
Dades relatives a l’obra:
Tipus de via:*   Nom de la via:*                                     Núm.:* Lletra  Km:   Bloc:  Escala:  Pis:  Porta:

Ús de l’edifici:*

COMUNICACIÓ INSTAL·LACIÓ D’AUTOCONSUM

Nom:*                                            Primer cognom:*                           Segon cognom:* 

Raó social:

Tipus de document:*  Núm de document:*

Tipus de via:*   Nom de la via:*                                     Núm.:* Lletra  Km:   Bloc:  Escala:  Pis:  Porta:

Província:*                                     Municipi:*                                       Codi postal:*

Telèfon fix:                                     Telèfon mòbil:*                              Adreça electrònica:

DNI
NIF

Dades del Sol·licitant / Interessat Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris .

Dades del Representant

Nom:*                                            Primer cognom:*                           Segon cognom:* 

Raó social:

Tipus de document:*  Núm de document:*

Tipus de via:*   Nom de la via:*                                     Núm.:* Lletra  Km:   Bloc:  Escala:  Pis:  Porta:

Província:*                                     Municipi:*                                       Codi postal:*

Telèfon fix:                                     Telèfon mòbil:*                              Adreça electrònica:

DNI
NIF

Dades de la Sol·licitud

 Instal·lacions d’Autoconsum de menys de 10 kW.  Instal·lacions d’Autoconsum de més de 10 kW.



Documentació adjuntar:
      Declaració responsable de l’empresa instal·ladora (annex 1)
      
      Memòria tècnica de la instal·lació, amb els continguts mínims que s’especifiquen a l’annex 2. 
Per a les instal·lacions que es situen en naus existents on es desenvolupen activitats, caldrà justificar les  
afectacions que té la instal·lació en relació amb la seguretat en cas d’incendi.

      Informe conforme la coberta o façana on es col·loquen les plaques pot assumir la nova sobrecàrrega 
d’ús, emès per tècnic competent, acompanyat de declaració responsable per l’exercici professional. 

Es necessari aportar el plànol de planta i secció de la instal·lació amb cotes i superfícies en referència a la 
teulada.

Per una altra banda, segons indicacions de Servituds Aeronàutiques les instal·lacions superiors a 100 m², 
també cal que aportin la següent documentació:

- Pre-sol.licitud formulada a AESA. 

Documentació adjuntar Instal·lacions d’Autoconsum de més de 10 kW:
       Assumeix de la direcció tècnica d’execució de l’obra.
       Constituir fiança per tal de garantir la reposició dels elements urbans.
Descripció de l’obra:*

Superfície d’actuació:*

Pressupost:*

S’adjunta pressupost desglosat           Si        No

Informació de la Sol·licitud

      Vull rebre comunicació relacionada amb aquest servei

Per SMS:                                                        Per correu electrònic:

      Vull rebre notificacions electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud.
      He llegit i accepto les condicions del servei de notificacions electròniques.
Regulació exercici de drets previstos al RGPD ( Reglament General de Protecció de Dades )

SignaturaA  Torrefarrera, ____ de ____________ de 20____

Política de protecció de dades de caràcter personal
La secció Tràmits de l'Ajuntament sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramita-
ció sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas. Aquestes dades s'integren 
en els corresponents fitxers informatitzats del propi Ajuntament, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas. L'Ajuntament garanteix la 
confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i orga-
nitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades. Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos al RGPD ( Reglament 
General de Protecció de Dades ) Per l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot dirigir-se a: Ajuntament de Torrefarrera. C/ Major, 35, Torrefarrera 25123 
Tel. 973-750001 Fax.973-750441 Indicant clarament en l’assumpte: Tutela de Drets RGPD.

https://sede.seguridadaerea.gob.es/SSAACiudadano/Presolicitudes/AltaPresolicitud


AUTOLIQUIDACIÓ COMUNICACIÓ INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA AUTOCONSUM 
EXP681/2021 DADES DEL SUBJECTE PASSIU: 

Subjecte passiu:                                                                   NIF.                          

Adreça:

DADES DE L’OBJECTE TRIBUTARI:

Núm. expedient:

Descripció:

Pressupost:                                                     €

LIQUIDACIÓ DE TAXES I IMPOST

Pressupost d’execució material PEM   __________________
Impost (Ord.3, art.3 )   2,8% del PEM   __________________
Bonificació (Ord.Fiscal 3, art.7 )   70% del Impost   ________
Taxa (Ord.6, art.6 ) 0,2% del PEM ( import mínim 20 € )_____   
Total Autoliquidació a ingressar (Taxa + Impost) _____ 

Caldrà adjuntar el comprovant conforme s’ha fet efectiu el import de l’autoliquidació de ___________€, al 
número de compte de BBVA: ES34 0182.5938.9102.01687908 ,  ficant com a concepte el nom que figuri 
com a sol·licitant

FIANCES*

Garantia serveis urbanístics i via pública (VP):  _________  metres lineals façana (m/l) x 50 €/ml   
= ___________ €

( Per a les instal.lacions que superin els 10 kW, es requerirà constituir fiança per tal de garantir la reposició 
dels elements urbans)

Total Autoliquidació Fiances (VP) ____________   

Caldrà adjuntar el comprovant conforme s’han fet efectius el import de l’autoliquidació de _________€, 
al número de compte del BBVA: ES19 0182.5938.9202.01684831, ficant com a concepte el nom que figuri 
com al sol·licitant

*Nota: 
Els resguards dels pagaments s’han de comunicar/adjuntar, amb instància genèrica mitjançant la seu electrònica a l’Ajuntament de 
Torrefarrera.
Per al retorn de la fiança  al final de l’obra caldrà que el sol·licitant, ho demani amb instància genèrica, afegint un número de compte 
per fer-li l’ingrés.

DADES DEL SUBJECTE PASSIU:

€
€

 (- 70% impost) = €
€
€



CONDICIONS DE LA COMUNICACIÓ

1. El règim de comunicació faculta, únicament i exclusivament, a fer les obres i/o treballs assenyalats, sense 
que, en cap cas, pugui substituir a la llicència d’obres quan aquesta sigui preceptiva.

2. Les actuacions sotmeses a comunicació s’hauran d’iniciar com a màxim en el termini de quatre mesos 
des de la seva presentació, i s’hauran de concloure en el termini  màxim d’un any. Si transcorren els terminis 
màxims indicats en la comunicació prèvia per començar o acabar les obres,incloses les seves pròrrogues 
respectives, sense que hagin estat iniciades o finalitzades, la persona interessada resta inhabilitada per 
començar-les o continuar-les, segons correspongui, sens perjudici que pugui presentar una nova comuni-
cació prèvia.

3. La correcta presentació de la comunicació prèvia facultarà per a l’exercici de l’actuació objecte de comu-
nicació, en el termini de 15 dies naturals, a comptar de l’endemà de la presentació de la sol·licitud.

4. En el supòsit que es presenti una comunicació prèvia per una actuació per a la qual s’exigeixi llicència 
urbanística, l’interessat que l’hagi presentat no estarà habilitat per executar l’objecte de la comunicació.

5. La inexactitud, falsedat u omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document 
que s’acompanyi a la comunicació, així com la no presentació de la declaració responsable, determinarà la 
impossibilitat de realitzar o continuar amb l’obra comunicada.

6. En el termini d’un mes a comptar des de l’acabament de l’obra, es podrà sol·licitar la devolució de les 
fiances.

Ajuntament de Torrefarrera
 RESPONSABLE MUNICIPAL

Conformitat de la comunicació

D’acord amb exercici de drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos al RGPD ( Reglament General de Protecció de 
Dades ), us informem que les dades de caràcter personal sol·licitades s’inclouran en el corresponent fitxer, el qual és responsabilitat 
de l’Ajuntament de Torrefarrera. La finalitat de recollida de les dades és la gestió d’aquesta sol·licitud i el destinatari de la informació 
és l’Ajuntament de Torrefarrera. 

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades subministrades, adreçant-vos a l’Ajuntament de To-
rrefarrera, carrer Major, 35.
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