Esmena a la moció de Compromís sobre la proposta de modificació de l’ordenança
reguladora de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).

La moció presentada per Compromís, tal i com està redactada, fa referència a la reducció
del 40% de l’impost a totes les obres i instal·lacions que es realitzen en béns immobles que
incorporen sistemes per a l’aprofitament tèrmic i elèctric de l’energia provinent del sol,
sempre i quan no siga obligatori per normativa.
Açò significa, per exemple, que es reduiria l’impost a qualsevol obra o reforma completa
d’una casa que incorporara el sistema d’aprofitament descrit.
Actualment, si algú realitza una reforma o construcció d’una casa per un valor de 80.000€,
ha d’abonar 3.200€ en impostos.
Si s’aplicara la modificació de l’ordenança tal i com vol Compromís, el mateix exemple
d’abans afegint un sistema d’aprofitament del sol i complint la resta de requisits, l’impost que
deuria abonar quedaria en 1.920€.
Però pel contrari, si únicament instal·la el sistema d’aprofitament del sol, que li pot costar
uns 2500€, actualment pagarà 100€ d’impost. Amb la modificació que s’ha presentat, eixos
100€ es reduirien a 60€.
Per tant, aquesta proposta no bonifica la instal·lació de sistemes d’aprofitament del sol, sinó
que és una reducció encoberta de l’impost de construcció. I entenem que si és això el que
es vol fer, caldria presentar-se com a tal amb una major explicació de motivacions, causes i
conseqüències per poder debatir-ho i adoptar un posicionament.
Per això, caldria bonificar únicament l’impost de les construccions, instal·lacions o obres
consistents en la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament de l’energia provinent del sol. I
si pot ser al màxim que permet la llei, al 95%.
Un altre punt de la moció és que sols fa referència a l’habitatge habitual, quan creguem que
es deuria bonificar a qualsevol vivenda, comerç o industria.
A més, a la moció s’indica que es bonificarien els casos en els que s’instal·la sistemes per
l’aprofitament tèrmic i elèctric d’energia provinent del sol, obligant a instal·lar els dos tipus de
sistemes. Entenem que deurien bonificar-se els dos tipus de sistemes per separat i que no
fóra requisit instal·lar els dos.
Per últim, que es sol·licite una superfície mínima de captació i una potència mínima
instal·lada, pot fer que molts no opten a la bonificació perquè no tenen la necessitat
d’instal·lar eixos tamanys o tenir eixa potència contractada per les característiques de
l’habitatge, per exemple.
Per totes estes raons, presentem la següent esmena al punt 1 de la moció presentada:

“Article 5.- Beneficis fiscals
2.- Gaudiran d'una bonificació del 95% de la quota les construccions, instal·lacions o
obres consistents en la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric
de l’energia provinent del sol.
a) Que les instal·lacions per a las producció de calor incloguen col·lectors que
disposen de la corresponent homologació de l'Administració competent.
b) No es concedirà esta bonificació quan la instal·lació d’estos sistemes
d’aprofitament de l’energia solar siga obligatòria segons la normativa específica en la
matèria.
L’atorgament d’esta bonificació estarà condicionat a l’aportació d’algun dels
següents documents:
- Projecte tècnic o memòria tècnica
- Certificat de muntatge
- Certificat d’instal·lació
Per a beneficiar-se de la bonificació, l’interessat haurà d’aportar un desglossament
del pressupost en què es determine raonadament el cost que suposa la construcció,
instal·lació o obra a què es referix este supòsit. Esta bonificació arribarà
exclusivament a la part de la quota corresponent a les construccions, instal·lacions i
obres destinades estrictament a esta finalitat, i s’aplicarà a la quota resultant
d’aplicar, si és el cas, la bonificació a què es referix l’apartat anterior.”

La proposta que fem és com, per exemple, la que existeix a l’Ajuntament de València.

