“Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable
1. Gaudiran d’exempció els següents immobles:
a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 10 EUR.
b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent a la totalitat de béns
rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 10 EUR.
2. Gaudiran d’una bonificació del 50 per cent en la quota de l’impost els immobles que constitueixin l’objecte
de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els béns
del seu immobilitzat.
3. Gaudiran d’exempció els immobles destinats a centres sanitaris de titularitat pública sempre que estiguin
directament afectes al compliment de les finalitats específiques d'aquests centres. Juntament amb la
sol·licitud d'exempció s'haurà de presentar certificat emès per l'òrgan de l'Administració pública al que
estiguin adscrits, acreditatiu de la titularitat, del seu caràcter de centre sanitari i de l'ús de l'immoble.
4. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent tinguin la condició de titulars de família
nombrosa en la data de meritament de l’impost, tindran dret a una bonificació del 30 per cent en la quota
íntegra del mateix, sempre que l’immoble de què es tracti constitueixi l’habitatge habitual de la família.
S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte passiu en el padró municipal
d’habitants.
5. Gaudiran d'una bonificació del 25 per cent de la quota íntegra de l'impost els béns immobles en els quals
s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, sense estar
obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals.
És requisit indispensable que les instal·lacions de sistemes per a l'aprofitament tèrmic incloguin col·lectors
que disposin de la corresponent homologació de l'Administració competent.
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà per un període de 5 anys i es mantindrà, dins
del període concedit, mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament.”
2a. Es modifica la redacció de l’article 9 al qual s’hi afegeix un apartat 2.3, el qual quedarà redactat amb els
següents termes:
“Article 9.- Normes de gestió
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1. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 4:
1.1. Per a gaudir de les exempcions dels apartats 1.h), 1.i), 1.j) es requerirà que el subjecte passiu les hagi
sol·licitades abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa. En la sol·licitud s’haurà d’acreditar
el compliment dels requisits exigibles per a l’aplicació de l’exempció.
1.2. La bonificació de l’apartat 2a) (habitatges de protecció oficial), no és acumulable amb la bonificació de
l’article 5, apartat 2 (obres d’urbanització, construcció i promoció immobiliària).
Quan, per a un mateix exercici i subjecte passiu, concorrin els requisits per a gaudir d’ambdues, s’aplicarà
la bonificació de major quantia.
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1a. Es modifica la redacció de l’article 5 al qual s’hi afegeix un apartat 5, el qual quedarà redactat amb els
següents termes:

CVE 2020004107

“PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 1 reguladora de l’impost
sobre béns immobles, d’acord el següent detall:

Data 12-2-2020

En compliment del que disposa l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia que l’Ajuntament ha aprovat, en sessió ordinària del Ple
de 4 de febrer de 2020 amb el quòrum legalment exigible, entre d’altres, els acords següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ANUNCI
Exposició publica dels acords provisionals de modificació de les ordenances fiscals

CODI DE L’EXPEDIENT: 32 NOM DE L’EXPEDIENT: 2020_32_MODIFICACIÓ 1_2020 ORDENANCES FISCALS

SEGON. Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals, així
com el text refós, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
TERCER. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, així
com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta
dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de
la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les
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2.3. Bonificació per energia solar.
Per a gaudir de la bonificació, el subjecte passiu haurà de sol·licitar-la i presentar davant la hisenda
municipal la següent documentació:
a) Cèdula d'habitabilitat per a aquells immobles en que aquesta sigui imprescindible.
b) Certificat d'homologació dels col·lectors per a les instal·lacions de sistemes per a l'aprofitament tèrmic.
c) Còpia de la llicència d'obres de la instal·lació solar o, en el seu defecte, comunicat previ d'obres presentat
davant l'Ajuntament.
d) Certificat tècnic final de la instal·lació solar emès per l'empresa instal·ladora o pel facultatiu, a on consti la
data de finalització de la instal·lació i, en el cas dels sistemes solar tèrmics la marca, model i contrasenya
d'homologació dels col·lectors solars, o en el cas dels sistemes solar elèctrics la potència instal·lada.
e) Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i
descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà per un període de 5 anys i es mantindrà
mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament.
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l'Ajuntament.
Per a gaudir de la bonificació es requerirà que el subjecte passiu l'hagi sol·licitada abans que les
respectives liquidacions adquireixin fermesa.”
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L’Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes relatives a un mateix
subjecte passiu quan es tracti de béns rústics situats en el municipi d’imposició.
2.2. El termini d’aplicació de la bonificació de l’apartat 2 comprendrà des del període impositiu següent a
aquell en què s’iniciïn les obres fins el posterior a l’acabament d’aquestes, sempre que durant aquest temps
es realitzin obres d’urbanització, construcció o rehabilitació efectiva, i sense que, en cap cas, es pugui
excedir de tres períodes impositius.
Per a gaudir de l’esmentada bonificació els interessats hauran de sol·licitar-la, acompanyar la següent
documentació i complir els següents requisits:
a) Acreditar que l’empresa es dedica a l’activitat d’urbanització, construcció i promoció immobiliària,
mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.
b) Acreditar que l’immoble objecte de la bonificació no forma part de l’immobilitzat, que es farà mitjançant
certificació de l’Administrador de la Societat, o fotocòpia de l’últim balanç presentat davant l’AEAT, a l’efecte
de l’Impost sobre Societats.
c) Sol·licitar la bonificació abans de l’inici de les obres. Haurà d’aportar-se fotocòpia de la llicència d’obres o
del document que acrediti la seva sol·licitud davant l’Ajuntament.
d) Presentar una copia del rebut anual de l’IBI, o del document que permeti identificar de manera indubtable
la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
e) Presentar fotocòpia dels plànols de situació i emplaçament de la construcció/ urbanització / rehabilitació,
objecte de la sol·licitud.
f) Acreditar la titularitat de l’immoble, mitjançant el títol de propietat.
g) Per tal de determinar l'inici del període bonificable, caldrà acreditar la data del començament efectiu de
les obres mitjançant l'aportació de l’acta de replanteig o del certificat d'inici de les obres signat pel tècnic
competent i visat pel col·legi professional corresponent. El termini per la presentació dels esmentats
documents serà de dos mesos des que es van produir els fets i, en tot cas, abans que la liquidació tributària
adquireixi fermesa.
h) Així mateix, per tal de determinar el final del període bonificable, caldrà acreditar l’estat efectiu de les
obres a 31 de desembre de cada any (mentre es realitzin obres d'urbanització o construcció efectives)
mitjançant el certificat corresponent; sempre dins dels quinze dies primers del gener següent i, en tot cas,
abans que la liquidació tributària adquireixi fermesa.
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2. Normes de gestió relatives als beneficis fiscals de l’article 5:
2.1. Quan el pagament de la quota s’hagi fraccionat, el mínim de la quota dels apartats 1.a) i 1.b) es refereix
a l’import de la quota líquida anual.

De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els acords provisionals i les ordenances
fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies comptadors des
de l'endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, perquè els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.
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reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.”
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 12-2-2020

CVE 2020004107

L’alcalde, Marc Parés Muns
Sant Boi de Lluçanès, 5 de febrer de 2020
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En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.
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