BASES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A PARTICULARS QUE
INSTAL·LIN ENERGIA SOLAR TÈRMICA AL SEU HABITATGE
1.- L’àmbit d’aquestes subvencions són els habitatges (existents o en construcció) dins
del terme municipal de Sant Cugat del Vallès.
2.- Les subvencions van adreçades a les persones físiques particulars que instal·lin, en
habitatges de nova construcció o en habitatges ja existents, un sistema d’aprofitament
de l’energia solar tèrmica per aigua calenta i/o calefacció. Cada sol·licitant només
podrà rebre subvenció per una instal·lació. En principi, queda exclosa la subvenció als
promotors d’habitatges col·lectius com blocs de pisos. S’entén sistema d’aprofitament
de l’energia solar tèrmica com aquell format pel sistema de col·lectors i el sistema
d’acumulació.
3.- La quantia mínima de la subvenció serà de 500 € per a instal·lacions que
compleixin les condicions mínimes de 1.5m2 a 2m2 de captador solar i 100 litres
d’acumulació. Per a instal·lacions que sobrepassin els 2m2 de captadors solars, la
subvenció serà de 225 €/m2.
4.- La superfície màxima subvencionable de captadors és la que marca la raó 1m2
captador/15m2 superfície útil de l’habitatge. L’import màxim de la subvenció serà de
1.500 €.
QUADRE RESUM DE LES SUBVENCIONS

SUBVENCIÓ
Instal·lació mínima:
? Captador: 1.5 a 2 m2
? Dipòsit d’acumulació: 100 litres
Altres instal·lacions:
? Més de 2 m2 de captador, fins a 1m2 de
captador per cada 15m2 de superfície útil
de l’habitatge
Subvenció màxima

500 €

225 €/m2

1.500 €

5.- Les subvencions són per instal·lacions que compleixin un dels dos supòsits
següents:
-Instal·lacions construïdes i facturades a partir del 1/1/2004 i actualment executades i
en funcionament.
-Instal·lacions projectades, pressupostades i pendents de construir en un termini
màxim d’un any.
6.- El primer pas per demanar la subvenció serà la presentació d’una instància al
registre de l’Ajuntament en la que l’interessat sol·liciti l’atorgament d’aquest ajut.
Paral·lelament, s’haurà de presentar als serveis tècnics de Medi Ambient la
documentació mínima necessària, que segons de quin supòsit es tracti consisteix en:
? ? Per instal.lacions facturades i construïdes a partir del 1/1/2004 i actualment
executades i en funcionament:
-Model de sol·licitud de subvenció per a la instal·lació d’un sistema
d’aprofitament d’energia solar tèrmica (Annex a aquestes Bases).
-Memòria i/o projecte de la instal·lació.
-Fotocòpies de les factures dels aparells i instal·lació.
-Certificat conforme s’han utilitzat captadors solars homologats.
-Certificació de la instal·lació conforme aquesta acompleix els criteris mínims de
l’Associació de Professionals de les Energies Renovables de Catalunya
(APERCA).
-Llicència d’obres per a la instal·lació d’equips captadors d’energia solar
concedida per l’Ajuntament o l’EMD de Valldoreix, si s’escau.
? ? Per instal.lacions projectades, pressupostades i pendents de construir:
-Model de sol·licitud de subvenció per a la instal·lació d’un sistema
d’aprofitament d’energia solar tèrmica (Annex a aquestes Bases).
-Memòria i/o projecte de la instal·lació, on s’expliciti el compromís d’executar el
projecte en un termini màxim d’un any.
-Fotocòpies del pressupost dels aparells i instal·lació.
-Certificat conforme s’utilitzaran captadors solars homologats.
-Certificació de la instal·lació conforme aquesta acompleix els criteris mínims de
l’Associació de Professionals de les Energies Renovables de Catalunya
(APERCA).
-Llicència d’obres per a la instal·lació d’equips captadors d’energia solar
concedida per l’Ajuntament o l’EMD de Valldoreix, si s’escau.
-Aquestes instal·lacions hauran d’estar en funcionament transcorregut un any
des de la data d’atorgament de la subvenció. Abans de la finalització del
termini, caldrà informar als serveis tècnics de Medi Ambient quan la instal·lació
estigui en funcionament, per tal de procedir a la corresponent comprovació.
7.- La subvenció es farà efectiva previ acord de l’òrgan competent, mitjançant
transferència bancària, i previ informe-proposta per part dels serveis tècnics municipals
de Medi Ambient.
8.- L’Ajuntament pot fer ús de la instal·lació per fer-ne publicitat o difusió de les seves
dades.

9.- Aquesta línia de subvencions no exclou l’obtenció d’altres subvencions.
10.- L’Ajuntament es reserva el dret de reclamar responsabilitats en cas que la
instal·lació no funcioni més de 3 anys.
11.- L’atorgament de les subvencions, sempre i quan es compleixin tots els requisits,
anirà per ordre d’instància, i el nombre de subvencions que s’atorguin està limitat per
la quantia reservada a tal efecte en el pressupost municipal. Si queden sol·licituds
sense satisfer, es guardarà l’ordre d’instàncies per a possibles futures subvencions,
quan, si els pressupostos ho permeten, es continuarà amb aquesta línia d’ajuts.
12.- El període per a presentar les sol.licituds de subvenció anirà des de l’aprovació
d’aquestes Bases per part de l’òrgan municipal competent i fins el dilluns, 31 d’octubre
de 2005. La previsió és que les subvencions es facin efectives abans del 31 de
desembre de 2005.

ANNEX: Model de sol·licitud de subvenció per a la instal·lació d’un
sistema d’aprofitament d’energia solar tèrmica

DADES PERSONALS
Nom del/la sol·licitant
DNI
Adreça
Telèfon de contacte

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

DADES SOBRE L’HABITATGE ON ES VOL INSTAL·LAR EL SISTEMA
Adreça
Tipus d’habitatge
Superfície habitable útil
Nombre de plantes
Ocupació (nº habitants)

DADES SOBRE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR
Superfície de captadors
Model i marca dels captadors
Volum d’acumulació
Ús (aigua calenta i/o calefacció)
Cost amb IVA inclòs (de captadors i
acumulador)

QUANTITAT SOL·LICITADA A L’AJUNTAMENT:

€

Sol·licito que la subvenció es faci efectiva mitjançant transferència bancària al
número de compte:

Signatura del sol.licitant:

Sant Cugat del Vallès,.................d...................................de 2005

