
Ajuts per a la implantació
d’energia solar

tèrmica i fotovoltaica

Per a més informació, us podeu adreçar a:

Ajuntament de Sabadell
c. del Sol 1, 1a planta

Tel. 93 745 31 82
Fax. 93 745 31 93

A/e mediurba@ajsabadell.es
Horari: matí de 9 a 2

Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat
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Per poder obtenir aquests ajuts és imprescindible complir les condicions 
següents:
- Fer la instal.lació per mitjà d'un instal.lador que sigui membre de 
l'Associació de Professionals de les Energies Renovables a Catalunya 
(APERCA) o alguna altra entitat homologada a l'efecte.
- Acreditar el funcionament correcte de la instal.lació.
- Instal.lar equips homologats.
- Executar la instal.lació a partir de l'1 de gener de 2000
 I, en el cas d'instal.lacions d', es requereix      
que compleixin les condicions mínimes de:

- 1,5 m de superfície de captació
- 100 litres d'acumulació, i
- que donin servei, com a mínim, al 60 % de la demanda d'aigua  
   calenta sanitària de l'edifici.

energia solar tèrmica

2

L'interessat ha de sol.licitar l'atorgament d'aquests ajuts mitjançant la 
presentació del model normalitzat de sol.licitud, degudament 
emplenada, al Registre de l'Ajuntament (c. del Sol 1, 4ª planta, al matí 
de 9 a 2), acompanyada de la documentació següent:
- projecte tècnic (que inclogui, com a mínim, els mútils, i el nombre 
d'usuaris potencials de l'edifici al qual doni servei la instal.lació solar 
i la memòria de la instal.lació)
- certificat de qualitat (en el cas d'instal.ladors membres d'AP ERCA)
- factures/pressupost de la despesa
- còpia del certificat d'atorgament d'altres ajuts (bonificacions i/o 

subvencions) rebuts per a la mateixa instal.lació
- certificat de l'instal.lador acreditant el funcionament correcte de la 

instal.lació (només en el cas de les subvencions)
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1. 
bonificaciódel 95 %de 

l'Impostd'Obres, Construccions i Instal.lacions

2. subvenció

En el moment de sol.licitar la llicència d'obres menors necessària per a realitzar 
la implantació de la instal.lació solar, es pot sol.licitar una   

 . En el cas de ser informada 
favorablement, la bonificació es farà efectiva en el moment de la concessió de la 
llicència.

Aquesta bonificació es pot complementar amb una , que s'ha de 
sol.licitar un cop s'ha realitzat la instal.lació solar. L'import de la subvenció és 
proporcional a les dimensions de la instal.lació solar, a raó de:

 
Límit màxim de l a subvenció: 300.000 ptes. per instal.lació.

- Energia solar tèrmica: 50.000 ptes./m de placa instal.lada*
- Energia solar fotovoltaica: 600 ptes./Wp de potència instal.lada
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Aquesta subvenció restarà vigent fins al 31 de desembre del 2000, tot i poder-se prorrogar 
per acord de l’òrgan de govern municipal.

1.
bonificació de fins al 95 % de l'Impostd'Obres, Construccions i Instal.lacions

2.
subvenció

 En el moment de demanar la llicència d'obres, es pot sol.licitar una 
 . 

L'import de la bonificació és proporcional a les dimensions de la instal.lació, a 
raó de:

p ,
En cas que sigui informada favorablement, la bonificació es farà efectiva en el 
moment de concessió de la llicència.

 Només en els casos en què no s'hagi gaudit de la bonificació, es podrà sol.licitar 
una  un cop realitzada la instal.lació solar. L'import de la subvenció 
segueix els criteris establerts en el cas d'edificis existents.

- Energia solar tèrmica: 50.000 ptes./m de placa instal.lada*
- Energia solar fotovoltaica: 600 ptes./Wde potència instal.lada
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Edificis existents
Requisits

Documentació

*  Fins a un màxim d'1 m de superfície de captació per cada 15 m de superfície útil d'habitatge.22

Edificis de nova construcció o rehabilitació


