Gestió Jurídica
D-HISMUN 19491/2022 5 OF.
En Jaume Renyer Alimbau, secretari general de l'Ajuntament de Reus, CERTIFICO:
Que el PLE MUNICIPAL, en sessió duta a terme el dia 18 de novembre de 2022, va
aprovar l'acord que seguidament es transcriu, amb la salvetat i a reserva dels termes
que resultin de l'aprovació de l'acta segons el que disposa l'article 206 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals:
Gestió jurídica. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal
número 5, reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/11/2022

"Vist l’expedient de modificació de l'Ordenança fiscal número 5, reguladora de
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Vist el què disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els seus
arts. 15.1, 16 i 17.1.
Vist l’informe conjunt emès per la Secretaria i la Intervenció municipal, en
relació al contingut de l’expedient.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
21/11/2022

La Comissió Informativa de Serveis d’Hisenda i de Serveis Generals i Economia,
de data 14 de novembre de 2022, informa sobre el present assumpte que s’ha
de sotmetre a la consideració del Ple, resultant amb caràcter provisional.
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer. APROVAR la modificació de l’Ordenança fiscal número 5, reguladora
de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, d’acord amb el següent
detall:
Modificar el primer paràgraf del punt 2 de l’article 9 i afegir un últim paràgraf,
que resta redactat de la següent manera:
2.Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent de la quota de l’Impost, les
construccions, instal·lacions o obres en edificis destinats a habitatges, que incorporin
voluntàriament sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per
autoconsum, per no ser obligatoris segons la normativa vigent.
Per a poder gaudir d’aquesta bonificació, cal que es doni una de les dues condicions
següents:
a) Energia solar tèrmica: aquesta instal·lació haurà de donar servei, com a mínim,
al 30 per cent de la demanda d’aigua calenta sanitària de l’edifici.
b) Energia solar fotovoltaica: aquesta instal·lació haurà de suposar, com a mínim,
del 30 per cent de la potència contractada.
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Per a gaudir d’aquesta bonificació, que és de caràcter pregat, l’interessat caldrà que
la sol·liciti, prèviament al meritament de l’Impost, acompanyant un projecte tècnic en
què es detallin les condicions i paràmetres anteriors, i acreditant que els equips que
s’instal·lin disposin de la corresponent homologació de l’administració competent.

Signat electrònicament
Carles Pellicer Punyed
21/11/2022

Aquesta bonificació s’aplica exclusivament sobre aquelles construccions, instal·lacions
o obres que afectin directament a la incorporació d’aquests sistemes d’aprofitament
d’energia solar, per tant, no s’aplicarà a la resta de construccions, instal·lacions o
obres, encara que estiguin contemplats en un mateix projecte o autoritzats en una
mateixa llicència o permís municipal. Per aquest motiu, el subjecte passiu haurà de
presentar un PEM per les obres i instal·lacions relatives a la incorporació d’aquests
sistemes, independent o desglossat de la resta obres que puguin formar part del
mateix projecte o permís municipal.

Segon. EXPOSAR al públic el present acord mitjançant anunci que s’inserirà
en el tauler d’anuncis municipal durant el termini de trenta dies hàbils, a
comptar des del següent al de publicació de dit anunci en el Butlletí Oficial de
la Província, dins dels quals els interessats, podran examinar l’expedient i
presentar les al·legacions que estimin oportunes.
Així mateix durant aquest període, estarà a disposició dels interessats a la seu
electrònica d’aquest Ajuntament, a l’espai anomenat “Informació Publica”
(https://seu.reus.cat/seu/informacioPublicaAnunciPublic/categories)

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
21/11/2022

Tercer. ADOPTAR l’acord definitiu que procedeixi una vegada finalitzat el
termini d’exposició pública i a la vista de les reclamacions presentades, i si
aquestes no es formulessin, entendre definitivament adoptat el present acord
fins aleshores provisional.
Quart. PUBLICAR l’acord definitiu o el provisional elevat automàticament a tal
categoria, així com, el text modificat de l’Ordenança indicada en el present acord."
I perquè consti i tingui els efectes que correspongui, lliuro la present certificació,
d'ordre i amb el vistiplau del Molt Il·ltre. Sr. Alcalde, a la ciutat de Reus.
Vist i plau,
President

El secretari general

Carles Pellicer Punyed

Jaume Renyer Alimbau
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