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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL DIA 17 
DE DESEMBRE DE 2020 
 
 
 
ASSISTENTS: 
 
ALCALDESSA: 
Sra. Mercè Bosch i Romans 
 
 
REGIDORS/ES: 
M. Dolors Quintana i Cairó 
Segimon Baulenas i Raurell 
Marc Bosch Cañas 
Javier Molina Mejuto 
Anna Maria Estrada Faig 
 
Excusen la seva presència:  
Assumpció Bellmunt Baixauli 
 
SECRETARI: 
Joan Cano i Yáñez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A la Sala de Plens de la Casa 
Consistorial de la Vila de Maçanet de 
Cabrenys, essent les 19:15 hores del 
dia 17 de desembre de 2020, es 
reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la 
Presidència de l’Alcaldessa, Sra. 
Mercè Bosch i Romans, amb 
l’assistència del Sr. Secretari–
Interventor Joan Cano i Yáñez i 
demés membres anotats al marge, a 
l’objecte de celebrar la sessió 
ordinària, que ha estat convocada en 
legal forma, amb distribució de 
l’Ordre del Dia dels assumptes a 
tractar. 
 
Constituint els reunits nombre 
suficient dels membres de dret que 
integren el Plenari, per celebrar la 
sessió, en primera convocatòria, la 
Sra. Presidenta la declara oberta, 
passant-se a tractar els següents 
assumptes inclosos al següent 
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ORDRE DEL DIA: 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.  
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.  
3. Proposta d’aprovació inicial del pressupost general municipal per l’anualitat 

2021. 
4. Proposta d’adhesió a l’acord de l’ACM pel subministrament elèctric. 
5. Aprovació i modificació d’ordenances fiscals. 
6. Precs i preguntes 

 
 
 
 
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
 
El secretari fa constar que s’han enviat amb antelació als regidors i regidores 
l’acta de la sessió plenària del dia 19 de novembre de 2020 preguntant si hi ha 
alguna al·legació al respecte. Sense que hi hagi intervencions s’aproven les 
actes esmentades per assentament de tots els assistents. 
 
 
2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia 
 
Es dona compte de les resolucions d’Alcaldia dictades a partir del 23 de 
novembre, segons el següent detall: 
 
Nom del document        Data 
                                                                                                                                                                         

 

DEC EXTINCIO RELACIO LABORAL 04122020                        04/12/2020                                                                                                                                                                                        

DEC CONCESSIO LLICENCIA 42 2020 04122020                                         04/12/2020                                                                                                                                                                               

DEC CONCESSIO LLICENCIA 04122020                                                        04/12/2020                                                                                                                                                                        

DEC CONCESSIO LLICENCIA 40 2020 04122020                                         04/12/2020                                                                                                                                                                               

DEC CONCESSIO LLICENCIA 39 2020 04122020                                         04/12/2020                                                                                                                                                                               

DEC CONCESSIO LLICENCIA 38 2020 01122020                                         01/12/2020                                                                                                                                                                               

DEC CONCESSIO LLICENCIA 37 2020 01122020                                         01/12/2020                                                                                                                                                                               

DEC DICISIO I INFRACCIO                                           01/12/2020                                                                                                                                                                              

DEC APROVACIO NOMINA NOVEMBRE 2020 20112020                         23/11/2020 
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3. Proposta d’acord a ple d’aprovació inicial del Pressupost General d'aquest 
Ajuntament per l'exercici 2021 i les Bases d’Execució del mateix. 
 

Relació de fets 

Vist el projecte de Pressupost General d'aquest Ajuntament per l'exercici 2021 i 
l'expedient instruït a l'efecte que s'acompanya de les preceptives Bases d'execució, el 
qual figura integrat pel propi de la Corporació. 
 
Atès que el pressupost figura equilibrat en els seus estats de despeses i d'ingressos. 
 
Atès que el procés per a la seva formació ha respectat la tramitació exigida pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
Una vegada emès l’informe favorable per part de la Intervenció. 
 
Acords 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment el pressupost GENERAL de l’ajuntament de Maçanet 
de Cabrenys per l’exercici 2021, l'import del qual en els seus estats de despeses i 
d'ingressos és de 1.652.503,65 euros, constituït pel de la pròpia corporació d’acord 
amb els següent resum per capítols: 
 

RESUM  PRESSUPOST  INGRESSOS  

 
  

I IMPOSTOS DIRECTES 515.958,05 

II IMPOSTOS INDIRECTES 10.000,00 

III TAXES I ALTRES INGRESSOS 381.490,22 

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 231.543,23 

V INGRESSOS PATRIMONIALS 5,00 

 
RECURSOS ORDINARIS 

1.138.996,50 

 
 

 

VI ALIENACIÓ DE INVERSIONS REALS 0,00 

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 513.507,15 

VIII ACTIUS FINANCERS 0,00 

IX PASSIUS FINANCERS 0,00 

  
RECURSOS CAPITAL 

513.507,15 
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 TOTAL INGRESSOS 1.652.503,65 

 
RESUM  PRESSUPOST  DESPESES    

   

I DESPESES PERSONAL 350.390,00 

II DESPESES CORRENTS 503.816,22 

III DESPESES FINANCERES 6.052,70 

IV TRANSFERENCIES CORRENTS 25.933,27 

V FONS DE CONTINGÈNCIA 8262,52 

 PRESSUPOST ORDINARI 894.454,71 

   

VI DESPESES CAPITAL 661.954,83 

VII TRANSFERENCIES CAPITAL 0,00 

VIII ACTIUS FINANCERS 0,00 

IX PASSIUS FINANCERS 96.094,11 

  PRESSUPOST INVERSIONS 758.048,94 

   

 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 1.652.503,65 
 

 
SEGON.-  APROVAR inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs 
de treball reservats a funcionaris i personal laboral, segons el següent detall: 
 
Personal funcionari 

ESCALA SUBESCALA CATEGORIA 

G
ru

p
/s

u
b

g
r

u
p

 

P
la

c
e
s
 

V
a
c
a
n

ts
 

A
m

o
rt

it
z
. 

O
B

S
E

R
V

A

C
IO

N
S

 

FHN Secretaria Intervenció Secretari Interventor A1/A2 1 0   

Administració 
General 

Auxiliar - C2 1 1   

 
 
Personal laboral 

Denominació de la plaça 

G
ru

p
 

P
la

c
e
s
 

V
a
c
a
n

ts
 

A
m

o
rt

it
z
. 

Tècnic/a Superior A1 1 1  

Director/a pedagògica A2 1 1  

Auxiliar administraiu/va C2 3 3  
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Denominació de la plaça 

G
ru

p
 

P
la

c
e
s
 

V
a
c
a
n

ts
 

A
m

o
rt

it
z
. 

Netejador/a E 2 1  

Agutzil/peó de brigada E 2 0  

 
 
TERCER.- APROVAR les bases que serviran per a la seva execució. 
 
QUART.- SOTMETRE l'expedient a informació pública per un termini de quinze dies 
hàbils en compliment del que disposa l'article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 
 
CINQUÈ.- Aquest acord esdevindrà definitiu si no es produeixen reclamacions en el 
termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix. 
 
SISÈ.- TRAMETRE un exemplar de l'expedient als òrgans competents de l'Estat i 
Generalitat de Catalunya. 

 
Votació  
 
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents. 
 
 
 
4.- Proposta d’acord al Ple per a l’aprovació de l’adhesió a la pròrroga 

excepcional del contracte derivat 2015.05-D02 de l’acord marc de 

subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa 

Endesa Energia, SAU (EXP. 2015.05.D01).  

 

Antecedents.-  

 

Primer.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 

l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió 

Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent 

procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules 

administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la  Comissió 

Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, 

adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les 

entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall 

d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA 

ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS 

NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA 

CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- 

se a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 

27 d’octubre de 2016. 
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Segon.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a 

tal efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per 

Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al 

perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord 

adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, 

el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia 

elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU 

d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del present 

acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord 

marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els 

articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents 

contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta 

electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.  

 

Tercer.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat 

mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de 

subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a 

l’apartat anterior.  

 

Quart.- En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació 

del corresponent procediment administratiu a tal efecte i  havent adoptat, el Comitè 

Executiu de l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel 

que es resolgué acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al seu 

favor, va acordar formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel 

subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 

de contractació núm. 2015.05 – D01) a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva 

de l’òrgan de contractació, actuacions que es formalitzaren en data 17 de març de 

2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte. 

 

Cinquè.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la 

pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals 

de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de 

gener de 2018, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació 

del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans 

citat. 

 

Sisè.- En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de 

Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona 

pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals 

de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de 

gener de 2019, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació 

del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans 

citat.  
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Setè.- En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de 

l’ACM, s’aprovà l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de 

l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica. 

 

En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01, 

ENDESA ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la 

tercera pròrroga del citat contracte. 

 

En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera pròrroga 

del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les 

entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit amb l’empresa 

ENDESA ENERGÍA SAU, l’òrgan de contractació va acordar la finalització del 

procediment d’aprovació de la tercera pròrroga del contracte derivat, a l’haver 

manifestat l’adjudicatària del contracte la no acceptació de la pròrroga. 

 

Vuitè.- A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la 

Comissió executiva del CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per 

l’adjudicació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia 

elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient núm. 

2015.05.D02). 

En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va 

convocar la licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament 

d’energia elèctrica, amb l’aprovació dels plecs corresponents. 

 

Novè.- En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió 

pública a la seu del CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a 

l’adjudicació del contracte derivat. 

 

Desè.- En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió 

del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a 

l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU.  

 

Onzè.- En data 2 de novembre de 2020, fou adoptada una Resolució de la Central de 

Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la 

pròrroga excepcional del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les 

entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05-D02) per un període de 6 mesos a comptar 

des de l’1 de gener de 2021, en els mateixos termes i condicions d’execució del 

contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules 

administratives, abans citat.  

 

Fonaments de Dret.- 

 

Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 

aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i 

publicats al perfil de contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc pel 
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subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

(Exp. 2015.05). 

 

Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la 

Presidència del CCDL de data 9 de maig de 2019 i publicats al perfil de contactant de 

l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament 

d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 

D02). 

 

Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 

respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 

respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa 

concordant aplicable.  

 

Quart.- Article 52 i ss. 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, i resta de disposicions 

vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i 

competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització 

comarcal. 

 

Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 

assenyalats anteriorment, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents, 

ACORDS 

 

Primer.- Que el municipi de Maçanet de Cabrenys s’adhereix a la pròrroga 

excepcional del contracte derivat (Exp. 2015.05 D02) de l’Acord marc de 

subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 

2015.05), per una durada de sis mesos, a partir de l'1 de gener de 2021.  

 

Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes 

 

Preus terme d’energia: 

 
Lot 1 Baixa Tensió (BT): 
 

Baixa 
tensió: 

Tarifa/període 
Preu 

€/MWh 

Sublot 
BT1 

2.0A 117,931 

Sublot 
BT2 

2.0DHAP1 142,344 

Sublot 
BT3 

2.0DHAP2 62,697 

Sublot 2.0DHSP1 141,057 
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BT4 

Sublot 
BT5 

2.0DHSP2 70,082 

Sublot 
BT6 

2.0DHSP3 58,594 

Sublot 
BT7 

2.1ª 134,071 

Sublot 
BT8 

2.1DHAP1 156,069 

Sublot 
BT9 

2.1DHAP2 78,052 

Sublot 
BT10 

2.1DHSP1 156,525 

Sublot 
BT11 

2.1DHSP2 85,664 

Sublot 
BT12 

2.1DHSP3 71,236 

Sublot 
BT13 

3.0AP1 102,858 

Sublot 
BT14 

3.0AP2 88,874 

Sublot 
BT15 

3.0AP3 61,294 

 
Lot 2 Alta Tensió (AT):  
 

Alta tensió: Tarifa/període 
Preu 

€/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 89,593 

Sublot AT2 3.1AP2 81,753 

Sublot AT3 3.1AP3 63,607 

Sublot AT4 6.1AP1 105,672 

Sublot AT5 6.1AP2 88,472 

Sublot AT6 6.1AP3 81,733 

Sublot AT7 6.1AP4 72,156 

Sublot AT8 6.1AP5 65,685 

Sublot AT9 6.1AP6 56,549 

 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del Plec de 

clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D02). 

 

Preus del terme de potència: 

Lot 1 Baixa Tensió (BT):  
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Baixa 
tensió  

€/kW i any 

Tarifa Període 1 
Període 

2 
Període 3 

2.0 A 38,043426   

2.0 DHA 38,043426   

2.0 DHS 38,043426   

2.1 A 44,444710   

2.1 DHA 44,444710   

2.1 DHS 44,444710   

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 

 

Lot 2 Alta Tensió (AT):  
 

Alta tensió  €/kW i any 

Tarifa 
Període 

1 
Període 

2 
Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731    

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177 

 

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre IET/107/2014, de 31 

de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de 

desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).  

 

Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del 

contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 

2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 

 

Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment per e-

notum al NIF G66436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu postal 

al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona). 

 

5.- Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb 

energia fotovoltaica al municipi de Maçanet de Cabrenys 

 

Preàmbul 
 

El Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC) ha publicat cinc 

informes que confirmen l’evidència dels canvis en el clima i la seva correlació 

directa amb l’activitat humana. Es conclou que l’origen de l’escalfament global i del 

conseqüent canvi climàtic, avui ja inqüestionable, és fonamentalment antròpic, amb 
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un rang de probabilitats superior al 95%. La seva causa principal és, essencialment, 

les emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) provocats per l’ús de 

combustibles fòssils i el canvi en els usos del sòl i l’agricultura. 

 

El municipi de Maçanet de Cabrenys està compromès amb la lluita contra el canvi 

climàtic i en l’endegament definitiu per poder afrontar la transició energètica, 

suposant un dels reptes actuals més importants que qualsevol societat ha d’afrontar 

i que exigirà una transformació profunda dels actuals models energètics i un 

compromís ferm i sòlid per part de la ciutadania. 

 

La Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic determina que les mesures que 

s'adoptin en matèria d'energia han d'anar encaminades a la transició energètica cap 

a un model cent per cent renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en 

emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, que redueixi la vulnerabilitat del 

sistema energètic català i garanteixi el dret a l'accés a l'energia com a bé comú, i 

concretament han d'anar encaminades, entre d’altres objectius a impulsar un model 

energètic en què el consum de combustibles fòssils tendeixi a ésser nul, per tal que 

el 2030 es pugui assolir el 50% de participació de les energies renovables en el 

sistema elèctric català per a poder arribar al 100% de renovables el 2050. 

 
L’energia solar fotovoltaica és, sens dubte, una de les principals tecnologies que 

contribuirà significativament al desenvolupament d’aquest nou model, en termes 

d’incrementar l’eficiència energètica i facilitar la integració d’energies renovables en 

el sistema elèctric, de reduir les emissions contaminants, de reduir l’alta 

dependència energètica de Catalunya i, en darrer lloc però no menys important, 

democratitzar el model energètic. 

 

La Llei 16/2017, d’11 d’agost, de canvi climàtic reconeix a l’article 3.2 que els ens 

locals són corresponsables en l’assoliment de les finalitats identificades i, 

paral·lelament, afirma l’article 19 la necessitat d’adoptar mesures  de  caràcter 

normatiu que afavoreixin l’autoconsum energètic a partir d’energies renovables. 

 

Aquesta Ordenança estableix una regulació municipal que incentiva la implantació 

de les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica en l’àmbit 

municipal i permet 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. I això oferint claredat en els 

requisits necessaris per la tramitació de les llicències urbanístiques a tal efecte i, 

simultàniament, preveient bonificacions en l’àmbit impositiu municipal, concretament 

en l’Impost sobre Béns Immobles i en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 

Obres. 

 

Aquesta Ordenança parteix, doncs, tant de les previsions de la Llei del Canvi 

Climàtic com de les contingudes als articles 25.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

Reguladora de les Bases de Règim Local, 14 i 71 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
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d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i 74 i 103 del Reial 

Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

Reguladora d’Hisendes Locals. 

 

Títol I: Disposicions generals 
 

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació 
 

1. L’objecte de la present Ordenança és la regulació del règim d’intervenció 

municipal sobre les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que 

s’executen en béns immobles, i les mesures tributàries corresponents que permetin 

la seva incentivació. 

 
2. El contingut de la present Ordenança serà d’aplicació a les instal·lacions 

d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que s’ubiquin en qualsevol bé immoble 

situat al terme municipal de Maçanet de Cabrenys. 

 
Article 2. Definicions 

 
Als efectes d’aquesta Ordenança s’entendrà per: 

 
1. Instal·lació d’autoconsum: 

a) Qualsevol instal·lació elèctrica d’autoconsum que estigui contemplada en la Llei 

del Sector Elèctric. 

b) Qualsevol instal·lació elèctrica aïllada de la xarxa, entesa com aquella instal·lació 

en la qual no existeix en cap moment capacitat física de connexió elèctrica amb la 

xarxa de transport o distribució, ni directament ni indirecta o a través d'una 

instal·lació pròpia o aliena. 

 
2. Potència elèctrica instal·lada a les instal·lacions fotovoltaiques: 

La potència màxima de l’inversor, o la suma de les potències màxims dels 

inversors, al seu cas. 

 

Títol II: Intervenció administrativa 
 

Article 3. Règim d’intervenció administrativa 
 

1. De forma general estan subjectes al règim de comunicació prèvia les 

intervencions necessàries per executar una instal·lació d’autoconsum amb energia 

solar fotovoltaica. 

 

2. No obstant, estaran subjectes a llicència urbanística les intervencions que, de 

conformitat amb la Llei d’Ordenació de l’Edificació, requereixin un projecte, les que 

s’executin en béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial, cultural o 

urbanística, les que s'ubiquin en edificacions amb classificació urbanística 2.1 de 

casc antic, i les que siguin preceptives per la normativa urbanística vigent. 
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3. En relació a les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica en 

béns immobles ubicats en sòl no urbanitzable o en sòl urbanitzable no delimitat, 

estaran sotmeses a llicència urbanística, i seguiran el tràmit preceptiu que recull la 

normativa urbanística al respecte. 

 
4. En els casos definits en els apartats 2) i 3) del present article la llicència 

urbanística s’atorgarà de conformitat amb les disposicions contingudes a la 

normativa urbanística vigent, així com al planejament urbanístic i a les ordenances 

municipals. 

 
Article 4. Presentació de la comunicació prèvia 

 
Presentació de la comunicació prèvia: 
1. Amb caràcter previ a la realització de la instal·lació, s’haurà de presentar davant 

l’Ajuntament la comunicació prèvia, que inclourà la següent documentació: 

a) Model normalitzat de comunicació prèvia (annex 1). 

b) Declaració responsable de l’empresa instal·ladora (annex 2). 

c) Memòria tècnica de la instal·lació, amb els continguts mínims que 

s’especifiquen a l’annex 3. 

d) Pressupost detallat de la instal·lació. El valor final d’aquest pressupost 

(sense IVA) serà la base imposable per al càlcul de l’impost sobre 

construccions i obres (ICIO). 

e) Justificants de pagament de l’impost sobre construccions i obres (ICIO) i la 

taxa de serveis urbanístics. 

f) Certificat tècnic de solidesa del sostre on es col·loca la placa. 

 

2. Si la comunicació no reuneix els requisits exigits per la normativa aplicable i per 

aquesta ordenança, l’Ajuntament ho ha de manifestar, al moment de la 

presentació, a la persona interessada i l’ha d’advertir que, mentre no presenti la 

comunicació i els documents preceptius, no pot dur a terme la instal·lació 

d’autoconsum fotovoltaic. 

Amb caràcter general, la persona interessada resta habilitada per executar la 

instal·lació des del moment del presentació de la comunicació prèvia i dels 

documents requerits. 

 
Article 5. Integració paisatgística 
 

Les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica han 

de complir els criteris d’integració paisatgístics continguts al planejament urbanístic, 

i, en el seu cas, a les ordenances de l’edificació. 

A les cobertes inclinades les plaques es situaran seguint el pendent de les cobertes 

existents; en el cas de coberta plana es situaran de forma que es minimitzi la seva 

visibilitat. 

 
Article 6. Terminis 
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1. Les obres s’han d’iniciar en un termini màxim de 4 mesos a comptar des de la  

data de la presentació de la comunicació prèvia davant de l’Ajuntament o de la data 

de la notificació a l’interessat de l’atorgament de la llicència urbanística, segons el 

règim d’intervenció a que li sigui d’aplicació. 

 
2. Els termini màxim d’execució és de 6 mesos a comptar des de la data d’inici de 

les obres. 

 
Article 7. Advertiments 

 
1. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o 

informació que s’incorpori a una comunicació, o la no presentació davant de 

l’Ajuntament de la pròpia comunicació prèvia ni de la documentació que, si s’escau, 

sigui requerida per acreditar el compliment del que s’ha declarat, determina la 

impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret afectat des del moment en què es 

tingui constància d’aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils 

o administratives que pertoquin. 

 
2. Així mateix, la resolució de l’Ajuntament que declari aquestes circumstàncies pot 

determinar l’obligació de l’interessat de restituir la situació jurídica al moment previ 

al reconeixement o a l’exercici del dret, així com la impossibilitat d’instar un nou 

procediment amb el mateix objecte durant un període de temps determinat per la 

llei, tot això de conformitat amb els termes establerts a les normes sectorials 

aplicables, segons el que regula la Llei de procediment administratiu comú des les  

administracions públiques. 

 

Títol III: Mesures de promoció 

 
Article 8. Impost sobre Béns Immobles 

 
1. Sens perjudici de les mesures establertes a l’Ordenança Fiscal corresponent 

del municipi, s’estableix una bonificació sobre la quota íntegra de l’Impost sobre 

Béns Immobles pels béns immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb 

energia solar fotovoltaica que compleixin les condicions establertes en els apartats 

següents d’aquest article. 

 
2. En el cas de les instal·lacions d’autoconsum definides a l’article 2 apartat 1.a), la 

bonificació serà d’aplicació només als béns immobles que tinguin instal·lacions 

d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica d’una potència elèctrica instal·lada 

major o igual al 30% de la potència elèctrica contractada de l’immoble que sigui 

alimentat amb aquesta instal·lació. En el cas que la instal·lació d’autoconsum 

alimenti diversos béns immobles, es tindrà en compte la suma de les potències 

contractades per cadascun dels béns immobles. 

 
3. Amb caràcter general, la bonificació serà del 20% sobre la quota íntegra. 

 
4. En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació 
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d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als 

elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per cadascun 

dels  habitatges vinculats. 

 
5. En qualsevol cas, la bonificació màxima per un immoble no superarà el valor del 

50% de la quota íntegra. 

 
6. Aquesta bonificació s’aplicarà durant 3 anys consecutius, a comptar des de la 

primera liquidació posterior a la presentació de la sol·licitud. 

 
7. Per tenir dret a aquesta bonificació, caldrà presentar a l’ajuntament la sol·licitud 

de bonificació que s’especifica a l’article 9 abans del termini de 6 mesos a comptar 

des de la data que figuri en el document que acrediti que la instal·lació està 

executada i legalitzada davant de la Generalitat. 

 

Article 9. Sol·licitud de bonificació 
 

1. Per accedir a la bonificació de l’article 8 s’haurà de presentar la sol·licitud 

prevista en el present article. L‘aplicació de la bonificació quedarà condicionada a 

l’aprovació d’aquesta sol·licitud per part de l’Ajuntament. 

 
2. La sol·licitud de bonificació consistirà en un model d’imprès normalitzat1 que es 

presentarà signat pel titular de l’Impost sobre Béns Immobles, o si s´escau pel seu 

representat legal, davant de l’Ajuntament. 

 
L’imprès normalitzat inclourà les dades personals de la persona titular de l’Impost 

sobre Béns Immobles, les dades de l’immoble, la potència elèctrica de la 

instal·lació, i la potència elèctrica contractada de l’immoble. També s’adjuntarà una 

còpia de l’admissió de la comunicació prèvia de les obres. 

 

3. La sol·licitud haurà d’acompanyar-se del document o documents que acreditin 

que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat de 

Catalunya. 

 
Article 10. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 

 
1. Sens  perjudici  de  les  mesures  establertes  a l’Ordenança Fiscal corresponent 

del municipi, les construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporin 

sistemes per l’aprofitament elèctric de l’energia solar disposen d’una bonificació del 

50% sobre la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. 

 
2. Aquesta bonificació s’aplicarà només sobre la part del Pressupost d’Execució 

Material (PEM) corresponent a la instal·lació d’autoconsum amb energia solar 

fotovoltaica. 

 
3. Aquesta bonificació s’aplicarà en el moment del pagament de l’Impost, prèvia 

comprovació per part de l’ajuntament que les obres es corresponen amb les d’una 
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instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica. 

 

Article 11. Compatibilitat 

 
1. Les mesures de bonificació fiscal dels articles 8 a 10 no seran d’aplicació als 

béns immobles que hagin de complir obligatòriament amb els requisits dels edificis 

amb consum gairebé zero, o que estiguin obligats per qualsevol normativa vigent a 

la realització d’una instal·lació amb energia solar fotovoltaica. 

 
2. Aquestes bonificacions seran compatibles amb altres bonificacions dels mateixos 

tributs per conceptes diferents, amb altres bonificacions d’altres tributs sobre el 

mateix concepte, així com amb subvencions que qualssevol Administracions 

Publiques posin a disposició de la ciutadania per a la promoció de la implantació de 

la tecnologia fotovoltaica en autoconsum. 

 

Disposició Addicional Única 

 
Dins del mes següent a l’aprovació de la present ordenança s’haurà d’adoptar 

l’acord provisional contemplat a l’article 17.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 

de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals, pel 

tal de transposar el contingut dels articles 8 a 11 de la present ordenança a les 

ordenances fiscals corresponents. 

 
Les ordenances fiscals que s’aprovin amb caràcter anual hauran d’incloure 

igualment els preceptes necessàries per reflectir l’establert als articles 8 a 11 de la 

present ordenança. 

 
Disposició Transitòria Única 

 
Les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que disposin de 

l’acreditació de la seva legalització davant la Generalitat de Catalunya en data 

posterior  a 20 de gener de 2021 podran sol·licitar el reconeixement de la 

bonificació de l’Impost de Béns Immobles regulat a l’article 8 d’aquesta Ordenança. 

 
Disposició Derogatòria Única 
 

Queden derogades totes les disposicions municipals que s’oposin, contradiguin o 

resultin incompatibles amb aquesta Ordenança. 

 
 
6. Precs i preguntes 
 
I no havent-hi més intervencions per part dels Regidors, la Sra. Alcaldessa–Presidenta 
alçà la sessió a les 20.13 hores, de la qual s’estén la present acta, que signa la Sra. 
alcaldessa, amb mi, el secretari - interventor, que certifico. 
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