Ajuntament de Sallent

SOL·LICITUD D’AJUT PER A LA INSTAL·LACIÓ SOLAR
FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM
DADES DE LA PERSONA INTERESSADA
Nom i cognoms / Raó Social:

DNI / NIF / NIE:

Adreça:
Província:

Telèfon mòbil:

Codi Postal:

Municipi:

Telèfon fix:

Adreça electrònica:

DADES DEL/LA REPRESENTANT (en cas d’haver-n’hi)
Nom i cognoms:

DNI / NIF /NIE / Passaport:

Adreça:
Província:

Telèfon mòbil:

Codi Postal:

Municipi:

Telèfon fix:

Adreça electrònica:

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ
Adreça:
Potència pic (kWp):

Instal·lador:

Referència cadastral:

Comunicació prèvia d’obres associada:

☐ Declaro que es estic al corrent de les obligacions tributàries.
☐ Dono el meu consentiment a l’Ajuntament de Sallent per què realitzi les oportunes
comprovacions d’estar al corrent de les obligacions tributàries (en cas contrari, caldrà
aportar els certificats justificatius).
☐ Sol·licito la tramitació de la bonificació de l’IBI (article 5.5 de Ordenança Fiscal núm.
1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES de l’Ajuntament de Sallent).
☐ Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquest expedient (cal omplir
número de mòbil i correu electrònic).
Sallent,

de/d’

de 2022

IL·LTRE. SR. ALCALDE DE L EXCM. AJUNTAMENT DE SALLENT

Plaça de la Vila, 1 - 08650 Sallent - Tel. 93 837 02 00 - Fax. 93 820 61 60 - E-mail: sallent@sallent.cat - www.sallent.cat

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades
en un fitxer denominat “Urbanisme” responsabilitat de AJUNTAMENT DE SALLENT, i seu social a Plaça de la Vila 1 , 08650 Sallent (Barcelona).
La finalitat d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i els serveis oferts. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran
conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.
En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament
o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci a Plaça de la Vila 1 , 08650 Sallent (BARCELONA). O bé
per correu electrònic a: sallent@sallent.cat

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).
- Caldrà tramitar la comunicació prèvia 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.
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA, per poder tramitar la subvenció (marcar la que s’aporta):
☐ Imprès normalitzat de la sol·licitud.
☐ Fotocòpia DNI, NIE o CIF del/de la sol·licitant i/o de la comunitat en cas de comunitat de
propietaris.
☐ Certificat de l’acord de la comunitat de propietaris, amb l’acceptació expressa de tots els
membres de l’acceptació de les bases, si fos el cas.
☐ Certificat de titularitat del compte en el que s’ha ingressar l’ajut. També s’accepta una còpia
de pantalla de la plataforma web del banc en la que aparegui clarament el titular i el número de
compte i/o la presentació complimentada del model de sol·licitud de transferència bancària per
a pagaments de la Tresoreria de l’Ajuntament de Sallent.
☐ Declaració de no estar incursos en el règim de d’incompatibilitats vigents.
☐ Declaració de sol·licitud d'altres subvencions pel mateix concepte.
☐ Fotocòpia de la comunicació prèvia de les obres si s’ha obtingut prèviament o fotocòpia de
la seva sol·licitud. Aquest document es podrà presentar una vegada concedida la subvenció.
☐ Pressupost previst per la instal·lació per la qual es demana subvenció.
(*) Recordar que caldrà justificar despeses abans del 31/12/2022 i caldrà portar la següent
documentació:

.- Factura i justificant de pagament de la instal·lació.
.- 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
solar tèrmics la marca, model i contrasenya d’homologació dels col·lectors solars, o en
el cas dels sistemes solar elèctrics la potència instal·lada.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA, per poder tramitar la bonificació IBI caldrà presentar la
següent documentació abans dels 3 mesos posteriors a la seva instal·lació (marcar la
que s’aporta):
☐ Cèdula d´habitabilitat, en el cas d’habitatges.
☐ Llicència d’activitats, en el cas d’establiments comercials.
☐ Còpia de la comunicació prèvia d’obres presentada davant l’Ajuntament.

☐ 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.
☐ Document acreditatiu de la inscripció en el Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat
Industrial de Catalunya (RITSIC) d’una instal·lació de baixa tensió.
☐ 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 solar tèrmics la
marca, model i contrasenya d’homologació dels col·lectors solars, o en el cas dels sistemes
solar elèctrics la potència instal·lada.

