitatge i terciari, als que es destina aquesta bonificació, per tal d’aclarir certs dubtes en la 
interpretació per part dels interessats detectats durant l’aplicació de l’anterior ordenança fiscal. 

4.2 Condicions d’atorgament de les bonificacions: 

a) En el cas de les ordenances fiscals reguladores de l’IBI i l’IAE: 

Es mantenen respecte les ordenances de 2020: 

les condicions recollides a les ordenances de 2020 en quan a voluntarietat de les 
instal·lacions, compliment de requisits normatius (homologació de captadors solars 
tèrmics i  legalització d’instal·lacions) i administratius (acceptació comunicat d’obres). 



S’aclareixen: 

el criteri per establir el límit de l’import la bonificació acumulada en el cas de les 
instal·lacions col·lectives - que ja existia a les ordenances de 2020 de forma genèrica per 
a instal·lacions individuals - establint aquest a l’import de la participació econòmica de 
l’interessat, 

el criteri de càlcul del cost de la instal·lació, com a límit de la bonificació, diferenciant 
entre quan s’ha d’aplicar o no l’IVA, en funció de si el sol·licitant és una persona física o 
jurídica, respectivament. 

la incompatibilitat entre les bonificacions, establint que un mateix subjecte passiu 
(persona física o jurídica) no pot ser beneficiari al mateix temps de la bonificació de l’IBI 
i l’IAE, atès que les bonificacions estan dissenyades per a subjectes diferents (titular i 
llogater del bé immoble, respectivament), i 

els organismes que son competents per a la justificació de les condicions d’homologació 
de captadors solars tèrmics i legalització d’instal·lacions solars. 

S’hi afegeixen: 

La condició del límit de la bonificació acumulada en el cas de les instal·lacions 
col·lectives, establint aquest a l’import de participació en cada cas, i  

la condició de què el sol·licitant justifiqui la seva participació econòmica en el cas 
d’instal·lacions col·lectives, enteses com aquelles en la que varis titulars arriben a un 
acord per a executar, legalitzar, utilitzar i mantenir de forma compartida una instal·lació 
de generació integrada en el mateix edifici o les proximitats. 

b) En el cas particular  de la ordenança reguladora de l’IBI: 

Es mantenen respecte l’ordenança de 2020: 

La condició relativa a la potència fotovoltaica mínima a instal·lar en edificis destinats a 
l’ús d’habitatge unifamiliar depenent de l’import de la IBI a que estigui subjecte el 
titular. 

Aquest condicionant té com a finalitat garantir que  el període de retorn de la inversió 
no sigui inferior al període de bonificació de l’IBI, en particular en els casos dels 
habitatges unifamiliars, amb una tributació de l’IBI més elevada. Per aquest motiu, s’ha 
estimat la potència mínima en tres trams d’IBI d’unifamiliars (fins a 2.000, 3.000 i 4.000 
€/any) a partir d’un preu estimat de 3.000 €/kWp i un període d’amortització mínim de 
3 anys. 

El criteri excloent d’aplicació de la bonificació quan l’IBI sigui superior a 4.000 €, en els 
casos de participació en instal·lacions solars col·lectives. 

Aquest criteri respon a l’esperit de l’ordenança de donar prioritat a l’impuls de la 
generació en els casos amb menor poder adquisitiu del titular. 

S’elimina respecte l’ordenança de 2020: 

Les condicions de potència mínima per unitat funcional en edificis d’habitatges 
plurifamiliars.  

Aquest condicionant s’ha eliminat entenent que la instal·lació que es proposi a nivell 
d’edifici plurifamiliar ja s’optimitzarà per a l’aprofitament comunitari i que, en qualsevol 
cas, la limitació de la bonificació acumulada serà com a màxim el cost de la instal·lació 



4/4

(amb o sense IVA en funció de si la sol·licitud de bonificació es fa per un particular o 
privat respectivament). 

c) En el cas particular  de la ordenança reguladora de l’IAE: 

S’afegeix respecte l’ordenança de 2020: 

La condició que la instal·lació solar s’integri en l’edifici on el sol·licitant desenvolupi la 
seva activitat o bé en l’edifici adjacent, mitjançant un acord de cessió d’ús d’un espai 
titularitat d’un tercer, diferent de l’arrendatari. 

El motiu és facilitar que un llogater pugui instal·lar un sistema solar tot i que a la coberta 
de l’edifici on desenvolupa la seva activitat tingui alguna limitació d’espai o per ombres, 
o bé no arribi amb un acord amb l’arrendatari o la comunitat de propietaris per a la 
ocupació de part de la coberta. 

d) En el cas particular de l’ordenança reguladora de l’ICIO: 

S’aclareixen: 

els organismes que son competents per a la justificació de les condicions d’homologació 
de captadors solars tèrmics i legalització d’instal·lacions solars. 

4.3 Documentació justificativa per a la sol·licitud de les bonificacions: 

a) En totes tres ordenances (IBI, IAE i ICIO): 

S’hi afegeix: 

La relació de documents i models que justifiquen cadascun dels requisits o 
condicionants establerts per a cada tipus de bonificació 

S’actualitza i s’uniformitza la denominació dels documents per tal que sigui d’acord a la 
normativa en vigor i sigui fàcilment reconeguda pels interessats a fi i efecte de 
simplificar la tramitació de les sol·licituds. 

 
 

Barcelona, 22 de setembre de 2020 
 
 
 
 
 
 
Cristina Castells Guiu 
Directora Gerent de l'Agència d'Energia de Barcelona 
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