v2.00

TRAMITACIÓ DELS AJUTS PER A INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES
D’AUTOCONSUM EN HABITATGES I COMERÇOS
SOL·LICITAR
AJUT

SOL·LICITAR
LLICÈNCIA
D’OBRES

EXECUTAR LA
INSTAL·LACIÓ

SOL·LICITAR
COBRAMENT DE
L’AJUT i
REBAIXA DE L’IBI

1. SOL·LICITAR L’AJUT
Cal efectuar la sol·licitud mitjançant formulari que podeu trobar al següent enllaç:
https://www.sallent.cat/tinformem/subvencions/subvencions-installacionsfotovoltaiques-

REQUISITS:
Per acollir-se a la present línia d’ajuts, les
instal·lacions hauran de complir:
- La instal·lació ha d’estar finalitzada i
connectada a un habitatge o petit comerç.
No s’admeten instal·lacions obligades pel
Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).
- La potència de l’inversor no serà inferior
a un 75% de la potència pic instal·lada.
- Caldrà sol·licitar la preceptiva llicència
d’obres.
- Caldrà legalitzar la instal·lació així com
complir amb la resta de requisits establerts
a l’article 5.5 de Ordenança Fiscal núm. 1
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.

Un cop sol·licitat l’ajut, rebreu la confirmació del seu atorgament.
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2. SOL·LICITAR LLICÈNCIA D’OBRES MENORS
- Sol·licitud de llicència d’obres menors: https://www.sallent.cat/10-tramits-igestions/tramits-i-gestions/llicencia-dobra-menor
D’acord amb l’article 6è de l’ordenança fiscal 5 (IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES – ICIO): “4. Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost
les construccions, instal·lacions o obres en les quals s’incorporin sistemes per l’aprofitament
tèrmic o elèctric de l’energia solar per a autoconsum, excepte les instal·lacions que el Codi
Tècnic de l´Edificació estableix com obligatòries .
L’aplicació d’aquesta bonificació està condicionada a que les instal·lacions per la producció de
calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’Administració
competent.
La base imposable sobre la qual s’aplicarà aquesta bonificació serà la corresponent al cost
d’execució material de la instal·lació dels sistemes esmentats, exclusivament.”
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA
a. Plànol de situació i emplaçament
b. Croquis o plànols de planta, alçat i/o secció a escala, acotats i indicant la superfície de l'àmbit
de la intervenció.
c. Memòria tècnica de la instal·lació.
d. Fotografies
e. Pressupost
f. Certificat de solidesa de la coberta on es pretengui instal·lar els captadors fotovoltaics, que
inclogui la certificació de no generació de runa (altrament caldrà aportar un certificat de dipòsit
per a la gestió de runes).

3. EXECUTAR LA INSTAL·LACIÓ
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4. SOL· LICITAR EL COBRAMENT DE L’AJUT I LA BONIFICACIÓ DE L’IMPOST SOBRE
BÉNS IMMOBLES
Un cop executada i legalitzada la instal·lació, cal sol·licitar mitjançant instància genèrica i en un
termini màxim de tres mesos, el cobrament de l’ajut i la bonificació de l’IBI (40% en habitatges,
20% en indústria i comerç, durant 2 anys).
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA QUE CAL ADJUNTAR A LA INSTÀNCIA (article 9 de l’Ordenança
Fiscal núm. 1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES):
- Cèdula d´habitabilitat per a aquells immobles en que aquesta sigui imprescindible
- 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 sola r tèrmics la marca,
model i contrasenya d’homologació dels col·lectors solars, o en el cas dels sistemes solar
elèctrics la potència instal·lada.
- 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.
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