
Comunicació prèvia per a 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 del representant 
Nom i cognoms/ Raó social DNI 

Domicili (carrer, plaça...) Núm. Pis Porta 

Població CP Telèfon 

Adreça electrònica 

Dades de l’habitatge 
Adreça Referencia cadastral 

Dates de les obres 

Data d’inici Data de fi 

Documentació tècnica a aportar 

- Projecte o memòria tècnica de la instal·lació segons potència de la instal·lació. Veure
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (punt 2.1 i 2.2).

- Pels edificis catalogats, els usos i les obres provisionals i les obres que es portin a
terme en sòl no urbanitzable, requeriran la llicència d’obres.



Documentació obligatòria: 

o Justificant de pagament de l’import total resultant del quadre Autoliquidació

Autoliquidació

Cost de l´Obra Tipus impositiu Quota

Impost  (ICIO O.F. nº 3) sobre 
el cost de l’obra Mínim 60 euros (art. 
8è OF nº 3) * (Import bonificat 50%) 

Taxes (assabentat d’obres menors, 
segons O.F. nº 7) 

TOTAL A INGRESSAR

Mitjançant ingrés o transferència bancària als comptes de les entitats bancàries 
col·laboradores: 

BBVA ES38/0182/6035/4302/0156/0499 
CAIXABANK ES78/2100/1426/4702/0000/1456 

Signatura, 

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 

* Sol·licito la bonificació del 50% de l’impost, d’acord amb el que estableix l’article 6è punt 4
de l’ordenança fiscal núm. 3 de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
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