Grup Municipal Independents Per Fornells

MOCIÓ PER LA BONIFICACIÓ FISCAL A LES INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM
D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

ANTECEDENTS
Degut a l’oligopoli energètic existent a l’estat espanyol que només vetlla per els seus
propis interessos, amb el clar exemple dels passats dies, on el preu de la llum ha assolit
un pic màxim coincidint amb l’onada de fred i neu del temporal Filomena i que ha afectat
arreu del país. Davant fets així cal posar fil a l’agulla i tal i com diu l’article 19 de la Llei
16/2017, “L'adopció de mesures de caràcter normatiu que afavoreixin l'autoconsum
energètic a partir d'energies renovables”.
Aquest fet és indispensable per a avançar en la transició energètica que és tan
necessària a hores d’ara. Des dels municipis no podem restar impassibles davant
aquestes actuacions oligpolòliques i que també responen als interessos de les grans
empreses de l’IBEX 35 i, per tant, de l’estat espanyol.
Altrament, tenim la necessitat d’introduir mesures d’estalvi energètic, per fer front a
l’emergència climàtica, i amb aquesta finalitat es va derogar a l’octubre del 2018 Real
Decreto 900/2015, donant via lliure a l'autoconsum domèstic. També, tal i com hem dit
abans, la Llei 16/2007, incita a facilitar per part dels ajuntaments la instal·lació
d’instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum com un dels passos importants, cap a la
transició energética que és el nostre horitzó.
La majoria dels municipis propers a Fornells, com poden ser Aiguaviva, Girona, Cassà
de la Selva, Caldes de Malavella, Llagostera, entre d’altres, actualment ja presenten
mesures per promocionar fiscalment les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum a
nivell domèstic.
A Fornells de la Selva ja va fer un pas en aquesta direcció amb l’aprovació per unanimitat
de la moció “Per la promoció de les instal·lacions d’autoconsum d’energia fotovoltàica” al
passat ple ordinari de setembre i presentada pel grup municipal d’Esquerra Repúblicana,
però pensem que cal anar més enllà i donar-li el caràcter d’importància que es mereix
una qüestió així.
En aquesta moció s’exposava que “Un mecanisme és l’aprovació d’una ordenança
municipal que incentivi la implantació de les instal·lacions d’autoconsum amb energia
fotovoltaica en l’àmbit municipal i permeti el desenvolupament de la generació elèctrica
distribuïda en tot el territori, tot transformant a la vegada el model econòmic relacionat
amb la generació elèctrica cap a un de més sostenible i ecològic”.
És per tot això anterior que
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PROPOSEM
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
-

PRIMER: Incloure en l’Article 8 de l’Ordenança Fiscal núm. 3 de l’Ajuntament de
Fornells de la Selva titulada “Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Bens
Immobles (IBI)” i actualment en vigor des del passat 1 de gener del 2016, la
bonificació del 50% en la quota íntegra i per un període de cinc (5) anys per als
immobles amb instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques d’autoconsum,
sempre que aquesta sigui compatible amb les normes urbanístiques del Pla
General.

-

SEGON: Aplicar aquesta mesura amb caràcter retroactiu en els habitatges amb
instal·lacions instal·lades durant els 5 anys anteriors a l'aprovació definitiva de la
modificació de l’ordenança.

-

TERCER: Modificar l’ordenança durant el primer semestre d’aquest any 2021 i
tenir-la en compte en la redacció dels Pressupostos municipals del 2021.

-

QUART: La redacció definitiva de l’ordenança serà consensuada amb els tres
partits representats al ple municipal.

Fornells de la Selva, 14 de gener de 2021

