GUIA DE TRÀMITS PER LA

INSTAL·LACIÓ
DE SISTEMES
D’ENERGIA
SOLAR

QUÈ HAIG DE FER SI VULL TENIR UNA
INSTAL·LACIÓ D'ENERGIA SOLAR A CASA?

Haig de saber
si necessito
presentar una

COMUNICACIÓ PRÈVIA
o LLICÈNCIA D’OBRES

TAXA

ICIO
Tramito
autoliquidació

IMPOST
CORRESPONENT.
(ICIO) ONLINE

Tramito
autoliquidació

DE LA TAXA
CORRESPONENT.
PRESENCIAL

Sol·licito la

COMUNICACIÓ PRÈVIA
o sol·licito la

LLICÈNCIA D’OBRES
ONLINE

JA PUC
COMENÇAR
L’OBRA

Ja he finalitzat l’obra...
i ara?

COMUNICO LA
FINALITZACIÓ
A L’AJUNTAMENT
ARA JA PUC
SOL·LICITAR LA BONIFICACIÓ DE L’IBI

Primer haig de saber si necessito presentar la

COMUNICACIÓPREVIA o LLICENCIA D'OBRES?

,

sera COMUNICACIÓPREVIA si la instal·lació es fa:
• Sobre coberta plana quan les instal·lacions no superin el metre
d'al�ada des de la coberta plana.
• Sobre coberta inclinada quan els captadors o
els panells s'hi ubiquin adossats en paral·lel.
• Als espais de les parcel·les en sol urba
(no ocupats per les edificacions), quan les
instal·lacions es destinin a reduir la demanda
•
energética de l' edificació i no superin el metre �
d'al�ada des de la rasant del sol ni comportin una •
ocupació de la parcel·la superior al 25 de la seva
superficie no edificable.

•

sera LLICENCIA D'OBRES
• En la resta de casos.
• Sempre requeriran llicéncia urbanística les
instal·lacions que s'ubiquin a edificacions en sol
no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i en
béns sotmesos a un régim de protecció cultural o
urbanística.
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Tramito l'autoliquidació de l'ICIO

� lmpost sobre construccions, instaJ.lacions i obres
presentar autoliquidació a l'oficina gestora de l'Organisme
de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona (ORGT)

Tramito l'autoliquidació de la TAXA corresponent

presentar presencialment a !'Oficina d'atenció a la ciutadania
(OAC)
La persona que sol-licitara la
comunicació previa o la llicéncia
d'obra haura d'haver tramitat
abans l'autoliquidació de l'ICIO i
de la taxa.
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Llegeix el codi QR
per accedir a la fitxa
del tramit.

O accedeix des del link:
https://tramits.viladecavalls.cat
/üAC/CdT.jsp?tramit=192

Sol·licito la COMUNICACIÓ PREVIA
o la LLICENCIA D'OBRES

Comprova bé el compliments deis requisits i la documentació
obligatoria que s'indica a la fitxa del tramit.

Utilitza el tramit que correspongui:

Qui el pot demanar?
Qualsevol persona interessada o
mitjanc;ant representant.
Quan s'ha de sol·licitar?
Abans de l'inici de l'obra.
On s'ha de presentar?
Al registre general de l'Ajuntament.

Comunicació
previa d'obres
d'instal·lació i/o
modifica ció
d'energia solar
térmica

Ouan rebré resposta
de l'ajuntament?

Les obres subjectes a
comunicació previa es podran

Comunicació previa d'obres:

Des del moment de !'entrada
en el registre general de
l'ajuntament si és compleixen
tots els requisits i s'acompanya
tota la documentació, si en el
termini de 10 dies habils no s'ha
rebut notificació contraria o
requeriment per part de
l'ajuntament, s'entendra
autoritzada.

comen�ar transcorreguts 10
dies habils a comptar des de
la presentació de la sol-licitud,
sempre que s'hagi
acompanyat de tota la
documentació que s'indica en
el tramit i no s'hagi rebut
notificació contraria de
l'ajuntament.

Llicencia d'obres:

Les obres subjectes
a !licencia, no es

podran iniciar
fins haver rebut
resposta de
l'ajuntament.

.,,

Termini maxim per resoldre i
notificar 2 mesos a comptar
des de la presentació de la
sol-licitud en el registre general
de l'ajuntament.

Llicencia d'obres
per instal·lació
i/o modificació
d'energia solar
termica

Llicencia d'obres
per instal·lació i/o
modificació
d'energia solar
fotovoltaica

JA HE FINALITZAT L'OBRA... I ARA?

JA HEPRESENTAT LA SOL·LICITUD... I ARA?

Ouan es pot comen�ar
l'obra?

Comunicació
previa d'obres
per instal·lació
i/o modificació
d'energia solar
fotovoltaica

COMUNICO LA
FINALITZACIÓ
A L'AJUNTAMENT

ARA JAPUC
SOL·LICITAR LA
BONIFICACIÓ
DE L'IBI

En un t ermini maxim de 10 dies
habils, habils, caldra comunicar
a l 'ajuntament la finalització de
l es obres.

Qui la pot demanar?

Utilitza el tramit que correspongui:

Al registre general de l'ajuntament.
Utilitza el tramit que correspongui:

(!l;\r;,p�(!l Comunicació de
�;1:...._,;,·.1-· finalització d'obres en
instal·lacions d'energia
r-i�l-• • -� solar térmica
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Comunicació de
finalització d'obres
d''Ins ta11· ocio
., d'energ1a
.
solar fotovoltaica

La persona propietaria de
l'immoble.

On s'ha de presentar?

Bonificació IBI per
immobles que tinguin
instal-lacions d'energia
solar termica.
Sera del 30% sobre la
quota íntegra de l'IBI i
s'aplicara durant 3 anys
consecutius
Bonificació IBI per
immobles que tinguin
instal-lacions d'energia
solar fotovoltaica. Sera
del 50% sobre la quota
íntegra de l'IBI i s'aplicara
durant 5 anys
consecutius

MÉS INFORMACIÓ:

OAC Oficina d’atenció a la ciutadania
Tel. 93 788 71 41
oac@viladecavalls.cat
www.viladecavalls.cat

