PROPOSTA D’INFORME

La modiﬁcació de l’OF. 5, reguladora de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres, a l’article 9.2 relatiu a la boniﬁcació de la quota
tributària per la incorporació voluntària de sistemes per l’aproﬁtament
tèrmic o elèctric de l’energia solar per autoconsum, només té la ﬁnalitat
d’evitar interpretacions divergents alhora de la seva aplicació.
Aquest tipus d’obres es poden realitzar de forma individual o també
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acompanyades d’altres obres, que formin part d’un únic projecte més
ampli. S’ha observat que amb l’actual redactat no queda suﬁcientment clar
sobre quina part del cost de l’obra s’han d’aplicar els diversos graus
d’aquesta boniﬁcació. De la seva lectura es pot arribar a entendre que s’ha
d’aplicar només sobre la part de l’obra i instal·lacions que serveixen per la
instauració d’aquests sistemes d’aproﬁtament tèrmic, però també pot
donar lloc a considerar que s’ha d’aplicar sobre el total del cost de l’obra
que tingui el projecte. Aquesta última no és la interpretació pretesa per la
norma, tota vegada que podria donar lloc a situacions realment
desproporcionades, sobretot en obres d’envergadura.
Per tant, la proposta de modiﬁcació té la ﬁnalitat de deﬁnir amb claredat
que, la boniﬁcació a què fa referència aquest article correspon
exclusivament a aquella part de l’obra que estigui adreçada a la
incorporació voluntària de sistemes per l’aproﬁtament tèrmic o elèctric de
l’energia solar per autoconsum.
Així doncs, per tot l’exposat, es proposa la següent redacció:

Article 9è. Boniﬁcacions de la quota
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:
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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.
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.
Aquesta boniﬁcació s’aplica exclusivament sobre aquelles construccions,
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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 projectes o permís municipal.

Reus, a la data de la signatura electrònica.

Josep Maria Ballvé Pijoan
El Cap de la Unitat d’Inspecció d’Hisenda
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