AUDITORIA ENERGÈTICA PERSONALITZADA
I ONLINE GRATUÏTA
Qui en pot gaudir?
Les Llars
Els comerços
Les pimes

Estalvia energia i despesa amb l’auditoria
energètica personalitzada de forma gratuïta.

LA MILLOR
ENERGIA
I LA MÉS
ECONÒMICA:
LA QUE NO
ES CONSUMEIX
Bonifcacions Fiscals per a la
implantació d’energies renovables
a les empreses i comerços

Informa-te’n i sol·licita la teva auditoria a:
santboi.cat/actiwatt
actiwatt@santboi.cat
Telèfon 93 654 82 22 (de dilluns a divendres de 9 a 14 hores)

A l’Ajuntament de Sant Boi, treballem per fer de la nostra ciutat un lloc més
net i sa, més efcient i menys contaminat, per contribuir al futur del nostre
planeta i per combatre el canvi climàtic.
Apostem per les energies renovables, com a clau de futur, com l’alternativa
més sostenible i menys contaminant.
És per això que volem presentar aquesta bateria de bonifcacions fscals per
a la implantació d’energies renovables en llars i empreses amb la fnalitat
de potenciar l’autoconsum, tenir cura del nostre entorn i fer-ho més sostenible i saludable.

#BONIFICACIONS I
CONCEPTES
SUBVENCIONABLES
IMPOST DE BÉNS IMMOBLES (IBI)

IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO)
Bonifcació del 95% per a construccions d’ús residencial, que millorin
l’efciència energètica de l’envolupat (aïllament) tèrmica amb la consecució de la millora de la qualifcació energètica total de l’edifci en,
almenys una lletra, (mesurada en l’escala d’emissions de diòxid de carboni respecte
a la qualifcació energètica inicial de l’edifci).

Bonifcació del 75% en habitatges i edifcis d’ús residencial de 10 o més
anys d’antiguitat, enfocades a l’estalvi energètic (sempre que el nombre de
quilovats contractats sigui inferior o igual a 4u i que millorin l’efciència energètica de
l’aïllament tèrmic)

Bonifcació del 50% per a construccions, instal·lacions i obres on
s’incorporin millores en l’efciència energètica de les instal·lacions
d’il·luminació i sistemes per a l’aproftament tèrmic o elèctric de l’energia solar (sempre que les instal·lacions per a la producció de calor incloguin col·lectors
que disposin de la corresponent homologació de l’Administració competent).

Bonifcació del 50% de l’impost (*) durant cinc anys consecutius per la
instal·lació de sistemes per a l’aproftament tèrmic o elèctric de l’energia
solar.
*compatible amb d’altres subvencions pel mateix concepte.
IMPOST SOBRE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)
Bonifcació del 50%, durant 5 anys consecutius, de l’impost per a subjectes
passius que tributin per quota municipal que utilitzin o produeixin energia a
partir d’instal·lacions per a l’aproftament d’energies renovables.

TRAMITACIÓ PRESENCIAL:

Ofcina de l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona.
Pl. de l’Ajuntament, 20 - Edifci El Núria
Amb cita prèvia obligatòria Tel. 93 472 92 45/ 93 202 98 05

