
BONIFICACIÓ IBI PER INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES 

Dades de la propietat 

Nom i cognoms o raó social NIF / CIF 

Adreça Codi postal Municipi 

Telèfon Adreça electrònica 

Dades sol·licitant o empresa (En cas que no coincideixi amb les de la Propietat) 

Nom i cognoms o raó social NIF / CIF 

Adreça Codi postal Municipi 

Telèfon Adreça electrònica 

Dades representant legal (si és el cas) 

Nom i cognoms o raó social NIF / CIF 

Adreça Codi postal Municipi 

Telèfon Adreça electrònica 

En cas d’actuar com a representant legal, disposo de tots els poders necessaris 
per tramitar aquesta comunicació i adjunto: 

      Autorització de representació 

Sol·licito acollir-me a la bonificació del 50% de l’Impost de Béns Immobles 
durant 3 anys per la instal·lació de captadors d’energia solar fotovoltaica 
d’autoconsum elèctric 

Emplaçament de la instal·lació (adreça) 

Referència cadastral de l’immoble 

Aporto la següent documentació 

Certificat tècnic d’instal·lador acreditat que especifiqui que la instal·lació de 
captació solar s’ha efectuat sota les seves directrius. 

Certificat que acrediti que la producció d’energia elèctrica  serà com a mínim 
el 30% de la despesa energètica anual. 

Habitatge unifamiliar Edifici plurifamiliar Altres (especificar) 

Informatic
Tachado



Còpia de la Comunicació Prèvia d’obra o Llicència urbanística corresponent. 

Justificants de pagament de l’ICIO i de la taxa de serveis urbanístics. 

Documentació que acrediti que la instal·lació ha estat executada. 

Signatura del sol·licitant o del representant 

A , de de 20 
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