
 
 
 
 

SOLꞏLICITUD DE BONIFICACIÓ D’IBI PER  
INSTAL.LACIONS DE CAPTACIÓ SOLAR 

 

 
 

DADES DE LA PERSONA SOLꞏLICITANT  
Nom i cognoms o raó social DNI/NIF 

 
Carrer 
 

Núm. Esc. Pis Porta Telèfon 

Població 
 

Codi postal Correu electrònic 
 

 
AVISOS I COMUNICACIONS 
Vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei: 
 

 Per SMS: ____________________________________________ 
 

 Per correu electrònic: __________________________________ 
 

 Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta solꞏlicitud 
 
SOL.LICITO 
Acollir-me a la bonificació d’IBI prevista per instalꞏlacions de captació solar, d’acord amb l’article 5.9 de 
l’ordenança fiscal núm. 1: 
 
DADES DE LA INSTAL.LACIÓ REALITZADA 
Carrer 
 

Núm. Esc. Pis Porta 

Població 
 

Codi postal NÚMERO EXPEDIENT D’OBRA 
 

REFERÈNCIA CADASTRAL DE L’IMMOBLE AL QUAL DONA SERVEI LA INSTAL.LACIÓ 

 
TIPUS D’INSTAL.LACIÓ REALITZADA i PERCENTATGE DE BONIFICACIÓ D’IBI QUE SE SOL.LICITA 

 
TIPUS D’INSTAL.LACIÓ 

%  
BONIFICACIÓ 

 
   Instalꞏlació  solar fotovoltaica d’autoconsum elèctric en habitatges 

 

 
50% 

 
  Instalꞏlació solar fotovoltaica d’autoconsum elèctric pels serveis comuns d’una 

comunitat de propietaris, complint-se que la instalꞏlació fotovoltaica té un únic consumidor 
 

 
10% 

 
  Instalꞏlació de captadors tèrmics solars en habitatges construïts en base a projectes 

visats anteriorment al 18 de gener de 2007 
 

 
50% 

 
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT: 
 
Que es tracta d’una instalꞏlació no obligada per la normativa vigent. 
 
Que la instalꞏlació s’ha finalitzat en data ______ de/d’ ____________________de _______ 
 
ADJUNTO LA DOCUMENTACIÓ QUE ASSENYALO:         
 

 Certificat tècnic de final d’obra i instalꞏlació, signat per instalꞏlador acreditat, que especifiqui que la 
instalꞏlació de captació solar compleix amb la normativa vigent. 

 
 Fotografies dels mòduls solars un cop instalꞏlats       



 
 
 
 

SOLꞏLICITUD DE BONIFICACIÓ D’IBI PER  
INSTAL.LACIONS DE CAPTACIÓ SOLAR 

 

 
 

 
SIGNATURA 
 
 
 
 
 
 
DATA DE SIGNATURA 
 
Cassà de la Selva, ________ de/d’ _______________________de _______ 

 
 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, ARTICLES 5.9.1 i 5.9.2: 
 
9.1. Gaudiran d'una bonificació del 50% en la quota íntegra de l'impost els propietaris d'habitatges que 
realitzin obres per la instalꞏlació de captadors tèrmics solars i/o energia solar fotovoltaica d’autoconsum 
elèctric, sempre que aquesta instalꞏlació no estigui ja obligada per la normativa vigent (seran 
subvencionables les instalꞏlacions tèrmiques solars en edificacions construïdes en bases a projectes visats 
anteriorment al 18 de gener de 2007 i totes les instalꞏlacions fotovoltaiques), durant els 3 primers anys 
següents a la instalꞏlació i sempre que aquesta sigui compatible amb les normes urbanístiques del Pla 
General.  
 
Per tal de gaudir de l’esmentada bonificació s’haurà d’aportar fotografies de la instalꞏlació executada i 
certificat tècnic de final d’obra i instalꞏlació, signat per instalꞏlador acreditat, que especifiqui que la instalꞏlació 
de captació solar compleix amb la normativa vigent. En el cas de les captacions tèrmiques cal acreditar que 
podrà cobrir la demanda energètica anual per a aigua calenta sanitària de l’habitatge fixada a la normativa 
vigent.  
 
9.2. Gaudiran d'una bonificació del 10% en la quota íntegra de l'impost els propietaris de les entitats que 
composin les comunitats de propietaris que realitzin obres per la instalꞏlació d’energia solar fotovoltaica 
d’autoconsum elèctric per els serveis comuns de la comunitat, complint-se que la instalꞏlació fotovoltaica té 
un únic consumidor sempre que aquesta instalꞏlació no estigui ja obligada per la normativa vigent, durant els 
3 primers anys següents a la instalꞏlació i sempre que aquesta sigui compatible amb les normes 
urbanístiques del Pla General.  
 
Per tal de gaudir de l’esmentada bonificació en el cas de les instalꞏlacions fotovoltaiques d’autoconsum, 
s’haurà d’aportar fotografies de la instalꞏlació executada i certificat tècnic de final d’obra i instalꞏlació, signat 
per instalꞏlador acreditat, que especifiqui que la instalꞏlació de captació solar compleix amb la normativa 
vigent.  
 
 
 

 

AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA 
Rambla Onze de Setembre, 107  17244 - Cassà de la Selva  Tel 972 46 00 05  NIF: P1704900-H 

http://www.cassa.cat   urbanisme@cassa.cat 
 

Informem que les seves dades seran tractades per l'Ajuntament de Cassà de la Selva, responsable del 
tractament, amb finalitats d'identificació de persones interessades en procediments administratius, 
seguiment i comunicació d'actuacions i notificació de resolucions. Les dades es tracten en compliment 
d'obligació legal i es podran comunicar a altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes de 
seguir el procediment. Es poden exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i 
solꞏlicitud de la limitació del tractament adreçant-se a l'Ajuntament de Cassà de Selva. Es pot consultar més 
informació addicional i detallada sobre protecció de dades a www.cassa.cat 
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