COMUNICACIÓ PRÈVIA

Dades sol·licitant o empresa
Nom i cognoms o raó social

NIF / CIF

Adreça

Codi postal

Telèfon

Adreça electrònica

Dades representant legal (si n’hi ha)
Nom i cognoms o raó social

Municipi

NIF / CIF

Adreça

Codi postal

Telèfon

Municipi

Adreça electrònica

Adreça a efectes de notificacions:

del sol·licitant

del representant

Comunico que executaré les obres d’una instal·lació d’autoconsum amb
energia solar fotovoltaica amb les següents dades
Emplaçament de la instal·lació (adreça)
Referència cadastral de l’immoble
Pressupost d’execució de la instal·lació (sense IVA)
Potència elèctrica de la instal·lació (kW)
Habitatge unifamiliar

Edifici plurifamiliar

Altres (especificar)

Aporto la següent documentació
Memòria tècnica de la instal·lació
Declaració responsable de l’empresa instal·ladora
Pressupost detallat de la instal·lació (base imposable de l’Impost sobre
construccions instal·lacions i obres ICIO)
Justificants de pagament de l’ICIO i de la taxa de serveis urbanístics

Declaro responsablement
1. Que en cas d’actuar com a representant legal, disposo de tots els poders
necessaris per tramitar aquesta comunicació i rebre, si escau, les
corresponents comunicacions i/o notificacions.
2. Que les dades consignades a la comunicació són certes, així com a tota
la documentació que s’adjunta.
3. Que les obres s’ajusten al planejament, ordenances i altra normativa
urbanística aplicable.
4. Que les obres, de conformitat amb la Llei d’Ordenació de l’Edificació, no
requereixen de projecte.
5. Que les obres no s’executen en bens sotmesos a un règim de protecció
patrimonial cultural o urbanística.

Signatura del sol·licitant o del representant

A

, de

de 20

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L’EMPRESA INSTAL·LADORA
Dades de l’empresa
Nom i cognoms o raó social

NIF / CIF

Adreça

Codi postal

Telèfon

Adreça electrònica

Municipi

Declaro sota la meva responsabilitat,
En condició d’empresa executora de les obres de la instal·lació d’autoconsum
amb energia solar fotovoltaica que s’ubicarà a:
Emplaçament (adreça)
Referència cadastral

1. Que compleixo els requisits establerts per la normativa vigent per accedir
al reconeixement de l’exercici/s esmentat/s.
2. Que l’empresa està inscrita al Registre d’Agents de la Seguretat Industrial
de Catalunya (RASIC) o al registre equivalent d’una altra Comunitat
Autònoma de l’Estat Espanyol.
3. Que no concorren incompatibilitats legals ni circumstàncies inhabilitants
per al desenvolupament de/ls exercici/s professional/s.
4. Que disposo d’una assegurança de responsabilitat civil amb cobertura
adient pels riscos en què pugui incórrer i que es derivin de/ls esmentat/s
exercici/s.
5. Que disposo de la documentació acreditativa corresponent, sens perjudici
de les facultats de comprovació, control i inspecció que té atribuïdes
aquest Ajuntament.
6. Que em comprometo a mantenir el compliment dels punts anteriors,
durant la vigència d'aquest reconeixement o exercici.

Signatura

A

, de

de 20

MEMÒRIA TÈCNICA DE LA INSTAL·LACIÓ

Objecte i dades generals
Emplaçament de la instal·lació i dades generals:
- Potència pic a instal·lar
- Superfície ocupada
- Producció d’energia i energia autoconsumida.
Emplaçament de la instal·lació
Especificar pels panells fotovoltaics (adjuntar plànol):
- Ubicació
- Inclinació
- Orientació
Especificar les característiques del sistema de suport o d’ancoratge a
l’estructura de l’edifici.
Especificar la ubicació de la resta d’elements (inversor, bateries, proteccions,...)
Adjuntar plànols
Abast de la intervenció en l’edifici
Descriure l’abast de la intervenció en l’edifici, els elements afectats i les solucions
tècniques constructives que s’adopten.
Realitzar l’anàlisi de càrregues de l’edifici amb la instal·lació fotovoltaica, el qual
haurà de tenir en compte el pes de les plaques i el sistema de suport, la tècnica
d’instal·lació i ancoratge a la teulada i la càrrega sobre la teulada, factoritzant
també el vent.
Dimensionat de la instal·lació
Justificació de la potència pic a instal·lar en funció de les dades de consum
elèctric i l’espai disponible.
Consideracions de seguretat i salut
Especificar les condicions de seguretat i salut que s´han de tenir en compte per
portar a terme la instal·lació.
Consideracions sobre les runes
Indicar si es generaran runes i, en cas afirmatiu, especificar quina serà la gestió
d’aquestes runes d’acord la normativa de residus.
Integració paisatgística i arquitectònica
Justificació del compliment dels criteris d’integració paisatgística continguts al
planejament urbanístic, a les ordenances de l’edificació i a les ordenances
municipals que siguin d’aplicació.

Característiques tècniques de la instal·lació elèctrica
-

Panells fotovoltaics
Inversors
Bateries
Cablejat
Quadres elèctrics i proteccions
Sistema de control i monitoratge

Adjuntar esquema unifilar
Pressupost detallat

