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REGLAMENT REGULADOR DE LES SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE
L’ESTALVI ENERGÈTIC, LA UTILITZACIÓ D’ENERGIES RENOVABLES I LA
INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS.

ÀMBIT I CRITERIS D’ACTUACIÓ
Article 1. L’ajuntament d’Igualada podrà atorgar subvencions per al foment de l’estalvi
energètic, la utilització d’energies renovables i la instal·lació de plaques solars, en els
habitatges destinats a residència habitual situats dins el terme municipal.
Article 2. Aquest reglament no preveu l’actuació en habitatges que es trobin en edificis en
situació d’afectació per vials, equipaments o zones verdes.
Tampoc comprèn l’actuació sobre habitatges destinats a usos distints a la residència habitual.
No obstant això, resten inclosos aquells habitatges on concorren l’ús d’habitatge i el
desenvolupament d’una activitat econòmica.
Article 3. A l’hora d’atorgar les subvencions, tindran preferència les sol·licituds que compleixen
els criteris següents:
1. Les sol·licituds que siguin repetició de les presentades l’any anterior, les quals no
haguessin rebut la subvenció per manca de disponibilitat pressupostària, sempre que la
persona interessada acrediti prèviament haver sol·licitat la corresponent llicència d’obres
dins de l’any anterior.
2. Que fomentin l'estalvi energètic o la utilització d'energies renovables.
3. La instal·lació de plaques solars i/o sistemes d’acumulació fins a la seva connexió a les
instal·lacions de servei.
4. Que fomentin l'ús eficaç de l'aigua o el recull i reaprofitament de l'aigua de pluja.
5. Que evitin intencionadament fer servir PVC (clorur de polivinil) en conduccions elèctriques
o d'aigua, aïllaments, decoració i, en general, en el subministrament de serveis o en els
elements constructius d'un edifici.
6. Que complementàriament a les obres o instal·lacions referides millorin les condicions
d’habitabilitat de l’edifici.

IMPORT DE LA SUBVENCIÓ
Article 4.- La quantia de les subvencions podrà arribar fins a un 20 per 100 del pressupost
d’execució de l’obra, amb un màxim de 100.000 pessetes, i s’adequarà a les disponibilitats
pressupostàries de la partida corresponent.
Per calcular la quantia de la subvenció es deduirà del pressupost d’execució de l’obra l’import
de l’IVA .
Article 5.- L’obtenció de subvencions atorgades per altres administracions públiques no
exclourà l’atorgament d’aquesta, sempre que la suma de les subvencions no excedeixi del cost
de les instal·lacions o les obres realitzades.
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DOCUMENTACIÓ I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL.LICITUDS
Article 6.- Per poder optar a la subvenció cal fer la sol·licitud, la qual es presentarà al Registre
general de la corporació i anirà adreçada a l’alcalde-president.
S’adjuntarà la documentació següent:
a) Fotocòpia del DNI o NIF de la persona sol·licitant:
b) Fotocòpia de les escriptures de propietat.
c) Certificat de l’OALGT que acrediti que el sol·licitant no té deutes amb l’Ajuntament
d’Igualada.
d) Memòria amb el contingut mínim següent:
• Descripció del tipus d’actuació a realitzar.
• Materials a emprar en l’actuació.
• Pressupost de les obres a realitzar.
• Termini d’execució de les obres.
• Fotocòpia del darrer rebut de l’impost sobre béns immobles.
• En el cas de les plaques d’aprofitament solar:
• Avantprojecte o projecte de la instal·lació.
• Justificació de que les noves instal·lacions no afectaran la percepció visual de
l’edifici des de la via pública ni produiran efectes de reflexió lumínica perjudicial a
l’entorn i tindran una correcta integració en la percepció de la volumetria de
l’edificació.
e) Certificat emès per una empresa instal·ladora degudament autoritzada, conforme s’ha dut a
terme la corresponent obra o instal·lació.
f) En el supòsit que les obres ja s’hagin iniciat, s’haurà de presentar la llicència d’obres
obtinguda prèviament a aquest inici d’obres, sense la qual no es tindrà dret a obtenir la
subvenció.
g) En el supòsit que les instal.lacions objecte de subvenció, per tal d’assolir el rendiment
esperat en l’estalvi d’energia previst, hagin d’estar sotmeses a manteniment, caldrà aportar el
pla de treballs previstos per garantir aquest manteniment.
Article 7.- Els sol·licitants hauran de ser els propietaris o, en el seu cas, usufructuaris, de
l’immoble i no podran tenir contret cap deute amb aquest Ajuntament.
Article 8.- Les sol·licituds hauran de presentar-se des del dia 1 de gener fins al dia 15 de març
de cada any.
Article 9.- Arribada la data del 16 de març, l’Ajuntament revisarà les sol·licituds presentades.
En el cas que alguna d’elles sigui incompleta, ho notificarà al sol·licitant i se li concedirà un
termini de deu dies per esmenar els errors que s’hagin observat.

ATORGAMENT I PAGAMENT DE LES SUBVENCIONS
Article 10.- Una vegada presentades les sol·licituds, els Serveis tècnics municipals, d’acord
amb el que disposen els articles anteriors, emetran informe sobre la valoració i la idoneïtat de
les obres i el compliment dels requisits exigits.
Si un mateix sol·licitant presenta més d’una sol·licitud, referida a immobles diferents, a la
convocatòria de subvencions, haurà d’assenyalar l’ordre de prioritat d’aquestes. En aquest cas,
l’Ajuntament inicialment només tindrà en compte la primera de les sol·licituds. Quan la
disponibilitat pressupostària de la partida corresponent ho permeti, s’atendran per ordre les
segones i següents sol·licituds, les quals en el cas que es deneguin per manca de disponibilitat
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pressupostària no els serà d’aplicació el que es determina en el primer punt de l’article 3
d’aquest Reglament.
L’Ajuntament podrà exigir qualsevol altre document administratiu que consideri convenient en
relació a les sol·licituds presentades.
Article 11.- Les obres o instal·lacions hauran de començar dins l’any en que s’atorgui la
subvenció, excepte en els supòsits de l’art. 3, punt primer.
L’atorgament de la subvenció no eximeix del tràmit de sol·licitud de la corresponent llicència
d’obres, que s’haurà de demanar dins de l’exercici en que s’atorgui la subvenció amb la
salvetat del que disposa l’article 3, apartat 1. Aquesta llicència estarà subjecte al pagament de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i de la taxa urbanística.
La no obtenció de la llicència abans d’iniciar l’obra, o la no adaptació d’aquestes a les
condicions de la sol·licitud o a les fixades pels Serveis tècnics municipals, podran donar lloc a
la pèrdua de la subvenció.
L’incompliment del termini d’execució, sense causa justificada, donarà lloc a la pèrdua de la
subvenció i el sol·licitant no podrà tornar a presentar una sol·licitud per al mateix edifici en la
convocatòria de l’any següent.
Article 12.- El pagament de la subvenció s’efectuarà una vegada realitzades les obres i emes,
si s’escau, la certificat de final d’obra. Els Serveis tècnics municipals comprovaran que l’obra
hagi estat executada correctament i emetran l’informe corresponent, per tal que sigui lliurada la
subvenció al sol·licitant.
En el cas que el cost real de l’obra resulti inferior al pressupost presentat en sol·licitar la
subvenció, l’import d’aquesta es reduirà de manera proporcional.
ALTRES DISPOSICIONS
Article 13.- En tot el que no estigui previst en aquest reglament s’estarà al que disposi la
legislació vigent, i l’Ajuntament resoldrà el que consideri més convenient.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Durant l’any d’aprovació d’aquest reglament i de forma transitòria, s’atendran les sol·licituds
presentades d’acord a les següents condicions:
- Les sol·licituds es presentaran abans del dia 31 d’octubre i seran aprovades, si s’escau, en
el darrer Ple de l’any que dugui a terme la Corporació. Les que es presentin entre l’1 de
novembre i 31 de desembre, s’afegiran a les de l’any següent.
- Les sol·licituds de subvenció per les obres o instal·lacions presentades en aquest termini i
que ja hagin estat executades no podran ser anteriors als 10 mesos i aniran acompanyades
de la corresponent factura i el certificat d’instal·lació emès per una empresa autoritzada.
- Arribada la data del 31 d’octubre, l’Ajuntament revisarà les sol·licituds presentades. En el
cas que alguna d’elles sigui incompleta, ho notificarà al sol·licitant i se li concedirà un
termini de deu dies per esmenar els errors que s’hagin observat.

Igualada, 27 de juliol de 2000
L’alcalde

Jordi Aymamí i Roca
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