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Expedient 1105/21
El Consell Tributari, en sessió del dia 15 de setembre de 2021, ha aprovat el següent informe:

“El Consell Tributari, en sessió de 15 de setembre de 2021, de conformitat amb l'article
47.1.b) de la Llei 1/2006, de 13 de març, reguladora del règim especial del municipi de
Barcelona, i l'article 2.1.b) del seu Reglament orgànic, emet informe relatiu a la proposta
realitzada per la Gerència de Pressupostos i Hisenda sobre la modificació de l’Ordenança
Fiscal 1.4, reguladora de l’Impost sobre activitats econòmiques. La sol·licitud d’emissió
d’informe de data 21 de juliol de 2021 s’acompanyà en la mateixa data dels següents
documents: (i) Proposta de text de projecte normatiu. L’examen que realitza el Consell
Tributari sobre les ordenances reguladores dels ingressos de dret públic, així com sobre
qualsevol altra disposició de caràcter general, relativa totalment o parcialment als ingressos de
dret públic, es limita a l’anàlisi jurídica dels textos normatius continguts a l’expedient.
INFORME
I.- Introducció
Les modificacions de l’OF 1.4 que se sotmeten a informe són les següents:
-

Modificació de l’article 7.5, relatiu a la bonificació per energia solar
Modificació de l’article 7.6, relatiu a la bonificació per increment de plantilla

II.- Sobre la legalitat del projecte normatiu
El procediment per a la modificació de l’Ordenança fiscal (OF) haurà d’ajustar-se a les
previsions contingudes als articles 15 a 19 del TRLRHL i l’expedient haurà de contenir tota la
documentació exigida per la normativa aplicable, incloent-hi el preceptiu informe
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economicofinancer que valori les conseqüències pressupostàries derivades de l’aprovació de
l’Ordenança.
En aquest cas, consta a l’expedient la documentació que es ressenya en l’encapçalament del
present informe.
Sense perjudici del que s’ha afirmat, el Consell Tributari realitza les següents precisions i
observacions a la proposta normativa que se li sotmet a informe:
III.- Observacions
1.- Se sotmet a informe del Consell Tributari la modificació de l’article 7.5 de la referida OF,
que regula la bonificació del 50% de la quota de l’impost dels subjectes passius que instal·lin
sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, durant els dos
períodes impositius següents a la data de legalització de la instal·lació, consistent en la
modificació dels incisos cinquè i sisè del paràgraf segon i en l'addició d'un nou incís, que
queda situat com a tercer, en el paràgraf tercer del mateix apartat, tot això amb la nova
redacció següent -amb transcripció, en el seu cas, del text anterior que es presenta ratllat-:
Paràgraf segon:
“L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que:
• la instal•lació solar no sigui obligatòria per normativa,
• els col•lectors solars tèrmics disposin de la corresponent homologació per un
organisme competent (Ministeri d’Industria, Generalitat de Catalunya, Keymark
Management Organization, entre d’altres), en el cas d’instal•lacions de producció de calor,
• la instal•lació estigui degudament legalitzada per l’òrgan competent de la Generalitat
de Catalunya,
• l’Ajuntament hagi acceptat el comunicat d’obres que correspongui,
• el /la sol•licitant subjecte passiujustifiqui la seva participació econòmica, en el cas
d’instal•lacions comunitàries,
• el /la sol•licitant subjecte passiuno sigui beneficiari/a de la bonificació de l’ IAE IBI
pel mateix motiu per la mateixa instal·lació i entitat,
• les instal•lacions solars que s’integrin a l’edifici on es desenvolupi l’activitat o als
edificis adjacents en règim de cessió de l’espai, s’utilitzin a la pròpia activitat,
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• l’import de la bonificació acumulat en els dos anys no superi l’import de la seva
participació econòmica en el cas d’instal•lacions col•lectives o el cost de la instal•lació en el
cas d’instal•lacions individuals.”
Paràgraf tercer:
“La bonificació haurà de ser sol•licitada per l’interessat en el termini de tres mesos
posteriors a la data de registre del tràmit de legalització de la instal•lació a l’òrgan
competent de la Generalitat de Catalunya, acreditant:
• el document d’admissió del comunicat d’obres per l’Ajuntament;
• en el cas d’instal•lacions col•lectives, la còpia de l’acord de participació econòmica i
repartiment de costos de la instal•lació, degudament signat;
 En el cas de que el cost econòmic de la instal•lació sigui assumit per un tercer,
l’acord de la comunitat de propietaris haurà d’expressar que la participació i
repartiment de costos de la instal•lació és sufragat per aquesta entitat amb una
relació detallada dels propietaris e immobles beneficiats de la inversió realitzada
• en el cas de sistemes solars tèrmics:
 el certificat d’homologació dels col•lectors solars tèrmics,
 el certificat final i d’especificacions tècniques de la instal•lació pera l’aprofitament
d’energia solar tèrmica signat per l’instal•lador o el director de l’obra, segons
model de l’Agència d’Energia de Barcelona (http://energia.barcelona) i
 el justificant de presentació de la declaració responsable per a instal•lacions
tèrmiques en edificis en el registre d’entrada de l’Oficina de Gestió Empresarial de
la Generalitat de Catalunya, si escau;
• en el cas de sistemes solars fotovoltaics:
el justificant de presentació de la sol•licitud de posada en servei o l’autorització
administrativa en el registre d’entrada de l’Oficina de Gestió empresarial de la Generalitat
de Catalunya, segons model correspongui.”
Respecte a les modificacions proposades, importa destacar amb caràcter previ que el text de
l'OF manté la redacció de la bonificació que ja va ser objecte d'informe per aquest Consell
Tributari en el seu dictamen 260/17 i en el 571/19, sense recollir les observacions en ells
realitzades, de manera que aquestes observacions es donen per reproduïdes en el present
informe que, en conseqüència, es limita a l'examen de la nova redacció donada als incisos
abans assenyalats, úniques novetats que presenta l'OF per al exercici 2022.
Concretament, en el paràgraf segon, relatiu a les condicions de la bonificació, tals novetats
consisteixen en la substitució de el terme "sol·licitant" pel més adequat de "subjecte passiu"
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en els incisos 5 i 6; i en la substitució de la referència a la bonificació de l'IAE per la
referència a la bonificació de l'IBI a l'incís 6.
L'incís 6 conté l'exigència que el subjecte passiu, abans el sol·licitant, "no sigui beneficiari/a
de la bonificació". En la redacció anterior, aquesta condició de gaudi consistia a no ser
beneficiari/a de "la bonificació de l'IAE pel mateix motiu". En la redacció actual, s'exigeix no
ser beneficiari/a de la "la bonificació de l'IBI per la mateixa instal·lació i entitat".
Modificació que, si bé podria ser millorada en la seva redacció concreta, fent menció
específica de la denominació de la bonificació a la que s'està fent referència a l'IBI, en nom de
la claredat normativa i del respecte a la seguretat jurídica, no hi ha dubte que entra dins de la
potestat normativa de configuració d'aquesta bonificació per part de l'Ajuntament, pel que no
requereix cap altra observació.
Pel que fa a la modificació del paràgraf tercer d'aquest mateix apartat, relatiu a la
documentació acreditativa que ha d’acompanyar la sol·licitud de la bonificació que es regula,
consisteix, com s'ha dit en la introducció d'un nou incís. Aquest nou incís contempla el cas
específic que "el cost econòmic de la instal·lació sigui assumit per un tercer". En aquests
supòsits, s'exigeix que el corresponent acord de la comunitat de propietaris especifiqui que la
participació i el repartiment de costos de la instal·lació "és sufragat per aquesta entitat amb
una relació detallada dels propietaris e immobles beneficiats de la inversió realitzada”.
Es tracta per tant, de la regulació d'un supòsit no previst en l'anterior redacció, que incorpora
una exigència anàloga a la que s'ha introduït en l'OF de l'IBI per al 2022 per al cas
d'instal·lacions col·lectives en edificacions amb divisió de propietat horitzontal. A l'igual que
en el supòsit anterior, aquesta previsió entra plenament dins de l'àmbit de configuració
normativa que correspon a l'Ajuntament en la regulació d'aquesta bonificació.
2.- Se sotmet a informe del Consell Tributari la modificació de l’ordinal 5è de l’apartat 6 de
l’article 7, de la OF 1.4 relatiu al termini per presentar la sol·licitud de la bonificació per
increment de plantilla amb la següent redacció -amb transcripció, en el seu cas, del text
anterior que es presenta ratllat-:
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El Secretari del Consell Tributari
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