
IMPACTE DE LA BONIFICACIÓ DE L’IBI PER AUTOCONSUM
GUIA D’ÚS DE L’EINA EXCEL

Amb el suport
tècnic de:



Requisits Previs

Què cal saber abans d’utilizar l’eina?

• En primer lloc, l’eina disposa d’una base de dades amb la recaptació de l’IBI per cada municipi de Catalunya. 
De tota manera, si es disposen de dades més actualitzades, aquestes es podran incloure manualment. Les 
dades a incloure són:

1. Valor de l’IBI mitjà

2. Nombre de immobles del municipi

• Disposar de dades sobre les instal·lacions d’autoconsum presents al municipi pot ser molt útil per estimar 
com pot evolucionar l’augment d’instal·lacions un cop s’apliqui la nova ordenança de bonificació del IBI. Es 
demanaran estimar dades en referència a:

1. La Potència mitjana (en kW) que tindran les noves instal·lacions fotovoltaiques al municipi. Conèixer la potència de les instal·lacions 
actuals ens pot servir com a base.

2. Increment anual d’instal·lacions fotovoltaiques de titularitat INDIVIDUAL. Ens podem basar en el creixement dels darrers anys.

3. Increment anual d’instal·lacions fotovoltaiques de titularitat COL·LECTIVA. Ens podem basar en el creixement dels darrers anys.

4. Increment anual d’instal·lacions fotovoltaiques per a ÚS COMUNITARI. Ens podem basar en el creixement dels darrers anys.

5. Quantes d’aquestes instal·lacions pertanyen a un titular que és família nombrosa? Quants són usuari vulnerables? Quants són 
persones amb discapacitat o circumstàncies especials?



Per a què serveix l’eina?

A través d'aquesta eina en format full de càlcul un ens local podrà determinar l'impacte econòmic que pot tenir 
la bonificació a l'IBI que apliqui al seu municipi o àmbit territorial en qüestió, per a totes aquelles noves 
instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic d'energia. L'ens local pot definir els diferents criteris a aplicar, i en base 
a un import mitjà i un nombre de instal·lacions que determinem, obtindrà diferents escenaris a la pestanya de 
Resultats.

Els escenaris resultants poden ajudar a definir la ordenança que es derivi de la voluntat d'aplicar aquesta 
bonificació a nivell municipal, impulsant així el canvi cap a un model energètic més just, descentralitzat i 
sostenible amb el medi ambient.

L’Eina permet definir criteris de la bonificació per a totes les instal·lacions, però si es desitja es poden aplicar 
criteris específics per a les instal·lacions d’autoconsum col·lectiu/compartit, o per a instal·lacions en les quals el 
titular formi part d’un col·lectiu social concret (per exemple, famílies nombroses).



Pestanya Informació

En aquesta primera pestanya, 
cal omplir a la primera taula la 
columna de color verd amb les 
dades de referència del 
municipi i indicar el nombre de 
noves instal·lacions per cada 
tipus així com la potència 
mitjana d’aquestes.

Indicant el municipi, els valors de l’IBI i el nombre d’immobles s’omplen de manera automàtica, tot i que són 
modificables. La columna de color gris ens aporta informació sobre cadascuna de les dades, i indica per a quins 
criteris es fan servir posteriorment cadascuna. S’ha deixat també una columna a la dreta amb espai per a poder fer 
anotacions directament al full de càlcul en cas que sigui necessari.



Pestanya Informació

Tot seguit, a la següent taula (a 
sota) s’indiquen els criteris que 
es volen aplicar per a les 
instal·lacions de manera 
general. Al indicar a la columna 
verda que “Si” es vol aplicar un 
criteri, se’ns desplega la opció 
per introduir el valor del criteri 
o seleccionar una de les 
opcions disponibles.
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D’aquesta manera es poden crear escenaris que combinin diferents criteris, com per exemple: un cas en que es 
bonifiqui a totes les instal·lacions de més d’1 kW un 30% del IBI fins que s’arribi a un topall màxim de 1500 €.

En aquest exemple s’aplicarien els criteris C3, C5 i C7



En què consisteix cadascun dels criteris?

Codi del 
Criteri

Títol Definició Fórmula

C1 La Bonificació serà diferent per a 
instal·lacions compartides respecte 
individuals?

Aplicant aquest criteri s’activa la taula per definir els criteris específics per l’autoconsum 
col·lectiu (CAC1 – CAC6).
És important tenir en compte que si bonifiquem un tipus d'instal·lacions més que altres, 
estarem impulsant indirectament la proliferació d'aquestes.

En comptes d’aplicar els criteris a totes les instal·lacions 
(B5 + B6 + B7), s’aplicaran criteris específics per B6 i 
genèrics per B5 + B7

C2 Temps màxim d’aplicació de la 
bonificació

En cas que es vulgui que el límit de l’aplicació de la bonificació siguin un nombre d’anys 
determinat, indicar-ho seleccionant una opció del desplegable.

Qtotal = Q*C2

C3 Percentatge de bonificació Per a cada Immoble, se li aplicarà un percentatge de reducció de la quota. Indicar el % de la 
llista desplegable.

Q= B2*(C3/100)

C4 Quota de IBI bonificada fixa (Anual) En cas d’aplicar aquest criteri, s’aplicarà una quota de bonificació fixa anual, que serà la 
mateixa per tothom.

Q= C4

C5 Topall màxim bonificable (€ max) Al aplicar aquest criteri, s’estableix un límit d'aplicació de la bonificació, que es correspon al 
valor màxim (en €) que serà bonificable per una instal·lació, essent aquest l'acumulat amb 
el pas dels anys.

Qtopall = C5. Es bonifica Q fins que s’arriba a Qtopall

C6 Topall màxim bonificable (% del cost 
de la instal·lació)

Al aplicar aquest criteri, s’estableix un límit de manera que l’import màxim bonificable es 
correspon a un percentatge del que costi la instal·lació.

QTopall = B8*C6/100. Es bonifica Q fins que s’arriba a 
Qtopall

C7 Bonificar a partir d’un mínim de 
potència instal·lada

Al aplicar aquest criteri, separem en dos grups les noves instal·lacions fotovoltaiques: 
aquelles que tenen una potència per sobre del que indica el criteri i per tant se’ls bonificarà 
l’IBI, i les que tinguin una potència inferior no rebran bonificació.

Es fa una comparativa entre la potència del criteri i la potència 
mitjana de les instal·lacions (B4), de manera que:
Si C7<0,25*B4, 90% de les instal·lacions passaran el criteri
Si C7<0,6*B4, 80% de les instal·lacions passaran el criteri
Si C7=B4, 50% de les instal·lacions passaran el criteri
Si B4<C7<1,5*B4, 25% de les instal·lacions passaran el criteri
Si C7>1,5*B4, 0% de les instal·lacions passaran el criteri

C8 La bonificació s’aplica de manera 
automàtica?

Per defecte aquest criteri queda aplicat. De no aplicar-se, deduïm que caldrà fer un tràmit 
per sol·licitar la bonificació i per tant alguns titulars de la seva instal·lació s’oblidaran de 
tramitar la sol·licitud. Cal indicar el percentatge de casos en què es faria la petició.

Q’=Q*C8/100

C9 La bonificació serà diferent segons el 
tipus de família?

Aplicant aquest criteri s’activa la taula per definir els criteris segons el tipus de família (CF1 
– CF3). Es poden escollir els mateixos criteris però aplicats de manera diferent a un nombre 
estimat de instal·lacions

En comptes d’aplicar els criteris a totes les instal·lacions 
(B5 + B6 + B7), s’aplicaran criteris específics pels casos 
introduïts a la columna F, i es descompten de la resta de 
casos

Per simplificar les explicacions, li direm al resultat de la quota anual bonificada “Q”.



Pestanya Resultats

A continuació, un cop introduïts 
tots els criteris, podem passar a la 
pestanya de resultats i veure 
l’impacte econòmic que es 
correspon amb els paràmetres 
escollits.

A la imatge veiem un exemple en què s’han aplicat els criteris C2, C3 i C7. El resultat se’ns presenta en dues línies, de manera que 
podem veure com afecta el criteri de potència (ja que és un criteri que complementa als altres dos) en cas de contemplar-lo o no
La pestanya de resultats conté 4 taules, accessibles movent el cursor cap avall, que mostren la informació de manera escalonada 
per poder comparar l’impacte econòmic d’aplicar criteris específics enfront de no aplicar-los.
• La primera ens presenta l’impacte pels casos de manera general.
• La segona taula ens aporta informació sobre l’impacte general i tenint en compte els criteris socials, en cas d’haver-ne aplicat (CF1-CF3).
• La tercera taula ens mostra els valors genèrics juntament amb els criteris específics per autoconsum col·lectiu, en cas d’haver-ne especificat 

(CAC1-CAC6).
• Finalment, la última taula ho té tot integrat: tant els criteris socials, com per autoconsum col·lectiu com els genèrics.



Pestanya Conclusions

Aquesta pestanya ens permet generar de manera ràpida i àgil un informe amb 
els resultats de la situació que es consideri que serà la escollida.

Per generar-lo cal introduir els codis dels criteris escollits, i de manera 
automàtica ens mostra a quantes instal·lacions afectarà.

Finalment, cal introduir els valors copiant-los de la pestanya de Resultats que 
fan referència a l’impacte econòmic hi haurà anual, total, i quants anys durarà 
la bonificació des que es comenci a aplicar.

Accedint al menú Archivo/Exportar/Crear Documento PDF se’ns generarà 
l’informe que correspon al full, com en la imatge que es mostra a la dreta.



Pestanya Context Ambiental

Aquesta pestanya és purament informativa.

Ens pot servir per justificar l’impacte ambiental o l’estalvi 
econòmic que suposa la proliferació de l’autoconsum al 
municipi. A partir de dades genèriques i altres introduïdes 
anteriorment en les pestanyes precedents, podem veure 
dades sobre les noves instal·lacions com ara:

• L’estalvi de CO2 que generarà una instal·lació anualment

• L’estalvi econòmic que proporciona als usuaris

• El període de retorn de la inversió (en anys)

• El nou període de retorn de la inversió tenint en compte 
la bonificació del IBI amb els criteris aplicats (podem 
veure com disminueix).



Pestanya Base de Dades Municipis

En aquesta pestanya no és necessari introduir dades

Aquí trobem una taula on hi apareixen les dades de recaptació del IBI total, IBI mitjà i nº 
d’immobles de cadascun dels municipis de Catalunya.

En cas de tenir dades més actuals o precises, poden introduir-se en aquesta pestanya 
lliurement i de manera manual, i quedarà integrat en les fórmules dels càlculs.
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