
 
Sol·licitud d’informe tècnic de la instal·lació de sistemes per a 
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar 
 
Dades del sol·licitant 

Nom i cognoms 
 
 

DNI 

En representació de  
 
 

DNI 
 

Domicili (carrer, plaça...) 
 
 

Núm. Pis Porta 

Població 
 
 

CP Telèfon 

Adreça electrònica 
 
 

 
Dades de l’habitatge 

Adreça  
 
 

Referència cadastral 

 
Exposa 
Que reuneixo els requisits per tal de gaudir de la bonificació del 15% (energia solar tèrmica) 
o del 50% (energia solar fotovoltaica) amb un màxim anual de 300 euros, de la quota de 
l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), durant 5 exercicis, segons s’estableix a l’article 5è de 
l’Ordenança Fiscal número 1, reguladora de l’IBI.  
 
Sol·licita 
L’informe tècnic de la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia 
solar una vegada fetes les comprovacions tècniques oportunes, 
 
Documents adjunts: 
 

Factura acreditativa de la despesa.  
 
Certificat final d’obra i/o d’instal·lació. 
 
Fotografies plaques, inversor i altres elements de la instal·lació. 
 
Documentació de la legalització de la instal·lació davant del Departament d’Empresa,  
Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya (RISTIC). 
 
En cas d’actuar en representació aliena, document d’autorització signat per 
l’interessat 

 
I tanmateix, el sol·licitant un cop disposi de l’informe tècnic de la instal·lació de sistemes per 
a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, caldrà presentar la sol·licitud per la 
corresponent bonificació de l’IBI a l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de 
Barcelona per tal d’aplicar la corresponent bonificació. Podrà contactar,  a través de la següent 
adreça electrònica www.orgt.diba.cat o bé trucant al telèfon 934729117. 
 
Signatura del sol·licitant       
 
 
Santa Eulàlia de Ronçana,  
 
D´acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, s’informa que l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana tractarà i guardarà les 
seves dades, que s'utilitzaran exclusivament per a la tramitació de l’expedient corresponent. També li informem de la possibilitat d’exercir 
els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat o oposició, inclosa la oposició a decisions individualitzades 
automatitzades, així com a l’exercici de drets davant l’autoritat de control. Per a més informació, consulti la nostra política de protecció de 
dades a: http://www.ser.cat/dpd 

http://www.ser.cat/dpd
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